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წი ნა თქმა
“ყველა დიდი კრიზისისათვის საერთოა ის, რომ შეუძლებელია
მათი დაძლევა, თუ არ შევიცვლით აზროვნების წესს” – გიორგი
ხუციშვილმა საკუთარი იდეა თავისი ცხოვრებით განახორციელა.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი
ცენტრის დამაარსებლის, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის,
პროფესორი

გიორგი

ხუციშვილის,

სახელს

უკავშირდება

არა

მარტო კონფლიქტოლოგიის, როგორც ახალი დარგის, საქართვე
ლოში განვითარება, არამედ – კონფლიქტების არაძალადობრივი
მოგვარებისა

და

მშვიდობის

მშენებლობის

მიმართულებით

საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და დანერგვა.
გიორგი ხუციშვილის ძალისხმევით დაიწყო პირველი ქართულაფხაზური (1995) ქართულო-ოსური (1996) და ქართულ-რუსული
(2008)

დიალოგების

პროცესი,

რომლებიც

წლების

მანძილზე

გაგრძელდა და სახალხო დიპლომატიის არხის ჩამოყალიბებასა
და განვითარებას შეუწყო ხელი საქართველოში.
გასული საუკუნის 90–იან წლებში, საქართველოსთვის მეტად
მძიმე პერიოდში, სწორედ გიორგი ხუციშვილის მიერ გაწეულმა
შრომამ

გახადა

შესაძლებელი,

ადამიანთა ჯგუფები,

შემოეკრიბა დაინტერესებულ

დაეკავშირებინა და მოქმედებაში მოეყვანა

მრავალი ფაქტორი, რათა მოეპოვებინა
ომით

საზოგადოების ნდობა და

დაზარალებულ მოსახლეობას კონფლიქტის მშვიდობიანი

მოგვარების შესაძლებლობის ერწმუნა.
ამ წიგნით კონფლიქტოლოგიის ცენტრი უსაზღვრო მადლიერებას
გამოთქვამს მისი დამაარსებლის, გიორგი ხუციშვილის და, აგრეთვე,
მის გარშემო გაერთიანებული მრავალი დიდი პიროვნების მიმართ,
რომელთათვისაც არაძალადობა, შემწყნარებლობა და მშვიდობა
ცხოვრების წესია და არა მხოლოდ ინფორმაცია.
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Foreword
The common point in all major crises is that you cannot overcome
them without transforming your mind’ – George Khutsishvili advocated
and practiced this very idea of his throughout his life.
The Name of George Khutsishvili, Professor, Doctor of Philosophy, the
Founding Director of the International Center on Conflict and Negotiation
(ICCN), associates with developing of the entirely new education in
Georgia - Peace and Conflict studies; creating number of the effective
training programs on the peacebuilding and non-violent conflict resolution.
Dr. George Khutsishvili initiated first informal Georgian-Abkhazian
(1995), Georgian-Ossetian (1996) and Georgian-Russian (2008) multi-track
dialogue processes that shaped the public diplomacy in Georgia. In
1990s, after the collapse of the Soviet Union, Dr. Khutsishvili established
working groups of experts, civil society representatives and developed
confidence building programs, in order to achieve a dialogue in the
‘post war divided societies’ and help war-affected civilians by offering
beneficial, non-violent approaches, together with peace building programs.
Our Center highly values and expresses its thankfulness and appreciation
to George Khutsishvili and those distinguished colleagues of his, whose
lifestyle had always been nonviolence, tolerance and peace.
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შესავალი
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთ
 აშორისო კვლევითი
ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ ახალ წიგნებს, რომლებშიც ერთად
ვაქვეყნებთ ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა ფარგლებში ჩა
ტარებული ტრენინგების მოდულებს. „წიგნი I: კონფლიქტების მოგ
ვარება და მშვიდობის მშენებლობა“ წარმ ოგიდგ
 ენთ კონფლიქტებისა
და მშვიდობის მეცნიერებათა საგანმანათლებლო მიმართულებით ჩა
ტარებული ტრენინგების სასწავლ
 ო მასალას. „წიგნი II: გენდერული
თანასწორობა, ტოლერანტული გარემო“ კი, შესაბამისად, ასახავს გე
ნდერული თანასწორობის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების
მართვის სწავლების მიმართულებით განხორციელებული სატრენინგო
პროგრამების ძირითად მოდულებს. ორივეწიგნიგამოდის ახლადდაარ
სებული სერიის: “კონფლიქტოლოგის ბიბლიოთეკა“ ფარგლებში.
წინამდებარე წიგნი სახელმძღვანელოს ტიპის პუბლიკაციაა, რომელ
შიც თავი მოვუყარეთ კონფ
 ლიქტებსა და მშვიდობასთან დაკავშირე
ბულ ყველა მნიშვნელოვან თემას: კონფ
 ლიქტის არსი, მისი ბუნება,
კონფლიქტის მონაწილე მხარეებ
 ი, კონფლ
 იქტის ტიპები და წყაროები,
დინამიკა, კონფლიქტის მოგვარებისა და ტრანს ფ
 ორმაციის საკითხე
ბი, კონფლიქტთან დაკავშირებული ემოციები და მათი მართ
 ვა, კო
მუნიკაციის მნიშვნელობა კონფლ
 იქტის მართ
 ვ ის პროცესში, მესამე,
ნეიტრალური მხარე, ფასილიტაცია, მედიაც
 ია, მშვიდობისმშენებლობა
და კონფლიქტის ტრანსფორმაცია. ეს ის თემება, რომელთა სწავლება
იყო ცენტრის შესაბამისი საგანმანათლებლო ტრენინგების საფუძველი.
მეორე წიგნში თქვენ ნახავთ კულტ
 ურისა და კონფლიქტის, კონფლიქ
ტის გენდერული ასპექტების, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების
სასწავლო მოდულებს. ორივე წიგნი სასწ
 ავლო ხასიათის გამოცემაა.
მათშ
 ი პოპულარულ ენაზეა წარმოდგ
 ენილი როგორც კონფლიქტის,
მშვიდობის, გენდერისა და მრავალფეროვნების თეორიული მხარე,
ისე – საინტერესო და თვალსაჩინო მაგალითები საქართველოს სინამ
დვილიდან. წიგნები საინ ტერესოა იმ თვალს აზრისითაც, რომ მათში
გაეცნობით კონფლიქტის ანალიზის სხვადასხვ ა მეთოდს, დაინ ახავთ,
რამდენად მნიშვნელოვანია კულტ
 ურის, მრავალფეროვნ ების, გენდე
რული თანასწორობის როლი კონფლიქტებში, როგორც მათი წარმო
შობისა და გაღრმავების, ისე მოგვარების თვალსაზრისით.
 იქტებისა და მოლა
ორივე წიგნში მოწოდებული მასალა კონფლ
პარაკებების საერთ
 აშორისო კვლევითი ცენტრ
 ის 20-წლიანი საგანმა
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ნათლ
 ებლო ტრენინგ-პროგრამების ფარგ
 ლებშ
 ია შექმნ ილი და ადაპ
ტირებული.
წიგნ ი განკუთვ ნ ილია მკითხ
 ველთა ფართ
 ო წრისათვ ის: დაინტ
 ერე
სებული პირები, სტუდენტები, კონფლიქტ
 ისა და მშვიდობის მშენებ
ლობის საკითხ
 ებზე მომუშავე ტრენერები, ჟურნალისტები, მეცნიერები
და პრაქტ
 იკოსები.
იმედი მაქვს, ეს ჩვენი ახალი გამოცემა გაამ დ
 იდრებს თქვენს ბიბ
ლიოთეკას და, ვისურვ ებდი, თქვენი სამაგიდო წიგნიც გახდეს.

პატივისცემით,
ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი,
ცენტრის გამგეობის თავმჯ
 დ
 ომარე
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კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა ისტორია
ჩვენი ცენტრი ერთ-ერთი პირვ ელი ორგანიზაციაა საქართველოში,
რომელიც დღიდან მისი დაარსებისა (8 აგვისტო, 1994 წ.) მუშაობს
კონფლიქტებზე, როგორც სამეცნიერო, ისე პრაქტ
 იკული და საგანმა
 ო კუთხით. კონფლიქტ
 ის ანალიზი, ტრანსფორმაციისა და
ნათლებლ
 ებისა
მოგვარების გზების ძიება, სახალხო დიპლომატია, კონფლიქტ
 ების ამაღლება,
და მათი მოგვარების შესახებ საზოგადოების ცნობიერ
სამშვიდობო მიდგომების დანერგვა და მხარდაჭერის მოპოვება სა
ზოგადოებაში – ეს ჩამონათვალი წარმოადგენს ჩვენი ცენტრის მიერ
20-ზე მეტი წლის მანძილზე დაგროვილ მრავალმხრივ გამოცდილებას
კონფლიქტებთან დაკავშირებით.
 იქტ
 ების გადაჭრის დამოუკიდებელი
კავკასიის რეგიონში კონფლ
ცენტრის დაარსების იდეა თავდაპირველად შემოთავაზებულ იქნა
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორი გიორგი ხუ
ციშვილის მიერ 1989 წელს. თუმცა, იმ პერიოდში, 1992 წლამდე,
სანამ ჩამოყალიბდა ადამიანის უფლებათა და საქართვ ელოს ეთნიკური
ურთიერთობების სახელმწიფო კომიტეტი, კონფლიქტების კვლევის
ცენტრი მოღვაწეობდა, როგორც მეცნიერთ
 ა არაფორმალური ჯგუფი.
იმ პერიოდში არარეგისტრირებულმა ცენტრმა მონაწილეობაც კი მი
 ოება“–ს საერთაშორისო
იღო „ეთნიკურობა და ევროპული უსაფრთხ
 თაშორისო კვლევების ცენტრის” მიერ იყო
პროექტში, რომელიც “საერ
კოორდინირებული ქუინსის უნივერსიტეტში, კინგს ტონში.
1994 წელს გიორგი ხუციშვილმა, სტენფორდ
 ის უნივერსიტეტში
 ა ჯონ და ქეთრინ მაკარ
(აშშ) მუშაობისას წინადადებით მიმართ
ტურების ფონდ
 ს (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)
დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის - კონფლიქტებისა და
მოლაპარაკების საერთ
 აშორისო ცენტრის - საქართველოში დაარს ების
 იბა თბილისში, 1994 წლის
თაობაზე. დამფუძნებელი ასამბლეა შეიკ რ
8 აგვისტოს, სადაც ანონიმურად (სულ 63 ხელმოწერით) მხარი და
უჭირეს ჩვენი ცენტრის (ICCN) დაარსებას. დოქ. ხუციშვილს მიენიჭა
ცენტრის დამაარსებლის წოდება. 1994 წლის 3 ნოემბერს, საქართვე
ლოს იუსტიციის სამინისტროში ცენტრი დარეგისტრ
 ირდა, როგორც
არაკომერციულიარასამთავრობოორგანიზაცია (მოწმობა#1755). ICCN-s
საქართველოს კანონმდებლობით მიენიჭა საერთაშორისო ორგანიზა
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ციის სტატუსი, რადგან სტენფორდის უნივერსიტეტის საერ
 თაშორი
 ოებ
 ისა და შეია რ
 აღების კონტ
 როლის ცენტ
 რ
 ი (CISAC)
სო უსაფრთხ
ICCN-ის დაფუძნ ებიდან ერთი წლის განმ ავლ
 ობაში ემსახურებოდა
პროექტის იმპლემენტაციას. მას შემდ
 ეგ ჩვენი ცენტრი ჩამოყალიბდ
 ა
დამოუკიდებელ მოიჯ
 არედ. ორგანიზაციის მიერ განხორც
 იელებული
აქტივობები ვრცელდება კავკასიის რეგიონ ზე, განსაკუთრ
 ებული ყუ
რადღ
 ება კი ეთმობა საქართვ ელოში მიმდინარე სიტუაც
 იას, თუმც
 ა,
იმავდროულ
 ად, მონაწილეობს გლობალურ ქსელებს ა და საერთაშო
რისო პროექტ
 ებშ
 ი.
1995 წლიდან ცენტრ
 მა, მისი ხელმ ძ ღვანელის ინიციატ
 ივითა და
პირადი ჩართულობით წამოიწყო სამენოვანი, პროფესიული პერიო
დული ჟურნ ალებისა და ბიულეტენების გამოცემა, რითაც დიდი წვ
ლილი შეიტანა რეგიონშ
 ი კონფლ
 იქტებისა და მშვიდობის დარგ
 ებში
შესაბამისი ექსპერტ
 ული ცოდნისა და ინფორმ აციის გავრ
 ც
 ელებაში.
სხვადასხ
 ვ ა დროს ცენტ
 რი აქვეყნებდა ისეთ პერიოდულ გამოცემე
ბს, როგორებიცაა: “კონფლ
 იქტ
 ები და მოლაპარაკებები” (1995-2001);
„ალტ
 ერნატივა“ (1996-1998); „მონადა“ (1997–1998); “კონფ
 ლ
 იქტ
 ის ალ
ტერნატივა” (1998-2003); “დრო მშვიდობისა” (2001-2013).
განსაკუთრებით აღსანიშნ ავია გიორგ
 ი ხუციშვილის მიერ დაარ
 სე
ბული ორი საგამომცემლ
 ო სერია: “როგორ მოვაგვ აროთ კონფ
 ლი
ქტები” და “რელიგია კონფ
 ლ
 იქტებსა დ მოლაპარაკებებშ
 ი”. ამ სე
რიათ
 ა ფარგ
ლ
 ებშ
 ი, სხვადასხვ ა ავტორის მონაწილეობით, ცენტ
 რმა
ოთხ–ოთხი წიგნ ი გამოსცა.
1994 - 2015 წლებში ცენტრის ინიციატ
 ივით საქართვ ელოს მასშტა
ბით განხორც
 იელ
 დ
 ა მრავალი საგანმანათლებლო პროგრ
 ამა. ამ წლე
ბის განმავლ
 ობაში ჩვენი ცენტრ
 ის ტრენინგ
 ები ათასობით ადამიანმა
გაია რ
 ა. მათი უმრავლესობა ის ხალხია, ვისაც უშუალო შეხება აქვს
არსებულ კონფლ
 იქტებთან საქართველოში (დევნ ილები, ჟურნალისტ
 ე
ბი, მასწ
 ავლებლები, არასამთავრ
 ობო და სამთ
 ავრ
 ობო ორგანიზაციათა,
 ურების, ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობათა
ძალოვანი სტრუქტ
წარმ ომადგენლ
 ები, ქალები, ახალგაზრდები, პოლიტიკურ პარტ
 იათ
 ა
ახალგაზრდ
 ა ლიდერები, სხვა ინტერესთა ჯგუფები).
ცენტ
 რის საგანმ ანათლებლო პროგრამების მომზ
 ადებაზე, თეორი
 ენინგო ფორმ აში ადაპტირებაზე, წლების განმავ
ული მასალის სატრ
ლობაში მუშაობდნ ენ საერთ
 აშორისო კვალიფიკაციის მქონე ცენტრ
 ის
მეცნ იერ
 ი ექსპ ერტები და ტრენერები.
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 ური სინამდ
 ვ ილე აღსავსეა კონფლ
 იქტური და სხვა სახის
სოციალ
პრობლემური სიტუაციებ
 ით. ისეთ საზოგადოებებში, სადაც ეკონო
მიკური, პოლიტიკური, სოციალური თუ სხვა სახის პირობები არა
დამაკვაყოფილებელია, მთელი სოციუმი განიცდის ნეგატიურ ფსი
ქოლოგიურ ცვლილებებს. დღევანდელი საქართვ ელო სწორედ ასეთ
საზოგადოებათა რიგს განეკუთვნება. აქ ნეგატიური სტრესოგენური
 ორების ფართ
 ე სპექტრია წარმოდგ
 ენილი: ეკონომიკის მოშლა,
ფაქტ
ცხოვრ
 ების ჩვეულ
 ი წესის მოულ
 ოდნელი შეცვლ
 ა, სოციალ
 ური დაცვის
სტრუქტ
 ურების დაშლა და მისთანანი. კომუნისტ
 ური საზოგადოე
ბის რღვევის შედეგად ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური
 ა კიდევ უფრო დაამძიმა საქართ
 ველოს ტერიტორიაზე
მდგომარეობ
 ლიქტ
 ებმ ა, რომელთაც გარდ
 ა ნგრევისა და მს
გაღვ ივებულმა კონფ
 ისა, შედეგად ქვეყანას იძულებით გადაად
 გილებული პირები
ხვერპლ
 ოებით 300000-მდე აღირიცხებოდა
წარმ ოქმნა. მათი რაოდენობა დაახლ
 ლიქტების შემდეგ. მათი განსახლება კომპაქტ
 უ
შეია რაღებული კონფ
 ველოს სხვადასხ
 ვა ქალაქს ა თუ რაიო
 ნშ
 ი.
რად მოხდა საქართ
ამდ
 ენად, მატერიალური, ჰუმანიტარული დახმ არების გაწევის პა
 ა ამ ადამიანებთან
რალელურად, სწორედაც რომ მნიშვ ნელოვანი გახდ
ისეთი ტიპის ტრენინგების ჩატარება, რომებიც მათ დაეხმარებოდა
 იების დაძლევასა და კონფ
 ლიქტების გამძაფრე
პრობლემური სიტუაც
 ელ საცხოვრებელ
ბის თავიდან აცილებაში, იქნება ეს მათი ახლანდ
ადგილებშ
 ი თუ მშობლ
 იურ კერებშ
 ი დაბრ
 უნების შემდ
 ეგ.
ამ ფონზ
 ე გიორგი ხუციშვ ილმ ა ჩამოაყ ალიბა კონფლიქტების მოგ
 ების იდეა. მისი თაოს ნ ობით ტრენინგების პროგრამები
ვარების სწავლ
ცენტ
 რ
 მ ა ჯერ კიდევ 1996 წლის იანვარშ
 ი დაიწყო სახელწ
 ოდებით
“კონფლიქტ
 ების მოგვარების სწავლების პროგრამა საქართ
 ველოში”.
 ომ და
პროგრამას მხარი იმთავითვ ე ნორვ ეგიის ლტოლვილთა საბჭ
 ა და მოიცვა
უჭირა. 2000 წლიდან კი პროგრამა უფრო გაფართოვდ
მშვიდობის მშენებლ
 ობის მიმართულება, რომლ
 ის დასახელება გახ
ლდათ “საგანმანათლებლო პროგრამა მშვიდობის მშენებლობისა და
 ლ
 იქტ
 ების მოგვარების დარგში”. წლების განმავლ
 ობაში განხ
 ო
კონფ
რციელებულმა მრავალფეროვანმა სატრენინგო პროგრამებმა მაღალი
შეფასება დაიმსახურეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ექსპე
რტების მხრიდან.
გასული 20 წლის მანძილზე დიდია კონფლიქტებისა და მოლაპა
რაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტ
 რის მიერ განხ
 ორციელებუ
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ლი სატრენინგ
 ო პროგრ
 ამების მრავალფ
 ეროვნ ება, რომლის ძირითად
ჩამონათვ ალს ქვემოთ გთავაზობთ:
 ლიქტების მოგვარების სწავლ
 ების პროგრამა სა
1996-2000 – “კონფ
ქართ
 ვ ელოში” - განხორციელდ
 ა ნორვეგიის ლტოლვილთ
 ა საბჭოსა
და ნორვ ეგიის მთავრ
 ობის ფინანსური მხარდაჭერით;
1999-2000 – “ქართულ-აფხაზური შეია რ
 აღებული კონფლ
 იქტის მო
ნაწილე ექს-კომბ
 ატანტთა კონფ
 ლ
 იქტის ტრანს ფ
 ორმ აციის ტრენინგი”
– განხორც
 იელდა “საერთ
 აშორისო განგაშის” (International Alert) (დი
დი ბრიტანეთი) მხარდ
 აჭერით.
2000-2001 – “საგანმანათლ
 ებლ
 ო პროგრამა მშვიდობის მშენებლ
 ობისა
 იქტების მოგვ არების დარგშ
 ი” - განხ
 ორციელდა ჰოლან
და კონფლ
დიური ფონდი CORDAID –ის ფინანსური მხარდ
 აჭერით;
2000–2001 – დევნ ილთა სათემო განვითარება, ტრენინგების პროგ
რამა საქართვ ელოში. პროგრამა განხორც
 იელდა დანიის ლტოლვილთ
 ა
საბჭ
 ოს (DRC) მხარდ
 აჭერით;
2000-2003 – “ახალგ
 აზრდა პოლიტიკოსთ
 ა, პოლიტიკურ პარტიათ
 ა
წარმომადგენელთ
 ა ტრენინგ
 ი კონფ
 ლიქტ
 ების მართვ ისა და მშვიდობის
მშენებლობის მიმართ
 ულებით”, განხ
 ორც
 იელდ
 ა ჰოლანდ
 იური ფონდი
CORDAID –ის ფინანს ური მხარდაჭერით;
2001-2004 – “ქალთ
 ა მონაწილეობ
 ა მშვიდობის მშენებლობაში, გაე
რო-ს უშიშროებ
 ის საბჭ
 ოს რეზოლუცია 1325 განხორციელება საქართ
 
ველოში” – განხორციელდა გაერო-ს ქალთა ფონდ
 ის (UNIFEM) მიერ;
2002-2005 – “თემის განვითარება: კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მენეჯმენტი, მე
დიაციის უნარები, გენდერული მგრძნ ობელობა” – განხორციელ
 და
“ქეა საერ
 თაშორისო კავკ ასიაშ
 ი” (CARE) ორგანიზაციის მხარდაჭერით;
2003-2004 – ვებრ
 ძოლოთ ოჯახურ ძალადობას – ტრენინგების ციკლი
პოლიციის მაღალჩინოსანთა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმ ომა
დგენელთათვის. პროგრ
 ამა განხორც
 იელდა ავსტ
 რიის შინაგან საქმ ე
თა სამინისტროსა და ეუთოს ადამიან ის უფლებათა ბიუროს (OSCE/
 აჭერით, კავკასიის ქალთ
 ა ქსელთან თანამშ
 რომლ
 ობით;
ODIHR) მხარდ
2006-2008 – “კონფ
 ლიქტების მართ
 ვ ა, ლიდერობის უნარები, გე
ნდერული მგრძ ნ ობელობა ახალქ ალაქის რეგიონ ში სოციალური და
ეკონომიკური კავშირების განვ ითარებისათვის” – განხორც
 იელდა მე
 სთან პარტნიორობით (Mercy Corps);
რსი ქორფ
2005–2006 - “ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს” ტრენინგები ეთ
ნიკური და რელიგიურ
 ი ჯგუფებისთვის. ღია საზოგადოება ფონდი
საქართველოს მხარდაჭერით.
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2005-2007 – “კონფ
 ლიქტების მართვა, ტოლერანტობა, მედიაცია და
გენდერული თანასწორობა” – განხორციელდა ცენტ
 რის მრავალწლიანი
პროგრამის ფარგლებში: “საქართველოში ინტეგრაციის მშენებლობა”,
ჰოლანდიური ფონდის CORDAID მხარდაჭერით;
2007, 2009 – სამშვიდობო ჟურნალისტიკა, ტრენინგი სამხრეთ კავ
კასიის ჟურნალისტებისათვის. პროგრამები განხორციელ
 დ
 ა შეიარაღე
ბული კონფლიქტების ადრეული გამოვლენის გლობალური ქსელის
(GPPAC) მხარდაჭერით;
2008–2009 - “გენდ
 ერული თანასწ
 ორობის ტრენინგები სათემო ორ
განიზაციებისთვის - განხორციელ
 და “ქეა საერთაშორისო კავკასიაში”
(CARE) ორგანიზაციის მხარდაჭერით;
2011–2013 – “საბაზრო ალიანსები სიღარიბის წინააღმდეგ: გენდე
რული თანასწორობის ტრენინგ
 ები ქვემო ქართლის მუნიციპალიტე
ტებისათვის” - განხორციელდა მერსი ქორფს თან (Mercy Corps) პარტ
ნიორობით, შვეიცარიის განვითარების სააგენტო (SDC) მხარდაჭერით;
2008-2010 – “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა” – ტრენინგები
განხ
 ორციელდ
 ა UNFPA მხარდაჭერით;
2009-2012 – “კონფლ
 იქტების მართვა, ტოლერანტობა, მრავალფერო
 ორობა” – განხორციელდა ცენტ
ვნების მართვა, გენდერული თანასწ
რის მრავალწლიანი პროგრამის ფარგლებშ
 ი: “სამოქალაქო ინტეგრაცია,
ლიბერალურიღირებულებების ადვოკატირებადავის არაძალადობრივი
მართვისა და გადაწყ ვეტისა ინსტ
 რუმენტების შემუშავება”, გერმანუ
ლი ფონდის EED მხარდ
 აჭერით.
2012, 2015 – სამშვიდობო ჟურნალისტიკა, ტრენინგი სამხრეთ კავ
კასიის ჟურნალისტებისათვის. პროგრამები განხორციელ
 და შეიარაღე
ბული კონფლ
 იქტების ადრეული გამოვლენის გლობალური ქსელის
(GPPAC) მხარდაჭერით;
2011-2012 - მშვიდობის განათლება თანასწ
 ორთა განათლებით –
ტრენერების საერთაშორისო ტრენინგი, განხორციელ
 დ
 ა მსოფლიო ბა
ნკის მხარდაჭერით. პროგრამა ჩატარდა ჩატარდა ტუნისში.
2012-2014 – სამშ
 ვიდობო ჟურნალისტიკის ტრენინგ პროგრამა, გა
ნხორციელდა გერმანული ფონდის EED მხარდაჭერით.
2013-2014 – “სიმულაციური თამაშები” – სამხრეთკავკასიური კონფ
ლიქტების მოგვარება სიმულაციური როლური თამაშების გამოყენებით
– პროგრამა “წარმოიდგინე მომავალი” მხარდ
 აჭერილია შვეიცარიის
მთავრობის, BSTrust, გერმანიის მარშალის ფონდისა (German Marshal
Foundation) და გერმანული ორგანიზაცია CRISP მხარდაჭერით.
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2014-2016 – “გენდერული თანასწორობა და თვითმ მართვ ელობის
საკითხ
 ები” და “ადგილობრივ ქალთა მომზ
 ადება გადაწყ ვ ეტილების
პროცესსში ჩართვ ის მიზნით” – ცენტ
 რ
 ის პროგრამა “ჰორიზონტის
გაფართოვება: გაუმჯობესებული არჩევანი ქალებისა და გოგონების
პროფესიული და ეკონომიკური გაძლ
 იერებისათვის” ქვემო ქართლ
 
სა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში” – განხ
 ირციელდ
 ა USAID– ის
მხარდაჭერით.
ზემოჩამოთვლილია პროგრამები, რომლებსაც ძირითადად რეგი
ონული დატვ ირთვ ა და მიზნ ობრივი ჯგუფის სპეციფიკა ჰქონდ
 ათ.
ამიტომ, საგანმანათლ
 ებლო ტრენინგ
 ები საქართველოს სხვადასხვა ქა
ლაქში, დაბასა და სოფელში განხორც
 იელ
 და. ასევე,
პროგრ
 ამების
მონაწილეთა სპეციფიკის გათვალისწინებით, ცენტ
 რ
 ს ზოგი ტრენინგი
საქართ
 ველოს საზღვრებს გარეთაც აქვს ჩატარებული.
ცენტრის საგანმანათლებლ
 ო ტრენინგ
 ების პროგრამათა მისია და
მიზანი
საგანმ ანათლ
 ებლ
 ო ტრენინგების პროგრამათა ძირითადი იდეა
მდგომარეობს შემდ
 ეგში: რადგ
 ან სხვადასხ
 ვ ა მიზეზით გამოწვეუ
ლი ფრუსტრ
 აციის ა თუ სტრესის შედეგად აგრესიის დონე იზრდ
 ე
ბა, რაციონ ალური საწყისი კლებულობს, უმნიშვნ ელო კონფ
 ლ
 იქტიც
კი სრულიად გაუთვალისწ
 ინებელ ნეგატიურ შედეგს იწვევს. ამგვ არ
მდგომარეობ
 აში მყოფი საზოგადოებებისათვ ის კონფლიქტ
 ების მოგ
ვარების სასწ
 ავლო პროგრამების დანერგ
 ვა და ახალი ცოდნისა და
უნარის გავრცელება განს აკუთრებულ მნიშვ ნელობასა და აქტუალობას
იძენს. ასეთი ცოდნით აღჭურვ ილი ინდივიდი გაცილებით უკეთაა
ადაპტ
 ირებული საზოგადოებ
 აში, ხოლო მისი სოციალური აქტივობა
პოზიტიურ
 ია და სასარგებლო, როგორც ინდივიდუალურ, ისე საზო
გადოებრივ დონეზე.
კონფლ
 იქტ
 ების, მშვიდობის მშენებლ
 ობის, გენდ
 ერული თანასწო
 ინებუ
რობის, მრავალფეროვნების ტრენინგების ჩატარება გათვალისწ
ლი იყო იმ ადამიან თ
 ა ჯგუფებთან, რომელთაც უშუალ
 ოდ უწევთ
კონფლ
 იქტ
 ურ სიტუაც
 იაშ
 ი ყოფნა და მათი მოგვ არება. ტრენინგ
 ებ
 ებიც
ში მონაწილეობისათვ ის იმ ადამიან თა შერჩევა ხდებოდა, რომლ
ფორმალურ თუ არაფორმ ალურ ლიდერებს წარმოადგ
 ენენ თავიანთ
ჯგუფებში. ამგვ არი შერჩ ევის იდეა მდგომარეობ
 ს იმაში, რომ ლი
 ულები სხვადასხ
 ვ ა ტიპის სოციალურ
დერები აქტიურად არიან ჩართ
საქმიანობაში და მათ მიეცემათ ცენტრის საგანმანათლ
 ებლ
 ო ტრენინ

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

17

გებზე შეძენილი ცოდნ ის გავრ
 ცელებისა და ეფექტ
 იანი კომუნიკაციის
უნარების პრაქტიკაში გამოყენების რეალ
 ური საშუალება.
ცენტრის პროგრამებით ტრენინგ
 ების სესიას ძირითადად წარმარ
თავდა ფასილიტატორთ
 ა ჯგუფი, თუმცა მას ესწრებოდა და ფსიქო
ლოგიურ მონიტორინგ
 ს ატარებდა ფსიქოლოგთ
 ა ჯგუფი.
ტრენინგების პროგრ
 ამები ეყრდნ ობა სწავლ
 ების დედუქც
 იურ, გა
მოცდილებაზე დაფუძნებულ, ინტერაქტიულ მეთოდს. კერძ ოდ, თე
ორიული მასალა ტრენინგის მონაწილეებ
 ს ეძლევათ მხოლოდ მას
შემდეგ, რაც ისინი მონაწილეობ
 ას მიიღებენ თემასთ
 ან დაკავშ
 ირებით
სპეციალურად დაგეგმილ სავარჯიშოში, როლურ თამაშსა ან სხვა სა
ხის აქტივობაში. ამგვ არად, მათ საშუალ
 ება ეძლევათ, დაფიქრ
 დნენ
და განზოგადება მოახ
 დინონ კონკრეტულ სიტუაც
 იაში მიღებული
საკუთარი გამოცდილების საფუძვ ელზე.
ჩვენიცენტ
 რის სტანდარტულიტრენინგიგრძელდ
 ებაერთისამუშაო
კვირა, წარმატებულ მსმენელებს გადაეცემათ სპეციალური სერტიფიკა
ტები, ხოლო შემდ
 გომში მათგან შეირჩევა ტრენერთ
 ა ტრენინგისთ
 ვის
სპეციალური ჯგუფები, რომელთა წარმ ატებულ კურსდამთავრებულებს
უფლება ეძლევათ, დამოუკ იდებლად ჩაატარონ ტრენინგები.
ტრენინგის ეფექტიან ობის შეფასება ხდებოდა ყოველი სატრენინ
გო სესიის ბოლოს. ტრენინგის მონაწილეთა მიერ მიღებული ცოდნა
 ენილი
მოწმდება ფასილიტატორთა ჯგუფის მიერ სპეციალურად შედგ
დახურული კითხვარით. კითხ
 ვარის ანალიზი საფუძველს იძლევა,
ვიმს ჯელოთ იმის თაობაზე, თუ რამდ
 ენად აითვისეს ტრენინგ
 ის მო
ნაწილეებმა მიწოდებული მასალა ცოდნ ის დონეზე.
ტრენინგის მონაწილეებში ფსიქოლოგიური ცვლილებების ტესტ
 ი
რების მიზნით, მონაწილეებს ტრენინგის დაწყებამდე და მისი და
მთავრების შემდეგ, ორსკალიანი კითხვარი ეძლეოდ
 ათ შესავსებად.
ტრენინგების დასაწყ ისში და ბოლოს გამოიყენებოდა კითხ
 ვ არის ორი
ეკვივალენტური ვარიანტი, რომლის ერთი პარამეტრია ე.წ. “მოდერ
ნიზმის სკალა”. მისი მეშვეობით იზომება თანამედროვე ზოგადს აკა
ცობრიო დემოკრატიული ღირებულებების გაზიარების ხარისხი. მეო
რეა “ლოკუსის კონტროლის სკალა”, რომელიც ზომავს ინიციატივასა
და საკუთარ ქცევაზე პასუხისმ გებლ
 ობის ხარისხ
 ს. საგანმანათლებლ
 ო
 ის ანგარიშები რეგულარულად ქვეყნ დებოდა
პროგრამათა მონიტორინგ
ცენტ
 რის მიერ. პუბლიკაციებში მითითებული გახლდათ ტესტირე
ბის შედეგები და, აგრეთვე, ყველა სხვა სტატისტ
 იკური მონაცემი
ტრენინგის მონაწილეთა შესახებ, პერსონალური ინფორმაციის გარდ
 ა.
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განს აკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარდა იმთავითვე დასა
 იან მ ა გამოცდი
ხული მიზნებისა, ტრენინგების ჩატარების მრავალწლ
ლებამ გვიჩვენა კიდევ სხვა, დამატებითი ეფექტ
 ი. კერძოდ, ტრენი
ნგის მონაწილეებს, განსაკუთრებით კონფ
 ლიქტ
 ით დაზარალებული
საზოგადოების წარმომადგ
 ენლებს, საშუალება ეძლევათ, გამოხატონ
საკუთარი აზრი, გააანალიზონ საკუთარი ტრავმ ატული გამოცდილება
 ლიქტების მოგვარების სწავლების პროცესში.
კონფ
ტრენინგ
 ის განმავლობაში იქმნება ნდობის, ტოლერანტ
 ული, პარ
ტნიორული ურთიერთ
 ობების ატმოსფერო. ასეთი ტიპის ტრენინგს
აქვს გარკვეული რეაბ
 ილიტაციური ტიპის ეფექტ
 იც. ტრენინგებშ
 ი
 ის შეთავაზებისას იზრდება საკუთარი მნიშვნ ელოვნე
მონაწილეობ
ბის განცდა, მით უმეტეს, რომ ეს ყველაფერი მიმდ
 ინარეობს კონ
ფლიქტური სიტუაც
 იების მოგვარების სწავლ
 ების ფონზე, რაც მათი
გამოცდილების მქონე ადამიანებისათვის ძლიერ მნიშვ ნ ელოვანია. ამ
ეფექტის შესახებ მსჯელობის საშუალ
 ებას იძლევა ტრენინგების მო
ნაწილეთაგან მიღებული ათასობით უკუკავშ
 ირი.
ჩვენი ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამებით ჩატარებული ტრე
ნინგების მიზანია:
 ლიქტების, მშვიდობის მშენებ
1. მიიღონ გარკვეული ცოდნა კონფ
ლობის, გენდერული თანასწორობის, მრავალფეროვნების შესახებ;
 ლიქტების
2. გამოიმუშაონ ეფექტიანი კომუნიკაციის ჩვევები კონფ
გამძაფრების თავიდან აცილების მიზნ ით;
3. შეიცვალონ დამოკიდებულება ზოგადად კონფ
 ლიქტებისადმი, გა
ფართ
 ოვდეს შესაძლო ქცევის დიაპაზონი კონფლიქტურ სიტუაც
 ი
ებში გამომუშავდეს ტოლერანტული დამოკიდებულება განსხვავე
ბულისადმ ი, ზოგადად, სხვადასხვ აობ
 ისადმი და გაუჩნდეთ მეტი
მოქნ ილობა პრობლემის მოგვარებისას, გაიზ
 არდოს პიროვნების
აქტივობა მისი წილი პასუხისმგებლობის დანახვ ითა და საკუთარ
თავზე აღების გზით;
4. შეიცვალონ გენდერული დამოკიდებულებები, გახდნენ ქალისა
და მამაკაცის თანასწ
 ორობაზე ორიენტირებულნ ი, მგრძ ნ ობიარ
 ენი
ძალადობისა და ჩაგვრ
 ის ნებისმიერი ფორმის მიმართ და შესძ
ლონ, ამოიცნონ და წინ აღუდგნენ მას. შესძ ლ
 ონ ქალის რესურს ის
 ის წახალისება მშ
განვ ითარება და მათი აქტიური მონაწილეობ
ვიდობის მშენებლ
 ობის, კონფლიქტ
 ის მოგვარების, პოლიტიკური
აქტივობისა და საზოგადოებრ
 ივი განვითარების პროცესებში.
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ყველა სატრენინგო თემას ეძღვნება სპეციალური სავარჯიშოები,
თამაშები, დისკუსიები და თეორიული ლექცია. გთავაზობთ სატრე
ნინგო პროგრამათა რამოდენიმე საკითხს, რომელიც შევიდა ჩვენი
ორგანიზაციის ტრენინგებში:
• კონფლიქტების მოგვარების ალტერნატიულ
 ი მეთოდების ამოსა
ვალი პრინციპები
ა) კონფლიქტშ
 ი ჩართული მხარეების ურთიერთმისაღები გადა
წყვეტილებების მიღწევა შესაძლებელია;
ბ) მხარეთა დაკმაყოფილება არ გულისხმობს მხოლოდ მატერი
ალურ მოგებას;
გ) მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ვეპყრობით კონფლ
 იქტს;
• კონფლიქტის არსი (კონფლიქტის განსაზღვრება, კონფ
 ლიქტის
პოზიტიური მხარეები);
• კონფლიქტის ესკალაცია (ქცევა, რომელიც ხელს უწყობს კონფ
ლიქტის ესკალაციას; კონფლიქტ
 ის გამძაფრების საფეხურები);
• კონფლიქტის განვითარების სტადიებ
 ი (პრობლემაზე მუშაობა,
დაპირისპირება, მეტოქეობა, ბრძოლა, ომი);
• კონფლიქტის დეესკალაცია (საკუთარ ქცევაზე პასუხისმგებლობის
აღება);
• მოსმენის ჩვევა, აქტიური მოსმენის გამოყენება (როგორ ვუსმენთ
პარტნიორს, მოსმენის როლი პრობლემურ სიტუაციაში, აქტიური
მოსმენის ტექნიკა);
• ალტერნატიულირეალობები(პრობლემის სხვადასხვანაირიხედვა
იმის მიხედვით, თუ როგორია ადამიან ის სუბიექტური გამოცდი
ლება);
• ემოციების მართვა (როგორ გამოვხატოთ ჩვენი ემოციები, მე-შე
ტყობინება);
• კონფლიქტის მართვის სტრატეგიები (განრიდება, შეგუება, კომ
პრომისი, კონკურენცია და თანამშრომლობა – ტომასისა და კო
ლმანის კითხვარი);
• შეჯიბრი და თანამშრომლობა (როდის არის თანამშრომლობა უხი
ფათო?);
• კონფლიქტის წყაროებიდატიპები(ურთიერთ
 დამოკიდებულების,
ინფორმ აციული, სტრუქტურული, ღირებულებათა, ინტერესების
კონფლიქტი);
• მოლაპარაკებების სახეები (პოზიციური (ვაჭრობა) და ინტერესე
ბზე დაფუძნებული მოლაპარაკებები);
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•
•
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“პროცესის” არსი (ტრადიციული და ალტერნ ატიულ
 ი პროცესები);
 ში (ინტერვენცია კონფლიქტ
 ურ სიტუა
მესამე მხარე კონფლიქტ
ციაში, ფასილიტატორი, მედიატორი, არბიტრ
 ი);
ფასილიტატორობა (პროცესის წარმართვ ა ფასილიტაციის მეთო
დით);
ჯგუფში პრობლემის გადაწყვ ეტა (პრობლემის ერთობლივად გა
დაწყვეტის ძირითადი ეტაპები);
დავძლიოთ გენდერული ძალადობა;
გენდ
 ერული თანასწორობა;
ქალთა უფლებები;
ქალი, მშვიდობა და უსაფრთ
 ხოებ
 ა
გენდერული საკითხები ჟურნალისტიკაში;
გენდერი და თემის განვითარება;
სამშვიდობო ჟურნალისტიკა;
ტოლერანტობა და მრავალფ
 ეროვნ ების მართვა.

გასული 20 წლის მანძილზ
 ე განხ
 ორციელებული საგანმანათლებლო,
სატრ
 ენინგ
 ო პროგრ
 ამების შედეგად ცენტ
 რმ ა უამრავი თბილი, სამა
დლობელო წერილი მიიღ
 ო ტრენინგ
 ების მონაწილეთა და დონორი
საერ
 თაშორისო ორგანიზაციებისგან. ასევე, გასული წლების მანძილზე
მრავალმა ინსტიტუციამ მადლიერ
 ებით ისარგ
 ებლა ჩვენი ცენტრ
 ის
სატრ
 ენინგო მოდულებითა და სხვა სამეცნ იერო გამოცემებით.
უნდა აღინიშნოს, რომ ცენტრის არქივში დაცულია 20-წლიან ი
ვიდეო და ფოტო–დოკუმენტური მასალა, რომელიც ასახავს ტრენი
ნგების პროგრამათა მსვლ
 ელობებს. ვფიქრობთ, სამომავლოდ, დარგის
 ის საარქივო მასალის ანალიზი
მეცნიერული კვლევებისთვის ცენტრ
შეიძლ
 ება საინ ტერესო და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს.
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კონფლიქტები
კონფლიქტი ჩვენი ცხოვრების განუყრელ ნაწილს წარმოადგენს.
მას შემდეგ, რაც ადამი და ევა სამოთხიდან გამოაძევეს, კონფლიქტი
ადამიანთა მოდგმის მუდმივი თანამდევი გახდა. იბადება და ქრება
ცივილიზაციები, იცვლება წყობილება, მაგრამ არ ნელდება და
პირისპირება. ადამიანები ყოველდღიურად დგებიან მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე და ხშირად წარმატებითაც
უმკლავდებიან მათ. მაგრამ, ხშირად კონფლიქტს მეტად უარყოფითი,
ზოგჯერ კატასტროფული შედეგები მოაქვს.
ბოლო რამდენიმე ათწლეულია, რაც კონფლიქტების შესახებ
ვითარდება მეცნიერება, რომელიც სწავლობს კონფლიქტების
განვითარების ზოგად კანონზომიერებებსა და მათი დაძლევის გზებს.
რა არის კონფლიქტი?
ერთ-ერთი ყველაზე ზოგადი განმარტებით – კონფლიქტი არის
ორი ან მეტი მხარის ინტერესების, შეხედულებების დაპირისპირება,
რეალური ან წარმოსახული.
დღესდღეობით, ჩვენს საზოგადოებ
 აში, არსებობს კონფლიქტის
მოგვარების ფორმალური, ინსტიტუციონალური სისტემები, როგო
რებიცაასასამართლო, პოლიცია, არბიტრაჟი... გარდაამისა, მხარეები
ზოგჯერ მიმართავენ საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულ არაფორმა
ლურ, ტრადიციულ ინსტიტუტებსაც; მაგალითად, საქართველოს
მთიან მხარეში ჯერ კიდევ მოქმედებს ხევისბერობის ინსტიტუტი;
საკმაოდაა გავრცელებული კრიმინალური სამყაროს წარმომადგე
ნლებისადმი მიმართვა შუამავლობისათვის.
გასული საუკუნის 70-იან წლებში დასავლეთში, საზოგადოების
გააქტიურების ფონზე, ჩამოყალიბდა კონფლიქტების მოგვარების
ალტერნატიული მეთოდები – რომლებიც გულისხმობს მესამე,
ნეიტრალური მხარის კონფლიქტის მოგვარების პროცესში მონა
წილეობას (მედიაცია, ფასილიტაცია და ა.შ.).
ამ ბოლო წლებში ჩვენს საზოგაოებაში მოხდა კონფლიქტები,
რომლებიც საზოგადოების ყველა ფენას შეეხო და რომლებიც ჯერ
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კიდევ არაა მოგვარებული; ამასთანავე, სახელმწიფომ დაკარგა სა
ყოველთაო კონტროლის ფუნქცია, როგორც ეს იყო საბჭოთა პერი
ოდში. ჩნდება საჭიროებ
 ა, თითოეუ
 ლი ადამიანი უკეთ ერკვეოდეს
კონფლიქტის არსში, რათა თავად დასძლიოს ის სირთულეებ
 ი და
გააცნობიეროს საკუთარიპასუხისმგებლობამიმდინარეპროცესებშ
 ი.
სასურველია, რომ ადამიან ი გარედან კი არ ელოდეს პრობლემის
გადაწყვეტას, არამედ თვითონ გამოიჩინოს აქტიურობა და შეეც
 ა
 ოს პრობლ
 ემური სიტუაც
 ია.
დოს, დასძლიოს და მართ
 აში კონფ
 ლ
 იქტების სრული მოსპ ობა შეუძლებელია
საზოგადოებ
(და არც არის საჭირო). სამაგიეროდ, შესაძლებელია ვისწავლ
 ოთ
მათი მართ
 ვა, ანუ, სხვა სიტყ ვ ებით, საჭიროების შემთხვევაში ვი
 ლ
 იქტში არსე
ცოდეთ, როგორ ავიცილოთ ისინი თავიდან, ან კონფ
 იული ტენდენციებ
 ი ვაქციოთ კონსტრუქციულად.
ბული დესტრუქც
კონფ
 ლ
 იქტების თეორიის მიერ მოპოვებული ცოდნა შეიძ ლ
 ება
 თო
გამოვიყენოთ ბევრ სფეროში – პიროვნ ებათაშორისი ურთიერ
 ე.
ბებიდან ეთნოკონფლიქტებამდ
 ა, რომ კონფ
 ლ
 იქტ
 ური სიტუაც
 ია კონსტრუქციული
თუ გვინდ
 ოთ, უნდა გავითვალისწ
 ინოთ კონფ
 ლიქტების თე
გზით წარვ მ ართ
ორიის ბაზური პრინციპები:
 ია და გადაუჭრ
 ელი პრო
• არ არსებობს გამოუვ ალი სიტუაც
ბლემა;
 მ ისაღებიგადაწყ ვეტილების მიღწევაშესაძლებელია;
• ურთიერთ
• პრობლ
 ემის მოგვარებისას, მნიშვ ნ ელოვანია არა მხოლოდ
მატერიალ
 ური, არამედ ფსიქოლოგიური დაკმაყოფილება;
• პრობლემური სიტუაციის მოგვარების პროცესი სწორად, სი
 იის შესატყ ვ ისად უნდა იყოს შერჩეულ
 ი.
ტუაც
რა ხდება კონფ
 ლ
 იქტის დროს
კონფ
 ლიქტ
 ურ სიტუაციებ
 ში ყოფნა საკმაოდ მძიმედ და მტკი
ვნეულ
 ად განიცდება. კონფლიქტის დროს მოვლენები არაშესატ
ყვისად აღიქმება, ადამიანშ
 ი ხდება გარკვეული ფსიქოლოგიურ
 ი
ცვლილებები:
• აღქმის შევიწრ
 ოებ
 ა – ადამიანი აღიქვამს მხოლოდ იმას, რაც
შეესაბამება მის პოზიციას;
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•
•

•
•
•
•

•

•
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ტენდეციურობა – ადამიანი თავის სასარგებლ
 ო არგუმენტად
იყენებს კონტექსტიდან ამოგლეჯილ მოვლ
 ენას ან ფრაზას;
განზოგადებები– ადამიანისაუბრობს არაკონკრეტულ ფაქტე
ბზე, არამედ განაზოგადებს, ხმარობს სიტყ ვ ებს: “არასოდეს...”,
“ყოველთვის ...”; ან);
პოლარიზებული აზროვნება – პიროვნ ება იკავებს უკიდურეს
პოზიციას (ან - ან);
გადაფასება – ადამიანი ახდენს დაპირისპ ირებული მხარის
უარყოფითი თვისებების გადაფასებას;
უარყოფითი იარლიყების მიწებება (“მატყ უარ
 ა ხარ”! “რა უპა
სუხისმგებლო ხარ!”);
პრობლემის პერსონიფიკაცია – კონფლიქტშ
 ი ჩართული მხარე
 მდ
 ეგე მხარის ბოროტ ნებას
ნებისმიერ პრობლემას მოწინააღ
მიაწერს;
სხვისი “აზრების კითხვა” – ადამიანი დარწმ უნებულია იმაში,
რომ დანამდვილებით იცის, თუ რას ფიქრ
 ობს კონფ
 ლიქტშ
 ი
ჩართული სხვა მხარე.
არაობიექტური შეფასებები და დასკვ ნები – უარყოფითი ემო
ციების გავლ
 ენით ადამიანი “ცხელ გულზ
 ე” აფასებს სიტუა
ციას თუ ოპონენტს და მიკერძოებ
 ული დასკვ ნები გამოაქვს.

სიტყვა “კონფ
 ლიქტი” თავდ
 აპირველად ჩვენში მხოლოდ უარ
ყოფით ასოციაციებ
 ს აღძრავს. მაგრ
 ამ კონფლ
 იქტს დადებითი მო
მენტებიც გააჩნია:
• კონფლიქტი წარმოაჩ ენს პრობლემებს, რომლ
 ებიც მოით
 ხ
 ოვენ
გადაწყვეტას;
• კონფლიქტ
 იიძლევაევოლუციურიცვლილებების საშუალებას;
• კონფლიქტი გვეხმ არება იმის გარკვ ევაში, თუ ვინ ვართ ჩვენ
და ვინ არის ჩვენი ოპონენტ
 ი;

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი
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•

•

ზოგჯერ ღია კონფლიქტში შესვლა სჯობია უარყ ოფითი ემო
ციების “ჩუმ” დაგროვებას – ამ შემთ
 ხვევაში კონფლიქტ
 ი გა
ნმუხტვის საშუალებას წარმოად
 გ
 ენს;
კონფლიქტი შეიძლება იყოს სტიმულის მომც
 ემი და აზარტუ
ლი.

რა იწვევს კონფლიქტის ესკალაციას
ყველა კონფლიქტი უნიკალურია, მაგრამ, ამავე დროს, ყოველ
მათგ
 ანს აქვს რაღაც საერთო. მაგალითად, მეტ-ნაკლებად ერთნ ა
ირია განვითარების ის გზა, რომელსაც კონფლიქტი გადის მისი
 ებამდ
 ე.
აღმოცენებიდან უკიდურეს გამძ აფრ

ესკალაციის “ქარბორბალა”
ამ მოდელის თანახმად, კონფლ
 იქტის ესკალაცია ხდება ქარბო
რბალას ანალოგიით. კონფლიქტი ძალიან სწრაფად “აგორდება”,
ძალას იკრებს და შეიძლება დამანგრ
 ეველიც გახდეს.
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25
ორიენტაცია
ზიანის მიყენებაზე

უკიდურესი
პოზიციები

კომუნიკაციის
დამახინჯება
ალიანსების
შექმნა

საწყისი
ქმედება

გამოყოფენ კონფლიქტის განვითარების ასეთ ეტაპებს:
• საწყისი ქმედება (სიტყვიერი ან უსიტყვო);
(“- რა არის, ამ დამპალ ვაშლს ამხელა ფასს რომ ადებ?!”
“- არ გინდა და გაიარე!”).
• პრობლემების გამრავლება (მხარეები საწყისი პრობლემის “გა
რეთ გადიან” და სხვა პრობლემებს ამატებენ);
(“- რომ ჩამოთრეულხართ და წალეკეთ ეს ქალაქი.
“- შენს თავს მიხედე, რომ გათხიპნულხარ ფუფალასავით!”)
• მტრულიალიანსების შექმნა(მხარეებიიხმობენ მხარდამჭერებს);
(“- ხალხო, შეხედეთ, რას მეუბნება!”
“- ახლა მე ჩემს ქმარს მოვიყვან ...”)
• კომუნიკაციის დამახინჯება ან შეწყვეტა (შეიძლება გამოიხატე
ბოდეს ხმამაღალ საუბარში მოწინააღმდეგეს ჩახშობის მიზნით,
საუბრის გაწყვეტაში და ა.შ.);
• მკაცრი, უკიდურესი პოზიციების დაკავება (გამოიხატება ერთი
და იგივე წინადადების დაჟინებულ გამეორებაში);
(“- დასახოცები ხართ ყველა!!!”)
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• დაპირისპირებული მხარისათვის ზიანის, ტკივილის მიყენების
მცდელობა;
(შეიძლება ხელჩართული ჩხუბი გაიმართოს).
კონფლიქტის ესკალაციის კიდევ ერთი მოდელია “ესკალაციის
კიბე”.
ომი
ბრძოლა
მეტოქეობა
უთანხმოება
პრობლემა

მიზანი:
თავდაცვა;

მიზანი:
პრობლემის
გადაწყვეტა;

ემოცია:
გაღიზიანება;

ემოცია:
იმედი;

ურთიერთობა:
ფრთხილი;

მიზანი:
ჯობნა;

მიზანი:
მეტოქის
დაზიანება;
ემოცია:
რისხვა;

მიზანი:
მეტოქის
განადგურება;
ემოცია:
უიმედობა,
შურისძიება;

ურთიერთობა:
ემოცია:
იმედგაცრუება, ურთიერთობა: მთლიანად
აღშფოთება;
ანტაგონიზმი; დარღვეული;
ურთიერთობა:
ფრაგმენტული,
ხარვეზებიანი;;

ურთიერთობა:
ღია,
პირდაპირი

ამ მოდელის თანახმად, არსებობს კონფლიქტის განვითარების
5 დონე. ყოველი მომდევნო საფეხური ასახავს კონფლიქტის შემ
დგომ, უფრო გამწვავებულ ეტაპს, სადაც კონფლიქტში მონაწილე
მეორე მხარისადმი მიყენებული დარტყმა უფრო და უფრო გამა
ნადგურებელი ხდება.
როგორც სქემიდან ჩანს, კონფლიქტის თითოეული საფეხური
უკავშირდებაგარკვეულ მიზანს, ემოციას დაურთიერთობის სტილს,
რომელთა საშუალებითაც შეიძლება გაირკვეს კონკრეტული კონ
ფლიქტის ესკალაციის ხარისხი.
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როგორ შევაჩეროთ კონფ
 ლიქტის ესკალაციის პროცესი
(კონფლიქტის დეესკალაცია)
არსებობს კონფლიქტის დეესკალაციის ძირითადი პრინციპები.
მათი გამოყენება არც თუ ისე ადვილია, მაგრ
 ამ, თუ ჩვენ გვსურს
კონფლიქტის მართვა, სასურველია მათი ცოდნა და პრაქტიკაში
დანერგვა.

სამი ძირითადი პრინციპი:
1. აიღეთ პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებებზე, გრძნობებსა
და აზრებზე – აღიარეთ თქვენი წვლილი კონფლიქტის გაღ
ვივებაში.
 ვროს თქვენი
2. შეეცადეთ, რომ ოპონენტის ქცევამ არ განსაზღ
ქცევა, ნუ გახდებით მანიპულაციის საგანი; მოიქეცით საკუ
თარი ეთიკური ნორმ ებისა და შეხედულებების შესაბამისად;
3. გაითვალისწინეთ მეორე მხარის ინტერესები.
კიდევ რამდენიმე რჩევა, რომელიც ხელს უწყობს კონფლიქტის
დეესკალაციას:
• გამოხატეთ თქვენი გრძნობები საყვ ედურების გარეშე;
• ნუ განავრცობთ საკამათო საკითხს, ისაუბ
რ
 ეთ კონკ რეტულ
პრობლემაზე ნუ მოიშველიებთ სხვა ადამიანებს ან ავტორი
ტეტებს;
• არ გამოიყენოთ გამოთქმები: “შენ ყოველთვ ის...”, “შენ არას
დროს...”; (“შენ ყოველთვის იგვიანებ”, “შენ არასდროს არ ას
რულებ შენს სიტყვას” და ა.შ.);
• ნუ მიაწებებთ სხვა ადამიანს “იარლიყებს” (“შურიან ი ხარ”,
“უპასუხისმგებლო ხარ” და ა.შ.);
• ნუ ჩაუდგებით ოპონენტს ჯიბრშ
 ი;
• ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას “ცხელ გულზე”;
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უფრო ეფექტ
 იანი და ქმედითი იქნება, როდესაც ამ რჩევებს
კონფლიქტში ჩარეულ
 ი ყველა მხარე იცავს, მაგრამ მათი ცალ
მხრივი გამოყენებაც არ იქნება უშედეგო.
კონფლიქტ
 ი და ემოციები

როგორც წესი, კონფლ
 იქტ
 ს თან ახლავს გარკ ვეული უარყოფი
თი ემოციები. რა ვქნათ, როგორ მოვიქც
 ეთ, უნდა გამოვხ
 ატოთ
ამგვ არი ემოცია, თუ თავი შევიკავოთ?
სპეციალისტების აზრით, ემოციის მუდმივ შეკავებას ერთი მხ
რივ, შესაძლოა, მოჰყვეს მისი გამოხატვ ა შეუფერებელ სიტუაციაში,
ხოლო, მეორე მხრივ, ამან შეიძ ლ
 ება ადამიან შ
 ი დაავადებაც კი
 ოლოგები გვირჩევენ, რომ გამო
გამოიწვიოს. ამიტომ, კონფლიქტ
ვხატოთ ჩვენშ
 ი აღძრული ემოცია (გაბრაზება, აღშფოთება, წყენა,
და სხვ.).
როგორ შევატყ ობინოთ სხვას ჩვენი ემოციები?
ხშირად, კამათის დროს ადამიან ები თავიანთ ემოციებ
 ს სხვის
თვის საწყ ენი ფორმით გამოხატავენ. წარმოთქმული ბრალდებები
თავდაცვის პოზიციაში აყენებს მეორ
 ე მხარეს და ხელს უწყობს
კონფ
 ლიქტ
 ის ესკალაციას.
როგორ გამოვხატოთ ჩვენი გრძნობები ისე, რომ თან განვი
მუხტ
 ოთ და თან კიდევ უფრო არ გავაუარესოთ მდგომარეობ
 ა?
აი, რამოდენიმე რჩევა:
• შეატყ ობინეთ პარტ
 ნიორს პრობლემა და არა საკუთარი გადა
წყვ ეტილება; შეატყობინეთ პარტნიორ
 ს თქვენი გრძნობები;
• დაუკავშირეთ თქვენი გრძნობა მომხ
დ
 არ ფაქტს, ეცადეთ არ
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შეაფასოთ პარტ
 ნიორი;
• პასუხისმგებლობა თქვენს გრძნობებზე საკუთარ თავზე აი
ღეთ;
მაგალითი:
“ – ძალიან დამწ
 ყდა გული, გუშინ დათომ რომ დამირეკა და
შენ არ მითხარი”. და არა: “- არ უნდა მითხრა, ხალხი რომ მი
რეკავს? მერამდენედ აკეთებ ამას!”
სუბიექტური რეალ
 ობა

ყველა ადამიან ს თავისი სუბიექტური, უნიკალური შინაგანი
სამყარო აქვს. ერთი და იგივე ობიექ ტურად არსებულ მოვლ
 ენას
სხვადასხვ ა ადამიან ი თავისი სუბიექტური რეალ
 ობიდან გამომ
დინარე სხვადასხვანაირად აღიქვ ამს. ხშირად ჩვენ გვგონია, რომ
კონკრეტულმა მოვლენამ სხვაშიც ისეთივე გრძნ ობები უნდა გა
მოიწვიოს, რაც ჩვენშ
 ი, მაგრამ, ფაქტ
 იურად ემოციებ
 ს იწვევს არა
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ესა თუ ის მოვლენა თავისთავად, არამედ ის საზრისი, რასაც
ჩვენ მასში ვდებთ.
როდესაც ჩვენ ვთხოვთ სხვას, შეიც
 ვალოს თავისი სუბიექ ტ
 ური
რეალ
 ობა, ფაქტიურ
 ად ეს ნიშნ ავს იმას, რომ ვცდილობთ, უარი
ვათქ მ ევინოთ მას საკუთარ გამოცდ
 ილებაზე. იქნებ უმჯობესია,
რომ არ მოვითხოვოთ სხვისაგან მისი გრძნობების ჩვენსაზე მო
 ემას სხვა თვალით უყურებს.
სადაგება – შესაძლოა, იგი პრობლ
პრობლემის მოგვარება იწყება მაშინ, როდესაც ჩვენ მზად ვართ,
გავუგოთ სხვას და ვაღიაროთ მისი სუბიექტური სამყარო. აღი
არება არ ნიშნავს დათანხმებას.
კონფლიქტ
 ის წყაროებ
 ი და ტიპები

კონფლიქტების თეორიაში დღესდ
 ღეობ
 ით მრავალი ტიპის კო
ნფლ
 იქტ
 ს გამოყოფენ. მათი კლასიფიკაცია ხდება სხვადასხ
 ვ ა ნიშ
ნის მიხედვ ით. ჩვენ გთავაზობთ კონფლიქტ
 ის ტიპოლოგიას მისი
წყაროებ
 ის (გამომწვევი მიზეზების) მიხედვით.
ინფორმ აციასთან დაკავშ
 ირებული კონფლიქტები
ხშირად, კონფ
 ლიქტის მიზეზად იქცევა ხოლმე არასწ
 ორი, და
მახინჯ
 ებული, განს ხვ ავებული ან არასაკმ არისი ინფორმაცია.
ვთქ ვათ, მოაქვ თ დამახინჯ
 ებული ინფორმ აცია თქვენთ
 ვ ის მნიშ
ვნელოვანი პიროვნ ების შესახებ, რის შედეგადაც გიფუჭდებათ მას
თან ურთიერთობა. ან, ერთი და იგივე ფაქტ
 ის შესახებ მხარეებმა
განს ხ
 ვ ავებული ორიენტაციის პრესიდან მიიღეს ინფორმაცია.
ასეთ შემთხვ ევაში პრობლ
 ემის მოგვარება შესაძლებელია ინფორ
მაციის დაზუსტებით. მხარეები უნდა შეთანხმ დ
 ნენ იმაზე, თუ რა

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

31
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ურთიერთდამოკიდებულებებთან დაკავშირებული
კონფლიქტები
ამ ტიპის კონფლიქტები წარმოიქმ ნება, როცა მხარეებს უჩნდე
ბათ იმის განცდა, რომ მათ არ აფასებენ, არ უწევენ ანგარიშს,
არ აქცევენ ყურადღებას. შესაძლოა, დაპირისპირებულ მხარეთა
შორის უკვე იყო გართულებული ურთიერვთობები. მაგალითად,
 ება განცდა, რომ
მოლაპარაკებების დროს, ერთ-ერთ მხარეს უჩნდ
არ ჩათვალეს თანასწორ პარტნიორად, არ და
უთმეს საკმარისი დრო, არ მოუსმინეს და ა.შ.
შესაძლოა, რომ ასეთ განცდებს ჰქონდეს,
ან არ ჰქონდეს რეალური საფუძველი. ორი
ვე შემთხვევაში ეს ფსიქოლოგიური რეალობა
 ეს კონფლიქტს
ერთნაირად შეიძლება იწვევდ
და, ამიტომ, უნდა შევეცადოთ, რომ პარტნი
ორს მოვუხსნათ ეს არასასიამოვნო განცდები.
ამგვარ კონფლიქტებს, როგორც წესი, ახა
სიათებს ძლიერი ემოციური ფონი. ყოველი
ვე ეს გათვალისწინებული უნდა იქნას მათი
მოგვარებისას.
ღირებულებებთან დაკავშირებული კონფლიქტები
ღირებულებები ჩვენთ
 ვის იმის საზომია, თუ რა არის კარგი –
ცუდი, სამართლიანი – უსამართლო, მორალური – ამორალური,
კეთილი – ბოროტი. ხშირად ღირებულებები არ ემთხვევა ერთ

32

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მანეთს და მხარეებ
 ს შორის დაპირისპირების სერიოზულ წყაროდ
იქცევა. ამ დროს მხარეები კატეგორიულ ფორმაში გამოთქ ვამენ
თავიან თ მოსაზრებებს. ასეთ შემთ
 ხვ ევებშ
 ი მოლაპარაკება განს ა
კუთრებით რთული ხდება.
ამგვარი კონფ
 ლ
 იქტ
 ების მოგვ არების ერთ-ერთ გზას თითოეუ
 ლი
მხარის მიერ სხვათა აზრის მნიშვ ნ ელოვნების აღიარ
 ება წარმოად
 ნობიერონ, რომ ღირებულებათა
გენს. სასურვ ელია, მხარეებმა გააც
 თობის მხოლოდ
მოცემული კონკრეტული სფერო მათი ურთიერ
 ო ღირებულებები.
ნაწილია და არსებობს სხვა, მათთვის საერთ
გარე ფაქტ
 ორებთან, სტრუქტურებთ
 ან დაკავშ
 ირებული
კონფლიქტ
 ები

ზოგჯერ კონფლ
 იქტს იწვევს მასში ჩართულ მხარეთაგან და
მოუკიდებელი ფაქტ
 ორი ან სტრუქტ
 ურა. მაგალითად, კანონები,
დროითი შეზღუდვ ები, გეოგრაფიული და ფიზიკური ფაქტ
 ორები,
სოციალური როლები და სხვა.
 ხვ ევაში, შესაძლოა, არსებული პრობლემა დაპირისპ ი
ასეთ შემთ
რებულ მხარეს მიეწეროს. მაგალითად, ორგანიზაციის დირექტ
 ორს,
 იპლინასთან დაკავშირე
თანამდებობიდან გამომდინარე, უწევს დისც
ბული საკითხების წამოჭრა. ეს, შესაძლოა, გახდეს თანამშრომლ
 ების
უკმაყოფილების მიზეზი. ამის შედეგად, დირექტორს მიეწერება
გარკვ ეული პიროვნული თვისებები, რაც, შეიძლება, სრულიად
 აც
არ შეესაბამებოდეს რეალობას.
ასეთ შემთ
 ხვევაში, სასურვ ელია, დავფიქრ
 დეთ და გავაცნობიე
როთ, რომ დაძაბულობის მიზეზია არა დაპირისპ ირებული მხარე,
არამედ მისგან დამოუკიდებელი – დროითი, როლური, გეოგრა
ფიულ
 ი თუ სხვა ფაქტორები.
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ამ დროს შესაძლოა, შედგეს საკითხის განხილვა, რათა მხარეე
ბმა გამონახონ პრობლემის გადაჭრის გზები (თუნდაც სიტუაციის
სტრუქტურას ვერაფერი მოუხერხონ).
ინტერესებთან დაკავშირებული კონფლ
 იქტები

ამგვარი კონფლიქტების წყარო მოთხოვნილებების რეალური ან
წარმოსახვითი შეუთავსებლობაა. ინტერესი შეიძლება იყოს მატე
რიალური (სახლი, მიწა, ფული და ა.შ.), არამატერიალური (სტა
ტუსი, აღიარება), პროცესთან დაკავშირებული (რამდენად მისაღე
ბია პროცესი). მაგალითად, შემთხვევით გებულობთ, რომ უფროსი
თქვენთვის “ზედგამოჭრილ” და თანაც შეპირებულ პოსტზე სხვის
დანიშვნას აპირებს (ანუ ილახება თქვენი ინტერესები – მატერი
ალურიც, პრესტიჟისაც და პროცედურასთან დაკავშირებულიც).
 ი შეხვდნენ, გაუ
ასეთ შემთხვევაში, უმჯობესია, რომ მხარეებ
ზიარონ ერთმანეთს ინტერესები და შეეცადონ, მივიდნენ ურთი
ერთმისაღებ შეთანხმებამდე.
 ლიქტში ესა თუ ის წყარო მეტ-ნაკ
ყოველ კონკრეტულ კონფ
ლებად არის წარმოდგენილი. კონფლიქტის ტიპი განისაზღვრება
იმ წყაროს მიხედვით, რომელიც წამყვანია მოცემულ კონფლიქტ
ში. კონკრეტული კონფლიქტის გადაჭრის გზები და საშუალებები
სწორედ მისი წყაროებისა და ტიპის მიხედვით უნდა გამოინახოს.
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კომუნიკაცია

ნებისმ იერი პრობლემური თუ არაპრობლემური სოციალური სი
ტუაც
 ია ემყარება ურთიერთ
 ობას (კომუნიკაციას) მხარეებ
 ს შორის.
კომუნიკაცია არის ინფორმ აციის ურთიერ
 თგ
 აცვლა ადამიან ებს
შორის.
ამ დროს ადამიანები ატყობინებენ ერთმ ანეთს როგორც შინა
არსს, ასევე გრძნობებს. ეს ინფორმაცია შეიძ ლება იყოს როგორც
 ალური (სიტყ ვიერ
 ი), ასევე არავერბალური (უსიტყვ ო).
ვერბ
პრობლემის მოგვარება მნიშვნელოვნ ადაა დამოკიდებული იმა
ზე, თუ რამდენად ეფექტ
 იან ია კომუნიკაცია.
ნებისმ იერ
 ი ურთიერთობის, კომუნიკაციის პროცესი შეიძლ
 ება
წარმ ოვიდგ
 ინოთ შემდეგი სქემის მიხედვით:
მოსაუბ
 რე
შინაარსი

მსმენელი
შინაარსი

ემოცია

ემოცია

S

S

მეტყველება
ჟესტი
მიმიკა

სმენა
მხედველობა ა.შ.
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მოსაუბრე გადასცემს მსმენელს შეტყობინებას, ანუ შინაარსსა
და გრძნობას, რომელიც მის პიროვნ ებაშია გარდატეხილი. ამ ინ
ფორმაციას იგი გადასცემს როგორც ვერბალურად, ასევე არავერ
ბალურად. მსმენელი ინფორმაციას იღებს შესაბამისი გრძნობის
ორგანოებით. მიღებული შეტყობინება გარდატყდება მსმენელის
პიროვნებაში. როგორც წესი, მოსაუბრის მიერ გაცემული და მსმე
ნელის მიერ მიღებული ინფორმაცია არაა იდენტური.
ეფექტიანი კომუნიკაციისთვის საწყისსა და ბოლო ინფორმაციას
შორის მაქსიმალური დაახლოება უნდა მოხდეს.
რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის:
• მოსაუბრე უნდა შეეცადოს, რომ მის მიერ გადაცემული შეტ
ყობინება იყოს კარგად სტრუქტურირებული, აზრიანი, ლა
კონური.
• მსმენელი, სასურველია, იყოს მაქსიმალურად ორიენტირე
ბული მოსაუბრეზე, რათა ადეკვატურად აღიქვას მოწოდე
ბული შეტყობინება (როგორც შინაარსი, ასევე გრძნობა). ესე
იგი, ეფექტიანი კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანია როგორც
მოსაუბრის, ასევე მსმენელის როლი.
იმისთვის, რომ ეფექტიანი კომუნიკაცია შედგეს მოსაუბრე უნ
და შეეცადოს, რომ:
- გადაცემული შეტყობინება იყოს კარგად სტრუქტურირებუ
ლი, აზრიანი, ლაკონური;
- ტექსტი აგებული იყოს მოკლე, მარტივი წინადადებებით;
 ენები დეტა
- განაცალკევოს ძირითადი, მნიშვნელოვანი მოვლ
ლებისაგან და გადასცეს შეტყობინების თავში;
- ინფორმაციის გადაცემა ხდებოდეს ქმედების (გამოიყენეთ
ზმნები), და არა აღწერის (ზედსართავი სახელები) ტერმი
ნებში;
- არ გამოიყენოს შესავალი სიტყვები და ფრაზები;
- არ გამოიყენოს სტერეოტიპები, რადგან ისინი ხშირად შეუ
რაცხ
 მყოფელია და, თანაც, არ ასახავს სინამდვილეს;
- არ გამოიყენოს უცხო, გაუგებარი სიტყვები და აბრევიატურა.
კომუნიკაციის პროცესში მსმენელი მაქსიმალურად უნდა იყოს
ორიენტირებული მოსაუბრეზე, რათა ადეკვატურად აღიქვას მო
წოდებული შეტყობინება (როგორც შინაარსი, ასევე გრძნობა). ადა
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მიან ებს პროფესიულ
 ი საქმიანობის დროს ხშირად უხდებათ არა
მხოლოდ მოსაუბრის (ინფორმაციის გადამც
 ემის), არამედ მსმე
ნელის როლშ
 ი ყოფნ ა. იმისთ
 ვ ის, რომ კომუნიკაცია ეფექტ
 იან ი
იყოს, მსმენელი უნდა შეეცადოს, რომ:
- არ დაუსვას მოსაუბ
რ
 ეს ერთდ
 რ
 ოულად რამდ
 ენიმე კითხ
 ვა;
- თავი აარიდოს დახურულ კითხ
 ვ ებს, რომელზეც პასუხი შე
 ება იყოს მხოლოდ “კი“, ან “არა“;
იძლ
 თოს დავაში;
- არ ჩაერ
რ
 ემ კომფ
 ორტულად იგრძნოს თავი;
- შეეცადოს, რომ მოსაუბ
 ერხ
 ოს მოსაუბრ
 ის პასუხი საკუთარი ჩართვებით (სი
- არ შეაფ
ტყვა “პარაზიტებით”);
 ური კონტ
 აქტი მოსაუბრესთ
 ან;
- დაამ ყ აროს ვიზუალ
რ
 ფ
 ელი ინტერესი მოსაუბ
რ
 ისა და მის მიერ
- გამოხატოს გულწ
გადმ ოცემული ინფორმაციის მიმართ;
 ეტული დროის მონაკვეთშ
 ი კონკრ
 ეტული საკითხით
- კონკრ
შემოიფარგ
ლ
 ეთ.
როდესაც რამოდენიმე ადამიან ი რაიმე საკითხზე ერთად მუ
 ქ მ ედება ორ დონეზე წარიმართება. ერთია
შაობს, მათი ურთიერთ
შინაარ
 ს ის დონე (პოლიტიკა, ისტორია, ეკონომიკა და სხვ) – ადა
მიანები უზიარებენ ერთმ ანეთს საქმ ის არსს, არსებულ ინფორმა
 თობის დონე – ადამიანები
ციას ა და ფაქტებს. მეორეა ურთიერ
ამყარებენ და წარმ ართავენ ურთერთობას, მონაწილეობენ ამა თუ
 ი (მოლაპარაკება, პრობლ
 ემაზე ერთობლ
 ივი მუშაობ
 ა,
იმ პროცესშ
დებატები და სხვ.). ნებისმ იერი ურთიერთქ მ ედებისას, სხვადასხვა
გზით უზიარ
 ებენ ერთმ ანეთს ინფორმაციას იმის შესახებაც, თუ
 ენად ესმით მათ ერთმანეთის, რამდენად ზრუნავენ ერთმა
რამდ
 ემებზ
 ე და რამდ
 ენად ფიქრ
 ობენ სხვებთან ურთი
ნეთის პრობლ
ერთობის შენარჩ უნებაზე.
• პროცესები ელემენტ
 არულ კომუნიკაციას ეფუძნება, ხოლო
საკითხ
 ის წარმ ატებული გადაჭრ
 ა/მიზნის მიღწევა – შესატყ
ვისი პროცესის შერჩ ევასა და მის სწორად წარმ ართვ ას.
 ებაითქვ ას, რომ ნებისმ იერ
 იპრობლემური/
• შესაბამისად, შეიძლ
კონფ
 ლ
 იქტ
 ური სიტუაც
 იის მიმდ
 ინარეობა და მისი შედეგი
 ურობაზეა დამოკიდებული.
ჩვენ კომუნიკაციურ კომპ ეტენტ
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„ჯოჰარის ფანჯარა“
პიროვნებათაშორისიკომუნიკაცია წარმოადგენს ადამიანებს შორის
ინფორმაციის გაცვლას. ეს ინფორმაცია არის როგორც ვერბალუ
რი, სიტყვიერი, ასევე არავერბალური, უსიტყვო. შეუფერხებელი
კომუნიკაციის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საკუთარი თა
ვისა და სხვა ადამიანის რეალისტური აღქმა. ამერიკელი ფსიქო
ლოგების ჯო ლუფტისა და ჰენრი ინგჰემის მიხედვით, ყოველი
ადამიანი შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც შემდეგი ოთხი
“ზონის” ერთიანობა:
1. “ღია ზონა” – ინფორმაცია, რომელიც ცნობილია ჩვენთვ ის,
ასევე სხვისთვ ის. მაგ. ჩემი საჯარო გამოსვლის შინაარსი;
2. “ფარული ზონა” – ინფორმაცია, რომელიც ცნობილია ჩვენ
თვის, მაგრამ უცნობია სხვისთვის. მაგ. ის, თუ რას განვიცდიდი
მე აუდიტორიის წინ სიტყვით გამოსვლისას.
3. “ბრმა ზონა” – ინფორმაცია, რომელიც უცნობია ჩვენთვის,
მაგრამ ცნობილია სხვისთვის. მაგ. გამომეტყველება, რომელიც
მქონდა სიტყვით გამოსვლისას.
 ვისაა
4. “უცნობი ზონა” – ინფორმაცია, რომელიც არც ჩვენთ
ცნობილი და არც სხვისთვის. ეს პიროვნების ის ასპექტებია, რომ
ლებსაც ჩვენ, მართალია ვერ ვაცნობიერებთ, მაგრამ ისინი მნიშვ
 ვობის
ნელოვნად განსაზღვრავენ ჩვენს ქცევას. მაგ. ადრეული ბავშ
გამოცდ
 ილება, რომელმაც ხელი შემიშალა სიტყვით გამოსვლაში.
ჩვენთვის ცნობილი

ჩვენთვის უცნობი

სხვისთვის ცნობილი

ღია ზონა

ბრმა ზონა

სხვისთ
 ვ ის უცნ ობი

ფარული ზონა

უცნობი ზონა

ჩვენთვის ცნობილი

ჩვენთვის უცნობი

ღია ზონა

ბრმა ზონა

ფარული ზონა

უცნობი ზონა

სხვისთვის ცნობილი
სხვისთ
 ვ ის უცნ ობი
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ეფექტიანი მოსმ ენა
ადამიანები ურთიერთობისას უმეტეს დროს მოსმენას ანდომე
ბენ, ხოლო ურთიერ
 თობას ჩვენ (თუ არ ჩავთ
 ვლით ძილს) მთე
ლი დროის დაახლოებით 70%-ს ვუთმობთ. მაშასადამე, მოსმენა
ცხოვრების უდიდეს ნაწილს იკავებს. საინტერესოა, თუ რამდენად
 ენად ეფექტ
 იან ად ვუს
ეფექტიან ად ვიყენებთ ამ დროს – რამდ
 იან ად” მხოლოდ 25%-ით
მენთ. აღმოჩნ და, რომ თურმე ჩვენ “ეფექტ
ვისმენთ. გასაგებია, რომ ეფექტ
 იანი მოსმენის უნარი გააუმ ჯო
 ობების ხარისხ
 ს და საქმეში წარმატებას
ბესებს ჩვენი ურთიერთ
შეუწ
 ყობს ხელს.
 იანი მოსმენის უნარი გვაძლევს საშუალებას, განვ მუხ
ეფექტ
 ეს სტრესი და
ტოთ დაძაბული სიტუაცია, მოვუხსნათ მოსაუბრ
დაძაბულობა. როდესაც მოსაუბრეს ეძლევა საშუალება, ბოლომდე
გამოთქვ ას თავისი აზრი ან საყვედური და თქვენ იყენებთ ეფექ
 ძ ნობლად უმჯობესდება ურთიერ
ტიან ი მოსმენის ტექნიკას, საგრ
 ება
თობები და ზოგადი ატმოსფერო და, შესაბამისად, განიმუხტ
 ლიქტ
 ური სიტუაცია.
კონფ
 ხ
 ვევაში, მისი
ეფექტიან ი მოსმ ენის უნარის უქონლობის შემთ
 ებელია, თუმც
 ა მოით
 ხოვს დროსა
განვითარება სავსებით შესაძლ
 ომებას.
და მონდ

კონფლიქტ
 ოლოგიაშ
 ი ცნობილია მოსმ ენის სხვადასხ
 ვ ა ხერხ
 ი
(არეკვლ
 ა, პერიფრაზი, და სხვა). ერთ-ერთი მათგ
 ანი, “აქტ
 იური
მოსმენა”, ყველაზე ხშირად გამოიყ ენება და საკმაოდ ეფექტიანია
კონფლ
 იქტური სიტუაციებ
 ში.
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აქტიური მოსმენა
მიგიქცევიათ თუ არა ოდესმ ე ყურადღება იმისთვის, თუ როგორ
უსმენენ ადამიანები ერთმანეთს ჩხუბის დროს? ისინი მოუთმენ
ლად ელიან ოპონენტისაგან ისეთ სიტყვას, რომელიც მათ კონტრ
შეტევაზე გადასვლის საშუალებას მისც
 ემს. ამასთ
 ან, ოპონენტის
ნათქვამიდან მათ ესმით მხოლოდ ის, რაც საკუთარი პოზიციის
დასაცავად გამოადგებათ. ასეთ დროს, ადამიანს ყურადღება მთლი
 ე) აქვს გადატანილი.
ანად საკუთარ თავზე (აზრებზე, გრძნობებზ
ამის საპირისპიროდ, აქტიური მსმენელის ყურადღება მაქს იმალუ
რადაა მიმართული, მოსაუბრეზე. იგი ცდილობს, ზუსტად გაიგოს
მოსაუბრის შეტყობინება – ზედმიწევნით სრულად „დაიჭიროს“
შინაარსი და ის გრძნობები, რომელიც მოსაუბრეს აქვს ამ შინა
არსთან დაკავშირებით.
 არში აქ
“აქტიური მოსმენისას” არ ხდება მსმენელის მიერ საუბ
ტიური ჩარევა. საუბრის შინაარსის ან გრძნობის შეფასება, რჩევის
მიცემა, პრობლემის გაანალიზება ან განსჯა, შესაძლოა, გახდეს
მოსაუბრის გაღიზიანების, მისი საუბრის ბლოკირების მიზეზი.
მსმენელი მთლიანადაა ორიენტირებული მოსაუბრეზე, მაქსიმა
ლურად ცდილობს, „დაიჭიროს“ მისი შეტყობინების შინაარსი
და ემოცია, აჯამებს როგორც ერთს, ასევე მეორეს და თავისი
სიტყვებით უბრუნებს მოსაუბრეს. ის, რომ მსმენელი ცდილობს,
გაუგოს პარტ
 ნიორს და აქტიური მოსმენის ტექნიკის საშუალებით
ნათელს ხდის კიდევაც ამას, ქმნის ნდობისა და აღიარების ატ
მოსფეროს, რაც აიოლებს დაპირისპირებული მხარეების შემდგომ
მუშაობას პრობლემაზე.
თუ გსურთ, იყოთ “აქტიური მსმენელი”, გაითვალისწინეთ შე
მდეგი პრინციპები:
• ნუ გააკეთებთ დასკვნ ებს, შეეცადეთ, მხოლოდ შეაჯამოთ
პარტნიორის ნათქვამი;
• ყურადღება მიაქციეთ პარტნიორის შეტყობინების არა მხო
ლოდ შინაარსს, არამედ გრძნობასაც. იმ შემთხვევაში, როდე
საც შეტყობინების მხოლოდ შინაარს ვაჯამებთ, მოსაუბრეს
რჩება განცდა, რომ მისი ემოციები ვერ გაიგეს. თუ შევაჯა
მებთ მხოლოდ გრძნობებს, შესაძლოა, გამოვიწვიოთ მოსაუბ
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რის უნდობლ
 ობა, რადგ
 ან მას დარჩ ება შთაბეჭდილება, რომ
მისი ნათქ ვამის შინაარს ი არ აინტერესებთ;
• გრძნობების შეჯამებისას გაით
 ვალისწინეთ მათი ინტენს იობა;
მაგალითად: თუ მოსაუბ
რ
 ე გამოხატავს აღშფ
 ოთებას, ჩვენ კი
 ნ ებით, რომ ის უბრალოდ გულდ
 აწყვეტი
შეჯამებისას ვეუბ
ლია, მას რჩება განცდა, რომ ვერ გავუგეთ.
• თავი აარიდეთ შესავალ ფრაზებს (მაგ. “თუ სწორად გავიგე”...;
“როგორც მე მესმ ის” და ა.შ.), რადგან ამ დროს ყურადღების
გადატანას ისევ საკუთარ თავზე ახდენთ.
სამწუხაროდ, ჩვენ ხშირად ვცდილობთ, ვაიძ ულოთ ადამიანი,
იგრძნოს და იაზრ
 ოვნოს სწორედ ისე, როგორც ჩვენ გვინდ
 ა. აქ
 ის
ტიური მოსმენისას კი, მსმენელი ორიენ ტირებულია მოსაუბრ
გრძნობებსა და აზრებზე. ის ცდილობს, გაუგ
 ოს პარტ
 ნ იორ
 ს. არ
არის აუცილებელი, რომ იგი ეთანხმ ებოდეს მოსაუბრ
 ეს. გაიხსენეთ:
აღიარ
 ება არ ნიშნავს დათანხმ ებას!
აი, რამოდენიმე რჩევა ადამიან ისათვ ის, რომელს აც სურს, რომ
დაეუ
 ფ
 ლოს აქტიურ
 ი მოსმ ენის ტექნიკას:
⇒ შეაჯამეთ მოსმ ენილი, ნუ გამოიტანთ საკუთარ დასკვნ ებს;
 ვალისწინეთ, როგორც შინაარ
 ს ი, ასევე ემო
⇒ შეჯამებისას გაით
ცია;
 რუენტული, შეეც
 ადეთ, მაქს იმალურად ზუსტ
 ად
⇒ იყავით კონგ
აღიქვათ და შეაჯ
 ამოთ ემოცია;
⇒ თავი აარიდეთ შესავალ ფრაზებს – “მე ვფიქრობ ...”, “თუ
მე სწორად გავიგე ...” და ა.შ.
ეფექტიან ი, კარგ
 ი მოსმენისას შეეცადეთ:
⇒ დარჩ ეთ მშვიდად;
⇒ იყავით კონცენტრირებული პარტნიორზ
 ე;
⇒ დასვით ღია შეკითხვები, რათა უკეთ გაერკ ვეთ/დარწმ უნ
დეთ;
⇒ აცალეთ სხვას ისაუბრ
 ოს;
⇒ გააკ ეთეთ პერიფრ
 აზირება, რათა დაან ახოთ, რომ გაიგ
 ეთ.
თუკი გსურთ კარგი მსმენელი იყოთ, არსებობს რამდ
 ენიმე “ნუ”:
⇒ ნუ გადახვალთ პირდ
 აპირ დასკვ ნაზე, ნუ შეაწ
 ყ ვეტინებთ ან
თავად ნუ დაამთავრებთ მოსაუბ
 რის წინადადებას;
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⇒ ნუ მისცემთ რჩევას, როცა არ გთხოვენ, ან ნუ შესთ
 ავაზებთ
გადაწყვეტილებას დროზე ადრე;
⇒ ნუ შეეცდებით, გაიტანოთ თქვენი საკუთარი გადაწყვეტი
ლება;
⇒ ნუ იტყვით “თქვენ არ უნდა ფიქრობდეთ ასე”, ან “მე კარ
გად ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ”;
⇒ ნუ გაითამაშებთ სცენას – “ეს ხომ საშინელებაა!”
⇒ ნუ გაასამართლებთ, უარყოფთ, გააკრიტიკებთ ან იგულის
ხმებთ.
როდესაც თავად გადასცემთ ინფორმ აციას, გახსოვდეთ:
⇒ მსმენელს უჭირს ინფორმაციის აღქმა და დახსომება, როდე
საც დაძაბულია, ან თავს არაკომფორტულად გრძნობს. ამი
ტომ, სპეციალურად იზრუნეთ იმისათვის, რომ თავიდანვე
მოუხსნათ მას ეს დაძაბულობა, მაგ. იუმორით.
⇒ მსმენელი განსაკუთრებით კარგ
 ად იხსომებს ტექსტის დასა
წყისსა და ბოლო ნაწილს. ამიტომ, კარგად გაიაზრეთ, რას
ამბობთ დასაწყისსა და ბოლოს.
⇒ მსმენელს გაცილებით გაუადვილებთ ინფორმაციის აღქმას,
თუ თქვენი ტექსტი სტრუქტურულად კარგ
 ად იქნება აგე
ბული.
⇒ მსმ ენელი კარგად იხსომებს ხატოვნად გადმოცემულ ტექსტს.
⇒ ტექსტის გაგებასა და დახსომებას ძალზე უწყობს ხელს მა
გალითებისა და კონკრეტული პრაქტიკული შემთხვევების
ჩართვა.
⇒ კარგად რჩება მეხსიერებაში პარადოქსული, უჩვეულო მოვ
ლენები.
⇒ ეცადეთ, გამორიცხოთ ზოგადი სიტყვები. რაც შეიძ ლება
კონკრეტულად აღნიშნეთ ის, რისი თქმაც გსურთ. მაგ. ნუ
გამოიყენებთ სიტყვას “აპარატურა”. უმჯობესია, კონკრეტუ
ლად აღნიშნოთ – ვთქვათ, ვიდეოკამერა.
⇒ ძალზე ფრთხილად მოეკ იდეთ ზედს ართავი სახელების ხმა
რებას, განსაკუთრებით აღმატებით ხარისხში (ძალიან კარ
 ან, შესაძლ
 ოა მოხდეს
გი, ყველაზე უარესი და სხვა). ვინაიდ
ისე, რომ თქვენ და თქვენი პარტნიორი სხვადასხვა შინაარსს
იგულისხმებთ.
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⇒ ეცადეთ, ყველაფერი თქვათ, რასაც საჭიროდ თვლით იმისა
თვის, რომ მსმენელს თავად არ მოუწ
 იოს საუბ
რ
 ის შემდ
 ეგ
დასკ ვნების გაკეთება. ვთქვათ, თქვენ მიერ მიცემული ინს
ტრუქც
 იის მიზეზებისა და მიზნების შესახებ.
⇒ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ის ფაქტ
 ები, რომლებიც მნი
 შ
 ი იკარგება და რჩება სრულიად
შვნ ელოვანი იყო ტექსტ
უმნიშვნელო წვრილმანები. ამიტომ, თქვენ თვითონვე ნათ
ლად გამოყავით ის ფაქტები, რომლებიც არსებითია, რათა
არ მოხდეს ისე, რომ მსმენელმ ა და თქვენ სხვადასხვა რამ
მიიჩნიოთ მნიშვნელოვნად.
კომუნიკაციის ეტაპები
კომუნიკაცია ეფექტიანი იქნება, თუ მხარეები გარკვ ეულ ეტაპებს
სრულფ
 ასოვნ ად გაივ ლ
 იან. ნებისმიერ
 ი ეტაპის უგულვებელყოფა
ამ პროცესს მნიშვ ნელოვნად დააზარალებს. ამ ეტაპების მიმდევ
რობა შემდეგნ აირია:
1. კონტაქტის დამყარება;
2. ინფორმ აციის გაცვლ
 ა;
3. ალტ
 ერნ ატივების მოძიება;
4. გადაწყვ ეტილების მიღება;
5. კომუნიკაციის დასრ
 ულება.
პარტ
 ნიორ
 ზე ორიენტ
 ირებული ურთიერთობები
პარტ
 ნ იორზე ორიენ ტ
 ირებული ურთიერ
 თობა ნიშნავს, საუბ
 რის
დროს პარტნ იორზე კონც
 ენტრირებას. ანუ, კომუნიკაციის დროს:
⇒ მე კი არ ვსაუბ
რ
 ობ ყველაზე მეტს,
⇒ ჩემი პრობლ
 ემის გადაჭრ
 ისათვის კი არ ვზრუნავ,
⇒ მთავარ როლს მე კი არ ვთამაშობ, არამედ ჩემი პარტ
 ნიორი,
პარტ
 ნ იორ
 ზე ორიენტირებული ურთიერ
 თობების დროს არსე
ბითია ის, რომ:
⇒ მე ვუსმ ენ პარტნ იორს,
⇒ მე ვცდილობ პარტნ იორ
 ის გაგებას და
⇒ მე შევდ
 ივარ პარტ
 ნ იორის მდგომარეობ
 აში.
პარტ
 ნიორ
 ის მიმართ ამგვარი განწ
 ყობა განაპირობებს იმას, რომ:
⇒ მას არ უჩნდება უარყ ოფითი განცდ
 ები,
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⇒ არ უხდება საკუთარი თავის დაცვა და ამიტომ თავს უსაფ
რთხოდ გრძნობს,
⇒ შინაგანად მშვიდდება და ჭეშმარიტი პარტნ იორი ხდება.
პარტნიორზე ორიენტირებული ურთიერთობების წინაპირობაა:
⇒ პარტნიორების ნდობა ერთმანეთის მიმართ,
⇒ მათი მზაობა გულახდილობისათვის და
⇒ სხვადასხვა კონკრეტული ტექნიკის ცოდნა და ფლობა
კომუნიკაციის დონეები
კომუნიკაციის პროცესი ორ დონეზე მიმდინარეობს – შინაარ
სისა და დამოკიდებულების დონეზე. ამასთან, უკანასკნელი გან
საზღვრავს პირველს.
როდესაც ერთმანეთს ვესაუბრებით, შინაარსის დონეზე ხდება
ცნობების გაცვლა. რაც შეეხ
 ება ჩვენს გრძნობებს, რომლებიც კო
მუნიკაციის პროცესის არსებით შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს,
მათი გადაცემა ხდება დამოკიდებულების დონეზე.
პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულების განმსაზღვ რელი სიგნა
ლები შეიძლება იყოს: პოზიტიური, ნეიტრალური ან ნეგატიურ
 ი.
მანამ, სანამ პარტნიორის მიმართ დამოკიდებულებაპოზიტიურია
(ან ნეიტრალური), შინაარსის დონე თავისუფალია, რაც ნიშნავს,
რომ ცნობები შეიძლება შეუფერხებლად გაიცვალოს. როგორც კი
დამოკიდებულების დონეზე უარყოფითი სიგნალები ჩნდება, მაშინ
თავად პარტნიორებს შორის დამოკიდებულება იცვლება, იძაბება
და შინაარსის შეუფერხებლად გავლა უკვე შეუძლებელია.
მაგალითად, ხელმძღვანელს, რომელიც რეგულარულად უყვირის
თავის ქვეშევრდომებს, საბოლოო ჯამში, არ უნდა გაუკვირდეს,
როდესაც მისი დავალებები და ინსტრუქციებ
 ი შეცდომით იქნება
გაგებული.
როდესაც შეატყობთ, რომ თქვენსა და თქვენს პარტნიორს შორის
დამოკიდებულების დონე დარღვეულია (ნეგატიურ
 ია), ნუ ეცდებით
შინაარსის გადაცემას. ჯერ აღადგინეთ დამოკიდებულების დო
ნე. ამასთან, ეცადეთ, რომ მშვიდი და გაწონასწორებული იყოთ.
როდესაც აღდგება დამოკიდებულება, მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი
შინაარსის დონეზე ურთიერთობის გაგრძელებას.
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შეკითხ
 ვ ის დასმის ტექნიკის უპირატესობები:
როდესაც მოსაუბრ
 ეს შეკითხ
 ვებს ვუსვ ამთ:
⇒ მას უჩნდება განცდა, რომ ინტერესით ვუსმ ენთ;
⇒ გვიადვ ილდ
 ება საუბრის მიმართულების შეცვლა;
⇒ გვიადვ ილდება მოსაუბრის მოტივების გაგება;
⇒ საშუალება გვეძლ
 ევა, შევიცნ ოთ საწინააღმდ
 ეგო არგუმენტე
ბი;
 ების დიპლ
 ომატიური კორექციის საშუალ
 ება
⇒ მისი არგუმენტ
გვეძლევა;
 ება ნდობის ატმოსფ
 ერო;
⇒ ყალიბდ
⇒ მისი უკეთ შეცნობის საშუალება გვეძლევა;
⇒ მცირდება აგრესია;
 ების ფორმ ულირებისათვის;
⇒ გვეძლევა დრო საკუთარი მოსაზრ
 ის მართვ ის
⇒ ვახერხებთ მის გააქტიურებას ისე, რომ საუბრ
სადავეებ
 ს ხელიდან არ ვუშვებთ.
ტიპური შეცდომები შეკითხვის დასმისას:
• რამდენიმე შეკითხვა ერთდროულად
ამ შეცდომას ძალზე ხშირად შეგიძლ
 იათ დააკვირდეთ ტელე
ვიზიით, როდესაც ჟურნალისტი ინტერვ იუს იღებს.
• რუსული “რულეტკა”
ეს მაშინ ხდება, როდესაც ალტერნ ატიული შეკითხვის დასმ ისას
შეთავაზებული ვარიანტ
 ებიდან რომელიმე შეკითხ
 ვის დამს მელს
არ აწყობს.
• შეკითხვ ის დასმა და თავადვ ე მასზ
 ე პასუხის გაცემა
დღეს ჟურნალისტებს ამგვარი შეცდომა ხშირად მოსდ
 ით და
ამით ძალზ
 ე აკნინებენ საკუთარი საქმიანობის ხარისხ
 ს. 		
• შეკითხვ ის დასმა, რომელიც მუქარას შეიცავს
ესეც იმაზე გაცილებით ხშირად ხდება, ვიდრე ჩვენ ამას ვი
სურვ ებდ
 ეთ.
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კითხვების ძირითადი ტიპები
არსებობს სხვადასხვა ტიპის კითხვა, რომელიც ხელს უწყობს
მოსაუბრეს ეფექტიანი ურთიერთობის წარმართვაში (მაგ., ჟურნა
ლისტს ინტერვიუს დროს, რეპორტაჟის მომზადებისას, დიალოგის,
კამათის, შეხვედრის წაყვანის შემთხვევაში და ა.შ.). ეს არის:
1. ღია კითხვა,
2. დახურული კითხვა,
3. ალტერნატიული კითხვა,
4. ზემოქმედების მომხდენი კითხვა,
5. დაბრუნებული კითხვა.
ღია კითხვა
ღია კითხვაზე ვერ უპასუხებ “კი“, ან “არა“-თი. ამგვ არი კითხ
ვები ეფექტიანი ხერხია აზროვნების პროცესის სტიმულირებისა,
დისკუსიის წასახალისებლად და არ აძლევს ჯგუფის წევრებს იმის
საშუალებას, რომ დისკუსიის გარეშე დაიკ ავონ მტკიცე პოზიცია.
ეს კითხვები იწყება სიტყვებით: როგორ? რა? რატომ? მაგალითად,
“როგორ აღიქვამთ დანარჩენები ამ სიტუაციას?”, ან “რა უნდა გა
ვაკეთოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს შეცდომები?”
დახურული კითხვა
ხშირად ადამიანები სვამენ დახურულ კითხვებს. ამგვარ კითხ
ვებზე პასუხია “კი“ ან “არა“, რაც არ უწყობს ხელს საუბარში
ჩართულობას, საკითხის გამორკვევასა და დისკუსიის წარმ ართ
 ვას.
ასეთი კითხვა უნდა დავსვათ, როდესაც ინფორმაცია უკვე გვაქვს
მიღებული და მისი დაკონკრეტება გვსურს. ამასთანავე, გასათვალი
სწინებელია, რომ რესპ ონდენტი, რომელსაც არ სურს ინფორმაციის
მოწოდება, კარგად იყენებს ამგვარ კითხვას. დახურული კითხ
 ვის
მაგალითია: “ნათლად იყო ახსნილი?”, “ვინ იყო პასუხისმგებელი
საკითხის მომზადებაზე?” ასეთ კითხვას ხშირად იყენებენ საჭირო
შემთხვევაში ექიმები, გამომძიებლები, პედაგოგები და სხვ.
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ალტ
 ერნ ატიულ
 ი კითხ
 ვ ა
ამგვ არი კითხვები გვაძლევენ ალტერნ ატივების შეთავაზების შე
საძლებლობას. “ყავა გნებავთ, თუ – ჩაი?”, “წიგნში წაიკითხავთ,
თუ ინტერნეტში მოძებნ ით?” და ა.შ.
ამგვარი კითხ
 ვა ხშირად გვესმის მომსახურები სფეროშის. მას
ზოგჯერ, “კითხვა-ბუმერანგს” უწოდებენ, რადგან თუ თქვენ მი
ერ დასახელებული ალტერნატივები არ არსებობს (მაგალითად,
მხოლოდ ყავა გაქვთ), ეს, შესაძლოა, ბუმერანგის სახით დაგიბ
რუნდეთ და ზიან ი მიაყ ენოს კომუნიკაციის პროცესს.
ზემოქმედების მომხდენი კითხვა
ადამიანები ხშირად სვამენ კითხვას, რომლის მეშვ ეობითაც უნ
დათ სასურველი პასუხის მიღება (მაგალითად, საკუთარი იდეის,
ან დაკვირვების დადასტურება). “როგორც კომპ ეტენტური ადამი
 ება გარკვ ეული ხიფა
ანი, დამეთანხმ ებით, რომ... ”. აქაც შეიძლ
თი არსებობდეს, რადგან მსმენელმა, შესაძლ
 ოა, თქვენთ
 ვ ის არასა
 ულება მისცეს პასუხს – “სწორედ იმიტომ რომ
სურველი მიმართ
კომპეტენტ
 ური ვარ, ვერ გეთანხმებით...”
დაბრ
 უნებული კითხვა
შეხვ ედრის მონაწილე სვამს კითხვ ას: “როგორ ფიქრობთ, რატომ
არის ეს პრობლ
 ემა რთული?” შეხვედრ
 ის წამყვანი კითხ
 ვას მსმე
 ობენ ამასთან დაკავშირებით სხვა
ნელებს უბრუნებს: “რას ფიქრ
მონაწილეები?”, ან “მგონი ეს ეხება თინას გამონათქვ ამს და იქნებ
თინამ თავად აგვიხს ნას?” ან “იქნ ებ ამ კითხვ აზე უფრო კომპე
 ურმ ა ადამიან მ ა უპასუხოს. ვის სურს პასუხის გაცემა?”
ტენტ
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შეტყობინებები საუბარში
ნებისმირ შეტყ ობინებას 4 მხარე აქვს:
sagani

gadamcemi

moTxovnileba

mowodeba

Setyobineba

mimRebi

damokidebuleba

თითოეულ ჩვენგანს აქვს ე. წ. 4 “პირი”:
o “საგნის პირი” გადასცემს ინფორმაციას გარკვეულ
 ი შინაარ
სის, საგნის შესახებ;
o “მოთხოვნილების პირი” გადასცემს ინფორმაციას საკუთარი
სურვილების შესახებ;
o “დამოკიდებულების პირი” გამოხატავს დამოკიდებულებას
პარტნიორის მიმართ;
o “მოწოდების პირი” აჩვენებს, რისკენ უბიძგებენ პარტნიორს.
მაგალითისათვის, წარმოიდგინეთ შემდეგი სიტუაცია:
ქმარი საუზმის დროს ამბობს: “ყავადანში ყავა აღარ დარჩა”.
o “საგნის პირი” გამოხატავს ფაქტს: “ყავა გათავდა”;
o “მოთხ
 ოვნილების პირი” გამოხატავს მოთხოვნილებას: “მე
კიდევ მწყურია”;
o “დამოკიდებულების პირი” შეიძლება გამოხატავდეს: “ერთ
ხელ მაინც მოამზადე ყავა საკმარისი რაოდენობით”;
o “მოწოდების პირი” შესაძლოა ამბობდეს: “თუ შეიძლება, მო
მიტანე კიდევ ყავა”.
ადამიანების უმრავლესობა ურთიერთობის პროცესში (მეტ-ნა
კლებად არაცნობიერად) გამოკვეთილად ხშირად ერთ-ერთ რო

48

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მელიმე “პირს” იყენებს და, ამის გამო, აწყდ
 ება კომუნიკაციურ
პრობლ
 ემებს. ე. ი., შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ოთხი სხვადასხვა
ზომის “პირი” გვაქვს.
ცნობილია თქვენთვის, თუ რომელი “პირიდან” აგზავნ ით უფ
რო ხშირად ინფორმ აციას?
ოთხი “პირის” შესაბამისად, თითოეუ
 ლ ჩვენგანს ასევე აქვს
ოთხი “ყური”. “ყურიც”, ისევე, როგორც “პირი”, სხვადასხვ ა ზო
 ოა მოსმენისას ის გავიგოთ, რაც
მის გვაქვ ს და ამიტომაც შესაძლ
რ
 ეს სულაც არ ჰქონდ
 ა მხედველობაში. ანუ, მოსა
ჩვენს მოსაუბ
რ
 ება, ხოლო ჩვენ კი მას სულ სხვა
უბრე ერთი “პირით” გვესაუბ
“ყურით” ვუსმ ენთ.
 იის მაგალითიდან:
იმავე სიტუაც
ქმარი ამბობს: “ყავადანში ყავა აღარ დარჩა”.
o ცოლის “საგნ ის ყური” ისმენს და იგებს სამწუხარო ფაქტს,
რომ ყავა აღარ არის და ამაზე მისი “საგნ ის პირი” პასუხობს
არგუმენტ
 ებით: “ამ დილით ყავის ბოლო მარაგი ამოვწურე”.
o ან, ცოლის “მოთხოვნ ილების ყური” ისმენს და იგებს, რომ
ქმარს კიდევ სურს დალევა. ამაზე მისი “მოთხ
 ოვნილების
პირი” პასუხობს: “მეც მწყურია, ყავა კი აღარ გვაქვ ს, მაგრამ
შეგვიძლ
 ია ჩაი დავლიოთ”.
o ან, ცოლის “დამოკიდებულების ყური” ისმენს და იგებს კრი
ტიკას, ამიტომ პასუხობს “დამოკიდებულების პირიდან”: “ყო
 ე შენიშვნა?”
ველ დილით უნდა მომც
o ან, ცოლის “მოწოდების ყური” ისმენს და იგებს ბრძანებას
ყავის კიდევ დასხ
 მ ის თაობ
 აზე. შედეგად მისმ ა “მოწოდების
პირმ ა”, შესაძლოა, თქვას: “შენ თვითონ მოიტანე ყავა სამ
ზარეულოდან”.
ცნობილია თქვენთ
 ვ ის, თუ რომელი “ყურიდან” ისმენთ უფრო
ხშირად ინფორმ აციას?
შეტყ ობინება ისე უნდა იყოს გაზავნ ილი, რომ მიმღ
 ებს შეეძ 
ლოს მისი გაგება, აღქმ ა და მიღება. პარტნ იორისთვ ის ინფორმა
 ებლ
 ობა არსებობს:
ციის – შეტყ ობინების გადაცემის – ორი შესაძლ
“თქვენ” შეტყ ობინება და “მე“ შეტყობინება.
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არგუმენტირების ტექნ იკა
არგუმენტირებისას შეგიძლიათ გამოიყ ენოთ შემდეგი მეთოდები:
1. მოიყვანეთ თქვენი მოსაზრების გასამყარებლად კონკრეტული
მაგალითი. მაგრამ, გახსოვდეთ, რომ მაგალითები მხოლოდ
თქვენი მოსაზრების ნათლად გაგებისათვის უნდა გამოიყე
ნოთ და არა მათ დასასაბუთებლად. თავად წარმ ოიდგინეთ,
თუ რა ადვილად დაინგრევა დიდი ძალისხმევით აგებული
თქვენი არგუმენტი ერთადერთი საპირისპირო მაგალითით,
როდესაც თქვენი მოწინააღმდეგე გეტყვით: “თქვენი მაგა
ლითი არაფერს არ ასაბუთებს, რადგანაც სხვა მაგალითი
გვიჩვენებს, რომ...”.
2. ეცადეთ მოიპოვოთ მოსაუბრეთა კეთილგანწყობა და მათში
გრძნობები გამოიწვიოთ. ამით უფრო ადვილად დაარწმუ
ნებთ, ვიდრე მხოლოდ გონებაზე აპელირებით. გაარკვიეთ
მათი დამსახურებები.
3. ხაზი გაუსვით იმას, რაც საერთო გაქვთ. აჩვენეთ, რომ თქვენ
ბევრ საკითხში ეთანხმებით ერთმანეთს. ეს დაგეხმარებათ
აგრესიის შემცირებაში და ხელს შეუწყობს დადებითი ატ
მოსფეროს შექმნას.
4. თქვენს მოსაუბრეს არ აინტ
 ერესებს ის უპირატესობები,
რომლებსაც თქვენ მიიღებთ. უჩვენეთ მას ის უპირატესო
ბები, რომლებსაც იგი მიიღებს თქვენი არგუმენტების მი
ღების შემთხვევაში.
5. დაასრულეთ თქვენი მოკლე სიტყვა შემდეგი შეკითხვით:
“ასე არ ფიქრობთ?”, “არ გჯერათ, რომ ... ?” ეს საპირისპირო
მოსაზრების სისუსტეებ
 ის არაპირდაპირ ხაზგასმას ნიშნავს.
პროვოკაციებს რომ აარიდოთ თავი, ჩაურთეთ “აგრეთვე”,
“-ც”. “თქვენც ასევე არ ფიქრობთ?”
6. გამოიყენეთ ყველა არგუმენტი. მაგრამ ყურადღება მიაქციეთ
მათ თანმიმდევრობას. თუ გაქვთ სხვადასხვა სიძლიერის 5
არგუმენტი, არ აირჩიოთ დასაწყისისათვ ის ყველაზე ძლიერი
და დასასრულისათვის ყველაზე სუსტი. ბოლო ადგილზე
უნდა იდგეს ყველაზე ძლიერი არგუმენტი, ხოლო პირვ ელ
ადგილზე – სიძლიერით მეორე.
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7. თუ “თქვენზ
 ე სუსტ
 ი” მოწინააღმდეგე სხვებში თანაგრძნო
ბას იწვევს, ისარგ
 ებლეთ ამით. აჩვენეთ დახმარებისათვის
მზაობ
 ა და შესთავაზეთ რეალ
 ური მხარდაჭერა.
8. მოწინააღ
 მდეგის ჟარგონი “გადათარგმნეთ” ლიტერატურულ
ქართულზე. ამით მსმენელთა სიმპათიას დაიმსახურებთ.
9. მოსთხოვეთ თქვენს მოწინააღმდეგეს, განმარტ
 ოს თავისი ცნე
ბები. თქვენ ნახავთ, რა ადვილად შეიძლება ამით მისი და
 ია ამის სრულყ ოფილად
ბნევა. რადგანაც, არავის არ შეუძლ
გაკეთება.
10. გამოიყენეთ თქვენი მიზნ ებისათვის შეწინააღმდეგება – “თე
 ად, თქვენ შესაძლ
 ოა მართალი იყოთ, მაგრამ პრაქ
ორიულ
ტიკაში...“.
11. გამოიჭირეთ თქვენი მოწინააღმდეგე არგუმენტებში “კი, მაგ
რამ” მეთოდით. ეს მეთოდი თქვენს ნათქ ვ ამს მიანიჭებს მეტ
ძალას და თქვენი ოპონენტის წინააღმდეგობას შეასუსტ
 ებს.
შეეც
 ადეთ სიტყვები “კი” და “მაგრამ” სინონიმებით შეცვა
 ალი ხართ, როდესაც...
ლოთ. მაგ. “თქვენ სრულიად მართ
თუმცა...”
 მდ
 ეგის არგუმენტებს, შეეცა
12. თუ თქვენ იცნობთ მოწინააღ
დეთ წინასწარ გაითვალისწინოთ ისინი. ეს აჩვენებს, რომ
თქვენ გიმუშავიათ შესაძლ
 ო საპირისპირო არგუმენტებზე
 ებას გაძლ
 ევთ დროულად აირიდოთ თავიდან
და საშუალ
ან შეამც
 იროთ მოწინააღმ დ
 ეგის მომავალი თავდ
 ასხმები.
პრეზენტ
 აციის ხელოვნება
პრეზენტაცია – საკუთარი ნამუშევრ
 ის, პროდუქტის, ნააზ
 რე
ვის და სხვ. საზოგადოებისათვის წარდგენას გულისხმობს. ხში
რად ადამიანები მშვენიერ აზრებს, ნაშრ
 ომს, სერვისს, სათანადოდ
ვერ წარადგენენ ხოლმ ე და თავისთვის სასურველ შედეგს აც ვერ
აღწევენ.
ეფექტიან ი პრეზენტაცია
იმისათვის, რომ თქვენი პრეზენტაცია წარმატებული იყოს, აუ
ცილებელია, გაითვალისწინოთ, რომ იგი, მთლიანობაში, მოიც
 ავს:
• მოსამზადებელ ფაზას;
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წინასწარ განს აზღვრეთ: მიზანი, შინაარსი, თემა და ა.შ.
გადაწყვიტეთ, თუ ვინ მოდის, სად ხდება პრეზენტაცია, რამ
დენი ადამიანი იქნება, როგორი იქნება მიმდინარეობა, რა შედეგს/
ეფექტს ელით.
• თავად პრეზენტაციას;
რომელიც მოიცავს – შესავალს, ძირითად ნაწილსა და დასკ ვნას.
• უკუკავშირის ფაზას;
 ინარეობით არ მთა
რადგან ღონისძიება პრეზენტაციის მიმდ
ვრდება, აუცილებელია უკუკავშირი მონაწილეებისა და ორგანი
ზატორების მხრიდან.
პრეზენტაციას რამოდენიმე ეტაპი აქვს:
გახსნა. მისალმება, საკუთარი თავის წარდგენა, მიზნისა და მი
ზეზის აუდიტორიისათვის შეტყობინება. ასევესასურველია გააცნოთ
მოწვეულ ადამიანებს დღის განრიგი და მიმდინარეობ
 ის დრო.
ძირითადი ნაწილი: ძირითად ნაწილში ხდება შინაარსის წა
რდგენა.
მნიშვნელოვანია, რომ პრეზენტატორმა ყურადღება მიაქციოს
არავერბალურ ქცევას, გამოიყენოს ვიზუალური და სხვა ტექნი
კური საშუალებები.
გახსნის დროს, კარგია, თუ პრეზენტატორი მიიქცევს აუდი
ტორიის ყურადღებას. მან უნდა შექმნ ას ნდობა და გამოიწ
 ვიოს
ინტერესი.
დახურვ ა/მოწოდება ქმედებისაკენ. ამ დროს ხდება ნათქვამის
შეჯამება, იმის მიმოხილვა,რაც მანამდ
 ეწარუდგინეთ აუდიტორიას.
პრეზენტირების ტექნიკები
საკუთარი თავის – მიღწევების – პროდუქტისა და შესაძლებ
ლობების სწორად პრეზენტირების ცოდნა დღეს აუცილებელი და
ძალიან მნიშვნელოვანია.
პრეზენტაციის წარმატება დამოკიდებულია მთლიანად თქვენზ
 ე,
როგორც პრეზენტატორზე – თქვენს უნარზე, დაარწმუნოთ მონა
წილენი შინაარსობრივად, საგნობრივად და დადებითად განაწყ ოთ
ისინი თქვენ მიმართ.
პრეზენტირების მიზანს შეიძლება წარმოადგენდეს:
◊ აუდიტორიის ინფორმირება
◊ აუდიტორიის დარწმუნება
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◊ აუდიტორიის მოტივირება
ყოველი პრეზენტ
 ირება მიმდ
 ინარეობ
 ს კონკრ
 ეტულ სიტუაციაში.
შესაბამისად, არ არსებობს არავითარი ზოგადი წესები წარმ ატების
მიღწ
 ევისათვის. მიუხედავად ამისა, წარმატების მიღწევის ალბა
თობა იზრდება იმ შემთ
 ხვევაში, თუ:
⇒ კარგად დაამუშავებთ შინაარსს;
⇒ მოამზადებთ პრეზენტაციისთვის თვალსაჩინოებებს;
 ენთ საკითხს მონაწილეებ
 ს.
⇒ ეფექტიან ად წარუდგ
 აცია სამ დიდ ნაწილად იყოფა:
პრეზენტ
 ადება;
1 მომზ
2 წარმ ართვა;
3 შედეგების დამუშავება.
საუბ
რ
 ის ტექნიკა
 ხვევას”
X – აჩვენებს “იდეალურ შემთ
ლაპარაკის ტემპი	

სწრაფი

ნელი

რიტმული

წყვეტილი

ხმამაღალი

ჩუმი

უხეში

რბილი

მაღალი

დაბალი

სუსტი

ძლიერი

წინადადებები	

მოკლე	

გრძელი

შინაარ
 ს ი	

კონკრ
 ეტული	

აბსტრაქტული

უცხო სიტყვები	

ხშირად

იშვიათ
 ად

გამეორ
 ებები	

ხშირად

იშვიათ
 ად

ხმის სიძლიერე	

მოდულაცია	
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ქცევის სტრატეგიები
კონფლიქტურ სიტუაციებში
ყოველი ჩვენგანი რეალურ ცხოვრებაში იყე
ნებს კონფლიქტის მოგვარების განსხვავებულ
გზებს. გარკვეულ სიტუაციაშ
 ი, თუ ჩვენს ქცევას
არ მოჰყ ვება სასურველი შედეგი, ჩვენ ვცდი
ლობთ, შევცვალოთ ქცევის სტრატეგია.
 ებავხელ
პრობლემურ სიტუაციაშიჩვენ შეიძლ
მძღვანელობდეთ ორი განსხვავებული ინტერე
სით. ერთი მხრივ, ეს არის მიზანი, რომელსაც
გვინდა, რომ მივაღწიოთ (საქმე), დამეორემხრივ
– ურთიერთობები მეორე მხარესთან. ამ ფაქ
ტორთაგათვალისწინებით, შესაძლებელია ხუთი
განსხვავებული სტრატეგიით მოქმედება.

s
a

konkurencia

*

e

*

kompromisi

q
m
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*
ganrideba
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u r T i e r T o b a
ადამიანს აქვს ტენდენცია, რომ თავისთვის ჩვეული სტრატეგი
ით იმოქმედოს, მაგრამ არ არსებობს სტრატეგია, რომელიც ყველა
კონფლიქტური სიტუაციისათვის ერთნაირად ვარგოდეს.
მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ სტრატეგიას აქვს როგორც
დადებითი მხარე, ასევე ხიფათი.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი ნაკლებად ზრუნავს ურთი
ერთობებზ
 ე და ასევე, ნაკლებად აინტერესებს საქმე, უმჯობესია,
მან გამოიყენოს სტრატეგია “განრიდება”.
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მაგალითი: მიდიხართ ქუჩაში და აგეკი
დათ მთვრალი. თქვენ მასთან არც რაიმ ე
საქმე გაკავშ
 ირებთ და არც ურთიერთობა. ამ
დროს უმჯობესია, განერიდოთ სიტუაციას.
თუკი პრობლ
 ემურ სიტუაც
 იაშ
 ი ადამია
ნისთვ ის მნიშვ ნელოვანია ურთიერ
 თობები
და უკანა პლანზეა საქმე, სჯობს გამოიყ ე
ნოს სტრატეგია “შეგუება”.
ამ სტრატეგიის გამოყენება ხშირად აზ
 ი, რადგან აქ ურთიერ
 თ
 ობების
რიან ია ოჯახშ
შენარჩუნება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ
საქმ ის მხრივ შეიძლება დათმობა.
მაშინ, როდესაც შესაძლებელია დათმობაზე
 ივ) წასვლა როგორც საქმის, ასევე
(ნაწილობრ
 თ
 ობების მხრივ, ჯობია ავირჩიოთ
ურთიერ
სტრატეგია “კომპ რომისი”.
ამ სტრატეგიის გამოყენების ტიპური მა
 ს აქვთ
გალთია ვაჭრობა, როდესაც მხარეებ
საწყისი პოზიცია (ფასი), ხდება ნაწილობრ
 ივი დათმობა ორივე
 წევა კიდეც დამაკმ აყოფილებელი შედეგი.
მხრიდან და მიიღ
 იაშ
 ი, როდესაც მაქსიმალურად ვართ ორიენ ტ
 ირებულნი
სიტუაც
საქმ ეზე და ნაკლებად ვზრუნავთ ურთიერთობებზე, ყველაზე ეფექ
 იის” არჩევა.
ტიან ი იქნება, სტრატეგია “კონკ ურენც
 ა სახით ნებისმ იერი სპორტ
 ული შეჯიბრე
ეს სტრატეგია სუფთ
შ
 იც ხშირად მიმართავენ,
ბის არსს წარმოადგენს. მას სხვა სფეროებ
განსაკუთრ
 ებით ბიზნესშ
 ი.
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არსებობს კიდევ ერთი სტრატეგია, რომლის დროსაც შესაძ
ლებელია, ვიყოთ მაქსიმალურად ეფექტიანი საქმეშიც და პარ
ტნიორთან ურთიერთობებშიც, ეს სტრატეგიაა “თანამშრ
 ომლობა”.
ის მაქსიმალურად ეფექტიანია ყველა იმ სიტუაციაში, სადაც კი
შესაძლებელია მისი გამოყენება.

მესამე, ნეიტრალური მხარე
კონფლიქტების მოგვარების ალტერნატიული მეთოდები შესაძლებ
ლობას იძლევა, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები კონსტრუქციულ
გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ, კონკრეტული სიტუაცია მართონ
და, აგრეთვე, თავიდან აიცილონ მომავალში შესაძლო პრობლე
მური სიტუაციები.
„ეძიებს რა პრობლემების წარმომქმნელ წყაროს, კონფ
 ლიქტების
მოგვარების საბოლოო მიზანია არა მხოლოდ გადაწყვიტოს ამ წუთ
ში არსებული სოციალ
 ური, ოჯახური ან ეთნიკური კონფ
 ლიქტი
(დავა), ასევე ჩასწვდეს პრობლემის ძირეულ ბუნებას და ამით
ხელი შეუწყოს წარმომქმნელი წყაროს ზეგავლენის შესუსტებას და
აიცილოს მისი სხვაგვარი გამოვლენის შესაძლებლობა.“ (ბარტონი)
ალტერნატიული მეთოდებით კონფლიქტების მოგვარების სამ
სახურის დამკვიდრება ხელს შეუწ
 ყობს კონფლიქტებში ჩართ
 ულ
სხვადასხ
 ვა მხარებს გაერთიანდნენ ერთიან სისტემაში, რომელიც
დაფუძნ ებულია ურთიერთნდობაზე, ორმხ
 რივიინტერესების გათვა
ლისწინებასადაურთიერთმისაღებიგადაწყვ ეტილებების მიღწევაზე.
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მესამე, ნეიტრალური მხარის როლი, ამ შემთხ
 ვ ევაში, განაპი
რობებს კონფ
 ლიქტში ჩართული სხვადასხ
 ვ ა მხარის ინტერესების
გამომჟღავნებასა და შეჯერებას. მესამე, ნეიტრ
 ალური მხარე წი
ნასწარ აკეთებს დაშვ ებას, რომ მხარეებ
 ი თავისთავად ფლობენ
მნიშვ ნელოვან ინფორმაციას კონფ
 ლიქტის შინაგანი არსის შესახებ
და დიდი შანსი აქვთ, თვითონვე მიაღწიონ საუკეთესო გადაწყვე
 ავს კონ
ტილებას. მესამე, ნეიტრალური მხარე იმგვარად წარმართ
 ი ჩართ
 ული მხარეების შეხვ ედრ
 ის პროცესს, რომ ხელს
ფლიქტებშ
უწყობს მათ კომუნიკაციას და ისეთი შესაძლებლობების მოძიებას,
რომელთაც ადრე ვერც კი აფასებდ
 ნ ენ.
 ა გულისხმობს სხვა
მესამე, ნეიტრალური მხარის მონაწილეობ
 ვაგვ არ პროცესს.
დასხ
ჩვენს წიგნ ში ძირითადი აქცენტი გაკეთებული იქნება ფასი
 ე.
ლიტაციისა და მედიაციის პროცესებზ
 ის მიერ გამოცემული სერიის წიგნებში – “როგორ
ჩვენი ცენტრ
მოვაგვაროთ კონფლიქტები”, მოცემულია ფასილიტატორის როლისა
და ფუნქციებ
 ის ზოგადი აღწერა. ამ წიგნში ჩვენ შევეცდ
 ებით,
დეტალურად განვ იხილოთ ყველა ნიუანს ი, რომელიც გვხვ დ
 ება
ფასილიტაციის პროცესის დროს.
ქვემოთ მოყვანილია კონფლ
 იქტების მოგვარების კონტ
 ინიუმ ი,
რომელიც გვიჩვენებს კონფ
 ლიქტ
 ების გადაწყვეტის სხვადასხ
 ვ ა
პროცესს:
კონფლიქტების მოგვარების კონტინიუმი

არაფორმალური
მოლაპარაკება,
ფასილიტაცია,
მედიაცია,
ფაქტების
არასავალდებულო
მოძიება,
კონსენსუსის მიღწევა
შესაძლებელია

ფორმალური
არბიტრაჟი,
სასამართლო,
ფაქტების
სავალდებულო
მოძიება,
პოზიციური
ვაჭრობა
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მოლაპარაკება – მონაწილე მხარეები მესამე, ნეიტრალური მხა
რის ჩარევის გარეშე ხვდებიან ერთმანეთს, ცდილობენ მივიდნ ენ
კომპრ
 ომისამდე, რომელიც დაეფუძნება ერთმანეთის ინტერესების
განხილვას და გარკვევას.
ფასილიტაცია – მესამე, ნეიტრალური მხარე წარმართავს მო
ნაწილე მხარეების შეხვედრის პროცესს. იგი არ ერევა შინაარსში.
ეხმარება მონაწილე მხარეებს, გაცვალონ ინფორმაცია და ერთობ
ლივად შეიმუშაონ გადაწყვეტილების ალტერნ ატივები.
მედიაცია – მონაწილე მხარეები ირჩევენ მესამე, ნეიტრალურ
მხარეს. იგი ეხმარება ურთიერ
 თმისაღები გადაწყვეტილების შე
მუშავებაში და შემდგომში ხელმძღვანელობს მხარეებს ამ გადა
წყვეტილების განხორციელებაში.
ფაქტების დადგენა – მესამე, ნეიტრალურ მხარედ ირჩევენ დავის
საგნის სფეროში სპეციალისტს. იგი აგროვებს ფაქტობრივ მასალას
და მოქმედებს როგორც დამოუკიდებელი მკვლევარი.
არბიტრაჟი (სავალდებულო ან არასავალდებულო) – მონაწილე
მხარეების დასაბუთების მოსმენის და განხილვის შემდ
 ეგ მესამე,
ნეიტრალურ მხარეს ან ექსპერტთა კომისიას გამოაქვს გადაწყ ვეტი
ლება. გადაწყვ ეტილების შესრულება სავალდებულო არბიტრაჟის
დროს აუცილებელია. გადაწყვეტილების შესრულებაარასავალდებუ
ლო არბიტრ
 აჟის დროს აუცილებელი არ არის. მონაწილე მხარეები
სურვილის მიხედვით შეასრულებენ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
სასამართლო – ეს არის ფორმ ალიზებული პროცესი. მოსამარ
თლე ან მოსამართლეთა კოლეგია, კანონმდებლობის საფუძველზე
იღებს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად
უნდა შესრულდეს.
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მოლაპარაკებები
ყოველდღ
 იურად, ამა თუ იმ პრობლემურ სიტუაც
 იაშ
 ი, ჩვენ
ჩართ
 ული ვართ მოლაპარაკებებში – ოჯახის წევრებთან, თანამშ
 ებთ
 ან, გამყიდვლებთან და სხვა.
რომლ
იმის მიხედვ ით, თუ რა სახის პრობლემასთან გვაქვს საქმ ე და
 ებელია, რომ შედგეს
რა შედეგს (რა შეთანმ ებას) ველით, შესაძლ
ან ე.წ. ინტერესებზ
 ე დაფუძნებული მოლაპარაკებები, ან ე.წ. პო
ზიციური ვაჭრობა.
პოზიციური ვაჭრ
 ობა თუ ინტერესებზე დაფუძნ ებული
მოლაპარაკება?
იმ შემთხ
 ვ ევაში, როდესაც მხარეებ
 ი სასურვ ელ შეთანხ
 მ ებამდე
პოზიციებიდან (“რა მინდ
 ა მე”) გამომდ
 ინარე მიდიან, საქმე გვაქვს
“პოზიციურ ვაჭრობასთან”.
პოზიციური ვაჭრ
 ობა მოლაპარაკებების გავრ
 ცელებული ფორ
მაა. ამ შემთხ
 ვ ევაში საუკ ეთესო შედეგია კომპრ
 ომისი, ანუ ორივე
მხარე მიდის ნაწილობრივ დათმობაზე; ნაკლებად ხდება ალტე
რნატივათა ძიებ
 ა; მხარეები საუბრ
 ობენ საკუთარი პოზიციებ
 იდან
გამომდინარე და არ ეძებენ სხვა შესაძლ
 ებლ
 ობებს, რადგ
 ან სი
ტუაც
 ია არ მოით
 ხ
 ოვს ძირეული ინტერესების გათვალისწ
 ინებას.
მაგალითად, ბაზარშ
 ი მყიდვ ელს სურს პროდუქტ
 ის შეძენა გა
რკვეულ ფასად, გამყ იდვ ელი კი ასახელებს თავის ფასს. მოლა
პარაკების შედეგად მხარეებ
 ი მიდიან გარკვეულ კომპრ
 ომისულ
ვარიანტამდე, რომლ
 ითაც შესაძლებელია, ორივე მხარე სავს ებით
კმაყოფილი იყოს.
არსებობს არაერთი პრობლ
 ემური სიტუაცია, სადაც საკითხ
ს
ვერ გადავჭრით პოზიციებ
 იდან გამომდ
 ინარე. ასეთ დროს, ურ
თიერთ
 მისაღები შეთანხმ ების მისაღწევად, საჭიროა პოზიციებიდან
ინტერესებზ
 ე (“რისთვის მინდ
 ა მე”) გადასვლ
 ა.
ინტერესებზე დაფუძნ ებული მოლაპარაკება მოით
 ხ
 ოვს მხარე
თა ერთობლივ ძალისხ
 მევას, რათა დაკმ აყოფილდეს ყველა მხა
 ოვნ ილებები. ამგვ არი მოლაპარაკებები
რის ინტერესები და მოთხ
 ი ორიენ ტ
 ირებულნი არიან სამომავლო
ეფექტიანია, როცა მხარეებ
 ე და სურთ, მიიღ
 ონ მეტი, ვიდრე ეს კომპ რომი
ურთიერთობებზ
სითაა შესაძლ
 ებელი.
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მაგალითი: (რეალური შემთხვევა)
დიასახლისი ყოველ კვირა ბაზარში ყიდულობს კვერცხს ერთი
და იგივე გამყ იდვ ელთ
 ან. ერთ დღეს იგი ფასზ
 ე საუბ
რ
 იდან (პო
ზიციიდან) გადავიდა დეტალების გამოკითხვაზე – თუ როგორ და
საიდან ჩამოაქვს გამყიდველს ახალი კვერცხი, როგორ ახერხებს,
რომ არ დაემ ტ
 ვ რ
 ას და სხვა. ამავე დროს, დიას ახლ
 ისმ ა ისიც
უთხრა გამყიდველს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ამ კვერცხის ტა
რება ყოველ კვირა არ მოუწევდა ბაზრიდან სახლში. საუბრისას
 ა, რომ თურმ ე გამყ იდვ ელი ახლოს ცხოვრ
 ობს და მის
აღმოჩნ დ
ინტერესშია, რომ ბაზარში კი არ ატაროს კვერცხი გასაყიდად,
არამედ მეზობელ უბანშ ი. (ე.ი. მყიდვ ელმ ა და გამყ იდვ ელმ ა ერ
 ს დაუფ
 არავად გაუზ
 იარ
 ეს საკუთარი ინტერესები) მხარეებ
 ი
თმანთ
შეთანხმდნენ, რომ გამყიდველი დიასახლისს კვერცხს ჩაუტანს,
დიას ახლ
 ისი მეზობლ
 ებშ ი მოიკ ითხ
 ავს კიდევ სხვა მსურვ ელების
შესახებ, ფასიც უფრო ნაკლ
 ები იქნება.
პრობლემაზე ერთობლივი მუშაობა
 ევრ
 ული
პრობლემაზე მუშაობის პროცესი გულისხმ ობს თანმიმდ
 ა ეტაპობრივი შესრ
 ულე
ქმედებების განხორციელებას, რომელთ
ბა განაპირობებს წარმატებას. არსებობს პრობლემაზე ერთობლივი
მუშაობის ორი მნიშვნელოვანი ფაზა – მოსამზადებელი და სა
კუთრივ პრობლემის გადაწყვეტის.
მოსამზ
 ადებელი ფაზა:
o დარწმუნდით, რომ შეტაკება დასრ
 ულდა –
მხარეები უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ყველას აქვს უფ
ლება, ჰქონდეს საკუთარი აზრი. თუ ჯერ კიდევ იგრძნობა
უნდობლობა და ურთიერთბრალდებანიც არ ამოწურულა,
უმჯობესია, გამოხატოთ თქვენი გრძნობები დაუფ
 არავად.
o შეთანხმდით იმაზე, რომ შესაძლებელია ურთიერ
 თმისაღე
ბი გადაწყვეტილების მიღწევა –
პროცესი არ დაიწყება მანამ, სანამ მხარეები არ დარწ
 მუნდე
ბიან, რომ მათი ინტერესები გათვ ალისწინებული იქნება.
o შეთანხმდით პრობლემის გადაწყვეტის პროცესზე –
ანუ, შემდგომი მოქმედების გეგმაზე, ეტაპებზე, რათა მომა
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ვალში არ აღმოჩნ დ
 ეს, რომ თქვენ სულ სხვანაირად წარმო
გედგინათ პრობლემაზე მუშაობის პროცესი.
საკუთრივ პრობლემაზე მუშაობის ფაზა:
o პრობლ
 ემის ფორმულირება –
შეთანხ
 მდით იმაზე, თუ რა გჭირდებათ პრობლემის გადა
საწყვ ეტად. დაიწ
 ყეთ ინტერესების განხილვით და არა მზა
გადაწყ ვ ეტილებების მიწოდებით. უაღრესად მნიშვ ნ ელოვანია
პრობლემის ფორმულირებაზემუშაობ
 ის ფაზა. ამ დროს ნათე
ლი ხდება პრობლემის შინაარს ი თანაც ისე, რომ ეს პრობლემა
 ოა. მხარეებს თანამშრომლობის სა
ყველა მხარისათვ ის საერთ
 ება ეძლევათ – ისინი უკვე “საერ
 თო საქმ ეზე” ზრუნავენ.
შუალ
ნუ დაგენანებათ დრო იმისთ
 ვის, რომ ეს ეტაპი გულდასმით
გაია როთ.
o ალტ
 ერნატივების მოძიებ
 ა –
შექმენით გადაწყვეტილებების, ალტენატივების ნუსხ
 ა. ეს, შე
საძლ
 ოა, “გონებრივი იერიშითაც” (იხ. ქვევით) მოხდ
 ეს. რაც
მეტია იდეა, მით უკეთესია.
o შეთანხ
 მება კრიტერიუმ ებზ
 ე –
აირჩ იეთ პერს პ ექტ
 იულ
 ი იდეები და გამოყავით ურთიერთმი
საღები კრიტერიუმები. თუ ამ დროს ვითარება დაიძაბა და
კვლავ გრძელდება საუბარი იმაზე, რაშიც ვერ რიგდ
 ებით,
შეჩერდით, ჩამოთვ ალეთ ის საკითხ
 ები, რომლ
 ებიც გადაწყ და.
o საკუთრ
 ივ გადაწყ ვ ეტილების მიღების ფაზა –
ჩვენ მიერ გამოყოფილი კრიტერიუმებით შევარჩევთ პერსპექ
ტიულ იდეებ
 ს (ალტერნატივებს) და მივდივართ საბოლოო
გადაწყ ვეტილებამდე.
o შეთანხ
 მდ
 ით გადაწყვ ეტილების შესრ
 ულების მექანიზმზე –
ამის გარეშე ხელშეკრ
 ულებამ, შესაძლ
 ებელია, ვერ იმუშაოს.
დარწმ უნდ
 ით, რომ კარგად გაიგეთ თუ რა სურთ თქვენგან
და გააგ
 ებინეთ იგივე პარტ
 ნიორ
 ს.
o შეთანხ
 მდ
 ით ერთობლივად მიღებული გადაწყვ ეტილების
კონტ
 რ
 ოლის საშუალებებზე –
სრულდ
 ება თუ არა თქვენ მიერ ერთობლივად მიღებული
გადაწყ ვ ეტილება? შეთანხ
 მდ
 ით იმაზე, თუ როგორ შეაფ
 ასებთ
შესრულების პროცესს. შეთანხმდ
 ით შემოწმების კონკრეტულ
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ვადებზე და, საჭიროების შემთხვევაში, დაგეგმეთ ახალი შეხ
ვედრები, რათა იმუშაოთ უკვე მიღებული გადაწყვ ეტილების
შესრულების სრულყ ოფაზე.
ვინაიდან მოლაპარაკებების მიზანი არის გრძელვადიანი სტრა
ტეგიული გადაწყვეტილებების მიღება, უნდა გამოვიყენოთ სტრა
ტეგიული მენეჯმენტის კანონები. სტრატეგიული მენეჯმენტის
მთავარი ფორმ ულა არის მიზნ ის დასახვ ა. მიზნ ის მისაღწევად
საჭირო სტრატეგიის შემუშავება, მისი რეალიზაცია და ანალიზი.
გვირაბის გაყვანის მაგალითი რომ გამოვიყენოთ – მიზანი არის
ორი გუნდის ერთ წერტილში შეხვედრა. გვირაბი – სტრატეგია,
სტრატეგიიდან გადახვევა – დათმობები, წინააღ
 მ დ
 ეგობები – ობი
 ებიც მოლაპარაკებების დროს იჩენს თავს.
ექტური პირობები, რომლ
ნებისმ იერ
 ი მოლაპარაკება 3 ეტაპს მოიც
 ავს: მომზ
 ადება, მო
ლაპარაკება, ანალიზი.
 ადება გულისხ
 მ ობს:
მომზ
• მიზნ ების დასახვ ას;
 ი სტრატეგიის განს აზღ
 ვრ
 ას;
• ძირითადი და ალტერნ ატიულ
 აპარაკებლ
 ების შერჩევას და მათი როლების განს აზღვრას;
• მომლ
• მოლაპარაკების წარმ ართ
 ვ ის გეგმ ის შემუშავებას.
მიზნ ის განს აზღ
 ვრ
 ისას გასათვ ალისწ
 ინებელია მაქს იმუმიც და
მინიმუმიც. განს ასაზღ
 ვ რ
 ია, თუ ვთმობთ, რას ვთხოულობთ სა
მაგიერ
 ოდ. მიზანშ
 ი შედის დროც, ფასიც და ა.შ.
მომზ
 ადება ჯობს პროგრ
 ამა მაქს იმუმით დავიწყ ოთ. დავიტო
ვებთ სავაჭრ
 ო არეალ
 ს. გვექნ ება მანევრირების საშუალ
 ება.
მოლაპარაკებების დაწყებამდ
 ეშეეც
 ადეთ, გაარ
 კვიოთ პარტნიორ
 ის
მოტივაცია: რატომ აგირჩიათ თქვენ, რა მდგომარეობ
 აა ორგანი
ზაციაშ
 ი და ა.შ. შეეც
 ადეთ, მიიღ
 ოთ ინფორმ აცია მომლაპარაკებ
ლებთ
 ან დაკავშ
 ირებით: განათლ
 ება, უნარები, გავლ
 ენა, პოზიცია
და ა.შ. შეეც
 ადეთ, თითოეუ
 ლ წევრ
 ს შეურ
 ჩ იოთ შესაბამისი პარტ
ნიორ
 ი. აუცილებლ
 ად გასათვ ალისწ
 ინებელია სიმპ ათია-ანტიპათია
მოლაპარაკების რომელიმე წევრ
 ის მიმართ. ამ დროს ჩვეულ
 ებრ
 ივ
ხდება გენერალიზაცია და დამოკიდებულება მოლაპარაკების საგან
ზეც გადადის. აღნიშნ ული ფაქტ
 ორის გათვ ალისწ
 ინებით, საჭიროა
მაქს იმალური დისტ
 ანც
 ირება.
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მოლაპარაკების განსახილვ ელ გეგმაში უნდა შევიდეს:
• გაცნობა;
• საწყ ისი ინფორმაციის გაცვ ლა პარტნიორ
 ებთ
 ან;
 ის წინასწარი ფსიქოლოგიური შეფასება;
• გუნდ
• მოლაპარაკების დაწყება, გეგმ ა;
• მოლაპარაკების პროცესი როლების განაწილებით და რთუ
ლი სიტუაც
 იიდან გამოსვლის ჩათვ ლ
 ით;
• თქვენი გუნდის ქცევა შესვ ენებების დროს: ინფორმაციის
გაცვლა, გონებრ
 ივი იერიში, განსჯ
 ა, ანალიზი და მოთა
 ო ცვლილება;
მაშის შესაძლ
• მოლაპარაკებების დასრულების პირობები – დრო. შემდეგი
რაუნდის დანიშვნა;
 ულება – ბანკ ეტი და ა.შ.
• მოლაპარაკებების დასრ
სტრატეგია – ეს არის თქვენი ქცევა მოლაპარაკებების დროს.
გამოიყ ოფა სამი ძირითადი სტრატეგია. აქვე უნდა აღინიშნოს,
რომ არც ერთი მათგანი სუფთა სახით არ გვხვ დება. რეალობაში
 ეზთ
 ან.
საქმე გვაქვს სინთ
რ
 ომლობის სტრატეგია საფუძვლ
 ად უდევს პარ
• ღია თანამშ
ტნიორის მიმართ სრული ნდობა. ასეთი მოლაპარაკებები
ძირითადად კარგ ნაცნ ობებთ
 ან ხდება.
• აქტ
 იურიშეჯიბრ
 ის სტრატეგია ყველაზებუნებრ
 ივიფორმაა
ნებისმ იერი მოლაპარაკებების დროს. ამ ტიპის მოლაპარა
კებები დაფუძნებულია აქტიურ კონფ
 რ
 ონტ
 აციაზ
 ე და, შესა
ბამისად ყველაზე რთულია. გამოყენებადია უცნობ პარტნ ი
ორებთან და დასაწყ ის სტადიაზ
 ე. ეს შემტევი სტრატეგიაა.
უპირატესობას მოიპოვებს ის, ვინც პირველი და ხისტ
 ად
დააფ
 იქს ირებს პოზიციას. მეორ
 ე მხარეს თავდ
 აცვ აღა რჩება.
• ანალიტიკური სტრატეგია ყველაზე პროდუქტ
 იული და
კრეატიულ
 ი სტრატეგიაა. ამ დროს ორივე მხარე ორიენ
ტირებულია პრობლ
 ემის გადაჭრის გზების ძიებ
 აზე და
არა კონფრ
 ონტაციაზე. ამ ტიპის მოლაპარაკებებზ
 ე ყველა
ზე ეფექტიან ი სწრაფად მოაზრ
 ოვნეებ
 ი არიან. ორივე მხარე
მზად უნდა იყოს კომპ რ
 ომისისთვის.
გუნდის შერჩევა – აქ მთავარია, გამოიყ ოს გუნდ
 ის ხელმ ძღ
 ვა
ნელი (შეიძ ლ
 ება იყოს ერთი ან ორი ადამიანი) რომელიც იქნება
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პასუხისმგებელიგადაწყ ვეტილებების მიღებაზედადამხმ არეგუნდ
 ი
– მხარდაჭერისა და ინფორმაციულ
 ი უზრუნველყ ოფის ფუნქციით.
ცხადია აქვე უნდა გაიყოს როლები მონაწილეთა მონაცემების მი
ხედვით. მაგ. ადამიანს, რომელიც ცნობილია თავისი სიხისტითა
და სიჯიუტით, უნდა დაევალოს პროგრამა მაქსიმუმის გახმოვანება.
ძალიან მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების მონაწილეთა მომზადე
 ობრ
 ივი მიმართულებით.
ბა, როგორც ფსიქოლოგიური ასევე დარგ
საუკეთესო იქნება მათთვის ტრენინგის გავლ
 ა.
გუნდის ფსიქოლოგიური მომზადება ეფუძნება რამოდენიმე
პრინციპს:
• მოლაპარაკებები – არის ნაყოფიერი ურთიერთობის პროცესი
და არა წინააღმდეგობის;
• თქვენი პარტნიორები – არიან პარტნიორები და არა მოწი
ნააღმდეგენი;
• ყველა საკითხი გადაწყ ვეტადია, თუ არსებობს ნება;
• ყველაფერს წყვეტს გუნდი;
• გუნდში არ არიან არასაჭირო წევრები, ყველას თავისი მისია
აქვს;
• მოლაპარაკებების პროცესიდიდწილად დამოკიდებულია კარგ
და სწორ მომზადებაზე;
• მოლაპარაკებებში წარმატებული მონაწილეობა კარიერული
წინსვლ
 ის საფუძველია.
მოლაპარაკებების დროს მნიშვნელოვანია, გუნდ
 ს ქონდ
 ეს აქტი
ური პოზიცია. უნდა შეეცადოთ, თქვენ წაიყ ვანოთ მოლაპარაკება,
გაარკვიოთ ყველა საეჭვო თემა.
ნებისმიერი მოლაპარაკების დროს არსებობენ „რთული“ მონა
წილეები. საჭიროა ფსიქოლოგიურ
 ი და ქცევითი მზაობა მათთან
საურთიერ
 თოდ.
არსებობს რამოდენიმე რეკომენდაცია:
• შეაქ ეთ და მადლ
 ობა გადაუხადეთ პარტნიორს მის შეტანილ
წვლილზე;
• მადლ
 ობა გადაუხადეთ ნებისმიერი, თუნდ
 აც შეუს აბამო, კი
თხვისთვის;
• გამოავლინეთ და გამოიყენეთ „რთული“ პარტნიორის პოზი
ტიური მხარეები;
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ნუ შეეც
 დებით პარტნიორ
 ის შეცვლ
 ას. მიიღ
 ეთ ისეთი, რო
გორიც არის. თქვენ უბრალოდ ამის დრო არ გაქვ თ;
• გაარკვ იეთ, რას თვლის ის მნიშვ ნელოვნ ად მოლაპარაკებებში.
არს ებობს მომლ
 აპარაკებლ
 ების რამოდენიმე ტიპი. კარგი იქნე
ბა, გავერკ ვეთ ვისთ
 ან გვაქვს საქმე და შესაბამისად მოვიქცეთ.
მომლ
 აპარაკებლ
 ების ტიპები
•

ტიპი
„მოლაპარაკე“

როგორ მოვექცეთ
აკონტროლეთ დრო. დასვ ით კონკ რ
 ეტული კი
თხვ ები. შეაქ ეთ კონკ რ
 ეტული პასუხებისთ
 ვ ის.

„ადამიანი, რომელს აც არ ესენი, ჩვეულებრივ, ვიწრ
 ო სპეციალისტები არიან.
უყვარს დათმობა“
მიმართეთ მხოლოდ სპეციალ
 ური კითხ
 ვ ებით.
„ადამიანი, რომელიც მუ წინასწარ გააც
 ანით და შეთავაზეთ წესები.
დმივად გაწყვეტინებს”
„მსახიობი“

მისთვის მნიშვ ნ ელოვანია აღიარება. გააკეთეთ
ეს და ის თქვენს გუნდ
 შ
 ი ითამაშებს.

„ჩუმი“

მიმართეთ სახელით, კითხ
 ეთ აზრი, გადაუხ
 ა
დეთ მადლობა.

„თავის ამრიდებელი“

პირდაპირ და კონკ რ
 ეტულად გაარ
 კ ვ იეთ მისი
პოზიცია. ფრთხ
 ილად მოახ
 ვ იეთ თავს თქვენი
პოზიცია.

„კრიტიკოსი“

არ მისცეთ ფუჭი კრიტიკის საშუალება. კით
ხეთ პირდაპირ „თუ ამ პოზიციას არ იზიარ
 ებთ,
რას გვთავაზობთ”.

„არაპუნქტუალური“

არასდროს დაელ
 ოდოთ. მოსვ ლ
 ისთ
 ანავეჩართ
 ეთ
დისკუსიაშისაქმის ვითარების გაცნ ობის გარეშე.

 ონს, თქვენც მიან იშნ ეთ, რომ
„ინდაური“ (განსაკუთ თუ მას ასე მოსწ
რებით მნიშვნელოვანი მნიშვ ნ ელოვან პერს ონად თვლით.
პერსონა)

„ჩხუბის თავი“

არ დაუშვ ათ, რომ მან წაიყ ვ ანოს დისკ უსია.
გააჩერეთ ყველას თანდ
 ასწ
რ
 ებით, თუ არაკო
რექტ
 ულ შენიშვნ ებს გააკ ეთებს. ზრდილობიან ად
მიეც
 ით სიტყვ ა მისივე გუნდ
 ის მონაწილეებ
 ს.
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როგორ მოვექცეთ

„პროფესიონ ალი“

ყველაზე მნიშვნელოვნები არიან. სწორედ ისი
ნიგანსაზღ
 ვრავენ მოლაპარაკებების წარმატებას.
ხშირად მიმართეთ მათ.

”ყბედი“

მისი მოტივაციაა-ყურადღება მიიპყროს. შეეცა
დეთ ტაქტიანად შეაწყვეტინოთ. განუსაზღვრეთ
დრო.

„მიამ იტი“

ის არ არის მზად მოლაპარაკებებისათვ ის. მასთ
 ან
მუშაობ
 ა ადვილია. არ აქვს საკუთარი პოზი
ცია და შესაძლებელია აზრის თავზე მოხვევა.
მაგრამ გაით
 ვ ალისწ
 ინეთ, რომ მისი მიამიტობა
 ებელია ნიღაბი იყოს.
შესაძლ

„მორიდებული“

დაუს ვით მარტივი კითხვები. შეაქეთ, გაამ ხ
 ნ ე
ვეთ. ესაუბრეთ შესვენების დროს.

„სულელი“

ის ყველა შემთ
 ხ
 ვევაში შეეცდ
 ება ჩაშალოს მო
ლაპარაკებები. ზოგჯ
 ერ „სასარგებლოა” სულე
ლური კითხვების დასმა. დარწმუნდით, რომ
ის ამას სპეციალურად არ აკეთებს. შემდეგ თუ
რამე ვერ გაიგო-დაუზ
 უსტეთ.

„წყენია”

ჩვეულ
 ებრ
 ივ ისინი პატივმოყვარენი არიან. აღ
ფრთ
 ოვანდით მათი ცოდნითა და უნარებით.
უთხარით, რომ თქვენც ასე ფიქრობთ, ოღონდ
ფორმ ულირება გაქვთ სხვა.

„ბეჰემოტი“

ცდილობს, გაექცეს დისკუსიას. დაჟინებულად
შეეცადეთ დააბ
 რუნთ უკან.

„ქედმაღალი“

ნუ შეხვალთ პირდაპირ დაპირისპირებაში. მი
 ეთ დიპლ
 ომატიურ
 ად. დაუთმეთ წვრილ
მართ
მანებში. ნუ ეტყვით „არა“.

„ცბიერ
 ი“

მასაც უყვარს ყურადღების მიპყ რ
 ობა რთული
კითხვებით. გადაამისამართ
 ეთ მისი კითხვები
სხვებთან-კონკრეტული საკითხის სპეცილისტე
ბთან. შეგიძლიათ შესთ
 ავაზოთ ამ საკითხზ
 ე
მსჯელობა შესვ ენების დროს.

მოლაპარაკებების დროს გაითვალისწინეთ კულტუროლოგიური
თავისებურებები.
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მოლაპარაკებების პროცესში არ დაუშვათ კამათი და ჩხუბი გუნ
დის შიგნით. თუ როგორ მოიქ ცევით შესვ ენებების დროს, დამო
კიდებულია იმაზე, თუ როგორ მიდის მოლაპარაკებები. თუმცა,
ჯობია მთელი დრო არ დაუთმოთ ცალკ ე ოთახშ
 ი განხ
 ილვ ებსა
და მსჯელობას. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ არ ხართ მზად მო
ლაპარაკებებისთვის და გაქვთ სირთ
 ულეებ
 ი. შესვ ენების დრო
 ეთ მეგობრ
 ული, უშუალ
 ო
ის გარკვეული ნაწილი მაინც დახარჯ
 ოთ მო
ურთიერთობების დასამყარებლად. შესაძლებელია, ისაუბრ
 იაზეც. არაფორმ ა
ლაპარაკებების დროს შექმნილ რთულ სიტუაც
 ებს აზრი. ეს მნიშვ ნელოვნად
ლურ გარემოში კითხეთ პარტნ იორ
გააა დვილებს ორიენ ტაციის ჩამოყალიბებას. თუ არ იცით, რით
დაიწ
 ყ ოთ საუბარი, ილაპარაკეთ ბავშ
 ვ ებზე, განათლ
 ებაზე და ა.შ.
ნუ დაიწ
 ყებთ მოლაპარაკებებს პრობლემებით. თუ მოიხ
 მართ
ტექნიკურ საშუალებებს, ისინი უნდა იყოს გამართული და კარ
 ნიორ
 ს მიმართეთ სახელით, დაამყარეთ
გად ფლობდეთ მათ. პარტ
ვიზუალური კონტაქტი, უსმინეთ. არგუმენტ
 ირების დროს დაეყ რ
 ები. არ
დენით ფაქტებს. ლაპარაკის დროს გააკ ეთეთ მცირე პაუზ
იხმაროთ „სიტყვა-პარაზიტები“.
 ეგობები პარტ
 ნ იორ
 ებს შორის არის ფაქტ
 ობრ
 ივი, ობი
წინააღმ დ
 ი და პოლიტიკური. პირვ ელის
ექტური პირობებით გამოწვეულ
გადალახვ ა ადვილია. ეს სამუშაო სიტუაციაა. პოლიტიკური –
გამოიყ ენება იმისთვ ის, რომ პარტნიორისაგან მეტი ინფორმაცია
მიიღოთ. ეს არის პარტნ იორ
 ის ერთგვარი „შუნტირება“.
 იებ
შ
 ი, მოსახერხებელია
მოლაპარაკებების დროს, რთულ სიტუაც
გონებრივი იერიშის გამოყენება.
 ომისის მიღწევა მოლაპარაკებების ღერძ ს შეად
 გ
 ენს.
კომპრ
მოლაპარაკებების ერთ-ერთ ხერხს უკუკავშირი წარმოადგენს.
უკუკავშირის გარეშე მოლაპარაკება და, ზოგადად, კომუნიკაცია
ტელევიზორთან საუბარს ემსგავს ება. უკუკავშირის მიცემის დროს
გასათვ ალისწინებელია შემდეგი რეკომენდაციები:
• ნუ მოგერიდებათ კითხვ ის დასმა თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, ან
რაიმე ბუნდოვანია;
• გაიმეორეთ დადაეთანხმეთ თქვენთვის მისაღებ დებულებებს;
• არასოდეს თქვათ „არა“. უფრო დიპლომატიურია, თქვათ მაგ.
„ჩვენ გავიგეთ თქვენი წინადადება..., მაგრამ...“, „თქვენი წი
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ნადადება მიმზიდველი ჩანს, მაგრამ, მეორე მხრივ...“. ასეთი
ფორმულირებებიჟღერს როგორც თანამშრომლ
 ობის შეთავაზე
ბა და არა უარი ალტერნატიული წინადადების განხ
 ილვაზე;
• თუ თქვენ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას იღებთ, როგორც
გუნდის წევრი იხმარეთ „ჩვენ” და არა „მე“.
რთული სიტუაციიდან თავის დაღწევა – ასეთი სიტუაც
 ია იქმნება
მაშინ, როდესაც ჩნდება ახალი, გაუთვ ალისწინებელი გარემოებე
ბი. ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე
და გაწონასწორებულობა. არ უნდა შეგემჩნ ეთ, რომ მოულოდნელი
იყო, ასეთ გარემოებას არ ელოდით, მზად არ ხართ და დაიბენით.
რა გჭირდებათ საკითხის გადასაწყვეტად? დრო არ გაქვთ? რა
ვქნათ ამ დროს? გადაუხადეთ მადლობა მომხსენებელს საინტერესო
წინადადებისათვის და შეეცადეთ, გადაიტანოთ განხილვა სიტყ 
ვებით: „ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით ამ საკითხს...“ ამის
შემდეგ პირველივე შესვენებაზე მოაწყეთ თქვენს გუნდთან ერთად
„გონებრივი იერიში“ და შეეცადეთ, მიიღოთ გადაწყვეტილება. თუ
ფაქტიური მასალა გჭირდებათ, დაუკავშირდით შესაბამის პიროვ
ნებას. ამავე დროს, დაფიქრდით ცვლის თუ არა თქვენ მიერ არ
ჩეულ სტრატეგიას ახალი გარემოება. თუ მოლაპარაკებებისათვის
სწორად მოემზადეთ და ბევრი რამ წინასწარ გათვალეთ, ახალი
 ეთ.
გზის მოძებნა არ უნდა გაგიჭირდ
მოლაპარაკებების დროს შემაბრკოლებელ გარემოებებად ითვ
ლება: ერთი და იგიგვე ადგილის ტკეპნა, უშედეგო განხილვები,
ხშირი პაუზა, მოლაპარაკებების ხშირი გადატანა.
მოლაპარაკებების ჩაშლა შესაძლოა გამოიწვიოს:
• სტრ
 ატეგიის უქონლობამ;
 ი პორტრეტების არქონამ;
• პარტნიორების ფსიქოლოგიურ
• ინფორმაციის ნაკლებობამ;
• მონაწილეთა არასწორმა შერჩევამ;
• მონაწილეთა ფსიქოლოგიურმა მოუმზ
 ადებლობამ.
ყველაზე მძიმე სიტყვა მოლაპარაკებების დროს არის „არა“. ის
ჩვენ არასდროს უნდა ვიხმაროთ, მაგრამ როგორ გავუმკლავდეთ
პარტნიორის „არას”?
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ალტ
 ერნ ატივების მეთოდი
• გადააფ
 ორმულირეთ თქვენი წინადადება ალტერნატივებად
„ან, ან“. ასეთი შეთავაზების მკვეთრი უარყ ოფა რთულია;
• შემდეგ ორი ალტერნატივიდან აირჩიეთ ის, რომელიც პირ
ველად შეთავაზებულ წინადადებას ემთხვ ევა. დააკვ ირდით
რეაქციას;
• თუ ამჯერადაც უარყვ ეს წინადადება, შეთავაზეთ ალტერნა
ტივა;
 ე წინადადებაზეც უარი მიიღ
 ეთ, იკითხეთ სად არის
• თუ მეორ
დაბრ
 კოლება და არ მოეშვათ, სანამ პირდაპირ პასუხს არ
მიიღებთ.
 ყოფებთ
 ან გამკ ლავების მეორე მეთოდი არის თანამიმდევ
უარ
რული მიახლ
 ოვების მეთოდი.
• დაშალეთ პრობლ
 ემა შემადგ
 ენელ ნაწილებად;
• ახს ენით რას ნიშნ ავს თქვენი პრობლემა პუნქ ტ
 ობრივად;
• ნახეთ რა პუნქ ტ
 ებში გაქვ თ დამთხ
 ვ ევა და პირიქით. დათ
ვალეთ სად ვისი აზრია წამყ ვ ანი;
• განსახილველად გამოიტ
 ანეთ მხოლოდ განს ხ
 ვავებული თე
მები;
• დასვით კითხვ ები პარტნ იორის აზრის გასაგებად ყველა პუნ
ქტზ
 ე.
თუ სიტუაც
 ია დაძაბულია, მონაწილეები დაღლილი, წამყვანმ ა
უნდა შეაჯ
 ამოს სად არის მიღწეულ
 ი კონსესუსი, სად არის სა
მუშაო და გამოაცხადოს შესვ ენება.
მოლაპარაკებები ორ შემთ
 ხვ ევაში შეიძ ლ
 ება დასრულდ
 ეს: როცა
მიზანი მიღწ
 ეულია და როდესაც დროის ლიმიტი ამოწურულია.
თუკი შეთანხმ ების მიღწევას და ხელშ
 ეკრულებას სულ მცირე
რამ გაშორებთ, ჯობია, დაამატოთ შეხვ ედრის დრო (ღამეც რომ
იყოს) და დაას რ
 ულოთ მოლაპარაკება. ზოგადად დიდ ბიზნ ეს
ში ან რთულ მოლაპარაკებებშ
 ი ერთრაუნ დიან ი მოლაპარაკებები
იშვიათია.
“მოლაპარაკებები” – ზოგიერ
 თი განს აზღვრება:
• საერთო აზრის შემუშავება გარკვეული ზეწოლის ქვეშ, რათა
მიღწ
 ეულ იქნას ერთი ორგანიზაციის /პირის მიზნები მეორე
სთან ურთიერთობაში;
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• გამარჯვების ხელოვნება;
• პროცესი, რომლის დროსაც ერთი პირი ცდილობს, აიძულოს
მეორე პირი, შეცვალოს საკუთარი ქმედება;
• პროცესი, რომლის დროსაც ორი ან მეტი მხარე, რომელთ
 აც
აქვთ საერთო ინტერესები, მაგრამ ვერ თანხმდებიან, ცდი
 მ ების გარკვეულ პირობებზე;
ლობენ მოილაპარაკონ შეთანხ
 ა გარიგება;
• წმინდ
• ორმხრივი ურთიერთობა საკუთარი ღირსების შეულახავად;
• ერთად ყოფნა.
მოლაპარაკებების დროს შეიძლება ავირჩიოთ:
მკაცრი სტილი
• საწყისი მაღალი მოთხოვნები;
• მცირე დათმობა;
• პოზიციის დაფიქსირება;
• წინააღმდეგობის მაღალი დონე;
• მეორე მხარისადმი უყურადღებობა;
• მოგება/წაგება;
• შეჯიბრება; არარეალ
 ური არგუმენტები;
• თვითდაჯერებულობა;
ამ სტილმა შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ძალიან კარგი, ასევე
ძალიან ცუდი შედეგი, შეიძლება აღმოჩნდეს საქმის კარგად შენიღ
ბული დასაწყისი. ცუდი არის ხანგრძლ
 ივი ურთიერთობებისათვის
და შეიძ ლება გამოიწვიოს პარტნიორ
 თ
 ა შორის უნდობლ;ობა.
რბილი სტილი
• მშვიდობიანი, დროის დამზოგველი;
• არაფერს მოითხოვს სანაცვლოდ;
ეს სინამდვილეში არანაირი სტილი არ არის და ამდენად არაა
რეკომენდებული: მაშინ რა საჭიროა საერთოდ მოლაპარაკება?!
თანამშ
 რომლური სტილი
• ურთიერთობა ინტერესთა გათვ ალისწ
 ინებით;
• მეორ
 ე მხარისადმი ყურადღების გამოხატვა;
• ლოგიკური, რაციონალური;
• ობიექტური ანალიზი;
• ორმხრივი გამარჯვება;
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ასეთი სტილის გამოყენებისას არასოდეს აღმოჩნ დ
 ებით ჩიხშ
 ი.
ყურადღება გადატანილია ინტერესებზ
 ე და არა პოზიციებზე და
ამიტომ მოიძებნება ურთიერთმ ისაღები გამოსავალი, გამოიყენება
ობიექტური კრიტერიუმები და მიიღ
 წ
 ევა ურთიერთ
 კ მაყოფილება.
ყველაზე ჭკვიანური მიდგომა არის, დაიც
 ვა ურთიერთ
 თანამ
შრომლობის ხაზი და “მიიყ ვ ანო პარტ
 ნიორი იქამდე, რომ გით
ხრას “დიახ”.
ამისათვ ის ყოველთვ ის საჭიროა:
 ალკ ევო პიროვნ ება და პრობლემა;
• გამოაც
 ე და არა პოზიციებ
ზ
 ე;
• ყურადღება გაამახვილო ინტერესებზ
 ებიც ორივე მხარის ინტერესებს
• დაამუშაო სვლები, რომლ
დააკ მ აყოფილებს;
 დო, გამოიყ ენო მხილოდ ობიექტური კრიტერიუმ ები;
• ეაც
• მოელაპარაკო პარტნიორს გარკვეულ დათმ ობებზე.
ინტერესებზ
 ე დაფუძნებული მოლაპარაკება თუ პოზიციურ
 ი
ვაჭრობა?
მოლაპარაკებების დროს არსებობს ორი ძირითადი მიდგ
 ომა: ინ
 ე დაფუძნ ებული მოლაპარაკება და პოზიციურ
 ი ვაჭრობა.
ტერესებზ
 ომისია –
იმ შემთხვ ევაში, თუ საუკ ეთესო გამოსავალი კომპრ
ორივე მხარე თმობს რაღაცას, თუმცა დაკმაყოფილებულია – მაშინ
უმჯობესია, ვაწარმოოთ პოზიციური ვაჭრობა.
 ი ვაჭრ
 ობა მოლაპარაკების წარმართვ ის ყველაზე გა
პოზიციურ
ვრცელებული ფორმ აა. იგი გამოიყ ენება:
• როდესაც დავის გადაწყვ ეტა, პოზიციებიდან გამომდინარე,
ინტერესებშ
 ი ჩაუღ
 რ
 მ ავებლ
 ადაც შესაძლ
 ებელია;
• როდესაც დავის საგანი დეფიციტური ან შეზღ
 უდულია (მაგ.
დრო, ფული);
• როდესაც მხარეებ
 ი არ არიან დაინტ
 ერესებული მომავალში
ურთიერ
 თ
 ობების გაგრძ ელებით და ა.შ.
იმ შემთხვ ევაში, თუ პოზიციებიდან გამომდ
 ინარე შეუძლ
 ებელი
ხდება მხარეებს შორის ურთოერთ
 მისაღები შეთანხმ ების მიღწევა,
უმჯობესია ისინი შეუდ
 გნ ენ მუშაობ
 ას ინტერესების ირგვლივ და
აწარმ ოონ ინტერესებზ
 ე დაფუძნ ებული მოლაპარაკება. ეს პროცე
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სი მოითხოვს მხარეების ერთობლივ ძალისხ
 მევას, რათა დაკმაყო
ფილდეს ყველა მხარის მოთხოვნები. ინტერესებზე დაფუძნ ებული
მოლაპარაკება გამოიყენება:
• როდესაც მხარეებს სურთ, მიიღ
 ონ უფრო მეტი, ვიდრე ეს
კომპრ
 ომისის გზით არის შესაძლებელი;
• როდესაც საჭიროა ურთიერთ
 მისაღები, მყარი გადაწყ ვეტი
ლების მიღწევა;
 თობები ხანგ
 რძლ
 ივ დროზეა გათვლ
 ილი.
• როდესაც ურთიერ
როდესაც ვემზადებით მოლაპარაკებებისათვ ის, სასარგებლოა
მხედველობაში მივიღოთ შემდ
 ეგი შენიშვნები:
დავაზუსტოთ, რის შესახებ ვაპირებთ ვაწარმ ოოთ მოლაპარა
კებები;
• ჩამოვაყალიბოთ პრიორიტეტების მიხედვით საკუთარი ინ
ტერესები მოლაპარაკებების დროს;
• ვნახოთ, რამდენად მისაღებია ჩვენი ინტერესები მეორე მხა
რისათვის;
• შევიმუშაოთ მოლაპარაკებების ისეთი სტრატეგია, რომელიც
საშუალებას მოგვცემს, მივაღწ
 იოთ იმას, რაც ჩვენ გვსურს;
სტრ
 ატეგია უნდა მოიცავდეს:
• მოლაპარაკებების სტილს – მკაცრს ან თანამშრომლურს;
• გადაწყვეტილებას, თუ როგორ ვაკონტროლოთ ფაქტორები,
რომლებიც ხელს შეუწყობს მოლაპარაკებებს;
• გადაწყვეტილებას, თუ რა სახის მასალების გამოყენებას ვა
პირებთ;
• დავამუშაოთ შეთავაზებები და საუკეთესო ალტერნატივა მო
ლაპარაკებების ხელშეკრულებისათვის;
• მოვამზადოთ დუკომენტები მოლაპარაკებებისათვის;
• შევადგ
 ინოთ მოლაპარაკებების სცენარი;
• განვახორციელოთ სცენარი;
• მოვახდინოთ ყველა ლოგიკური შეთანხმება და მოვამზადოთ
ჩვენი მასალები;
• თანმიმდევრულად შევაგროვოთ ჩვენი სტრატეგიუილი გეგმის
შესასრულებლად საჭიროდა ხელმისაწვ დომი ინფორმაცია;
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• თანმ იმდ
 ევრ
 ულად დავუკავშირდ
 ეთ ჩვენს გუნდ
 ს, რათა გა
ნვავითაროთ და შევინარჩ უნოთ ძირითადი მიმართულებები.
ძირითადი ფაქტ
 ორები, რომლებიც გავლ
 ენას ახდენენ
მოლაპარაკებებზე:
• დრო;
• ფიზიკური ადგილი;
• ძალაუფლება;
• დაგეგმვ ა;
• კულტურა;
• ძირითადი საკითხი;
• ემოციები;
• გუდნის შემადგენლობა;
• მნიშვნ ელობა;
• უფლებამოსილების საზღვ რები;
• ქცევა;
 ულებათა „სამუშაო ვარიანტის“ კონტროლი;
• ხელშეკრ
• გარემო;
 თ
 ობები;
• ურთიერ
• გუნდის კონტროლირება;
• მოლაპარაკება – გარიგების სრული პაკეტი.
გამოცდილ პარტნ იორებთან მოლაპარაკებების დროს აუცილე
ბელია:
• სურვილი და შესაძლებლობა, გულდასმით მომზ
 ადდეს მო
ლაპრაკებების გეგმა;
• ჩვეულებრივი პრაქტიკული უნარები;
• რთულ სიტუაც
 იაშ
 ი ნათლად აზროვნების უნარი;
• საგნ ის შეძლებისდაგვ არად კარგ
 ი ცოდნა;
• უნარი ადამიან ებთან ურთიერთობებისა (როგორც საუბრ
 ის,
ასევე მოსმ ენის უნარი);
• კონფ
 ლ
 იქტსა და ორაზრ
 ოვნებასთან შეგუებ
 ის უნარი;
• ძალაუფლების გამომჟღავნ ებისა და გამოყენების უნარი;
• რისკების გაწევისა და გადაწყვ ეტილების მიღების უნარი;
• საკუთარი უფლებების შეზღუდვა და ურთიერ
 თშ
 ეთანხმ ების
გზების ძიება;
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გუნდური მუშაობის შესაძლებლობა;
“მეორ
 ე მხარის” ადგილზ
 ე თავის წარმოდგ
 ენის შესაძლ
 ებლ
 ო
ბა;

საერთაშორისო მოლაპარაკებების დროს:
• კულტურათა განსხვავებულობის ცოდნა;
• ნებისყოფა;
• პიროვნული სიმყარე, აუღელვებლობა;
• პიროვნული პატიოსნება და სანდომიან ობა.
მხარეთა ტაქტიკა
მოლაპარაკებების ტაქტიკა, როგორც სტრატეგიის ერთ-ერთიმნიშ
ვნელოვანი ელემენტი, ხელს უწყობს სტრატეგიის გატარებას და
საშუალებას იძლევა, შეიცვალოს ძალაუფლების თანაფარდობები,
რომ ერთ-ერთი მხარის პოზიცია შენარჩუნდეს ან დაცული იყოს.
ტაქტიკა შეიძლება დავყოთ რამდენიმე კატეგორიად:
კითხვები და პასუხები
მოლაპარაკებებშიწარმატებულიპარტნიორის ერთ-ერთიძლიერი
ხერხია ისეთი კითხვების დასმის უნარი, რომელიც იძლევა არა
მარტო ინფორმაციის მიღების საშუალებას, არამედ ხელს უწყობს
მოლაპარაკებების წარმართვას. კარგად დასმულ კითხვაზე პასუხის
გაცემა აიძლულებს პარტნიორს, გახსნილად ისაუბროს საკუთარი
პოზიციისა და მოთხოვნების შესახებ. ეს კი, თავის მხრივ, გვაძ
ლევს საშუალებას, წამოვიყვანოთ პარტნიორ
 ი გარკვეულ დათმო
ბებზე, გავარკვიოთ მისი მოთხოვნების/შეთავაზებების საფუძვე
ლი. მაგალითად, თუ ეს საფუძველი არის მცდარი ინფორმაცია
ან დაშვ ება, შესაძლებელია მისი კორექტირება და ამდენად, სწორ
გადაწყვეტილებამდე მისვლა. კითხვ ა-პასუხი საშუალებას იძლე
ვა, უარვყოთ მეორე მხარის მოთხოვნები და შევთავაზოთ ახალი.
აღიარებულია, რომ გამოცდილი პარტნიორ
 ი ბევრ დროს უთმობს
შეკითხვების დასმას და პასუხების ყურადღებით მოსმენას.
კითხვები წინასწარ უნდა მომზადდეს: არა მარტო ის, თუ რა
ვკითხოთ, არამედ, როგორ და როდის. კითხვები ჩამოწერილი
უნდა იყოს ე.წ. სტრატეგიის ფორმაში. ამ ფორმაში მათი ჩასმის
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ადგილი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა საქმ ეს ემსახურება იგი,
მაგალითად:
- მოლაპარაკებების დაწყება;
- ინფ
 ორმ აციის მიღება;
- კონტროლის მოპოვება/შენარჩუნება;
- მეორ
 ე მხარის რეაქ ციის/შეხედულების გაგება. ამ დროს შე
 ება დაისვას ღია კითხ
 ევბ
 იც;
იძლ
- მეორე მხარის მიერ გადაწყ ვ ეტილების მიღების დაჩქარება.
სიჩუმე
 ვ აზე პასუხის გაცემის ტაქტიკის ერთ-ერთ
 ი ნაირსახეობ
 აა
კითხ
უბრალოდ სიჩუმის დაცვ ა. ამ შემთხვ ევაში, როგორც წესი, პარ
 ძ ობს თავისი პოზიციის წარმ ოჩენას. ყურადღ
 ებით
ტნიორი განაგრ
დავუგდ
 ოთ ყური: ამ დროს შეიძლება გამომჟ ღავნ დ
 ეს ნამდვ ილი
პოზიცია.
დათმ ობა
 თკ ავშირები და პირობითი
მოლაპარაკებების კლიმატი, ურთიერ
 ება ხოლმ ე მხარეთა ქმედებებით.
გამოსავალი თანდათან წარმოჩნდ
დათმობა, როგორც დილემა, ყოველთვის არსებობს ორივე მხა
 ს სურს განს აზღ
 ვ რ
 ოს, როგორ დათმობაზე
რისათვ ის. თითოეულ
წავიდეს. როდის და როგორ გამოიყენოს ის თავის სასარგ
 ებლ
 ოდ.
 ა აუცილებელია, დარწმუნე
თუ გარკ ვეულ დათმ ობაზე წასვ ლ
ბული უნდა ვიყოთ, რომ სანაცვლოდ რაღაცას ვღებულობთ, თუ
მივდ
 ივართ დათმ ობაზე.
 ე მხარე, რაც შეიძ ლ
 ება მეტი გააკეთოს ამის
• ვაიძულოთ მეორ
მისაღწევად;
• ვეცადოთ, დავთ
 მოთ ნაკლები, ვიდრე მეორ
 ე მხარე აკეთებს
ამას;
• არ დავუშვ ათ რამდენიმე დათმობა ერთმანეთის მიყოლებით,
წინააღ
 მდეგ შემთხ
 ვევაში, ეს სიმტ
 კ იცის უქონლობას ჰგავს,
რომ არ ვთქვათ, კაპიტულაციას;
• ვეძებოთ კომპენსაცია;
• დავიტოვოთ საკმარისად საბოლოო შეთანხმ ებისათვ ის.
გარიგება
გარიგება არის იგივე ურთიერთ
 გაცვლა: რაიმეს მიღება რაიმეს
სანაცვლ
 ოდ. ამ შემთხვევაში, პარტ
 ნიორი არასოდეს სთავაზობს
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რაიმეს, თუ წინასწარ არ აქვს განზრახული რაიმეს მიღება სა
ნაცვლოდ. ყველაზე კარგია, რა თქმა უნდა, როდესაც არის სა
შუალება, შევთავაზოთ ძალიან მცირედი, სულ უმნიშვნელო რამ
და სანაცვლოდ მივიღოთ ბევრი და მნიშვნელოვანი.
უპირველესი წესია, ყველა განაცხ
 ადი და დათმ ობა იყოს პირო
ბითი: ტყუილად არაფერი კეთდება. ამას უწოდებენ “დიდი თუ”.
მიზანშეწონილია, ნებისმიერი შეთავაზება ან დათმობა გაკეთდეს
შესაბამის პირობასთან ერთად თავიდანვ ე, არავითარ შემთხვევაში
არ ჩანდეს, როგორც აზრის შეცვლის შედეგი.
გარიგება წარმატებული რომ იყოს:
- ყველაფერი უნდა იყოს პირობითი;
- უნდა განისაზღვროს, რას ვითხოვთ დათმობის სანაცვლოდ;
- თავიდანვე ჩამოვაყალიბოთ და წარვადგინოთ ჩვენი პოზი
ცია;
- მივუთითოთ, თუ რა არის დასაშვები მაშინ და მხოლოდ
მაშინ, თუ მეორე მხარე მიიღებს ჩვენს პირობებს;
- შემდგომი წინსვლისათვ ის წარმოვადგინოთ ჩვენი პოზიცია
და კვლავ გავიმეოროთ ჩვენი პირობები;
- ყველა გადაუჭრელი საკითხი დავაკავშიროთ ერთმანეთს და
 ე;
ვეცადოთ, გადავიდეთ შემდეგზ
 ებს,
- ვიყოთ მზად, დავუბრუნდეთ უკვე განხილულ საკითხ
თუ ჩვენ გვჭირდება რომელიმე საკითხის “გატანა” გარკვე
ული ზემოქმედების ქვეშ.
საქმის გარჩევა
საქმის ისეთი წარმოება, როგორიცაა სასამართლოში მიმართვა
ან ანგარიშსწორებაზე უარის თქმა, გამოიყენება იმისათვის, რომ
მეორე მხარემ შეცვალოს თავისი მოსალოდნ ელი შედეგები და
მიხვდეს, რომ მათი მხრიდან ჩადენილმა ქმედებებმა შეიძლება
გამოიწვიოს არასასურველი შედეგები და წარმატება დამოკიდე
ბულია მხოლოდ იმაზე, თუ რის დაკმაყოფილებას მოითხოვენ.
არსებობს აზრი, რომ არასოდეს უნდა დავიწყოთ საქმის გარჩ ევა
ან შეპირება იმისა, რომ არ შეგვიძლია ან არ ვაპირებთ მოლა
პარაკებების გაგრძელებას. ჩვენი რეპუტაცია არის მნიშვნელოვანი
კაპიტალი და უაზრო დაპირებებითა და დავით შეიძლება მნიშ
ვნელოვნად შეილახოს.
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ასეთი ტაქტიკის ნაირს ახეობაა ე.წ. “თოფით სროლის” ხერხ
 ი.
ამ დროს ჩვენი ტაქტ
 იკაა, ვთქვათ “თუ თქვენ არ დაგვ თანხ
 მდ
 ე
ბით – ჩვენ არა ვართ მზად, გავაგრ
 ძ ელოთ საუბ
 არი”. ეს არის
მცდელობა, პარტნ იორს დავათმობინოთ პოზიციები და არ წავი
დეთ დათმ ობაზე.
კიდევ ერთი ვარიანტია, შევთავაზოთ რაიმ ე და სიტყვებით
“გინდ
 ათ მიიღეთ, გინდათ არა” დავამთ
 ავრ
 ოთ შეხვედრ
 ა.
„ბლეფი“
პრობლემა ის გახლ
 ავთ, რომ გარდა ეთიკური მოსაზრებისა,
შესაძლ
 ებელია პარტნ იორ
 ი მიგვივხდეს ჩვენს განსაზღ
 ვ რას და
შედეგად, ჩვენ დავკ არგავთ ნდობას არა მხოლოდ ამ მოლაპარა
 ომშიც.
კებების დროს, არამედ შემდგ
ვითომ გაბრაზება და რეალობა
 ი მიზეზი შეიძლება იყოს კლიენტ
 ის დაკმაყოფი
ამის ერთ-ერთ
 ის დაფარული მიზანი (რომელიც შეიძლება არასო
ლება. კლიენ ტ
 ვირთვა (ჩვენი აზრით), ან
დეს იყოს გამჟღავნდებული) არის განტ
ოპონენტ
 ის სიტყვიერი დათრგუნვ ა. შესაძლ
 ებელია ამის გაკეთება
გვიღირდ
 ეს, რათა დავაკმაყოფილოთ კლიენ ტ
 ის მიზანი.
 აზება შეიძ ლება გამოყენებულ იქნას, როგორც პოზიციის
გაბრ
სერიოზ
 ულობის ნიშანი. მან შეიძლ
 ება გამოიწ
 ვ იოს მეორ
 ე მხარის
დაეჭ
 ვება საკუთარი პოზიციების მართებულობაში. მეორე მხრივ,
ამან შეიძლება გამოიწვ იოს ასეთივე ან უფრო ძლიერი გაბრ
 აზება
მეორ
 ე მხრიდან და ეს გაარ
 თულებს შეთანხმ ების მიღწევას. თუ
პარტ
 ნ იორ
 ი მიგვიხვ და განზრახვ ას, შეიძლება დავკარგოთ მისი
ნდობა.
აგრ
 ესიულ
 ობა/პერს ონალური შეტევა
ზოგიერთი იურისტ
 ი განზ
 რახ გამოხატავს პირად აგრესიას. ეს
თუ არაა გამოწვეული მისი არაპროფესიონალიზმ ით, მაშინ არის
ტაქტიკური სვლა, გამოიყვანოს მეორ
 ე იურისტ
 ი წონასწორობიდან
და ხელი შეუშალოს მის შედეგიან ქმედებას. ამან შეიძ ლ
 ება გამო
იწვ იოს ის, რომ ოპონენტი დაუშვებს შეცდ
 ომას და თავს იგრძ ნ ობს
იმდენად უხერხ
 ულად, რომ ეცდება, დაასრ
 ულოს მოლაპარაკებები
რაც შეიძ ლ
 ება სწრაფად. მეორ
 ე მხრივ, ამან შეიძ ლ
 ება გამოიწვიოს
მეორე მხარის კიდევ უფრო მეტად გაბრაზება.
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თუ ეს ხერხი გამოიყენება ჩვენ საწინააღმდეგოდ, ჩვენ შეგვი
ძლია:
- შევინარჩუნოთ სიჩუმე;
- შევთავაზოთ დროებითი შესვენება;
- შევცვალოთ მოლაპარაკებების ფორმა, მაგალითად, სატელე
ფონოდან წერილობითზე.
თვითდაჯერება
ამას ჰქვია “მივაწვეთ, მაგრამ ფრთხილად”. ასეთი ხერხი კარ
გია, თუ ოპონენტი არის გამოუცდელი. მოლაპარაკებებს აწარმოებს
არაუფლებამოსილი პიროვნება. ეს ტაქტიკა გამოიყენება, როდესაც
მოლაპარაკება მიდის იქამდე, რომ შეთანხ
 მება თითქმის მიღწეულია
და აღმოჩნდება, რომ ის დამტკიცებული უნდა იყოს ზემდგომი
პიროვნების (ან კლიენტის) მიერ, რომელიც შემდეგ ითხოვს “კიდევ
რაღაცას”. ამ “კიდევ რაღაცის” მიღწევის შანსი ძალიან დიდია,
რადგან ოპონენტმა უკვე გამოამჟღავნ ა, რომ მზადაა შეასრულოს
გარკვეული ვალდებულებები.
დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის დროულ
 ად დადგენას, თუ რამ
დენად უფლებამოსილია ჩვენი ოპონენტი. თუ მას არ აქვს შესაბა
მისი უფლებამოსილება, შეიძლება მეტისმეტად დიდი დრო დაგვ
 ეს იმისათვის, რომ დაიდოს ხელშეკრულება. გარდა იმისა,
ჭირდ
რომ ჩვენი წინადადებები იქნება გადაცემული განსახილველად,
რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ასპექტ
 ი დარჩება დაუკმაყოფილებელი
 ა.
და მით მეტ დათმობაზე მოგვიწევს წასვ ლ
მეორე მხრივ, უფლებამოსილების მიმართ ლიბერალურმა დამო
კიდებულებამ შეიძლება გაამარტივოს მეორე მხარესთან ურთიერ
თობა, ვინაიდან მოლაპარაკებების წარმ ოება შეიძლება ნებისმიერ
პიროვნებასთან, ნებისმიერ ადგილზე, ხოლოსაბოლოოდ, პირისპირ,
გარკვეული ზეწოლის “დიახ”-ის მიღწევა, შესაძლებელია, უფრო
ადვილი იყოს.
განსხვავებათა გამოყოფა
არსებობს რამდენიმე ხერხი წინადადების მიწოდებისა. როდე
საც რაიმეს ვთავაზობთ, უნდა ვიმოქმედოთ ისეთნაირად, რომ
ჩანდ
 ეს, ეს წინადადება უკვე კარგად არის დამუშავებული, აქვს
სერიოზული საფუძველი. კარგად დასაბუთებული წინადადებს
უარყოფა საკმაოდ ძნელია. განსხვავებულ თვალსაზრისების გა
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მოყოფაზე საუბ
 არი არ ჰგავს კარგ
 ად გააზრებულს და შეიძლ
 ება
ოპონენტ
 ს უბიძგოს გარკვ ეულ
 ი დათმ ობისაკენ.
მეორ
 ე მხრივ, თუ განს ხვ ავებული თვალს აზრისი არის ჩვენთ
ვის მისაღებ ფარგ
ლ
 ებში, შეიძ ლება მივიღოთ იგი.
“თქვენ საქმ ის გარეთ აღმოჩნდ
 ებით”
როდესაც ამ ტაქტ
 იკას ვიყენებთ, ჩვენ ვგულისხმ ობთ, რომ არ
 ური, ან წარმოსახვითი მესამე მხარე, რომელიც არის
სებობს რეალ
ჩვენი ოპონენტის კონკურენტი. ასეთი მიდგომა ძალიან კარგია
კომერციული მოლაპარაკებების დროს. ის გამოიყ ენება, როდესაც
ოპონენტი საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ არ უნდა დაგვ ავიწყდეს, რომ
ეს არის ძლიერი მხარის სტანდ
 არტული ტაქტიკა.
საზღვრ
 ის დადგ
 ენა
ამ ტექნიკის გამოყენებით ჩვენ ვაჩვენებთ, თუ რამდენად შეიძ
 ოს ის, რაზედაც ვსაუბრ
 ობთ. ამას უწოდებენ “საზღ
ლება განივრც
ვრების გარეშე”.
ინფორმ აციის ურთიერ
 თ
 გაცვ ლ
 ა
 მ ება, რომ ხდება ინფორ
ეს არის ტაქტიკა, როდესაც იგულისხ
მაციის ურთიერთგაცვლა. ის, რაც ცხადი და ჭეშმარიტია, იმის
მიწოდება ხდება თავიდანვე, მაგრამ რჩება ინფორმაცია, რომელიც
მოწოდებულ იქნება მეორ
 ე მხარის მიერ დამატების სახით. ეს,
რაღა თქმა უნდა, საშიში თამაშია.
პრობლემის გადაჭრ
 ა
“პრობლემის გადაჭრისადმი ერთობლივი მიდგ
 ომა” ხდება მა
 აც შესწ
 ავლილი
შინ, როდესაც თქვენ და მეორე იურისტი, რომელთ
 ის ინტერესები, ცდილობთ,
გაქვთ თქვენი პატივცემული კლიენტ
ერთდრ
 ოულ
 ად გაითვალისწ
 ინოთ ორივე კლიენტის მოთხოვნ ები”.
გარდ
 ა იმისა, რომ ეს ტაქტიკა არის ყველაზე წარმ ატებული, რო
 ობა, ის შეიძლება
დესაც მხარეები აპირებენ, გააგრძ ელონ ურთიერთ
იყოს შედეგიანი მაშინაც, როცა მხარეებ
 ი ერთმ ანეთს ემტერებიან.
თავის გადადება
როდესაც მოლაპარაკებებშ
 იმონაწილეპიროვნებათმობს საკუთარ
პოზიციებ
 ს ოპონენტის სასარგებლოდ, იგი “თავს სდებს”. ასეთი
მოთხოვნ ა ან დამცირება შეიძლება სასარგებლო იყოს, თუ მისი
პოზიცია სუსტია და იგი გრძნობს, რომ არ ჰყოფნის ძალაუფ
 ლ
 ე
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ბა მიიღოს მცირედი დათმობა მეორე, უფრო ძლიერი მხრიდან.
ამას, როგორც წესი, აქვს უფრო მორალური და ეთიკური სახე.
“საცოდავი ბაჭია”
ეს არის არც თუ ისე სასარგ
 ებლო ტაქტიკა. როგორც ბაჭია
იტყვის ხოლმე, “ნუ გადამაგდებთ ეკლებში”. მოლაპარაკებებში
მონაწილის მიზანი იმდენად კარგად უნდა იყოს დამალული და
მიჩქმალული, რომ ოპონენტი, გაიზიარებს რა მის პოზიციას, ჩა
ითვლის თავის სასარგებლოდ კიდევ ერთ ქულას, მაშინ როდესაც
სინამდვილეში მეორე მხარემ მიაღ
 წია იმას, რაც მას სურდა.
ფიზიკური გარემო
ასეთი ტაქტიკა ითვალისწინებს ისეთი ფაქტორების მხედველო
ბაში მიღებას, როგორიცაა: სად ტარდება მოლაპარაკებები, როგორ
არის ოთახი მოწყობილი, ვინ სად ზის და სხვა.
დრო
გარემოებათა მიხედვით ეს შეიძლება გამოიხატოს იმაში, რომ:
- საჭიროა, დადგენილ იქნას შეხვედრის უკანასკნელი ვადა;
- მოლაპარაკებები დაიწყოს უფრო ადრე;
 ეს “შეშინებული”.
- ოპონენტი უკანასკნელ წუთამდე გყავდ
დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ არ მოვექცეთ მახეში და
 ი, რომელიც ჩვენ
არ წარვმართოთ მოლაპარაკებები ისეთ სტილშ
უფრო გვაწყობს, ვიდრე ჩვენს კლიენ ტს.
დაკავშირება
დასაშვებია, დავიწყოთ მოლაპარაკებები ისე, რომ ზოგიერთ საკი
თხში არ ვიყოთ მყარად. ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალია,
დავაკავშიროთ ჩვენი სუსტი წერტილები ჩვენს ძლიერ საკითხებ
თან. ამის მაგალითია: “მე შემიძლია პასუხი გაგცეთ, თუ რატომ
ვიხდით თქვენს ინვოისებს დაგვიანებით, თუ თქვენ მეტყვით,
რატომ არის თქვენ მიერ ბოლო ხანს გამოგზავნილი მასალები
ცუდი ხარისხის”. დასაშვებია სხვა ვარიანტიც, როცა ერთი საკი
თხი უკავშირედება მეორეს და ერთად ისინი არ არის მისაღები.
შემთხვევის გამოყენება
იურისტები ბუნებრივად რეაგირებენ შემთ
 ხვევაზე დამყარებულ
არგუმენტებზე. შეიძლება გამოგვადგ
 ეს ისიც, რომ დავარწმუნოთ
მეორე მხარე, უმიზეზოდ არაფერს ვითხოვთ და მივაწოდოთ ინ
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ფორმ აცია იმის შესახებ, რომ მსგავს პირობებზე სხვები ადვილად
თანხ
 მდებიან ხოლმე.
თავდ
 აცვის ტექნიკა
როცა ჩვენს წინააღ
 მდეგ გამოიყენება სრულიად ჩვეულებრ
 ივი
ტექნიკა, არსებობს საპასუხო ქმედების რამდ
 ენიმე გზა:
- დავადგ
 ინოთ ტაქტიკა;
- გავითავისუფლოთ თავი დროებითი ზეწოლისგ
 ან;
- დავასრულოთ მოლაპარაკებები;
 ი;
- დავაყენოთ ტაქტიკის ცხადად გამოყენების საკითხ
 იკური სვლებით, ან პირიქით, ოპო
- ვუპასუხოთ იგივე ტაქტ
 ად განსხვავებულით.
ნენტისგან მკვეთრ
არასამართლიან ი ხერხები ურთიერთ
 ობაში
როგორ მოვიქცეთ, თუკი, ურთიერთობაში შეთანხმების მისაღ
 ყობით სარგ
 ებლობს? რა
წევად, პარტნიორი თქვენი კარგი განწ
 ავს
მოხდება, თუ ამისათვ ის იგი არასამართლიან ხერხებს მიმართ
– ნახევრად სიმართლე და ემოციური ზეწოლა? ურთიერთ
 ობაში
არასამართ
 ლიანი ხერხ
 ების გამოყენების აღკვ ეთა შესაძლებელია
 ეგი გზით:
შემდ
სცადო მათი თავიდან აცილება:
• აუცილებელია, გავაცნობიერ
 ოთ, თუ როდის იწყებს ჩვენი პარ
 ი (ოპონენტი) მსგავსი ხერხების გამოყენებას, რადგან
ტნიორ
გავაფრთ
 ხოლოთ ჩვენი პარტნ იორ
 ი და განვ იხილოთ ამ მე
 ივად, თამაშის
თოდების გამოყენების გზები, რაც, ფაქტობრ
წესების დადგ
 ენას ნიშნავს.
 ოთ, თუ რას გულისხმობს ჩვენი ჯუფი “არასა
• გავაცნ ობიერ
მართლ
 იანი ხერხების” ქვეშ; სხვა გუნდს, შესაძლოა, ასეთი
ხერხ
 ები მისაღებად მიაჩ ნ დ
 ეს; ეს არ ნიშნ ავს აუცილებლ
 ად
ურთიერთ
 ობათა კანონის დარღვევას.
გვინდ
 ა აღვნიშნ ოთ არასამართლიანი ხერხ
 ების კატეგორიებ
 ი,
რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ურთიერ
 თ
 ობებში, მა
გალითები და რეკომენდ
 ებული სავარაუდო პასუხები ან რეაქ ცია
ამ ხერხ
 ებზე.
1. ფსიქოლოგიური ომი;
2. შეგნ ებული ტყუილ
 ი ან ნახევრად სიმართლ
 ე;
3. მუდმივი ზეწოლის ტაქტ
 იკები.
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fsiqologiuri omi
arasamarTliani
magaliTi
xerxi
stresuli mdgo diskusia patara,
mareoba
xmaurian, xalxmraval
adgilas, sadac
gamudmebiT telefo
nis xma gaismis

piradi Setakeba

meTodi, sadac
erTmaneTs
enacvleba
“mkacri” da
“Serbilebuli”

Zalisa da muqa
ris gamoyeneba

sityvieri an usity
vo SeniSvna. statu
sis ugulvebelyofa,
partnioris ignori
reba (partniori ga
lodinebs da a.S)
partniori gTava
zobT miuRebel
pirobebs “Serbile
buli” formiT

urTierTgagebis
ararsebobis SemTx
vevaSi, negatiuri
momentebis xazgasma
(gamoyeneba)

rekomendebuli pasuxi
an reaqcia
nu SegeSindebaT stre
suli situaciis mimarT
ukmayofilebis gamo
xatvisa, diskusiisTvis
sxva adgilis SerCevis
an pirobebis miuReblo
bis, Tu mosalodnelia
stresuli situaciis
Seqmna.
gaacnobiereT, rom
es mxolod taqtikaa,
aicileT Tavidan misi
zegavlena.

nu miscemT Tqveni
kedelTan mimwyvdevis
saSualebas nebismieri
xerxis gamoyenebiT,
mosTxoveT orive maT
ganis ganmarteba da
mizezi. magaliTad, “me
arc erTi maTagani
mainteresebs, Tuki mas
ufro didi sargebe
li aqvs, vidre es Ta
vidan iyo aRniSnuli. me
davfiqrdebi, Tu rogor
miaRwieT aseT pirobebs.
Sedegiani muqura, Tu
partniori darwmunebu
lia sakuTar qmedebaSi.
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Segnebuli tyuili an naxevrad simarTle
arasamarmagaliTi
rekomendebuli pasuxi an
Tliani xereaqcia
rxi
cru faqtebi partniori arasando SewyviTeT urTierToba adamian
masalas iyenebs
Tan, romelic ar iwvevs TqvenSi
ndobas. aucilebeli ar aris,
avtomaturad daujeroT mas. es
ar niSnvas, rom igi matyuarad
CaTvaloT. es is midgomaa, rom
urTierToba da ndoba – ori
sxvadasxva ram aris.
p a r t n i o r s diskusiis dasrulebi diskusiis Sewyvetis nacvlad,
ar
gaaCnia sas, partniori am SeecadeT, ufro meti ram ga
urTierTo bobs: “yovelive ze igoT Tqvens partniorze. “kar
bis mandati moaRniSnuli
Cemma gi, CavTvaloT, rom es winaswari
ufrosma unda daa xelSekrulebaa, romelic arc
dasturos”,
Tumca, erT Cvengans jer ar daum
araferi msgavsi mas tkicebia”.
manamde ar uTqvams
saeWvo ganz ar aris garantia, rom situacia, sadac Tqveni xel
raxvebi
partniori marTlac mowera aris dokumentze, sa
Seasrulebs pirobebs dac ganxilulia, Tu ra moxdeba
romelime mxaris mier kontraq
tis pirobebis Seusruleblobis
SemTxvevaSi.
partniori TamaSobs kartebis ar gaxsna ar niS
“TamaSs Ria karte navs upatiosno da araTanabar
biT”, igi iTxovs faq urTierTobas. “ici ra, Tuki
tebsa da monacemebs, xelSekrulebis dadeba ginda,
romlebis mas ar sWir umjobesia, gavagrZeloT urT
deba xelSekrulebis ierToba...”
dasadebad.
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mudmivi zewolis taqtika
arasamarTliani xerxi

magaliTebi

rekomendirebuli pasuxi an
reaqcia

molaparakebaze partia axdens zewolas
uaris Tqma
garkveuli SeTanxmebis
miRwevis safuZvelze.
igi Tavis moTxovnebs
ayalibebs da uars
acxadebs maT Semdgom
ganxilvaze. an ki xde
ba partnioris mier
molaparakebisaTvis
iseTi winapirobebis wa
yeneba, romlebic abso
luturad miuRebelia

maT mier molaparakebaze uaris
Tqma miiReT rogorc molapa
rakebis procesis dasawyisi,
rogorc molaparakebis proce
sis erT-erTi safexuri, romel
sac Tavisi specifiuri funqcia
gaaCnia. SeecadeT gaigoT, Tu ra
interesi imaleba am funqciis
miRma. SeecadeT, uSualo kon
taqti iqonioT maTTan an mesame
piris saSualebiT gaarkvioT, Tu
raSi mdgomareobs maTi mxridan
molaparakebaze uaris Tqmis
mizezi. moiZieT maTTan kontaq
tze gasvlis sxva saSualebebic
(werilebi, sando damoukidebeli
pirebi).

e q s t r e m a l u r i Tavidanve xdeba part
pirobebi
nioris mier eqstremal
uri moTxovnebis way
eneba, Tumca maT wi
naswarve ician rom
maT aravin ar daTanx
mdeba. ubralod, maTi
mizania ukeTesi sawyisi
poziciis mopoveba da
sul mciredis miRweva
mainc.

SeekiTxeT partniors, ramde
nad seriozulad ekideba igi mis
mierve wayenebul moTxovnebs
da gaafrTxileT, rom Tuki man
Segnebulad wamoayena amgvari
moTxovnebi, amiT igi dakargavs
sandoobas sxvis TvalSi, rac
mis mier momavalSi gakeTebul
SemoTavazebebze uaryofiTad
imoqmedebs.

mzardi
ovnebi

ar misceT mas saSualeba, xSirad
Seqmnas amgvari situacia. roca
SeatyobT, rom man ramdenjerme
ukve gamoiyena es taqtika, moiTx
oveT Sesveneba an mosafiqrebe
li dro sanam kidev erT pirobas
daTanxmdebiT. ifiqreT, rac Sei
Zleba did xans, raTa Tqveni part
niori mixvdes, rom SemoTava
zebebis Secvla mas sandoobas
ukargavs

moTx partnioris moTxovne
bi aRar modis Tanx
mobaSi mis pirvel Se
moTavazebasTan.
an ki igi ukve mravalg
zis ganxiluli sakiTx
ebs ubrundeba.
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sakuTari uZlu partniori ise xatavs
rebis argumen situacias, TiTqos ne
bismieri misi mxridan
tad gamoyeneba
gakeTebuli SeTanxmeba
misTvis aunazRaurebe
li danaklisis tolfa
sia.

ar misceT mas ufleba moaxdinos
Tqveni manipulireba da msxver
lze monadiris roli mogargoT.
Tqveni kontr-argumenti iqneba
is, rom potenciur msxverpls
Tavadve warmoadgenT. agreTve
SesaZlebelia, Tumca sariskoa,
ironiuli komentarebis gakeTe
ba an arabunebrivad maneruli
saqcieliT situaciis ganmuxtva.

partniori gadawyve
tilebis miRebis dros
Tavis
sasargeblod
welavs

molaparakebebis dawyebamde Se
TanxmdiT saboloo SesaZlebel
gadawyvetilebaze. ganixileT
da SeTanxmdiT molaparakebis
yvelaze sadavo da rTul sakiTx
ebTan dakavSirebiT (TariRebi,
Tamnimdevroba da a.S)

taqtika “yvela magaliTad,
Semdegi
feri an araferi” piroba “an Tanxmdeb
iT imaze rac aris, an
vwyvetT
yvelanair
ganxilvas”

pirvel
jerze
ignorireba
gaukeTeT amgvar gancxadebas da
sxva SesaZlo gzebze dafiqrdiT.
Tuki partniori kvlav imave pozi
ciaze rCeba, SeecadeT axsnaT,
rom molaparakeba ar gulisxobs
winaswar gansazRvrul da dad
genil pirobebs, aramed misi mi
zani swored saukeTeso (an sul
mcire ara yvelaze uaresi) gad
awyvetilebis miReba aris. gamoi
yeneT interaqtiuli meTodebi.

gadawyvetilebis
miRebis manipu
laciuri
dag
vianeba

მოლაპარაკების ტექნ იკა (მიზნის მიღწევის 21 საშუალება)
1. იარაღის ქვეშ;
2. პოზიციურ
 ი შეტევა;
3. კარგ
 ი ბიჭი – ცუდი ბიჭი;
4. ცოტა პოზიტივი ბევრ ნეგატივში;
5. უკიდურესობები;
6. დათმობ ფასში – მოიგებ მორალურად;
7. ძეხვი „სალიამი“;
8. რას იტყვის ხალხი?
9. თქვენ რა შეგიძლ
 იათ?
10. ნეგატიური მომენტის მოშვ ელიებ
 ა;
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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მარტ
 ივიდან-რთულისაკენ;
რბილად აფენს;
სარკ ისებრი თამაში;
 იონ ი;
დანიური აუქც
შენიღბული მუქარა;
მეტი მკაფიოო
 ბა!
ქვრივები და ობლები;
„შავი დღე“ ან შედით ჩვენს მდგომარეობაში;
პოზიტიური პროგნოზი;
 ამ”;
„კი, მაგრ
„გავაკეთოთ ნაცნ ობობით”.

1. იარაღის ქვეშ – ამ ხერხის, ტაქტ
 იკის გამოყენების მთავარ
პირობას წარმოადგ
 ენს ძალთა სერიოზული განსხვავება და უპირა
ტესობები. ძალა შეიძლება იყოს ფიზიკური, პოლიტიკური, ფინან
სური, ადმინისტრაციული ან ნებისმიერი სხვა, რომელიც აიძულებს
მეორე მხარეს უარი თქვას საკუთარ არჩევანზ
 ე და მიჰყვეს „რეკო
მენდ
 აციებს”. წამყ ვანი მხარე აყენებს თავის პირველ წინადადებას
და იმავდროულად, უარს ამბობს ნებისმ იერ განხილვაზე ვიდრე
საჭირო პასუხს არ მიიღებს.
ამ ტაქტიკას ხშირად იყენებენ მონოპოლიები - პატარა კომპა
ნიებთან მოლაპარაკებებისას.
ამ დროს ძირითადად იყენებენ ულტიმატუმის ენას. ხშირად,
მეორე მხარეს საკუთარი პოზიციის შესახებ წერილობითაც აც
ნობებენ.
საპასუხო ტაქტიკის არჩევა ამ შემთხ
 ვ ევაში რთულია, რადგან
ძალისმიერი მიდგომა არ გულისხმობს განხილვას. არსებობს პა
სუხის მარტივი ფორმა და ის დროშია განსაზღვრული.
ამ დროს მთავარია, არ წამოვეგოთ „ბლეფ”-ს. დარწმუნებული
უნდა ვიყოთ, რომ ნამდვილად ძლიერ მოწინააღმდ
 ეგესთან გვაქვს
საქმე. ეს იქნება ერთადერთი სარგებელი, რასაც ამ სიტუაციაში
მივიღებთ.
ამიტომ, მოლაპარაკებების მთავარი შედეგი ამ შემთხვევაში არის
დროის მოგება და პასუხისათვის რაც შეიძლება მეტი დროს მოთ
ხოვნა. ეს დრო საჭიროა მოწინააღმდეგე მხარის შესაძლებლობებზე,
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მის რეალ
 ურ მდგომარეობაზე, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის
მოსაპოვებლ
 ად.
2. პოზიციური შეტევა – ეს ტაქტიკაც ძალას გულისხ
 მობს,
რომელიც არანაკლ
 ებია მოწინააღმ დეგისაზე. ასევე საჭიროა დრო
მის სარეალიზაციოდ. ასეთი ტაქტიკისას წარმ ომადგ
 ენლ
 ის კომუ
ნიკაციურ
 ი სტილი უფრო ინტერაქტ
 იულია და თანაც, ვითომდა
იძულებითი ხასიათ
 ი აქვს: „სულაც არ მანიჭებს ბედნიერებას აქ
ყოფნ ა მოცემულ გარემოებაში, მაგრამ დამავალეს თქვენთ
 ან კიდევ
ერთხ
 ელ მოლაპარაკება, რათა თანხ
 მობას მივაღწ
 იოთ. მე მაქვ ს
რამოდენიმე წინადადება, რომელსაც, იმედი მაქვ ს, ყურადღებით
 ონიერ
 ებას,
განიხილავთ. თუ თქვენ ისევ არ მოუხმ ობთ კეთილგ
მაშინ მე სიამოვნებით მივმართავ სხვა ზომებს, რომლ
 ის უფლე
ბამოსილებაც მაქვ ს...“.
მოლაპარაკებების ეს ძირითადი შინაარსი კომპ აქტურად უნ
 ოდოს და, ამავე დროს, მომლ
 აპარაკებელმ ა მხარემ უნდა
და მიეწ
 ე მხარის რეაქ ცია.
„დაიჭიროს“ მეორ
 ოს წარმო
ამ ტიპის მოლაპარაკებები, უმჯობესია, წარიმართ
 ენლ
 ების შეხვედრების ფორმაში, საკუთარ ტერიტორიაზე.
მადგ
მიუხ
 ედავად იმისა, რომ ეს არის მოლაპარაკებები თანაბართ
 ა
შორის, მხარეებმა (შეხვ ედრებს შორის) მუდმ ივად უნდა ეძიონ
გზები საკუთარი პოზიციის გასაძლიერებლად და მოწინააღმდე
გის შესასუსტებლად.
ამ ტიპის მოლაპარაკებები „ხელის გადაწევის” იმ მომენტს ჰგა
ვს, როდესაც მოწინააღმდეგეები უფრო ერთმ ანეთს აკვირდ
 ებიან
და სწავლ
 ობენ ვის რა შეუძლია, რომ ხელს აყრ
 ელ მომენტში გა
მოიყ ენონ.
3. კარგ
 ი ბიჭი – ცუდი ბიჭი – „ჩემს ადგილას სხვა რომ ყო
ფილიყო...“.
თუ დრო იძლევა საშუალ
 ებას, მოლაპარაკებების მომდ
 ევნ ო სე
სიაზე ჩნდება „სხვა“ წარმომადგ
 ენელი, რომელიც იწყებს ემოცი
ურ ზეწოლას და უარს ამბობს ყველაფერზე, რაზეც ადრე იყო
შეთანხ
 მ ება. ყველაფერი თითქ ოს იშლება და ამ დროს სცენაზე
ისევ გამოდის „კარგ
 ი ბიჭი“, რომელიც ამბობს, რომ ფირმის პო
ზიციის ა და პირადი სიმპატიის წყალობით „ცუდ ბიჭთან” კონ
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ტაქტი ალბათ აღარ მოუწ
 ევთ. ეს არის კლასიკური მოდელი და
ტრადიციული მაგალითი ორგანიზაციული მართვის პრაქტიკაში.
ასეთ სიტუაციაში მოხვედრილი ადამიანი, ფსიქოლოგიურად
სოლიდარული ხდება „კარგი ბიჭის”, რამაც, შესაძლ
 ოა, ძლიერი
ფსიქოლოგიური რეაქცია გამოიწვ იოს. შედეგად, ვიღებთ გადა
ჭარბებულ გულახდილობას, კარტ
 ის გახსნ ას, დათმობაზე წასვ
ლის სურვილს.
 ან, ან მხარე
სასურველია, საქმე გვქონდეს ერთ კონტრაგენტთ
ები თანაბარი რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილნი.
4. ცოტა პოზიტივი ბევრ ნეგატივში – ეს ტაქტიკა მეორე მხარის
ნერვებზ
 ე თამაშს გულისხმობს. ამ დროს პირველი შეთავაზება,
ან მოლაპარაკების პირველი სესია სპეციალ
 ურად არის აგებული
მძიმე პირობებზე.
ეს ტაქტიკა ფრთხილად უნდა განხორციელდეს, რადგან მკვეთ
რმა წინადადებამ არ დააფრთხოს მეორე მხარე. სხვაობას ძალებში
დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
შეიძლება შეხვედრა დაიწყოს ყოვლისმ ომცველი და მტკიცე
„არა“-თი. მთავარია, არ გაჩნდეს განცდა, რომ მოლაპარაკებებს
აზრი არა აქვს.
ეს ტაქტიკა კარგად მუშაობ
 ს იმ შემთხვევაში, როდესაც მხა
რეები უკვე დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან (მაგ. დამქი
რავებელი და დაქირავებული) და დაინტერესებულნი არიან, რომ
ორგანიზაციამ იარსებოს ნებისმიერ შემთ
 ხვევაში.
კომუნიკაციური სტრატეგია გულისხმობს, რომ მხარეები ცვლი
ან პირობებსა და მოთხოვნებს ისეთ სიტუაციაში სადაც შედეგი
თითქ ოსდა წინასწარ ცნობილია. საპასუხო ნაბიჯი შეიძლება იყოს
წინადადება – გავიდნენ „სიტუაციის” ჩარჩოებ
 იდან და დაიწყონ
მოლაპარაკება ნულიდან.
5. უკიდურესობა – საწყისი პოზიციისათვ ის წინადადება შესაძ
ლოა იყოს უკიდურესად სასარგებლო ერთი მხარისათვის, ან უკი
დურესად მიუღებელი კონტრაგენტისათვის. წინადადება კეთდება
ძალიან კეთილგანწყობილად, რომ არ გამოიწვიოს მეორ
 ე მხარის
ნეგატიური რეაქცია. აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მეორე
მხარის დაინტერესება და უნარი თქვენი ტაქტიკის გაგებისა. (აღ
ქმული უნდა იყოს არა როგორც აგრესია, არამედ როგორც ერთ
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გვარი თამაში). ასეთი მოლაპარაკებების ფსიქოლოგიური მექანიზმ ი
იმაშია, რომ თუ ვიწყ ებთ ინტერვ ალის უფრო მაღალი (დაბალი)
ნიშნ ულიდან, მოგებულია ის ვინც აკეთებს პირველ სვლას.
ასეთი ტაქტიკა ამართლებს ერთ-ერთი მხარის მაღალი დაინ 
ტერესების დროს. სხვა ხელისშ
 ემწ
 ყ ობი პირობებია – დრო (მხარე
დაინ ტ
 ერესებულია, რაც შეიძ ლ
 ება სწრაფად დაას რულოს მოლა
 ელობა ვაჭრ
 ობაში.
პარაკება) და გამოუცდ
საუკეთესო პასუხი ამ ტაქტიკაზე არის – აუღელვებელი „სარ
კისებური“ პირობების შეთავაზება.
6. დათმობ ფასშ
 ი – მოიგებ მორალურად – ასეთი წინადადე
 ელია მიმართო ისეთ პიროვნ ებას, ან კორპორაციას,
ბით ხელსაყრ
რომელსაც აღელვებს საზოგადოებრივი აზრი და დიდება.
 ველი
თუ მომლაპარაკებელი მხარის წარმომადგენელი, ან მართ
 იკამ შესაძლოა შედეგი გამოიღოს.
პატივმოყვარეა, ამ ტაქტ
მსხ
 ვ ილმ ა კომპ ანიებმა შესაძლოა გამოიყენონ ის წვრილ კომპა
თ
 ან: შესთავაზეთ წვრილ კომპ ანიას დაბალი განაკვეთი, და
ნიებ
ეთანხმეთ, რომ განაკვეთი მართ
 ლ
 აც დაბალია, მაგრამ მათთვის
ხელსაყრელია თვით ფაქტი მსხვილ კომპ ანიასთან საქმიან ი ურ
თიერთობისა.
„უკვ ე თავად ფაქტი, რომ თქვენ საქმ იანი ურთიერთ
 ობა გაქვთ
ჩვენნაირ კომპ ანიასთან ნიშნავს, რომ თქვენი საქმ ეებ
 ი აღმავლობის
გზაზეა. ამისთვ ის ღირს მცირედი ფინანს ური დათმობა“
ასეთი ტაქტ
 იკის გამოსაყენებლ
 ად დიდი მნიშვ ნელობა აქვს მე
ორე მხარის საჭიროებ
 ების ცოდნ ას.
7. ძეხვი „სალიამი“ – ამ ტაქტიკას აღწერს ყველა, ვინც ეხება
მოლაპარაკებებს, კონფლიქტებს.
ამ ტიპის ძეხვის მირთმ ევა მოსახერხებელია, როდესაც ის თხელ
ნაჭრ
 ებად არის დაჭრილი. მცდელობა დიდი ნაჭრ
 ის ჩაკბ
 ეჩისა
წარუმატებლად თავდება. ე.ი. მოთხ
 ოვნ ა, წინადადება, რომელიც
რთულად დასაძლევია მოლაპარაკების ერთ სესიაზე უნდა და
ნაწევრ
 დეს.
ზოგჯ
 ერ საჭიროა დათმობაზე წასვლ
 ა. უმჯობესია, ეს მოხდ
 ეს
ეტაპობრივად, მეორ
 ე მხარის საჭიროებ
 ების გათვალისწინებით.
ყველა ეტაპზე საჭიროა მცირე დათმ ობები, რომლ
 ებიც ისეთივე
კმაყოფილებას მიანიჭებს კონტ
 რაგენტ
 ს, რასაც ერთმომენტ
 იან ი, „პა

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

89

კეტური“ დათმობა. ასეთ ტაქტიკაზე წასვ ლა ხელსაყრელია, თუ
არ არის დროს დეფიციტი. რა თქმა უნდა, საჭიროა სიტუაციის
კონტროლი (არ უნდა გაიცეს უფრო მეტი, ვიდრ
 ე ღირს კონტრა
გენტის შემოთავაზებულ „ნაჭრებად“).
ამ ტიპის კომუნიკაციური სტრატეგია მნიშვნელოვნად ეფუძ
ნება ინტერაქციას.
8. რას იტყვის ხალხი? – არსებობს აზრი, რომ ნამდვილად
საქმიანი ადამიანები ყველა სიტუაც
 იაში ინარჩუნებენ თავისი საქ
მისადმი ანგარებას. თუმცა, ყველა ადამიანის გულს თავისი გა
საღები აქვს. საჭიროა, მოიძებნოს შესაბამისი ტაქტიკა.
საზოგადოებრივი აზრი ისეთი კომპანიებისათვისაა განსაკუთ
რებით მნიშვნელოვანი, ვისაც უნდა მოიპოვოს „ადამიანური სახე“
თავიანთ მომხმარებლებთან. ასეთ სიტუაციაში, თუ მეორე მხარის
პოზიცია მიუღებელია, უნდა მოვიხმ ოთ ავტორიტეტის არგუმენ
ტები. საზოგადოებრივი აზრი შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც
საკუთარი პოზიციის სისწორის დასასაბუთებლად, ასევე მოწინა
აღმდეგე მხარის პოზიციის შესასუსტებლად.
9. თქვენ რა შეგიძლიათ? – სხვისი და საკუთარი უფლებამოსი
ლების გამოყენება შესაძლებელია მოლაპარაკებების სამართავად. ამ
ტაქტიკით შესაძლებელია უარის თქმა უკვე მიღებულ გადაწყვე
ტილებებზე. მაგ. „მართალია, ჩვენი წარმომადგენელი დათანხმდა
თქვენს წინადადებას, მაგრამ მას არ ჰქონდა ამის უფლებამოსილება“
ასევე, შესაძლებელია, ეჭვქვეშ დადგეს მეორე მხარის წარმომად
გენლის უფლებამოსილება, რაც გაწელავს დროს, ან მოიშორებს
არასასურველ მოწინააღმდეგეს.
სწორედ ამიტომ, გამოცდილი მომლ
 აპარაკებელი თავიდანვე
ცდილობს, ბოლომდ
 ე გაარკვიოს უფლებემოსილებების საკითხი.
10. ნეგატიური მომენტის მოშველიება – „სწორედ ახლა არ შეგ
ვიძლია ერთ-ერთი პირობის შესრ
 ულება, რადგან მეორე მხარემ
გააკეთა (არ გააკეთა)...“.
აქ იყენებენ სწორედ იმ პირობას, რომელიც მხარეს ყველაზე
მეტად აღიზიანებს.
ვიდრე მხარე არ შეცვლის სიტუაციას, მოლაპარაკებები მიდის
თქვენი გეგმის მიხედვით. ყველაფერში დამნაშავედ ცხადდება მე
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ორე მხარე. ამ ტაქტ
 იკის გამოყენებს შესაძლ
 ებელია მაშინაც, როცა
ცნობილია მეორე მხარესთ
 ან არსებული პრობლ
 ემების შესახებ.
11. მარტივიდან-რთულისაკენ – ფასის ასაწევად საჭიროა წარ
მოჩინდ
 ეს პროდუქტის რაც შეაძ ლება მეტი შემადგენელი და თი
თოეულს მიენიჭოს ფასი. ეს ტაქტ
 იკა კარგად მუშაობ
 ს ძვირად
ღირებულ და გაცვეთად პროდუქტებთან.
საპირისპ ირო ტაქტიკა გამოიყენება ფასის დასაწევად. მაგ. თუ
რ
 ეთ მთლიანი კომპ
გთავაზობენ საწერ მოწყობილობებს, ისაუბ
 ის ფასზე.
ლექტ
 არული
ამ ტაქტიკას ხშირად მიმართავენ კომივოია ჟ ორები „შვეიც
დანა, სასწაულმ ოქმ ედი სახრახნ ისი, ფარანი – თითოეული ნივ
თი 20-ად, ყველაფერი ერთად – 40-ად“. რეალური ღირებულება
 ექტისა არის – 15.
ასეთი კომპლ
ეს ტაქტიკა გამოსაყენებელია დიდ ბიზნესში, მაგრ
 ამ მოით
 
ხოვს დროს.
12. რბილად აფენს... – რაც უფრო ხისტ
 ია კონტრაგენტი, მით
უფრო რბილად, ზრდილობიანად და ერთი შეხედვ ით მერყევად
იქცევა. ეს ევროპელი პოლიტიკოსების საყვარელი ტაქტიკაა. წარ
 ენლ
 ისაგან თხოულობს დიდ ნებისყ ოფას, სიტყვათა მარაგს,
მომადგ
არგუმენტ
 ებს, სამეტყ ველო ფორმ ულებს: მაგ. „ჩვენ ისე ვწუხვართ,
რომ გვიხდება...“, „უთქ ვ ენოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ შევძ ლებთ,
 ამ...“
მაგრ
ამ ტაქტიკის მიზანია, შეარბილოს „მწარე წამლ
 ის” ეფექტი, რო
მელს აც თავაზობ მოწინააღ
 მდეგე მხარეს.
გამოიყ ენება იმისთვისაც, რომ წონასწორობიდან გამოიყ ვ ანო მე
ორე მხარე.
ყველაზე კარგ
 ი პასუხი ასეთ ტაქტიკაზე არის სარკისებრი თამაში.
13. სარკისებრი თამაში – თუ თქვენ გთავაზობენ რაიმეს გაზ
რდილ ფასში, შესაძლ
 ებელია დავუპირისპიროთ: „ჩემგან იყიდეთ
იგივე ფასში“. ეს ტაქტ
 იკა ეფექტიანია, მაშინ როდესაც გამკ ლავება
გვიწევს ძლიერ შეტევასთ
 ან და გვინდ
 ა ვაჩვენოთ შემოთავაზების
ნამდვილი არსი. სათაურიდანაც ჩანს, რომ ტაქტ
 იკა გამოიყენება,
როცა მხარეების ძალები თანაბარია.
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ამ ტაქტიკაში ღრმა ფსიქოლოგიურ
 ი აზრიც დევს. როცა ადა
მიანი ამჩნევს, რომ მას ვიღაც ბაძავს, ის თავს მნიშვნ ელოვნად
გრძნობს.
თუკი წარმომადგენელს შეუძლია, გაითამაშოს „სარკისებრი“ აქ
ტები ფსიქოლოგიურ დონეზე, შეუმჩნევლად მიბაძოს: ჟესტებით,
ინტონაციით, აზრის წყობით – ის შეძლებს წაიყვანოს მოლაპა
რაკებები მისთვის სასურველი მიმართულებით.
14. დანიური აუქციონი – ეს ტაქტიკა გულისხმობს წინადა
 რ
 აგენტის ქცევის
დების სარგებლიანობის ფრთხილ ზრდას, კონტ
მიხედვით.
კონტრაგენტისაგან წამოსულ ყოველ პოზიტიურ ნიშანზე, ძველ
პირობას ახალი ემატება.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენი წინადადებები და მოთ
ხოვნ ები იზრდება საქმის პოზიტიური სვლის კვალობაზე.
ასეთი ტაქტიკა ითხოვს დროსა და მოთმინებას, რადგ
 ა მეორე
მხარემ, შესაძლოა, რამოდენიმე ნაბიჯის შემდეგ გაშიფროს ის.
ამ დროს მნიშვნელოვანია, საჭირო ინტერვალის მოძებნა და
იმის ხაზგასმა, რომ ყოველი მომდევნო მოთხოვნა უმნიშვნ ელოა.
15. შენიღბული მუქარა – გაამძაფრეთ ემოციები, რომ კონტ
რაგენტი გამოიყვ ანოთ წონასწორობიდან. გაუკ ეთეთ პროვოცირება
მის გაუაზრებელ ნაბიჯებს. მუქარა შეიძლება იყოს ეკონომიური
და პოლიტიკური ხასიათის: პროდუქტი გაძვირდება ან გაქრე
ბა. გადაიხედება მთელი სისტემა საქმ იანი კავშირების და ა.შ. ეს
ტაქტიკა შეიცავს სიტუაც
 იაზე კონტრ
 ოლის დაკარგვის რისკს. მი
სი გამოყენება კარგია მაშინ როცა მხარეს სჭირდებით ან რთულ
მდგომარეობაშია. ამ ტაქტიკას ჯობია, არ დავუპირისპიროთ იდენ
ტური ქცევა, რომ არ გამოვიწვიოთ კონფლიქტი.
16. მეტი მკაფიოობა! – მოლაპარაკებების ისე წარმოება, რომ
აიძულო კონტრაგენტი, ყოველ თქვენს ნაბიჯზე მარტივი და ცალ
სახა პასუხები: „კი“ – „არა“ გაგცეს.
ასეთ შემთხვევაში, შესაძლებელია, მხარის კედელთან მიყენება
არგუმენტირებული ხერხებით. ამ ხერხის გამოყენება კარგია, რო
დესაც მხარე ცდილობს დროის გაწელვას თავის სასარგებლოდ.
თუ მხარის წარმომადგენელი ხმარობს ძალიან გავრცობილ გამო
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ნათქვამებს და მის სიტყ ვებშ
 ი ხშირად ვხვდებით: „შესაძლ
 ოს და
ალბათ”, უნდა გადავიდეთ მკაფიო შეკითხვ ებზ
 ე.
ასეთი კითხვ ების დასმ ა გარკ ვ ეულ უნარებს თხოულობს, რათა
ისინი არ ისმინებოდნენ უხეშად და სწორხაზოვნ ად.
17. ქვრივები და ობლები – მონოტონურად გამოსთხ
 ოვო და
თმობა მეორე მხარეს – დიდი ხელოვნ ებაა. ის თხოულობს სე
 ულ აქტიორ
 ულ ნიჭს.
რიოზ
 ან მდგარი მათხოვრების ტაქტ
 იკას იყენებენ პატარა
მეტროსთ
ფირმ ების მენეჯერები, როდესაც მათ უნდათ მიიღონ საკრედიტო
 ონებისაგან.
შეღავათები თავიან თი ფინანს ური პატრ
 ად მუშაობს, როდესაც მეორ
 ე მხარეს სჭირდება თვითშე
კარგ
 ება და საკუთარი სტატუსის აწევა.
ფასების გაძლიერ
 თ
 ი ადამიანი ფსიქოლოგიურად უდგება ასეთ ტაქტი
ზოგიერ
 ის
კას: მნიშვნელობა აქვს როლს, გარეგნობას, ჩაცმულობას, საუბრ
მანერას.
ასეთი ტაქტიკასთან შეწინააღმდეგება ადვილია ეკონომიურად,
მაგრ
 ამ თხოულობს დიდ ფსიქოლოგიურ მდგრ
 ადობას.
18. „შავი დღე“ ან შედით ჩვენს მდგომარეობაში – ტაქტიკა
გულისხ
 მ ობს ყველა უბედურებისა და დროებითი ნეგატიურ
 ი გა
რემოებების ხატოვან აღწერას, რომლებიც სწორედ დღეს დაგვატ
ყდა თავს. ამიტომაც ვითხოვთ შეღავათს და გაგებას.
 იკა გავს წინას, მაგრამ, აქ მთავარია – იპოვნო ის „უბე
ტაქტ
დურება“, რომელიც მივა მეორე მხარის გულამდ
 ე. ამ ტაქტიკას,
 ი პოტენციალი, რადგ
 ან
ასევე, ახასიათებს ფარული ფსიქოლოგიურ
ზემოქმ ედებს მეორ
 ე მხარის თვითშეფასებაზე.
19. პოზიტიური პროგნ ოზი – ეს ტაქტ
 იკა გულისხმობს გან
ცხადებას მოლაპარაკებების პოზიტიურად დამთ
 ავრ
 ების შესახებ,
მანამდე, ვიდრ
 ე ის დასრულდება. ეს ტაქტიკა, ჩვეულებრივ, გა
მოიყ ენება მაღალი რანგის მოლაპარაკებების დროს, როდესაც ჩა
რთულია მას-მედია. მაგრამ განცხადება უნდა გააკ ეთოს ავტორი
ტეტულმა წყარომ და კულუარულად.
პოზიტიურ
 ი პროგნიზის ტაქტიკა რიტორიკული აზრითაც შე
იძლება გამოვიყენოთ, როდესაც იგი ემსახურება, მოლაპარაკებე
ბის დროს, მეორე მხარეზე აგრესიულ
 ი ზეწოლის გამართლებას.
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ეს ტაქტ
 იკა ფართოდ გამოიყენება ხელისუფლებაში მყოფი პარ
ტიებ
 ის მიერ, არჩევნების დროს.
20. „კი, მაგრამ” – ეს ტაქტიკა ერთმანეთთან აკავშირებს და
ერთ კვანძში კრავს, უამრავ დეტალსა და გარემოებას. ამ კვანძის
გახსნა მხოლოდ დათმობებით არის შესაძლებელი.
საჭიროებს ბევრ დროს და მოლაპარაკების საგნის სიღრმისე
ულ დეტალიზაციას.
წარმომადგენელი უნდა იყოს კომპეტენტური არგუმენტირებული
სქემების გამოყენებაში და აარჩიოს მეორე მხარისათვის გასაგები
ფორმულები. უნაყოფოა ისეთი არგუმენტების მოყვანა რომლებ
ზეც პასუხია: „ეს თქვენი პრობლემებია”.
21. „გავაკეთოთ ნაცნობობით” – ეს ტაქტ
 იკა ხშირად გამოი
ყენება. ნებისმიერი რეალისტი საქმიანი ადამიანისათვის ცხადია,
რომ პირადი ინტერესები ყველაფერზე მაღლა დგას. მიუხედავად
ამისა, ბევრი თვლის, რომ შესაძლებელია დაუთმონ, დაეხმ არონ
იმ შემთხვევაში, თუ მათ ექნებათ რეკომენდაცია ან მეგობრული
დამოკიდებულება.
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ფასილიტაცია
პრობლემაზე ერთობლ
 ივი მუშაობისას გასათვალისწინებელია ამ
პროცესის ორი მხარე: შინაარ
 სი (რა საკითხ
 ებზ
 ე მუშაობ
 ენ) და
ურთიერთდამოკიდებულებები (როგორ წარიმართება მათ შორის
ურთიერ
 თ
 ქ მედება). იმისთ
 ვის, რომ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესი იოლი და ეფექტ
 იანი იყოს, მიმართავენ ფასილიტაციას.
ფასილიტაცია არის პროცესის წარმართ
 ვ ა მესამე, ნეიტ
 რალური
მხარის (პროფესიონალის) მონაწილეობ
 ით. პროცესზ
 ე პასუხისმ გ
 ე
ბელი ადამიანი – ფასილიტატორი – აწესრიგებს ურთიერთ
 დამო
კიდებულებებს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, რითაც ხელს
უწყობს მათ მუშაობ
 ას პრობლემის შინაარ
 ს ზე.
როდესაც რამოდენიმე ადამიანი ერთად მუშაობს პრობლ
 ემურ
საკითხზ
 ე, მათი ურთიერთ
 ქმ ედება ორ დონეზე წარიმართ
 ება: ერ
თია შინაარ
 სის დონე. აქ ადამიან ები უზიარებენ ერთმანეთს საქმ ის
არსს, არსებულ ინფორმაციასა და ფაქტებს. მეორეა ურთიერ
 თობის
დონე. ადამიან ები ნებისმიერი ურთიერ
 თქმედებისას უზიარებენ
ერთმ ანეთს ინფორმაციას იმის შესახებაც, თუ რამდენად ესმით
მათ ერთმ ანეთის, ზრუნავენ თუ არა ერთმანეთის პრობლ
 ემებზე
და რამდ
 ენად ფიქრობენ ისინი სხვებთან ურთიერთობის შენარ
ჩუნებაზე.
ფასილიტატორი აფიქსირებს ორივე ამ დონეს, უსმენს მონაწი
ლეთა მიერ გამოთქმ ულ ფაქტებს და უყურადღებოდ არ ტოვებს
მათ მიერ გამოხატულ გრძნ ობებს. იგი ამახვ ილებს ყურადღებას
ისეთ ფაქტ
 ორებზე, როგორიცაა საუბრის დაწყება, რეგლ
 ამენტ
 ი,
პარტნ იორების მიერ ერთმანეთის მოსმ ენა-არმ ოსმენა და ა.შ. ფასი
ლიტატორი ხელს უწყობს თანამშრომლ
 ობითი ატმოსფ
 ეროს შექმ ნ ას.
ფასილიტატორი უნდა იყოს მიუკერძოებ
 ელი, ობიექ ტ
 ური, ნეიტ
რალური, მას არა აქვს უფლება, ჩაერთოს კამათში და გამოთქვ ას
საკუთარი შეხედულებები. იგი ვერ მიიღ
 ებს გადაწყ ვეტილებას.
მას მხოლოდ შეუძლ
 ია შეხვედრის მსვლელობის წარმართ
 ვა. ფა
სილიტატორი ეხმარება მხარეებს პრობლემის ჩამოყალიბებაში და
აფიქს ირებს პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში მიღწ
 ეულ ეტაპებს.
ფასილიტატორი უნდა მოერიდოს:
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მონაწილეთა მიერ გამოთქმული იდეების გაკრიტიკებას და
საკუთარი აზრის გამოთქმას;
o საკუთარი აზრის ჯგუფისთვის თავზე მოხვევას;
 ული გადაწყვე
o მონაწილეებთან შეთანხმების გარეშე სერიოზ
ტილებების მიღებას პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირე
ბითაც კი;
o ხანგრძლივი კომენტ
 არების გაკეთებას და ამით მონაწილეთა
დროის შეზღუდვ ას.
ფასილიტატორის მონაწილეობა სასურველია, მაგალითად, ღია
სემინარებისა და შეხვ ედრების დროს; კონფლიქტში ჩართულ მხა
რეებს შორის ინფორმაციის გაცვლისას; ისეთი შეხვედრების ჩატა
 ლ
 იქტებთ
 ან ან სადავო საკი
რებისას, რომლებიც გამიზნ ულია კონფ
 ული
თხებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე სამუშაოდ; პარტნიორ
დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისათვის მოწყობილ შეხვედრებზე;
შიდა ორგანიზაციული შეხვედრებისას, როდესაც მონაწილეთაგან
რომელიმე ადამიანს ან ადამიანებს სხვებზ
 ე გაცილებით მეტი ძა
ლაუფლება აქვთ და ეს დანარჩენების მიერ საკმ აოდ მტკივნეუ
ლად აღიქმება.
 ემების მიგვარე
ფასილიტატორის დახმარებით ჯგუფში პრობლ
ბის, პოტენციური კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და პარ
ტნიორული დამოკიდებულებების ჩამოყალიბების შანსი მნიშვნ ე
ლოვნად იზრდება.
o

ფასილიტატორის როლი
ფასილიტატორს აქვს შესაძლებლობა და პასუხისმ გებლობა, ას
წავლოს ჯგუფის წევრებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის
ეფექტიან ად დაგეგმვ ა და წარმართვა.
კომპეტენტური ფასილიტატორისაგან ჯგუფმა შეიძლება ისწავ
ლოს ერთობლივი მუშაობის ოთხი ძირითადი ასპექტი:
• შეთანხმებული გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები;
• შეხვედრის წარმართვის ეფექტიანი პროცედურები;
• განხილვის პროცესში სტრუქტურირებული აზროვნება;
• ჯგუფის დინამიკის ზუსტად განსაზღვრა.
ფასილიტაციის პროცესი იწყება უფრო ადრე, ვიდრე უშუალოდ
პროცესის წარმართვა. ფასილიტაციის პროცესს სჭირდება მომზა
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კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დება, აქ იგულისხმ ება: გარემოს მოწყობა, სავარაუდო განრიგის
შედგენა, მონაწილეთა გაფრ
 თ
 ხ
 ილება, და სხვ.
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ფასილიტატორის როლის თავისებურებები
ფასილიტატორის საქმეა, ჯგუფის ყველა მონაწილის, მათი აზ
როვნ ების მხარდ
 აჭერა. ამისათვის იგი ხელს უწყობს სრულ მო
ნაწილეობას, ურთიერთგ
 აგებასა და პასუხისმგ
 ებლობის განაწილე
ბას. ფასილიტატორი შესაძლებელს ხდის მყარი გადაწყვეტილების
მიღწ
 ევას.
რამდ
 ენად მნიშვნ ელოვანია ეს ჯგუფისათვ ის? გააჩნ ია ჯგუფის
მიზნებს. შესაძლ
 ებელია, რომ ჯგუფი ფასილიტატორის გარეშეც
 ეს გადაწყვ ეტილებებს. მაგრამ არსებობს რთული შემთხ
იღებდ
ვევებიც. მაშინ, როდესაც ჯგუფში ჩართ
 ულია განსხ
 ვ ავებული
მოსაზრ
 ებების მქონე არაერთი მხარე. ჯგუფმ ა არ იცის, როგორ
მოახერხ
 ოს გაზიარ
 ების, მონაწილეობ
 ითი ატმოსფ
 ეროს შექმნა, რო
გორ მიაღ
 წიოს მყარ შეთანხ
 მებას, ვერ აცნობიერებს ფასილიტაცი
ის მნიშვნელობას, ერიდება კონფლიქტ
 ს ა და დისკ ომფორტ
 ს. ამით
მცირდ
 ება ჯგუფის თითოეული წევრის პოტენციალი.
ფასილიტატორის 4 ძირითადი ფუნქცია:
1. სრული მონაწილეობის ხელშეწყ ობა, წახალისება
უმთ
 ავრ
 ესი პრობლ
 ემა: თვით-ცენზურაა. ადამიან ებისათვის
ყოველივე იმის თქმა, რასაც სინამდვილეში ფიქრ
 ობენ რისკ ის
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ტოლფასია, რადგან დიდი შანსია, რომ რეაქც
 ია არაკეთილმოსურ
ნე იყოს. კომენტარები: “ნუ გავართულებთ”, “ვიჩქაროთ”, “დრო
მიდის”, “ამაზე ხომ უკვე ვილაპარაკეთ”, “ეს რა შუაშია”, “შეუძ
ლებელია, არ გამოვა”, ადამიანებს აზრის გაზიარების სურვილსა
და საშუალებას უკარგავენ. იქმნება ატმოსფ
 ერო: “უნდ
 ა ისაუბ
რ
 ო
მარტივად, დახვეწილად, სახალისოდ, ნაცნ ობ თემაზე”.
საზოგადოებაში არსებული აზროვნებასთან დაკავშირებული აკრ
ძალვები მიწისქვეშა დინებას წააგავს, რომელიც დისკ უსიის ზე
დაპირზე არ ჩანს. მანამ, სანამ თავის ნააზრევს გამოთქვამდეს,
დისკუსიის მონაწილეს მისი წინასწარი მომზ
 ადება, რედაქტირება
 იტიკონ, ამიტომ, თა
სჭირდება. არავის აქვს სურვილი, რომ გააკრ
ვის დასაცავად საკუთარი ცენზურა ერთვ ება.
ფასილიტატორის ფუნქცია: წარმოიდგინეთ, რომ ჯგუფში არსე
ბობს ადამიანი, რომელსაც ესმის ეს სირთულე და იღებს საკუთარ
თავზე ამ სირთულის გადალახვის პასუხისმგებლობას. მას გააჩნია
გარკვეული უნარები და შესაბამისი პიროვნული თვისებები, რათა
მისცეს ადამიანებს თვითგამოხატვის საშუალება და აგრძნობინოს
მათ, რომ მათი აზრი მოსმენილი და გაგებულია. ამ ადამიანმა
იცის, თუ როგორ შექმნას თავისუფალი სივრცე, რათა ყველაზე
წყნარ მონაწილესაც კი ჰქონდეს აზრის გამოთქმის საშუალება;
მან იცის, თუ როგორ ააცილოს თავიდან მონაწილეებს ზედმეტი
კრიტიციზმი; მან იცის, თუ როგორ მოახერხოს, რომ ადამიანებმა
განაგრძონ ფიქრი და საუბარი, საკუთარ თავში ჩაკეტვის ნაცლად.
ჯგუფის წევრების მონაწილეობის ხარისხი საგრძნობლად იზრდე
ბა, როდესაც ასეთ პიროვნებას თავისი როლისა და ფუნქციის
შესრულების საშუალება ეძლევა.
2. ურთიერთგაგების ხელშეწყობა
უმთავრესი პრობლემა: ფიქსირებული პოზიციები. პროცესი ვერ
მიდი კონსტ
 რუქტიულად, თუ ჯგუფის წევრებს არ ესმით ერთ
მანეთის. ადამიანების უმრავლესობას საკუთარი იდეებისაგან/პო
ზიციისაგან განსვლა ძალზე უჭირს. იმის ნაცვლად, რომ სხვისი
მოსაზრების გაგებას შეეცადოს, ადამიანი საკუთარის დაცვას იწყებს.
როდესაც ადამიანები იმაზე იწყებენ დისკუსიას, რაც განსხვა
ვებულია, მათ ერთმანეთის აღარ ესმით! ყოველ მათგანს ხომ სა
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კუთარი ცხოვრებისეულ
 ი გამოცდ
 ილება და სამყ აროს მისეული
ხედვა აქვს.
ადამიანებს სურთ, რომ ჯერ მათი მოსაზრ
 ება იყოს გაგებული.
ისინი, თითქოს მიგანიშნ ებენ, “სიმართლე გითხრა, მიჭირს შენს
მოსაზრ
 ებაზე კონცენტრაცია, ვიდრე ჩემსას არ გაიგებო”. არავის
გაუკ ვირდ
 ება, თუ ვიტყვ ით, რომ ადამიან თ
 ა უმრავლესობა ფიქ
 ება საკუთარ პოზიციაზ
 ე და ძალზ
 ე ძნელია, რომ ამ პოზი
სირდ
 ევინო ფეხი”.
ციიდან “მოაცვლ
ფასილიტატორის ფუნქცია: ფასილიტატორი ცდილობს, რომ
დაან ახვ ოს ჯგუფს, თუ რამდ
 ენად მნიშვ ნ ელოვანია ერთმანეთის
გაგება მყარი გადაწყ ვ ეტილების მიღწევისათვის. იგი უადვ ილებს
ადამიან ებს იმის გაგებას, თუ რამდენად ფასდ
 აუდებელია საკი
თხის დანახვა/განხილვა ერთმანეთის/სხვ ადასხვ ა თვალთახედვით.
იგი ხაზს უსვამს იმას, თუ რა უსიამოვნო ფონი იქმნება იმით,
რომ ადამიანები ერთმანეთს ვერ უგებენ. ფასილიტატორს ესმის
თავისი მიუკერძოებლობის მნიშვნელობა და იმის აუცილებლ
 ობა,
რომ თითოეულ
 ი აზრი მოსმენილი და დაფასებული იყოს.
ჯგუფის ყოველი წევრი დარწ
 მ უნებული უნდა იყოს, რომ სულ
ცოტა ერთ ადამიან ს მაინც ესმის მისი.
3. მომც
 ვ ელი გადაწყვეტა
უმთ
 ავრესი პრობლემა: ორიენტაცია მოგება/წაგებაზე. ადამიანე
ბის უმრავლ
 ესობას ვერ წარმ ოუდგ
 ენია, რომ შესაძლებელია გან
სხვავებული ხედვისა და ინტერესების მქონე ადამიანების ისეთ
ვარიანტ
 ზე შეთანხმება, რომელიც ორივესათვის მომგ
 ებიან ი იქნე
ბა. “ან შენი ვარიან ტია სწორი, ან ჩემი”, “ან მე ვიგებ, ან შენ”.
ორივეს “მოგება” თვალთმაქცობაა.
 ების უმრავლესობა
შედეგად, პრობლემაზე მუშაობის შეხვედრ
ერთმ ანეთის კრიტიკაში, რაციონალიზაციაში და ვაჭრობაში გადის,
სადაც მონაწილეები საკუთარ ფიქსირებულ ინტერესებს იცავენ
და საკუთარი ინტერესების გატანას ცდილობან.
ფასილიტატორის ფუნქც
 ია: გამოცდ
 ილმ ა ფასილიტატორმა კარ
გად იცის, თუ როგორ დაეხმაროს ჯგუფს ინოვაციურ
 ი იდეების
გენერირებასა და საერთ
 ო ხედვის ჩამოყალიბებაში. ეს ძალზე
რთული და მიმზ
 იდველი საქმეა, რადგან ხშირად, სწორედ ფა
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სილიტატორია ის ერთადერთ
 ი ადამიან ი, ვინც დარწმ უნებულია
ურთიერთმისაღები/მომცველი ალტერნატივის არსებობაში.
ფასილიტატორმა, პირველ რიგში, პრობლემაზე მუშაობ
 ის თა
ნამშრომლობითი პროცესი უნდა შეის წავლოს.
4. ახალი სააზროვნო უნარ-ჩვევების სწავლება
ძირითადი პრობლემა: შეხვედრების უვარგისი მენეჯმენტი. რა
ტომ მიდის საქმიანი შეხვ ედრების უმრავლესობა ასე უაზროდ?
მონაწილეებს რომ ჰკითხოთ, გიპასუხებენ: “ეს ბოსის ბრალია,
არ იცის რას აკეთებს.” ნუ დავაბრალებთ პიროვნებას იმას, რაც
საყოველთაო პრობლემაა. ფაქტიურად, ცოტას თუ ესმის კაგად
(გინდა უფროსი იყოს და გინდ რიგითი მონაწილე) თანამშრომ
ლობითი მეთოდების არსი. კიდევ უფრო ცოტაა ისეთი ადამინი,
ვისაც ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები იმდენად
კარგად ესმის, რომ ჯგუფის პროდუქტ
 იულ მოაზ
 როვნეებად ქცე
ვა შეუძლია.
ფასილიტატორის ფუნქცია: კარგმა ფასილიტატორმა იცის, რომ
მას აქვს როგორც შანსი, ასევე პასუხისმგებლ
 ობა, აქციოს ჯგუ
ფის ერთობლივი მუშაობა გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან
პროცესად.
ჯგუფის თითოეული წევრ
 ის აზროვნების, მონაწილეობითი ღი
რებულებების მხარდაჭერა – ფასილიტატორის მისიაა.
იგი უნდა ფლობდეს შემოქმედებითი აზროვნების წახალისებისა,
თუ მოსმენის სხვადასხვა ტექნიკას და იცნობდეს იმ ძირითად
ეტაპებს, რომელსაც ჯგუფი გადაწყვეტილების მისაღწევად გადის.
ფასილიტაციის პროცესის მომზადება, ქმედითიგანრიგის შედგენა:
1. დროში ზუსტად გაანაწილეთ პროცესის მიმდ
 ინარეობა; შეხ
ვედრა დაიწყეთ დადგენილ დროს.
2. შეხვედრის მიზანი ყველა მონაწილეს წინასწარ აცნობეთ.
3. პროცესის მთლიანი მიმდინარეობ
 ა შეხვედრის დაწყ ებისთა
ნავე შეათანხმეთ მონაწილეებთან.
4. შეეცადეთ პროცესი საინტერესოდ წარმართოთ; გამოიყენეთ
სხვადასხვა თვალსაჩინოებები: პროექტ
 ორი, ფლიპჩარტები და სხვ.
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5. თუ განრ
 იგი რთული და მნიშვნელოვანი საკითხებით არის
დატვ ირთ
 ული, შედეგიან ობის გაზრ
 დ
 ის მიზნით შეამც
 ირეთ ან
გადაად
 გილეთ შესვენებების დრო.
6. თუ მნიშვნელოვანი დისკუსია იწვევს მონაწილეთა ზედმ ეტ
ემოციურ ჩართ
 ულობას, იგი ბოლოსათვის გადადეთ. დიდი შან
სია, რომ ჯგუფი ამ დროისათვის უფრო წარმ ატებით იმუშავებს.
7. მონაწილეებ
 თან ერთად განსაზღ
 ვ რეთ შეხვ ედრაზე განსახილ
 მდ
 ით, რომ აღარ
ველი პრიორიტეტული საკითხები და შეთანხ
 ება განრიგის გარეშე საკითხები.
წამოიჭრ
 ება დროის
8. თუ შეხვედრის მიმდინარეობისას საჭირო გახდ
დამატება, შეგიძლიათ ამის გაკეთება, მაგრამ მონაწილეებ
 ს ამის
თაობ
 აზე წინასწ
 არ ნურაფერს ეტყვით. ზოგჯერ ადამიან ები “ცაიტ
 იულ
 ად აზროვნ ებენ.
ნოტის” სიტუაციაში უფრო პროდუქტ
9. თუ შეხვედრა მოით
 ხოვს, იყავით მოქნილნი და ნუ მიეჯაჭვე
 ვ აგვ არად ვითარდ
 ებიან.
ბით განრიგს. მოვლენები ხშირად სხვადასხ
შეხვედრის დაწყების წინ ფასილიტატორმ ა უნდა განმარტოს:
o წარადგ
 ინოს თავი, განმ არტოს ვინ არის, ვინ მოიწ
 ვ ია, რატომ
მოვიდა;
o განმარტოს თავისი როლი;
 ე;
o განს აზღვ როს და შეთანხმდეს განრიგზ
o დაად
 გ
 ინოს პროცედურები;
o ჯგუფთან ერთად ჩამოაყალიბოს ერთობლივი მუშაობის რო
ლები.
ფასილიტატორის უნარები
o ყურადღ
 ება მიაქ ციოს “სხეულის ენას”;
o არ ილაპარაკოს ბევრი, ანუ საკუთარი კომენტ
 არებით არ მო
აწყინოს ჯგუფს თავი;
o ჯგუფიდან წამოსულ შენიშვნებზ
 ე არ მისც
 ეს დაცვითი რე
აქცია;
o უკუკავშირი მისცეს აღწერითი ფორმით და არა შეფასებებით.
ა) ფასილიტატორის მოსმენის უნარები
პრობლემის განხილვისას ჯგუფის წევრები განსხვ ავდებიან ერთ
მანეთისაგან ურთიერთობის სტილით. ფასილიტატორს ევალება,
უზრუნვ ელყოს მათ შორის ურთიერთ
 გ
 აგება მოსმ ენის იმ უნარების
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გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყ ოფს მონაწილეთა გაგებას და
მხარდაჭერას. ქვემოთ ჩამოთვლ
 ილი გვიჩვენებს, თუ რამდენად
მნიშვნელოვანია ფასილიტატორისათვის, მოუს მ ინოს თითოეულს
პროფესიონალურად.
ბ) ყველა მხარის შეხედულების გათვალისწინების ტექნიკები
პერიფრაზი – მონაწილეთა ნათქვამის ძირითადი აზრის გამეო
რება სხვა სიტყვებით; პერიფრაზის დროს თქვენ შეგიძლიათ გამო
იყენოთ შემდეგი გამონათქვამები: “თქვ ენი ნათქვამი ასე ჟღერს...“,
“მე თუ სწორად გაგიგეთ...”, შემდეგ გაიმეორეთ ის, რაც ჯგუფის
წევრმა თქვა. მერე დააკვირდით მის რეაქციას: ვერბალურს ან
არავერბალურს, რომლითაც ის გამოხატავს თავის დათანხმებას
ან არდათანხმებას. არდათანხმების შემთხვევაში, შეეცადეთ უფრო
ზუსტად გაიმეოროთ მისი აზრი.
გ) მონაწილეთა იდეების გამოთქმის ხელშეწყ ობა
ამ ტექნიკას ვიყენებთ ორ შემთხვევაში: როდესაც მონაწილეს
უჭირს იდეის გასაგებად ჩამოყალიბება; ან თუ მას ჰგონია, რომ
მისი გამონათქვამი იქნება უსიამოვნ ო მსმენელისათვ ის. ფასილი
ტატორი ამ დროს უსვამს შემდეგ კითხვებს: “შეგიძლიათ, რამე
დაამატოთ?”, “რას გულისხმობთ ნათქვ ამში?” და სხვა. მაგ.: “თქვენ
ფიქრობთ, რომ შეხვედრა 6 კვირით უნდა გადაიდოს, იმიტომ,
რომ...”
დ) “არეკლვა” მონაწილეთა სიტყვების ზუსტი გამეორება
თუ მონაწილემ მხოლოდ ერთი წინადადება თქვა, მაშინ ზუს
 ებთ მის გამონათქვამს, თუ ინფორმაცია ვრცელია, მა
ტად იმეორ
შინ იყენებთ საკვანძო სიტყვებს, რომლებიც აზრს ზუსტად გამო
 ად გამოთქვამთ მის აზრს,
ხატავენ. ამ შემთხვევაში თქვენ ზუსტ
მაგრამ თქვენი ხმის ტემბრით და ტონით და ცდილობთ, ამით
ნდობითი ატმოსფერო შექმნათ.
ე) იდეების შეგროვება
ამ შემთხვ ევაში თქვენ სთხოვთ ჯგუფს, გააკეთონ იდეების ჩა
მონათვალი დისკუსიისა და შეფასების გარეშე. ამ დროს თქვენ
იყენებთ პერიფრაზისა და არეკვლის ტექნიკას, მხოლოდ ჩამონათ
ვალის გაკეთების შემდეგ, სთხოვთ წევრებს, აწარმოონ დისკუსია.
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ვ) აზრის გამოთქ მ ის თანამიმდ
 ევრ
 ობის დადგენა
ამ შემთხ
 ვევაში ვიყენებთ სხვადასხვა პროცედურებს. შეიძლ
 ება,
ვთხოვოთ ჯგუფის წევრებს, “აიწიოს ხელი მან, ვისაც აქვს რაიმ ე
მოსაზრ
 ება”, ან პირდ
 აპირ ეუბნებით, რომ ყველამ რიგ-რიგობით
გამოთქ ვ ას თავისი სათქ მ ელი.
ზ) განხ
 ილვის საკითხის თანამიმდევრული მიყოლა
 ხვევაში ფასილიტატორი ხელს უწყობს დისკუსიის
ამ შემთ
კონსტ
 რ
 უქც
 იულად წარმ ართ
 ვას. ჯგუფის რომელიმე წევრ
 მა თუ
გადაუხვ ია განხილვის საკითხს, ფასილიტატორი ცდილობს, და
 ე სასაუბროდ. მაგ: “ჩვენ ვართ ახლა პრობ
აბრუნოს ამ საკითხზ
 ის ეტაპზ
 ე და გთხოვთ, გადაწყვეტილებებს ჯერ
ლემის განსაზღვრ
ნუ მოგვაწვ დით”.
თ) თითოეუ
 ლი მონაწილის წახალისება
ამ ტექნ იკის გამოყენება საჭიროა შეხვ ედრის პირვ ელ ეტაპზე,
როდესაც ჯგუფის წევრები ჯერ არ არიან ჩართ
 ულნ ი, ან პასი
ურნი არიან და მათ წახალისება სჭირდებათ. ამ დროს ფასილი
ტატორი ამბობს: “გთხოვთ, გამოთქ ვათ იდეები უფრო თამამად”,
“მოუს მ ინოთ მათ, ვისაც ჯერ არ უსაუბრია”.
ი) აქტ
 იური და პასიურ
 ი წევრ
 ების აქტივობების დაბალანს ება
ჯგუფის წევრები განსხვ ავდებიან ერთმ ანეთისაგან როგორც შე
ხედულებებით, აგრეთვ ე აქტივობით. ფასილიტატორმ ა უნდა მო
 ოს მათი აქტივობის დაბალანსება. მაგ.: “ჩვენ მოვისმინეთ
ახერხ
სამი შეხედულება. ვინმეს თუ აქვს განსხ
 ვავებული აზრი?”, “შე
იძლ
 ება თუ არა ამ პრობლემის სხვა კუთხით დანახვ ა?”, “სხვ ები
როგორ ფიქრობენ?”
კ) “სივრცის შექმნა”
ჩუმი, ინერტული მონაწილეთათვის აზრის გამოთქმის საშუალე
ბის მიცემა; თუ ფასილიტატორმა შეამჩ ნ ია ჯგუფის პასიურ წევრ
 ს,
რომ მას სურს დისკუსიაშ
 ი ჩართვა, ამ დროს ფასილიტატორმა
თავისი მზერით უნდა აგრძნ ობინოს თანადგ
 ომა და მიმართოს
შემდ
 ეგი კითხვებით: “თქვ ენ ხომ არ გსურთ რამის დამატება?”
ან “თქვენ მე მგონი რაღაცის თქმა გინდოდათ”, მაგრამ თავის
შეკავების შემთხ
 ვევაში, ნუ დავაჩქარებთ. ამ დროს კარგ
 ი ხერხია
წრეზე რიგ-რიგობით აზრის გამოთქმის ტექნ იკა.
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ლ) “პაუზის” შენარჩუნება
მოსაუბრეთათვის აზრების “დალაგების” საშუალების მიცემა;
ზოგჯერ ჯგუფის წევრებს უჭირთ დროის მოკლე მონაკვეთში
მკაფიოდ და ზუსტად ჩამოაყალიბონ აზრი. ამ შემთხვევაში, ფა
სილიტატორი ამბობს: “მოდით, ერთი წუთით დავფიქრდეთ და
შემდეგ გამოვხატოთ ჩვენი იდეები”.
დაპირისპირებული აზრებისათვის საერთო საფუძვლის მოძიება
ეს პროცესი შედგება ოთხი ეტაპისაგან:
 ები, ყველას იდეები შევაჯამო და დაგანახოთ,
1. “მე შევეცდ
თუ რა არის განსხვავებული და რა არის საერთო”
2. “მე მგონია, ძირითადად აზრები ორად გაიყ ო, მაგრამ შე
თანხმება შესაძლებელია”.
მაგ.: ჯგუფის ნაწილს უნდა, რომ ადრე დამთავრდეს სამსახური
დღესასწაულების დროს, ხოლო ნაწილს უნდა, რომ ხუთი დღე
გამოიყოს შვებულებისთვის.
3. “ჩვენ შეგვიძლია, მივიღოთ ურთიერთმისაღები გადაწყვეტი
ლება”. მაგ.: ახალი წლის წინ სამი დღე დავისვენოთ.
4. “ყველასთვის მისაღებია ეს წინადადება?”
ბოლოს, ფასილიტატორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, არის თუ
არა ვინმე წინააღმდეგი. საბოლოოდ აცხადებს: “მე მგონია, ჩვენ
შევთანხმდით”.
ფასილიტაციის პროცესის სირთულეები
რა სირთულეებია მოსალოდნელი პროცესის წარმართვის დროს
და როგორ გავუმკლავდეთ მათ:
პრობლემა

ეფქტიანი ქცევა

ერთ-ერთი მონაწილე ზედმეტად ამ პიროვნებაზე ყურადღებას ნუ გაამახვილებთ.
ბევრს ლაპარაკობს
შეეცადეთ პასიური მონაწილეების გააქტიურებას
მათი სხვადასხვაგვარი წახალისების გზით.
იწყება ეშედეგო, უაზრო საუბრები; თუ შესაძლებელია გამოაცხადეთ შესვენება. შემ
მსჯელობისას ჯგუფმა დისკუსიის დგომში ჯგუფს გაუადვილდება პრობლემაზე კონ
საკითხს გადაუხვია;
ცენტრირება
ჯგუფს დაღლილობას ემჩნევა
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პრობლემა

ეფქტიანი ქცევა

მონაწილეთა მცირე ჩართულობა დაყავით
მცირე
ჯგუფებად
საკითხითან
და პასიურობა
დაკავშირებული რეკომენდაციებზე სამუშაოდ და
ახალი იდეების მოსაფიქრებლად
ორი მონაწილე ვერ თანხმდება მიმართეთ სხვა მონაწილეებს შემდეგი კითხვებით:
კონკრეტულ საკითხზე და მათ ვინმეს ხომ არ გინდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით
შორის კამათი გაჭიანურდა
აზრის გამოთქმა? არის თუ არა სხვა განსახილველი
საკითხი? დაიხსომეთ: ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას
დომინანტურ უმცირესობაზე და მეტი ყურადღება
დაუთმეთ პასიურ უმრავლესობას.
ერთი-ორი
მდუმარე
აქტიურ ჯგუფში

წევრი მიმართეთ ჯგუფს: “მინდა მოვუსმინო იმ წევრებს,
ვისაც ამდენი ხანი არ გამოუთქვამს თავისი აზრი”.
ამუშავეთ მონაწილენი მცირე ჯგუფებში, სადაც
მორცხვი წევრები უფრო თამამად გრძნობენ თავს.

ჩურჩულები და ოხუნჯობები

ოხუნჯებს თბილად და იუმორით მიმართეთ: “ხომ
არ ფიქრობთ, რომ სხვა მონაწილეებსაც აინტერესებთ
თუ რაზე საუბრობთ?” ხომ არ მოგწყინდათ ან იქნებ
დაიღალეთ?” “დასვენება ხომ არ გინდათ”? “მცირე
ჯგუფებში ხომ არ გირჩევნიათ მუშაობა”?

იმ მონაწილეთა მცირე ჩართუ შეეცადეთ, წარმართოთ დისკუსია თემაზე: “რა არის
ლობა ვინც თვლის, რომ მათ არ ამ საკითხში ჩემთვის მნიშვნელოვანი”. უმჯობესია
ეხებათ განსახილველი საკითხი ამ საკითხზე მცირე ჯგუფებში იმუშაონ.
ერთმანეთის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციისადმი ან შეთავა
ზებისადმი ცუდი დამოკიდებუ
ლება

ნებისმიერი შეთავაზება ან ინფორმაცია გან
ცხადებული იქნას ჯგუფში. მოსმენილ იქნას ყველას
აზრი შეთავაზების ან ინფორმაციის თაობაზე, სანამ
იგი საბოლოო სახეს მიიღებს.

როცა არ ხერხდება დროულად დაიწყეთ დათქმულ დროს. ლოდინი განაპირობებს
დაწყება ან დამთავრება
შემდგომ დაგვიანებებს. თუ მუდმივად გიხდებათ
დამატებითი დროის გამოყენება, შეეცადეთ
გააუმჯობესოთ განრიგი.
უაზრო ან ტრივიალურ საკით დააბრუნეთ ჯგუფი საკითხის შინაარსის გან
ხებზე კამათი
ხილვიდან პროცესზე და ისაუბრეთ პროცესის
მიმდინარეობაზე. სთხოვეთ ჯგუფს გასცეს პასუხი
კითხვაზე: “რა ხდება რეალურად”?
ერთ-ერთი
მონაწილე
ხში ადამიანები ხშირად იმეორებენ ერთი და იგივეს,
რად მეორდება და ხდება როცა ჰგონიათ, რომ მათ არ უსმენენ ან ვერ გაუგეს.
მომაბეზრებელი
შეუჯამეთ მისი შეხედულება და აზრი, რათა მიხვდეს,
რომ იგი გაგებულ იქნა. წაახალისეთ მონაწილენი,
რომ მოუსმინონ განსხვავებულ აზრებს.
ვიღაც აღმოაჩენს ახალ პრობ გამოფხიზლდით, იქნებ ეს სწორედ ის მომენტია,
ლემას, რომელიც ადრე არავის როდესაც შემოქმედებითად, ახლებურად შეიძლება
არ აღუნიშნავს
მიუდგეთ განსახილველ საკითხს.

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

105

აქტივობის ტიპები ფასილიტაციის პროცესში

მცირე ჯგუფები

ინდივიდუალურად
წერილობით აზრის
დაფიქსირება

რიგრიგობით
საუბარი

იდეების
ჩამოთვლა

აქტივობის ტიპები

როლური
თამაშები

ღია დისკუსია

“აკვარიუმი”
– დისკუსია
დამკვირვებლებით

მიზნების
“გამრავლება”

პრეზენტაციები
და ანგარიშები
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მონაწილეებს
ინდივიდუალურად
დააწერინეთ საკუთარი
შეხედულებები და შემდეგ
ხმამაღლა გააზიარებინეთ
სხვებისათვის

ყველას სათითაოდ
გამოათქმევინეთ
საკუთარი მოსაზრება

გამოიყენეთ
“ერთსულოვნება” როგორც
გადაწყვეტილების
ძირითადი პრინციპი

“ფორმალურ ლიდერი”
ბოლოს ალაპარაკეთ

როგორ დავძლიოთ ჯგუფის
ბუნებრივი ტენდენცია
დაემორჩილოს
“ფორმალურ ლიდერს”

დისკუსიის დროს
“ფორმალურ ლიდერს”
ცოტა ხნით დაატოვებინეთ
ოთახი

კომენტარები
ანონიმურად
შეაგროვეთ

ეს რეკომენდაციები
“ფორმალურ ლიდერს”
წააკითხეთ
გამოყავით დრო
“ფორმალური
ლიდერის” აზრების
გასაკრიტიკებლად

“ფორმალურ
ლიდერს”
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ორი ტიპის აზროვნება ფასილიტაციის პროცესში
ფასილიტაციის პროცესში ორი ტიპის აზროვნება გვხვდება,
რომელსაც ოთხი განმასხვავებელი მახასიათებელი აქვს:
დივერგენტული /განსხვ ავებული/ აზროვნება
- ალტერნატივების მოფიქრება;
- ყველა მონაწილესათვის აზრის გამოთქ მის თავისუფლება;
- განსხვავებული შეხედულებების თავმოყრა;
- პრობლემის ძირითადი არსის გააზრება.
კონვერგენტული /შეთანხმებული/ აზროვნება
- ალტერნატივების შეფასება;
- ძირითადი მომენტების შეჯამება;
- იდეების კატეგორიზაცია;
- ძირითად დასკვნამდე მისვ ლა.
ჯგუფის დინამიკა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
გადაწყვეტილების მიღება ჯგუფში არის საკმ აოდ რთული პრო
ცესი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა ყველა
სათვის მისაღები, დროში ქმედითი გადაწყვეტილების მიღება. ეს
პროცესი ასახულია სქემაზე.
პირობითად გამოიყოფა სამი ძირითადი ეტაპი:
1. დივერგენტული აზროვნების ეტაპი – ყველა მონაწილე გა
მოთქვამს თავის აზრს დასმულ საკითხთ
 ან დაკავშირებით.
2. მძიმე ზონა – ამ ეტაპზე ჯგუფს სჭირდ
 ება ძალისხმევა, რომ
გაიგოს და მიიღოს უცხო, განსხვ ავებული აზრი. ამ ეტაპზე ჯგუ
ფის წევრ
 ები იმეორებენ ერთსა და იმავეს, საუბრობენ გაუგებრად,
იცავენ საკუთარ პოზიციას. ამ ეტაპის სირთულეები მოცემულია
ცხრილში. მძიმე ზონის ეტაპზე ფასილიტატორს განსაკუთრებუ
ლი ძალისხმევა სჭირდება.
3. კონვერგენტული აზროვნება – ხდება მონაწილეთა იდეების
შეჯერება, ყველასათვის მისაღები მოსაზრების მოძიება და საერ
თო გადაწყვეტილებამდე მისვლა.
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ვნ
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გადაწყვე
ტილების
მიღება

მისაღები
აზრი

განსხვავებული
აზრები
დრო

პრობლემების გადაწყვეტის ორი ტიპი
ერთ-ერთი / ან

ორივე / ან

ღირებულებითი
სისტემა

შეჯიბრი

თანამშრომლობა

მოსალოდნელი
შედეგი

მოგება – წაგება

მოგება – მოგება

მოგებისადმი
დამოკიდებულება

გამარჯვებული
ყოველთვის
მართალია

შენი წარმატება ჩემი
წარმატებაა

დამოკიდებულება
წაგებისადმი

ერთ-ერთი აგებს

თუ ერთი აგებს,
ყველა აგებს

დამოკიდებულება
უმცირესობის
აზრისადმი

ყველამ თავის
საქმეს მიხედოს

თითოეული ფლობს
სიმართლის ნაწილს
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ორივე / ან

რატომ ვიკვლიოთ

სავაჭრო

ურთიერთმისაღები

განსხვავებები

“ჩიპების” მოძიება

პრინციპების დად

დაპირისპირებულ

კომპრომისის

გენა ერთობლივი

პოზიციებს შორის

მისაღწევად

შემოქმედებითი
აზროვნებისთვის

აზროვნების პროცესის ანალიზი –
მთლიანობის
სტილი
დანაწევრება

სინთეზი – ნაწილების
გამთლიანება

დროში ხანგრძლივობა ეფექტიანი ხანმოკლე ეფექტურია ხან
გრძლივი პერიო
პერიოდისათვის
დისათვის
როდის გამოვიყენოთ

გამორჩენა უფრო
მნიშვნელოვანია,
ვიდრე მდგრადობა

საკითხის მნიშვნე
ლოვნების პირობებში
ძალების თანასწორობა

ძირითადი
ფილოსოფიური ხაზი

იმარჯვებს
ღირსეული

დამოუკიდებლობა
ყველასა და
ყველაფერს

ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების დინამიკა
პრობლემაზე მუშაობა, თითქოს ასე უნდა გამოიყურებოდეს:

ახალი
თემა
ამ სქემაზე თითოეული რგოლი ერთი იდეაა, ჩანს თითოეული
პიროვნ ების აზროვნების მიმართულება. ადამიან თა უმრავლესობა
ფიქრობს, რომ ეს ასე უნდა ხდებოდეს, და როდესაც მათი აქ
ტუალური გამოცდილება არ შეესაბამება მათ მიერ წარმოსახულ
იდეალურ მოდელს ისინი თვლიან, რომ ეს ჯგუფის ბრალია.
ფაქტიურად საკითხის განხილვის საწყ ისი ეტაპები – უხიფა
თო, ნაცნობი სფეროა და საყოველთაოდ “შეთანხმებულ სიბრძნეს”
ასახავს. ხდება იმ პუნქტების გადაკეთება, რომელიც მონაწილე
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თა მიერ უკვე კარგ
 ადაა გააზ
 რ
 ებული. იგეგმება მკაფიო, ცხადი
გადაწყვ ეტილებები. ის “პირვ ელი აზრები”, რაც თავში მოგვდის,
ფაქტიურად წინასწ
 არ უკვე მოფიქრ
 ებულია.
სწრაფი გადაწყვ ეტილება
როდესაც პრობლ
 ემას აქვს თავისთავად ცხადი გადაწყვ ეტილება,
გვიჩნდ
 ება გრძნობა, რომ საქმ ე სწრაფად უნდა მოთავდეს. ჯგუ
ფის უმრავლესობა ცდილობს, სწრაფად დაასრულოს შეხვედრა,
ტყუილუბრალოდ დრო არ დაკარგოს. აქ ერთ პატარა პრობლემას
თან გვაქვს საქმე – თავისთავად ცხადი ვარიანტი არ არსებობს.
ზოგიერთი პრობლემა იოლად არ წყდება. ცოტა ხანი უნდა შევ
 ეთ. უკვე ცნობილი შეხედულებები და საყოველთ
 აო სიბრძნე
ჩერდ
 ების უფრო
არ გვშვ ელის. არაფერი გამოვა, თუ ჯგუფი ვარიანტ
 ე სპექტრს არ განიხილავს.
ფართ
სამწუხაროდ, ჯგუფის უმრავლესობა ვერ ახერხებს მათთვის
უცნობი, არაპოპულარული იდეებ
 ის კულტ
 ივირებას.

ა
ზ
რ
თ
ა
გ
ა
ნ
ს
ვ
ლ
ა

ახალი
საკითხი

სწრაფი
გადაწყვე
ტილება

დ რ ო

ტიპური პროცესი
რთულია საკუთარი მოსაზრებების გაზიარებიდან სხვების გან
სხვ ავებულ ხედვაზე გადანაცვლება. ხდება ადამიანების გადატ
ვირთვ ა, დეზორიენტაცია, აღელვება. ზოგს განცდა უჩნდება, რომ
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ვერ გაუგეს და გაუთავებლად ერთი და იგივეს იმეორ
 ებს. სხვები
ცდილობენ შეხვედრის დამთავრებას და ა.შ.
ზოგი ცდილობს, ჩამოშორდეს შინაარს ს და ისაუბ
 რობს პროცეს
ზე. “უკეთესი ნორმ ები გვჭირდება’, “ვინმ ეს თუ ესმის, რა ხდე
ბა?’, “დროს ვკარგავთ
 ’, და ა.შ. ყველაფერი ეს ხდება უსიამ ოვნო
ემოციურ ფონზე.
შესაძლოა, მონაწილემ კიდევ უფრო გაამწვავოს სიტუაც
 ია, თუ
კი პრობლემის გადაწყვეტა მის მიერ შეთავაზებული გადაწყვე
ტილებით სურს.
ბრძოლა ინტეგრაციისათვის

კო

აზ

რო

ვნ

ებ

ა

ნვ

ერ

გე

ნტ

ულ

ტუ

ლ

ი

ი

აზ

ენ

რო

დი

ვე

რგ

ვნ

ებ

ა

გადაწყვე
ტილება

ახალი
საკითხი

ი

ობ

ცნ

ნა
ნი

ვა

ჩე

არ

მძიმე ძონა

რეალისტური მოდელი
ჯგუფში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ადვილი არ არის.
არსებობს იმედგაცრუების პერიოდიც, რაც მისი მიმდინარეობის
ბუნებრივი ნაწილია.
მას მერე, რაც ჯგუფი ზემოთ ჩამოთვლილ ეტაპებს გაივლის,
იგი ახალი და განსხვავებული გზების ძიებას უნდა შეუდ
 გეს,
იბრძოლოს არსებული შეხედულებების შეჯერებისა და გაერთი
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ანებისათვ ის. მონაწილეებ
 ისათვ ის ეს მაინცადამაინ ც სასიამოვნო
პროცესი არ არის. ჯგუფის წევრ
 ები შეიძ ლება მეორ
 დ
 ებოდნ ენ,
არ ავლენდნ ენ ერთმანეთის გაგების სურვილს, თავს იცავდნ ენ,
ვერ აცნობიერ
 ებდ
 ნენ, თუ რა ხდება.
შეატყობინეთ ჯგუფს იმის შესახებ, რომ ისინი მძიმე ზონაში
იმყოფებიან.
პროცესი არც ხავერდოვანია და არც თანამიმდევრ
 ული. ხა
 ობებით. ადამიანები
სიათდება უსიამოვნ ო ფონითა და გაუგებრ
 ობასა და კონფ
 ლ
 იქტს, რომლებიც თან
ვერ ეგუებიან გაურკვ ეულ
სდევენ სიტუაც
 იას, სადაც არ არსებობს გაზიარ
 ება და საერთ
 ო,
შეთანხმებული შეხედულებები.
სწორედ, ამ დროს უნდა გამოიჩინოს ფასილიტატორმა მთელი
თავისი პროფესიონ ალიზმ ი – ხელი შეუწყოს ჯგუფს, რათა მო
 ინონ თავიან თი პოტენც
 იალი
ნაწილეებმ ა მაქს იმალურად გამოავლ
და მშვიდობიან ად გადალახონ რთული ზონა.
მონაწილეობითი
ღირებულებები

გადაწყვეტილებების

მიღების

არსებითი

სრული მონაწილეობა

ჯგუფის ყოველი წევრ
 ის წახალისება ხდე
ბა, რათა მათ გამოთქ ვ ან აზრი. ისინი ამ
დიდრებენ ჯგუფს განს ხ
 ვ ავებული აზრებით.
ისინი სწავლ
 ობენ “გამოუმ ც
 ხვ არი’ იდეების
გაზიარებას. უფროადაპტირებულნ იხდებიან
განს ხვავებულ შეხედულებებზ
 ე სამუშაოდ.

ურთიერთგაგება

ჯგუფის წევრ
 ებს ესმით, რომ მდგრ
 ადი შე
თანხ
 მების მისაღწევად მათ უნდა აღიარონ
ერთმანეთის მოთხ
 ოვნ ებისადამიზნების ლე
გიტიმურობა. ურთიერთ
 მ იმღ
 ებლობისა და
გაგების ეს ძირეულ
 ი გრძნ ობა მათ ინოვა
ციური აზრების ერთობლ
 ივი განვითარების
საშუალებას აძლევს.
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მომც
 ველი
გადაწყ ვეტილება

მომცველი გადაწყვეტილება ბრძნული გადა
წყვეტილებაა. იგი ყველას პერსპექტივებისა
და მოთხოვნილებების ინტეგრირებას ემყა
რება. ემყარება არა მხოლოდ იმათ სიმარ
თლეს, ვინც სხარტ
 ია და მოლაპარაკე, ან
ძალაუფლებისა და გავლენის მქონე, არამედ
იმათაც, ვინც მორცხვია, ნელა აზროვნებს,
“უუფლებოა” და სუსტი.

განაწილებული
პასუხისმგებლობა

მონაწილეობით ჯგუფშ
 ი ყოველი წევრ
 ი პა
სუხისმ გებლობას გრძნობს მდგრადი გადაწ
ყვეტილების მიღებაზე. ისინი ყველა ღონეს
ხმარობენ, რათა გასცენ და მიიღონ, საკუთა
რი წვლილი შეიტანონ მუშაობაში იქამდ
 ე,
სანამ საბოლოო გადაწყ ვეტილება არ იქნება
მიღებული.

როგორ მოქმედებენ მონაწილეობითი ღირებულებები გადაწყ
ვეტილების მიღებაზე
• ჩვეულებრივ, შეხვედრის მონაწილეები სხარტ, კარგად “გაპ
რიალებულ” აზრებს გამოთქვამენ. ბუნდ
 ოვანი, ცუდად ჩა
მოყალიბებული აზრების გამოთქმ ა მიღებული არაა. ეს მათ
მონაწილეობას თვისობრივად და რაოდენობრივად აკნინებს.
რამოდენიმე ადამიანი მთლიანად წარმართავს სააზროვნ ო
პროცესს. ხდება ერთი და იგივე აზრების გამეორება, ახა
ლი არაფერი ითქმის.
• ეს ფაზა ყველა შემთხ
 ვევაში უნდა გაიარ
 ოთ. შესაძლ
 ოა, სა
მუშაო ვარიანტამდე მიხვიდეთ და სწრაფად მიიღოთ გადა
წყვეტილება. თუ ეს ვერ ხერხდება, სულ სხვა პროცესი უნ
და დაიწყოს და იგი დახლოებით ასე გამოიყ ურება: ოთახი
სავსეა ადამიანებით, რომლებიც ერთმანეთს გამოუმც
 ხვარი,
შეუთანხ
 მებელი, ზოგჯერ, მიუღებელი აზრების გამოთქ მის
საშუალებას აძლევენ. მოგვიანებით, სწორედ ასეთი აზრები
ხდება ყველაზე ფასეული და პერსპექტ
 იული.
• ადამიანებისთ
 ვის დარწმუნების პროცესი უფრო ჩვეულ
 ია,
ვიდრ
 ე ურთიერთგაგებისა. ისინი რიტორიკულ გამოსვლ
 ებს
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•

•

•

•

•

აგრძელებენ ისე, თითქოს ეს იყოს მათი შეხვედრის ძირითა
დი მიზანი. უმრავლესობა ერთმანეთს კი არ უსმენს, არამედ
ემზადება თავდაცვისა და შეტევისათვის.
გაგებისა და გაზიარების ატმოსფეროს შექმ ნ ა – დროის და
ხარჯვას ნიშნავს და ერთმანეთის პერსპექტივის უკეთ გარკვ ე
ვას ემსახურება. იმისთვის, რომ საუკეთესო იდეა აღმოაჩინო
– უნდა მოუსმინო. ჯგუფის წევრებმა დრო და ძალა უნდა
დახარჯონ, შეკითხვები დასვან, ერთმანეთისაგან ისწავლონ,
 ანი
“ერთმანეთის ქუდი” მოირგონ. შესაძლოა, რომელიმე მათგ
 ევი მოძველდა, ან სტერეოტიპულია
მიხვდეს, რომ მისი ნააზრ
და რაიმე სხვა აღმოაჩინოს, საერ
 თო მიზანზე იზრუნოს.
ჩვეულებრივ, საქმე იშვიათად მიდის მომცველ გადაწყ ვეტი
ლებამდე. ადამიანები, სწრაფად აყალიბებენ შეხედულებას და
უერთდებიან რომელიმე მხარეს. მათი აზრით, უთანხმ ოებას
რომელიმე მხრარის ავტორიტეტი გადაწყვ ეტს. ზოგჯერ, სა
 ვ ევაში,
კითხი ხმათა უმრავლესობით წყდება. ყველა შემთხ
უმცირესობის მოთხოვნილებები და მიზნები გაუთვალისწ
 ი
ნებელია.
მომცველი გადაწყვეტილებები კომპრომისი არ არის. ასეთი
გადაწყვეტილება სრულიად ახალი მიდგომაა. შესაძლოა, მოხ
დეს მოულოდნელი პარტნიორობა კონკურენტებს შორის, ან
გამოინახოს არატრადიციული ალტერნატივა (იმის საწინააღ
მდეგოდ, რომ “ეს ყოველთვის ასე კეთდებოდა’).
ამ დროს წარმატება ლიდერობაზეა დამოკიდებული და არა
განაწილებულ პასუხისმგებლობაზე. ლიდერი პროცესის ყვე
ლა ასპექტთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობას საკუთარ
თავზე იღებს. შეხვედრა ასე სრულდება – “ვინმეს რაიმე სე
რიოზული საწინააღმდეგო ხომ არ აქვს?” ან, “ყველა თანახ
მაა?” – “მაშინ გადაწყდა” და ურთიერთმისაღები, მომც
 ველი
გადაწყვეტილებაც მიღებულია.
იმისთვის, რომ შეთანხმება მყარი იყოს, ყოველი მონაწილის
მხარდაჭერაა საჭირო. თანამშრომლობა და გუნდური თამაში
ძირეული პრინციპია. ეს პრინციპი თითოეუ
 ლ მონაწილეს
უნდა ესმოდეს და თითოეულმ ა უნდა აიღოს პიროვნული
პასუხისმგებლობა. ისინი დარწმუნებული უნდა იყვნ ენ იმაში,
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რომ არჩეული კურსი მათ ნამდ
 ვილად ესმით და აკმაყო
ფილებთ. გუნდის თითოეული წევრი უნდა აცნობიერ
 ებდეს
იმას, რომ საბოლოო შედეგი მასზ
 ეა დამოკიდებული.
გუნდი და ჯგუფი
რას წარმოადგენს ჯგუფი? რა განსხვავებაა ჯგუფსა და გუნდს
შორის? წარმოადგენენ თუ არა თვითმფრინავში მყოფი ადამიანე
ბი ჯგუფს? ან, ისინი, ვინც ბილეთის რიგში დგას თეატრალურ
სალაროსთან?
 იქრდეთ, რადგან ძალზე
ეს ის კითხვებია, რომელზაც უნდა დავფ
ხშირად ადამიანები ამ ტერმ ინებს გაუაზრებლად იყენებენ ხოლ
მე. მაგალითად, გამოთქმა – “ჩვენ ერთი გუნდი ვართ”, თითქოს
ყურისათვის საამოდ ჟრერს, მაგრამ რას გულისხმობს იგი?
ცნობილია, რომ ჯგუფი ეს არის ორი ან მეტი ინდივიდის ერ
თობლიობა, რომლებიც ერთმანეთზე ზემოქმედებენ და აქვთ ურ
თიერთგავლენა. მათ გარკვ ეული მიზნები ამოძრავებთ. მაგალითად,
დანიშნულების ადგილზე ჩასვლა (თვითმფრინავის შემთხვევაში),
ან სპექტაკლზე მოხვედრა (თუ ეს თეატრის რიგია). ისინი ერთ
სივრცეში თანაარსებობენ.
არსებობენ ფორმალური, ინსტიტუციონალურად განსაზღვ რ
 ული
ჯგუფები (მაგ., პოლიტიკური პარტიები) და ისეთი, რომელიც არა
ფორმალურ ერთობას წარმოადგენს (მაგ., მეგობრები, ნათესავები).
გუნდის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ მისი წევრ
 ები სა
ერთო მიზნით არიან გაერთიანებული, რომლის მიღწევა მათ ერ
თობლივ და კოორდინირებულ ძალისხმევას მოითხოვს.
გუნდის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვ ის დიდი მნიშვნელობა
აქვს გარკვეულ ფაქტორებს, რომელთა ეტაპობრივი განხორციელება
გუნდის შენებასა და საქმიანობას უწყობს ხელს. ეს ფაქტორებია:
1. მიზანი (გუნდის წევრებს ერთნაირად უნდა ესმოდეთ მი
ზანი, რომლისკენაც მიიწევენ);
2. როლები (როლები წინასწარ უნდა იყოს შეთანხ
 მებული);
3. პროცესი (გუნდი კარგად უნდა იაზრ
 ებდეს იმ პროცესს
რომელშიც მონაწილეობს და მოლოდინებს, რომელიც თითოეული
წევრის მიმართ არსებობს);
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4. ურთიერთდ
 ამოკიდებულება(კარგ
 ი, თანამშრომლობითიურ
თიერთდ
 ამოკიდებულება, ნდობა და აღიარ
 ების ატმოსფ
 ერო თან
ახლავს წარმატებულ გუნდურ მუშაობ
 ას).
გუნდ
 ური მუშაობა
გუნდური როლები
გუნდის მუშაობ
 ის წარმატება განპირობებულია იმით თუ რამ
დენად მრავალფ
 ეროვანია და სრული გუნდშ
 ი არსებული როლები.
ასევე მნიშვ ნ ელოვანია, რომ გუნდის წევრებს კარგ
 ად ესმოდეთ
ამ როლების მიმართ არსებული მოლოდინები.
გუნდის ეფექტიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები:
დღევანდელ რეალ
 ობაში ორგანიზაციები სულ უფრო კომპ ლექ
სური ხდება, იზრდ
 ება ინფორმაციის რაოდ
 ენობა. შესაბამისად,
იზრდება გუნდის ჩამოყალიბებისა და მისი მუშაობის ეფექტი
ანობის მნიშვნელობა, რაც უფრო ზემოთ ავდივართ ორგანიზა
ციულ იერარქიაში, მით უფრო ნაკლებად სტრუქტ
 ურირებულია
 ებად პროგრ
 ამირებადი
დავალებები, პრობლემების გადაწყვეტა ნაკლ
და რუტინულია.
გუნდი არსებობს, თუ დავალება მოითხ
 ოვს ორი ან მეტი
ადამიანის ძალისხმევის კოორდ
 ინაციას შედეგის ეფექტიან ობის
გაზრდისათვის.
სკეპტიკოსები საკითხს შემდ
 ეგნ აირად სვამენ: პიროვნ ება უფრო
ეფექტიან ად მუშაობს თუ ჯგუფი? უფრო რაციონალური იქნებოდა
საკითხის შემდ
 ეგნაირ
 ად დაყენება: რა ფაქტორები განაპირობებენ
გუნდის ეფექტიან ად მუშაობას?
დავალებასთ
 ან დაკავშირებული ფაქტორები:
ყველა დავალებაში (საქმეში) არსებობს ოთხი ძირითადი მომენ
ტი. იმ შემთხ
 ვ ევაში, თუ გუნდ
 ი წარმატებით აგვარებს მათ – იგი
წარმატებით ფუნქციონ ირებს. ეს ფაქტორებია: მიზანი, როლები,
პროცესი, პიროვნებათაშორისი ურთიერთ
 ობები.
მიზანი – რისი მიღწევა სურს გუნდს?
იმისათვ ის, რომ გუნდი ეფექტ
 იან ად ფუნქც
 იონირებდ
 ეს, მისი
წევრ
 ები შეთანხმებულად უნდა განს აზღ
 ვ რავდნ ენ და იზიარ
 ებდ
 ნენ
გუნდის მისიას – რისთვ ის არსებობს იგი, როგორც გუნდ
 ი? მი
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ზანთან დაკავშ
 ირებული პრობლემები დროულ
 ად უნდა გაირკვეს
და გადაწყ დეს. თუ ეს არ მოხდა, არ უნდა გაგვ იკვ ირდეს გუნდის
წევრების განსხვავებული მიმართულებით მუშაობა. ადამიანების
უმრავლესობას ტრივიალურად მიაჩნია მიზნ ებზ
 ე საუბარი, სინამ
დვილეში კი ეს რთული საქმეა. ამ სირთულეს ნაწილობრივ ისიც
განაპირობებს, რომ მენეჯერთ
 ა უმრავლესობას ორი ან მეტი როლი
აქვს: ერთი – გუნდის ლიდერი, მეორ
 ე – გუნდ
 ის წევრი. ამ ორ
როლს კი, ხშირად, განსხვ ავებული, თუმც
 ა უკეთეს შემთ
 ხ
 ვევაში,
დაკავშირებული ახლო და შორეული მიზნ ები შეიძ ლება ჰქონდეს.
როლები – ვინ რას გააკეთებს იმისთვის, რომ გუნდმა მიზანს
მიაღწიოს?
როლის ფორმალური აღწერა მხოლოდ ნაწილობრ
 ივ შეიძ ლ
 ება
დაგვეხმაროს როლური პრობლემების გადაწყვ ეტაში, რადგან რო
 ება.
ლური ქცევა ხშირად სიტუაციურად იცვლ
 ოვნება.
ერთ-ერთი პრობლემაა როლის გაურკ ვევლობა – ორაზრ
ადამიანებმა ხშირად არ იციან, თუ რას უნდა მოელოდნენ ერთ
მანეთისაგან და შეკითხვის დასმაც ერიდებათ (თუ ვიკითხავ რას
მოელიან ჩემგან, იფიქრებენ, რომ ვერ ვერკ ვევი ჩემს საქმეში).
ორაზროვნების გარდა, შეიძლ
 ება იყოს შემდეგი როლური კონ
ფლიქტები:
მე და სხვა – ის, თუ რას მოელის ჩემგან სხვა არ შეეს ატყვი
სება ჩემს მოლოდინებს საკუთარი თავის შესახებ.
სხვა და სხვა – ორ განსხვ ავებულ ადამიანს აქვს სხვადასხვ ა
წარმოდგენა ჩემს შესახებ.
პროცესი – როგორ ვიფუნქციოთ?
პროცესს განეკუთვნება შემდეგი საკითხები: როგორ მოხდება
გადაწყვ ეტილების მიღება, როგორ მოხდება ინფორმაციის გაზიარე
ბა, როდის და როგორი სახის შეკრებები იქნება, როგორი იქნება
ნორმები, რომლებსაც მხარს დავუჭერთ, არ დავუჭერთ და სხვა.
გუნდის შეხვედრები პროცედურული მიზეზების გამო შეიძ
ლება არაეფ
 ექტიანი გახდეს.
პიროვნებათშორისი ურთიერთობები – გრძნობები, რომლებსაც
ერთმანეთის მიმართ განიცდ
 იან ჯგუფის წევრები
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გუნდ
 ის ეფექტიანობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად
ენდობიან, მხარს უჭერენ, პატივს სცემენ, კომფორტულად გრძნო
ბენ თავს გუნდის წევრ
 ები.
ეს მოდელი იერარქიულ
 ია. ანუ, ჯერ უნდა განისაზღვრ
 ოს გუნ
დის მიზანი, შემდ
 ეგ როლები და ბოლოს, პროცედურა. ხშირად,
ამ თანამიმდევრობის დაუცველობა იწვევს პრობლ
 ემებს.
ყველა ზემოჩამოთვლილ ფაქტორშ
 ი არსებული პრობლ
 ემები
 ორის ურთიერთობებზ
 ე.
მოქმედებს პიროვნებათშ
ამოცანის გადაჭრისა და მხარდ
 აჭერის როლები მცირე ჯგუფის
მუშაობისას
ამოცანის გადაჭრ
 ის ქცევები ეხება ჯგუფის წინაშე არსებული
პრობლემის გადაწყვ ეტას. ისინი ახდენენ ჯგუფის მობილიზებას
გარკ ვ ეული მიზნ ის მისაღწ
 ევად. ეს ქცევა განისაზღვ რ
 ება ამოცა
ნით, პრობლემით და გულისხმობს წინადადებების, მოსაზრებებისა
და ინფორმაციებ
 ის წამოყენებასა და მიღებას.
 აჭერის ქცევები დაკავშირებულია ჯგუფის სოციალურ და
მხარდ
ემოციურ კლიმატთ
 ან. ისინი განაპირობებენ ჯგუფის გაერთიან ებასა
და ერთს ულოვნ ებას, რაც აადვ ილებს მიზნ ის მიღწ
 ევას. მხარდ
 ამჭე
რი ქცევა გულისხმობს მეგობრ
 ულ ან არამეგობრ
 ულ მოქმედებებს,
თანხ
 მობას ან უთანხმოებ
 ას, დაძაბულობის მოხს ნ ას ან გამწვ ავებას.
ამოცანის გადაჭრ
 ისა და მხარდაჭერის ქცევებმა შეიძლ
 ება გაა
ადვილოს ან გააძნ ელოს ჯგუფის განვ ითარება.
ჯგუფის ეფექტიანად ფუნქც
 იონ ირებისათვ ის, აუცილებელია წო
ნასწ
 ორობა ამოცანის გადაჭრ
 ისა და მხარდ
 აჭერის დადებით ქცევებს
შორის. რაც უფრო მოქნილნ ი არიან ჯგუფის წევრ
 ები თავიანთ
როლებშ
 ი, მით უფრო წარმატებულია ჯგუფი მიზნის მიღწ
 ევაში.
ერთ ერთი კლასიფიკაციის თანახმ ად როლები ასე გამოიყურება:
ამოცანის გადაჭრის

მხარდაჭერის როლები

1

ინიციატორი

მხარდამჭერი

2

გადამამუშავებელი

ჰარმონიზატორი

3

მაკოორდინირებელი

კომპრომისზე მიმავალი

4

მაორიენტირებელი

დამცველი და შემსრულებელი

5

შემფასებელი-კრიტიკული

სტანდარტების დამდგენი

6

აქტივობის წამახალისებელი

პასიურად მიმყოლი
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ამოცანის გადაჭრის როლები
ინიციატორი

სთავაზობს ახალ იდეებ
 სა და ხერხ
 ებს სიძნელე
თა გადალახვისა და ამოცანის გადაჭრ
 ისათვის.

გადამამუშავებელი

გადაამუშავებს და განავითარებს სხვათა მიერ
გამოყენებულ იდეებსა და წინადადებებს.

მაკოორდინირებელი აერთიანებს იდეებს ა და წინადადებებს, ცდი
ლობს ჯგუფის წევრთა მოქმ ედების კოორდინირებას
მაორიენტირებელი

მიმართავს ჯგუფს მიზნისაკენ მას შემდ
 ეგ, რაც
შეაფ
 ასებს არსებულ სიტუაც
 იას და აღმოაჩ ენს
გადახრებს ამ მიზნ იდან.

შემფასებელი –

კრიტიკულად აფასებს მონაწილეთა წინადადებებს,
მათ მიერ შემოთავაზებულ მოსაზრებებს ადარებს
ამოცანის შესრ
 ულების არსებულ სტანდ
 არტ
 ებს.

კრიტიკული
აქტივობის
წამახალისებელი

წაახალისებს ჯგუფს მოქმედებისაკენ,
ტილების მიღებისაკენ.

გადაწყ ვე

მხარდაჭერის როლები
მხარდამჭერი

წაახალისებს და მხარს უჭერს სხვათა
მონაწილეობას. აჩვენებს, რომ ესმის სხვათა
იდეები და აზრები.

ჰარმონიზატორი

გამოდის შუამავლის როლში მონაწილეთა
შორის აზრთა სხვადასხვაობისას. ამცირებს
დაძაბულობას კონფლიქტების დროს.

კომპრომისზე მიმავალი

უარს ამბობს თავის გარკვეულ თვალსაზ
რისებზე, უთანხმებს მათ სხვათა აზრებს,
რათა განამტკიცოს ჯგუფის ჰარმონია.

დამცველი და შემსრულებელი წაახალისებს და მხარს უჭერს სხვებს,
უადვილებს
რა
მათ
მონაწილეობას
და არეგულირებს რა ურთიერთობების
მიმდინარეობის პროცესს.
სტანდარტების დამდგენი

ჯგუფში მიმდინარე პროცესების
ფასებლად იყენებს სტანდარტებს.

შესა

პასიურად მიმყოლი

პასურად მიყვება ჯგუფს. გადაწყვეტილების
მიღებისა და ჯგუფური დისკუსიებისას
თამაშობს მსმენელის როლს.
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მხარდაჭერის როლები
მხარდ
 ამჭერი – წაახ
 ალისებს და მხარს უჭერს სხვათა მონაწი
ლეობ
 ას; აჩვენებს, რომ ესმის სხვათა იდეები და აზრები;
ჰარმ ონიზატორი – გამოდის შუამავლის როლში მონაწილეთა
შორის აზრთა სხვადასხვ აობისას. ამცირებს დაძაბულობას კონ
ფლიქტების დროს;
კომპ რ
 ომისზე მიმავალი – უარს ამბობს თავის გარკ ვეულ თვალ
 ე, უთანხმ ებს მათ სხვათა აზრებს, რათა განამტ
 კ იცოს
საზრისებზ
ჯგუფის ჰარმონია;
 ველი და შემსრულებელი – წაახალისებს და მხარს უჭერს
დამც
სხვებს, უადვილებს რა მათ მონაწილეობას და არეგულირებს ურ
 თობებს;
თიერ
 ინარე პროცესების
სტანდარტების დამდგენი – ჯგუფში მიმდ
შესაფასებლ
 ად ადგენს და იყენებს სტანდ
 არტებს;
პასიურად მიმყოლი – პასიურად მიჰყვება ჯგუფს გადაწყვე
 ისას თამაშობს მსმე
ტილების მიღებას და ჯგუფური დისკუსიებ
ნელის როლს.
ლიდერობა

TanamSromlobiTi qceva

სიტუაციური ლიდერობის სქემა

monawileoba

darwmuneba

delegireba

Tqma

direqtiuli qceva
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ჯგუფის მზაობა
შეუძლიათ,
სურთ

შეუძლიათ,
არ სურთ

არ შეუძლიათ,
სურთ

არ შეუძლიათ,
არ სურთ

განმარტებები სიტუაციური ლიდერობის მოდელის გამოყენე
ბისათვის
ამ მოდელის გამოყენებისას უნდა გვახსოვდეთ, რომ სხვა ადამი
ანების/ჯგუფის მართვის “იდეალური გზა” არ არსებობს. ლიდერის
ქცევის ეფექტიანობას ერთი მხრივ, ლიდერის მართვის სტილი,
ხოლო მეორე მხრივ, საქმეში ჩართული ადამიანების მზაობ
 ა გან
საზღვრავს.
მოდელი წარმოგიდგენთ არსებულ მიმართ
 ებას ფაქტ
 ორებისა,
რომელიც ლიდერის საქმიან ობის ეფექტ
 იანობას განსაზღვრ
 ავს.
ლიდერის სტილები
დირექტიული სტილი (თქმა):
ლიდერის მიერ განხორციელე
ბული ჩარევა, რომელიც გულის
ხმობს პირდაპირ დირექტივას:
• მიზნების დასახვის;
• ორგანიზების;
• ვადების დადგენის;
• ხელმძღვანელობის;
• კონტროლის და სხვ. მიმარ
თულებით.

წრთვნა:
ლიდერის მხრიდან მხარდა
ჭერის გამოხატვა, სწავლება,
დახმარება:
• ეფექტიანი კომუნიკაცია;
• აქტიური მოსმენა;
• უკუკავშირის მიღება/
მიცემა.

თანამონაწილეობა:
ლიდერის მიერ ერთობლივი მუ
შაობის პროცესის წახალისება,
წარმართვა, ფასილიტირება:
• გადაწყვეტილება
ლიდერის
მხარდაჭერით;
• მონაწილეების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები.

დელეგირება:
ლიდერის მიერ უფლებამო
სილების გადაცემა, ნდობა,
აღიარება, თანამშრომლობა:
• მინდობა;
• დელეგირება – დაკვირვება;
• მონიტორინგი განხორციე
ლება.
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გონებრ
 ივი იერიში
ერთ-ერთ
 ი ტექნიკა, რომელსაც ფასილიტატორი შეხვედრების
დროს იყენებს, არის გონებრ
 ივი იერიში (brainstorming).
გონებრ
 ივი იერიში ჯგუფის შემოქმედებითი მუშაობ
 ის ერთერთი გავრცელებული მეთოდია.
 ვ ის ჩვეულ
 ია, რომ კრიტიკულად მივუდგეთ როგორც
ჩვენთ
საკუთარ, ასევე სხვის მიერ გამოთქმულ იდეას. ადამიანები არ
იყენებენ ძალიან მნიშვ ნელოვან და ფასეულ ბუნებრ
 ივ რესურს ს:
ჯგუფის წევრთ
 ა შემოქმედებით აზროვნ ებას.
 ივი იერიში გუნდური მუშაობაა, ამიტომ გამოთქმული
გონებრ
 ის ატაცება და შემდგომი განვ ითარება არა მხოლოდ დაშ
იდეებ
ვებულია, არამედ ძალზე სასურველიც.
 ივი იერიშის მიზანია, ჯგუფის ყველა წევრის გააქტიუ
გონებრ
რება, რათა ყველას მიეცეს აზრის გამოთქმის საშუალება, არ მოხ
 ი უნდა გამოიხატოს კრიტიკისა
დეს იდეების ბლოკირება. იდეებ
და შეფასების გარეშე. იდეების რაოდენობა მათ ხარისხზე უფრო
მნიშვნ ელოვანია.. რაც მეტი იდეა იქნება, მით მეტია ალბათობა
იმისა, რომ მოინახება ყველასთვის მისაღები ვარიან ტი.
 ივი იერიშის ტექნიკის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია
გონებრ
შემდეგი:
1. ყოველი იდეა ფასეულია, თუნდ
 აც, შეუს აბამო, გაუგ
 ებარი,
 ასტიკური;
უხერხული, სულელური, ფანტ
2. ნუ განვ სჯით:
• ნუ შეაფასებთ ერთმ ანეთის იდეებს;
 ის გამოთქ მა;
• ნუ მოგერიდებათ საკუთარი იდეებ
 ი შემდ
 გომი დისკუსიისთვ ის.
• “გადავარჩ ინოთ” იდეებ
 ე
3. წესების მოდიფიცირება (სახეცვლილება) პროცესის მსვლ
ლობისას დაუშვებელია.
ამ პროცედურის შემდეგ ხდება “ჩამოყრ
 ილი” იდეების გადარ
 ენა.
ჩევა და პერს პ ექიული ვარიან ტების დადგ
გონებრივიიერიში, როგორც ჯგუფურიშემოქმ ედებითიმუშაობის
მეთოდი, თავიდან აგვაცილებს ჯგუფის შეხვ ედრ
 აზე რომელიმე
პიროვნების დომინირებას და იდების ბლოკირების პრობლ
 ემას.
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მეთოდი გამოსადეგია თითქმის ყველა სახის პრობლემის გადა
საჭრელად.
გონებრივი იერიშის შეხვედრის ძირითადი წესები:
1. არავითარი კრიტიკა – კრიტიკა და შეფასება მოხდება მოგ
ვიან ებით. თავიდან მნიშვნელოვანია იდეებ
 ის რაოდენობრი
ვი პროდუქცია. არსებითია, რომ იდეებ
 ის ნაკადი არ იყოს
დარღვეულ
 ი და რაც შეიძლება ბევრი იდეა იყოს მიღებუ
ლი. დრო არ უნდა იკარგებოდეს არგუმენტებზე, ბოდიშებზე,
 ან ყოველივე
ვერბალურ და არავერბალურ კრიტიკაზე, რადგ
ეს იწვევს მონაწილეთა იდეების ქვეცნობიერ ბლოკირებას.
2. რაოდენობის ხარისხზე წინ დაყენება – რაც მეტია იდეა,
მით მეტია ალბათობა, რომ მეტი იქნება ოპტიმალური.
3. ასოციაციების თავისუფალი მიმდინარეობა – სასურველია,
აზრთა თავისუფალი მიმდინარეობა. რაც უფრო ძალდ
 აუ
ტანებელია იდეები, მით უკეთესია. მნიშვნ ელოვანია, რომ
ყველა ინიციატივა იყოს მიღებული, როგორც ექსპერტების,
ასევე არასპეციალისტების მხრიდან.
4. სხვისი იდეების შემდ
 გ
 ომი განვითარება – გონებრივი იერიში
გუნდური მუშაობაა. სხვების იდეების ატაცება და შემდგო
მი განვ ითარება არა მხოლოდ დაშვებულია, არამედ ძალზე
სასურველიცაა.
გონებრივი იერიში სამ ძირითად ფაზად იყოფა:
მომზადების ფაზა, მიმდინარეობის ფაზა, დამუშავების ფაზა:
მომზადების ფაზა
- 5-7 (არაუმეტეს 15) მონაწილის დაპატიჟება, რამდენადაც შე
საძლებელია, განსხვავებული ცოდნითა და გამოცდილებით;
- პრობლემის განსაზღვრა;
- მონაწილეთა დროული დაპატიჟება ადგილის, დროისა და
ხანგრძლ
 ივობის მითითებით;
- შეკრებისათვის ოთახის მომზადება (წყნარი ოთახი, ფლიპჩარ
ტები, მარკერები, გამაგრილებელი სასმელები და სხვა);
- პრეზენტირებისა და სამუშაო საშუალებების მომზადება.
მიმდინარეობის ფაზა
- პრობლემის წარდგენა;
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- იდეებ
 ის დაფიქს ირება არსებული ოთხი წესის შესაბამისად;
- იდეებ
 ის შეგროვება არ უნდა გაგრძელდეს 30 წთ-ზე მეტ
ხანს, ამ დროის განმ ავლობაში, მუშაობის შემდ
 გომ, ნაკლ
 ე
ბად მოსალოდნ ელია ახალი იდეების გამოჩენა;
- შეკრ
 ების მიმდ
 ინარეობ
 ისათვის უზრუნვ ელყოფილი უნდა
იყოს მშვიდი ატმოსფერო.
ფასილიტატორმ ა გონებრივი იერიშის პროცესის წარმ ართვ ის
დროს უნდა დააფიქს იროს ყველა გამოთქმ ული იდეა. ჩანაწერები
 ე უნდა დაიკიდოს. ამგვარად,
ყველასათვის თვალსაჩინო ადგილზ
ახალი იდეების მოძებნისას უკვე გამოთქმული იდეები მხედვე
ლობის არეში რჩება. იდეების დაფიქსირება რაიმე სხვა ფორმით
მაგ. ხმის ჩამწერი მოწყობილობა, სტენოგრაფირება და სხვა, რე
კომენდირებული არ არის.
გონებრ
 ივი იერიშის დროს ფასილიტატორის ამოცანებია:
o წესებისა და თემის დაცვა;
o დაძაბულობისა და დისჰ არმ ონიის გაწონასწ
 ორება;
o იდეებ
 ის ნაკადის შესუსტებისას იმპულს ის მიცემა (მაგ. კი
თხვების დასმით);
o სხდომის დასრ
 ულება;
o დამუშავების ფაზა.
გონებრივი იერიშის შეხვედრის შემდეგ საექ ს პ ერტო ჯგუფის ან
ცალკ ეული პიროვნებების მიერ ხდება ყველა გამოთქ მული იდე
ის დაჯგუფება.
დაჯგუფების კრიტერიუმები:
იქმნება შემდეგი ჯგუფები – უშუალოდ გამოყენებადი იდეებ
 ი;
იდეები რომლ
 ებიც შეიძლება დაიხ
 ვეწოს; გამოუს ადეგარი იდეები.
შეხვ ედრ
 ის ბოლოს, არჩეულ
 ი კრიტერიუმებით გაანალიზების
შედეგად ხდება საბოლოო გადაწყ ვეტილების მიღება.
გონებრივი იერიშის პროცესის მიმდინარეობის შესაძლ
 ო შეც
დომები: შესაძლ
 ოა პასიური წევრების იდეების ბლოკირება.
შეკრება წყდება იდეების ნაკადის პირვ ელივე შეფერხ
 ებისას, მო
ნაწილეები ბევრ დროს ხარჯ
 ავენ იდეის ჩამოყალიბებაზე, მისი
არგუმენტ
 ირებისათვის. დგება იდეების არასრ
 ული ჩამონათვალი
ან ჩამონათვ ალშ
 ი მხოლოდ საკვანძო სიტყ ვები ფიქს ირდება.
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მედიაც
 ია
განვიხილოთ ის პროცესი, რომელს აც მედიაცია ჰქვია და გუ
ლისხმობს შუამავლობას მოლაპარაკებებში.
რას ეფუძნება მედიაც
 ია
• მედიაცია დამყარებულია ადამიანის ღირსების პატივისცემა
ზე; მედიატ
 ორებისათვის დამახასიათებელია პატივისცემაზე
დაფუძნებული ქცევის მოდელი.
• მედიაციისთვის ღირებულია არჩევანის მოკვლევის ღია პრო
ცესი.
• მედიაცია აღიარებს ადამიანის მოთხოვნილებას, გამოხატოს
საკუთარი ემოციები. ადამიანები უკეთ ახერხებენ განსხვავე
ბული თვალს აზრისის მოსმენასა და სხვისი ემოციების გა
გებას მას მერე, რაც თავისი საკუთარი თვალსაზრისისა და
ემოციების გამოხატვის საშუალება მიეც
 ათ.
• მედიაცია ნებაყოფლობითია, ადამიანები მოდიან, სხდებიან
მაგიდასთან. ისინი თანხმდებიან მუშაობის ნორმებზე; ისინი
რჩებიან.
• მედიაცია ეხმარება მხარეებს იმის გაცნობიერებაში, რომ არც
ერთ მათგანს არ გააჩნია საკმარისი ძალა, რათა მარტო გა
დაწყვიტოს დავა.
1999 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში ჩატარებული ტრენინგებიდან,
რომლებიც სკოლების დირექტორებსა და მასწ
 ავლ
 ებლებისთვის იყო
განკუთვნ ილი (80-მდე მონაწილე), მედიაც
 იის ალტერნატივების შე
სახებ შემდეგი ინფორმაცია გამოიკვეთა – სასამართლო, არაოფი
ციალური ავტორიტეტები, გამოცდილი, ჭკვიანი, დამს ახურებული
ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ რჩევის მიცემა; ხევისბერები,
უხუცესები, განათლებული ადამიანები, რომლებიც საზოგადოე
ბის მიერ არიან აღიარებულები; დიპლომატები, რომლებიც ისტო
რიის მანძილზე შუამავლის როლს ასრულებდნ ენ საქართველოს
პოლიტიკურ ცხოვრებაში; სოფლ
 ებსა თუ ქალაქებში მცხოვრები
შუამავლები, ცნობილნი თავისი პატიოსნებითა და ობიექტურო
ბით. ამ ტრენინგების მონაწილეებმა აღნიშნ ეს, რომ ამა თუ იმ
კონფლიქტის გადაწყვეტა სწორედ ზემოხსენებულ ადამიანთა თუ
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ინსტიტუტების გამოცდ
 ილებაზე, სამართლიან ობაზე იყო დამყა
რებული და სწორედ მათ უნდა გადაეწ
 ყ ვ იტათ, ვინ იყო მართა
ლი და მტყუანი. აქედან გამომდ
 ინარე, ან ამ ადამიანებს უნდა
გამოეტანათ განაჩენი და გაეს ამართლ
 ებინათ, დაეს აჯათ ესა თუ
ის მხარე, ან გაემ ართლებინათ და ან რჩევა მიეცათ მათთვის.
ყოველივე ეს შემდ
 ეგზ
 ე მეტყ ვ ელებს – საქართველოში საზო
გადოების დიდი ნაწილი ენდობოდა (და დღესაც ენდობა ზემო
 თ ინსტ
 იტუტს) უმრავლესობის მიერ აღია
ჩამოთვლილ ზოგიერ
რებულ ავტორიტეტულ პიროვნ ებებს, ინსტიტუტებს და მათ აძ
 ლება-გამტ
 ყუნებისა და რჩევის მიცემის უფლებას
ლევდა გამართ
კონფ
 ლ
 იქტის მოსაგვარებლად.
 ლ
 იქტ
 ის მოგვ არება ამ გზით,
რამდენად მიზანშეწონილია კონფ
როდესაც არსებობს შუამავლ
 ობის ფორმა – მედიაცია, რაც გასამარ
 ების გარეშე
თლების, რჩევების მიცემისა და გამტყუნება-გამართლ
 ვ ას ნიშნ ავს. ამ პროცესის შედეგი მშვიდობიანი
პროცესის წარმ ართ
 ევაში მხარეებს
მოლაპარაკება და ხელშეკრულებაა, რომლის მიღწ
ეხმარებათ მედიატორი. სწორედ ეს გახლ
 ავთ მედიაცია.
 იქტ
 ების მოგვარების საკმაოდ ცნობილი მიმარ
მედიაცია კონფლ
 ოდ გამოიყენე
თულებაა დასავლეთის რიგ ქვეყნებში. იგი ფართ
 ლიქტ
 ების მოსაგვარებლ
 ად როგორც ოჯახებში, სკოლებშ
 ი,
ბა კონფ
საქმ იან წრეებ
შ
 ი, ისე – საზოგადოების სხვა ფენებში.
 ული მოლაპარაკება კი შემ
მედიაციის საშუალებით წარმ ართ
 ება – მოლაპარაკებისას მხარეები საუბრობენ
დეგნაირად ვითარდ
თავიან თ საჭიროებებზე, ინტერესებზე და განიხილავენ პრობლე
 ის გზებს.
მას, ეძებენ მისი მოგვ არების, გადაჭრ
რ
 ებთ ა.შ.შ.-ში (Eastern Mennonite
ამ შემთხვ ევაში, ჩვენ ვისაუბ
University) დანერგ
 ილი მედიაციის ტრადიციებ
 ზე, რომლებიც ნა
წილობრ
 ივ ბალტ
 იმორის მედიაც
 იის ცენტრის გამოცდილებაზეა
დაყრდნ ობილი.
ბალტ
 იმორის მედიაციის ცენტრში დაგრ
 ოვილი გამოცდ
 ილება
 ეგ ფილოსოფიას ეყრდ
 ნობა – კონფლიქტ
 ის მიმდ
 ინარეობ
 ისას
შემდ
მედიაციის საშუალებით დაპირისპირებულ მხარეებშ
 ი შეიძლება
გამოინ ახოს ის ჯანს აღი პოტენციალი და სურვ ილი, რომელიც
ხელს შეუწ
 ყობს კონსტ
 რუქც
 იული დიალ
 ოგის დაწყებას და მე
 მების მიღწევას.
დიატორის დახმარებით შეთანხ
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ამ შედეგამდე მისვ ლა კი არც თუ ისე ძნელია, რადგან საზო
გადოების რომელი ფენაც უნდა იყოს კონფლიქტში ჩართული,
მასში შეიძლება გამოინახოს ჯანსაღი ძალა და ქმედების უნა
რი, მიმართ
 ული დადებითი ცვლილებებისა და განვითარებისაკენ.
საზოგადოების ყველა ფენაში შეიძლება მოიძებნ ოს ის ჯანსაღი
ელემენტი, რომელიც კონფლ
 იქტის მშვიდობიანი გზით მოგვ არე
ბას დაეხმარება მედიატორის შუამდგომლობით. სწორედ ეს არის
მედიატორის როლი – დაპირისპირებული მხარეებ
 ის მიყვანა მო
ლაპარაკების მაგიდასთან, მოლაპარაკების წარმართვ ა სპეციალუ
რი ტექნიკის გამოყენებით და მხარეების შეთანხმებამდე მიყვანა
 ია
შემდეგი საწყისი აუცილებელი წესების დაცვით – კონფიდენც
ლურობით, მხარეების მიმართ ნეიტრალური პოზიციის გამოვლე
ნით, გაუსამართლებლად და საკუთარი აზრის გამოუთქმ ელად,
რჩევების მიცემის გარეშე.
ეს ყოველივე საკმაოდ ზოგადი აღწერაა იმ რთული პროცე
სისა, რომელსაც მედიაცია ჰქვია. იმისათვ ის, რომ თვალნათლივ
წარმოვიდგინოთ, თუ რა განსხვავებაა ჩვეულებრ
 ივ მოლაპარაკე
 ულ მოლაპარაკებას შორის,
ბასა და მედიაციის ტექნიკით გამართ
განვიხილოთ ჩვეულებრივი მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც
ძალიან ხშირია ჩვენს რეალობაში და, შემდეგ, შევადაროთ იგი
მედიაციის საშუალებით წარმართულ მოლაპარაკებას.
ჩეულებრივი მოლაპარაკების პროცესი

პოზიცია
პოზიცია

პრობლემა
ინტერესები
საჭიროება

ინტერესები
საჭიროება
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ჩვეულებრ
 ივი მოლაპარაკება შემდეგნ აირ
 ად ვითარდება: მოლა
პარაკებისას მხარეებ
 ი აფიქს ირებენ თავიანთ პოზიციებ
 ს, საუბ
 რო
ბენ მხოლოდ მათზე და ნაკლ
 ებად ეხებიან თავიანთ ინტერესებს,
საჭიროებ
 ებს და იმ მთავარ პრობლ
 ემას, რომელიც მოით
 ხოვს და
უყოვნებლ
 ივ გადაწყვ ეტას.
მედიაციის საშუალებით წარმართული პროცესი

საჭიროება
ინტერესები

ინტერესები
საჭიროება

პრობლემა

როგორც ვხედავთ, საკმაოდ დიდი განსხ
 ვავებაა ჩვეულებრივი
გზით წარმ ართ
 ულ მოლაპარაკებასა და მედიაც
 იის გამოყენებით
გამართულ მოლაპარაკებას შორის. პირვ ელ შემთხ
 ვევაში მხარეე
ბი მხოლოდ პოზიციების დაფიქსირებას ანდომებენ დროს და არ
საუბ
 რობენ თავიანთ საჭიროებ
 ებსა და ინტერესებზე, არ მუშაობენ
პრობლ
 ემის გადაჭრაზე. ეს ყოველივე კი, ლოგიკურად, უშედეგო
 ება, რადგან მხოლოდ პოზიციების და
მოლაპარაკებით სრულდ
ფიქსირებით შეუძ ლებელია პრობლემის გადაწყვეტა.
 ხვ ევაში, როდესაც საუბარია მედიაციის გამოყენე
მეორე შემთ
ბით მოლაპარაკების წარმ ართვაზე, ჩვენ ვხვდებით მოლაპარაკე
ბის იმ სახეობას, რომელიც მხარეებ
 ს აძლევს იმის საშუალებას,
რომ ისაუბ
 რონ თავიანთ საჭიროებებზე, ინტერესებზ
 ე და იმუშაონ
პრობლ
 ემის მოგვ არებაზე მედიატ
 ორის დახმ არებით.
 ა
ამ შემთხვევაში ნათელია, რომ მხარეების შეთანხმებამდე მისვ ლ
უფრო ადვილია და შესაძლებელი, რადგან ისინი არა მხოლოდ
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პოზიციებს აფიქსირებენ, არამედ მუშაობ
 ენ პრობლემის მოგვარე
ბაზე და ღიად საუბრობენ თავიან თ ინტერესებსა თუ საჭიროე
ბებზე. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მედიაცია ის ტექნიკაა, რომლ
 ის
გამოყენებისას კონფლიქტის მოგვარება მოლაპარაკების შედეგად
სავსებით შესაძლ
 ებელია. ეს ის პროცესია, რომლის სწორად წარ
მართვისას ორი დაპირისპ ირებული მხარე იწყებს დიალოგს, გა
მოთქვამს თავის მოსაზრებებს, ეძებს გზებს პრობლემის გადასაჭ
რელად და, ბოლოს, კონფლიქტის მოგვარებაზე თავად მუშაობს.
შორიდან ყველაფერი ისე გამოიყურება, რომ მხარეები თვითონ
ეძებენ გამოსავალს შექმნილისიტუაციიდან, მუშაობენ კონფლიქტის
მოგვარებაზე. სინამდვილეში კი მედიატორი უძღვება ამ პროცესს
და სწორედ მისი დამსახურებაა, თუ ყველაფერი ასე გამოიყ ურე
ბა შორიდან.
მედიაცია დაპირისპირებულ მხარეებს სთავაზობს, თავად გადა
 ი იმის მაგივრ
 ად, რომ სხვა ინს
წყვ იტონ თავიან თი კონფლიქტ
 ენ მისი მოგვარების საშუალება,
ტიტუტსა თუ პიროვნებას მისც
მათ ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღების უფლება.
მედიაციის საშუალებით დაპირისპ ირებული მხარეები მიდიან
მოლაპარაკების მაგიდასთან იმისათვის, რომ მოუსმ ინონ ერთმ ა
ნეთს. ამასთანავე, ერთმანეთს გაუზიარონ ის იდეები, რომლებიც
პრობლემის მოგვარებას დაეხმარება და, თუ მოისურვებენ, დადონ
ხელშეკრულება, რომელიც დაწვრ
 ილებით აღწერს მათ მოთხოვ
ნებსა და საჭიროებებს.
მედიატორი არ არის მოსამართლე, რომელიც გამოავლენს დამ
ნაშავეს და – შემდეგ უფლებამოსილი, რომ გამოუტანოს განაჩენი.
მედიატორმა მხარეები უნდა გაამხნევოს მოლაპარაკების პროცესში
აქტიური მონაწილეობის მისაღებად და მათ გადასცეს პროცესის
განვითარებისათვის ხელშემწყობი ძალაუფლება. მან უნდა აგრძნო
ბინოს მხარეებს, რომ სწორედ ისინი არიან მთავარი მონაწილეებ
 ი
პრობლემის მოგვარებაში და მედიატორი კი დამხ
 მ არეა, რომელიც
ხელს უწყობს ორივე მხარეს იმაში, რომ საუკეთესო გამოსავალი
 ი, ორივე მხარისათ
მოძებნონ. ეს გამოსავალი კი, საბოლოო ჯამშ
ვის მისაღები და მომგებიანი უნდა იყოს.
მედიაციაშ
 ი არ არსებობს წაგება-მოგება ან მართალ-მტყ უანი.
ეს ის პროცესია, რომელშიც ორივე მხარის საჭიროება და თვალ
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საზრისია გათვ ალისწინებული და, საბოლოო ჯამში, ორივე მხარე
მოგებული რჩება მოლაპარაკების შედეგად.
მედიაციის პროცესშ
 ი ხუთი საფეხურია: პროცესის მშენებლო
ბა, პერსპ ექტ
 ივების გაზიარება, სიტუაც
 იის ნათელყოფა და მისი
გამორკვევა, იდეებ
 ის განვითარება და გადაწყ ვ ეტილების მიღება.
ეს საფეხურები იმის მიხედვ ითაც შეიძ ლ
 ება განიხილებოდეს, თუ,
კონკ რეტულად რა არის მხარეებ
 ის საჭიროებ
 ა და თავად სიტუა
 ხ
 ოვს. ზოგადად კი ეს ყველაფერი
ცია როგორ განვ ითარებას მოით
ასე გამოიყურება:

პროცესის
მშენებლობა

საკუთარი
ხედვის
გაზიარება

გადაწყვეტი
ლების მიღება

იდეების
განვითარება

სიტუაციის
გამორკვევა

განვიხილოთ თითოეული საფეხური ცალ-ცალკე.
1. პროცესის მშენებლობა: მედიატორი ორივე მხარეს უხსნის
თავის (მედიატორის) როლს მოლაპარაკების პროცესშ
 ი და დაწ
ვრილებით აცნობს პროცესის მიმდინარეობის წესებს. ამის შემდ
 ეგ
იგი აღწევს ორივე მხარის მიერ პროცესის მსვლელობის წესების
სრულ გაგებას, მიღებას. მედიატორი ჯგუფის მუშაობის ნორმ ებს
ადგენს და იწყებს დღის წესრიგის შემუშავებას ორივე მხარესთ
 ან
ერთად.
2. პერსპექტ
 ივების გაზიარება: ამ დროს მხარეები ყვებიან მომ
ხდარი კონფ
 ლ
 იქტ
 ის შესახებ, ანუ გადმ ოსცემენ თავიანთ ხედვას
მომხ
დ
 არ კონფლიქტზე – ხდება ინფორმ აციის გადმოცემა, ვენ
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ტილაცია, ანუ – მხარეების დაცლა ემოციებისა და ფაქტ
 ებისაგან,
რაც მათ მომხდარი კონფლიქტის შედეგად დაუგროვდათ.
მედიატორი ორივე მხარეს ეხმარება, რათა მათ აღიარონ ერ
თიმეორის სინამდვილე, სუბიექტური რეალობა, ხედვა, მომხ
 და
რი კონფ
 ლიქტ
 ისა. ამის შემდეგ, მედიატორის მხრიდან, ხდება
ახალ ინფორმაციაზე ყურადღების გამახვ ილება. ხშირად, თითო
ეული მხარის მონაყოლში ახალი ინფორმაცია იკვეთება მომხდარი
კონფლიქტის შესახებ, რაც ერთმ ანეთის მოსმენის შემდეგ იჩენს
ხოლმე თავს. ამის შემდეგ იწყება დისკუსია, რომლის დროსაც
ყურადღება მახვილდება ახალ ინფორმ აციასა და მხარეების მიერ
მოყოლილ ფაქტებზე, ანუ – მხარეებ
 ის სუბიექტურ რეალ
 ობებზე,
მათ მიერ აღწერილ კონფლიქტზე.
3. სიტუაციის ნათელყოფა, გამორკ ვევა: ამ დროს მედიატორი
ცდილობს, მიღებულ ინფორმაციას ა და საკითხებზე მუშაობას, სა
კითხების ნათელყოფასა და გამორკვევას, საერთო ინტერესების
გამონახვას და მათ მნიშვ ნელობაზე ხაზგ
 ასმით საუბარს.
4. იდეების განვითარება: ამ დროს მედიატორი აფიქსირებს მხა
რეების მიერ გამოთქმულ აზრებს, მათ მიერ მიგნებულ გამოსავალს
კონკ რეტული სიტუაციიდან. იგი ხელს უწყობს მათი იდეებ
 ის გან
 ა შექმნილი მდგომარეობიდან,
ვითარებას. იწყება გამოსავლის ძიებ
რაზედაც ორივე მხარე მედიატორის დახმარებით მუშაობს.
5. ბოლო საფეხური გადაწყვეტილების მიღებაა, როდესაც ორივე
მხარე იწყებს ფიქრს კონფლიქტის შედეგად შექმ ნილი პრობლე
მის გადაჭრაზე. მედიატორი აფიქსირებს პრობლემის მოგვარების
სხვადასხვა ვარიან ტს, რომლებიც მხარეების მიერ მოფიქრებული
 თან ერთად ეძებს ოპ
და დასახელებულია. მედიატორი მხარეებ
ტიმალურ ვარიანტს ჩამოთვლილთაგან და მათთან ერთად ადგენს
დაწვრილებით შეთანხმება – ხელშეკრულებას.
მედიატორის მუშაობა მოლაპარაკებისას შემდეგ ასპექტ
 ებზ
 ე უნ
და იქნეს დამყარებული.
1. მედიატორმა უნდა შექმნას გარემო, რომელშიც მხარეები იგ
რძნობენ, რომ ისინი თავად არიან გადაწყვეტილების მიმღებნი,
რომ ძალაუფ
 ლება მათ ხელშია და თავად უნდა გადაწყვ იტონ,
თუ რა გზებით შეიძლება მოგვარდეს მათი პრობლ
 ემა;
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2. მედიატ
 ორი ეხმარება მხარეებს იმ ბარიერების დანგრ
 ევაში,
რომლ
 ებიც მათ ხელს უშლის თავიანთ პრობლემაზე კონცენტ
 რ
 ი
რებაში. ამის შემდეგ მხარეები უფრო ნათლ
 ად დაინ ახავენ და
გაანალიზებენ საკუთარ პრობლ
 ემას, იფიქრებენ მის მოგვ არებაზე.
3. მედიატორი ეხმარება მხარეებ
 ს, რომ მათ კარგად გაიგონ
ერთმ ანეთის საჭიროებები, ინტერესები და პერსპ ექტ
 ივები. ეს კი
მათ მისცემს საშუალებას, რომ ისაუბ
რ
 ონ პრობლ
 ემის საკუთარ
ხედვ აზე და, ასევე, მეორე მხარის ხედვასაც კარგად ჩასწვდნენ.
 გარ მო
თუ მივადევნებთ თვალყურს მედიაციის ტექნ იკით შემდ
 ებრივ მოლაპარაკებას, რომელიც
ლაპარაკების პროცესს და ჩვეულ
ასე ხშირია ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ის სტრა
 ისათვის
ტეგია, რომელიც მოლაპარაკებისა და პრობლემის გადაჭრ
სასარგ
 ებლოა, სრულად არის გამოყენებული მედიაც
 იაშ
 ი; ხოლო
ის სტრატეგიები, რომლებიც მოლაპარაკების განვითარებისათვ ის
დამღუპველია და პრობლემას არ ჭრის, ხელს უშლის შედეგის
მიღებას, მეტ-ნაკლებად, იმ მოლაპარაკებებში გამოიყ ენება, რომ
ლებიც მედიაციის ტექნ იკის გარეშე მიმდინარეობს.
განვიხილოთ სქემა, რომელშიც მოლაპარაკების ორი პერსპ ექ
ტივაა წარმ ოჩენილი:
 ებლ
 ო სტრატეგია, რომე
1. პრობლემის გადაჭრისათვის სასარგ
 იაში გამოიყენება;
ლიც მედიაც
2. პრობლემის გადაჭრისათვის წარუმატებელი სტრატეგია, რო
 ივი მოლაპარაკებე
მელიც, ხშირად, დამახასიათებელია ჩვეულებრ
ბისთ
 ვ ის.
1. პრობლემის გადაჭრისათვის
სასარგებლო სტრატეგია:

2. პრობლემის გადაჭრისათვის
წარუმატებელი სტრატეგია:

კომუ ნიკა ცია:
1. გახსნილობა, გულწრფელობა;
გულჩათხრობილობა;
2. პირდაპირობა;
3. დამაჯერებლობა.

კომუ ნიკა ცია:
1. ჩაკეტილობა,
2. არაპირდაპირობა;
3. იძულება.

განწყობები:
1. ნდობა;
2. მომავალზე ორიენტირება;
3. ასერტიულობა (პოზიტიური
სიმტკიცე).

განწყობები:
1. უნდობლობა და ეჭვი;
2. წარსულზე ორიენტირება;
3. აგრესიულობა, თავდაცვა.
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პროცესი:
1. პრობლემის “შეტევა”;
2. ინტერესებზე ფოკუსირება;
3. საერთო ვერსიების
გამომუშავება.

პროცესი:
1. ერთმანეთის შეტევა;
2. პოზიციებზე ფოკუსირება;
3. მხოლოდ საკუთარი პოზიციების
გამომსახველი ვერსიების გამომუშავება.

შედეგი:
1. მოგება-მოგება;
2. საჭიროებების
დაკმაყოფილება;
3. ურთიერთობა.

შედეგი:
1. წაგება-მოგება;
2. კომპრომისი პოზიციებს შორის;
3. გაუცხოება.

ამ სქემიდან ჩანს, რომ მედიაც
 იაში გამოყენებული სტრატეგიები
წარმატებული მოლაპარაკების მეტ ალბათობას იძლევა, ვიდრე – ის
სტრატეგიები, რომლებიც ნაკლებად ორიენტ
 ირებულია შედეგზე.
მედიატორის დახმარებით წარმართული პროცესი საშუალებას
იძლევა: ა) მხარეებმა მხოლოდ საკუთარი პოზიციების დაფიქსი
რებით არ წარმართონ მოლაპარაკება; ბ) მხარეებმა საერთო პრობ
ლემის გადაწყვეტაზე ერთმანეთის ინტერესებისა და საჭიროებე
ბის გათვალისწინებით იმუშაონ; გ) მხარეები თავად მივიდნენ
შეთანხმებამდე.
ამ პროცესის შედეგი მოგება-მოგებაა, ე.ი. ორივე მხარე მო
გებული რჩება. მედიაციის გზით წარმართული მოლაპარაკების
პროცესისას გათვალისწინებულია თითოეული მხარის საჭიროება,
ინტერესი. თავად პრობლემა ორივე მხარის მიერ ერთობლივადაა
გადაწყვეტილი და არა მესამე მხარის მიერ, რომელმ აც, შეიძლე
ბა, ვერ გაითვალისწინოს მხარეთათვის მნიშვნელოვანი დეტალები,
რაც კონფლიქტის ესკალაციის მიზეზი შეიძლება გახდ
 ეს მომა
ვალში. მხარეებს საშუალება ეძლევათ, თითოეული დეტალიც კი
შეათანხმონ ერთმანეთთან და, მედიატორის, საშუალებით საბო
ლოო ხელშეკრულებაზე იმუშაონ.
ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნ ები, რომლ
 ებიც მედიაციის
პროცესისას უნდა იქნას შენარჩუნებული, შემდეგში მდგომარეობს:
მედიატორი აბსოლუტურად ნეიტრალური უნდა იყოს მხარეებ
 ის
მიმართ. მან არასოდეს უნდა მისცეს თავს უფლება, რომ გაამართ
ლოს ან გაამტყ უნოს ერთი ან მეორე მხარე, გაასამართლოს ისინი.
მედიატ
 ორს არა აქვს უფლება, მხარეებ
 ს რჩევა მისცეს და, ამით,
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საკუთარი აზრი დააფ
 იქსიროს, თუნდ
 აც მიიჩნევდეს, რომ იცის
გამოსავალი კონკრეტული სიტუაც
 იიდ
 ან. მედიატ
 ორის ძირითადი
დანიშნულებაა, ხელი შეუწყოს ორ დაპირისპ ირებულ მხარეს მოლა
პარაკებაში და თავად მათ მოაძებნ ინოს გამოსავალი კონკ რეტული
სიტუაც
 იიდან, ამუშაოს პრობლემის გადაჭრ
 ასა და, შემდეგ, ხელ
შეკრ
 ულების დადებაზე. ამასთ
 ანავე, მედიატ
 ორმ ა განს აკუთრებული
გარემო უნდა შექმ ნ ას ნდობის მისაღწევად. ამ პროცესში ერთ-ერთი
 იდენციალურობა – მედიატორმა
მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა კონფ
 ს შორის მომხდ
 არი კონფლიქტ
 ი და,
არ უნდა გაახმ აუროს მხარეებ
საერთოდ, მედიაც
 იის პროცესის მსვლელობის ამბავი.
 ით, ყველაზე
როგორც ზემოთ აღვნიშნ ეთ, მედიაცია, დღესდღეობ
 იქტის მშვიდობიან ი გზით მოგვა
ნეიტრალური ფორმ აა კონფლ
 ა და დანერგ
 ვა საშუალ
 ებას იძლევა,
რებისა. მედიაციის შესწავლ
რომ ჩვენს ცხოვრებაში მომხ
დ
 არი კონფლ
 იქტ
 ები წარმ ატებული
მოლაპარაკებებით მოვაგვ აროთ. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ
მედიაც
 ია პოლიციის, სასამართლ
 ოს, არაოფ
 იციალური მრჩევლ
 ე
 იგებლების ალტერნ ატივაა.
ბის-მომრ
 ლ
 აც ბრწყინვ ალე საშუალებაა, რომ
ეს ალტერნ ატივა კი მართ
კონფლ
 იქტი გასამართ
 ლების, გამტ
 ყ უნება-გამართ
 ლ
 ებისა და რჩე
ვების მიცემის გარეშე მოვაგვაროთ.
მაშასადამე, მედიატორი არ არის მოსამართლე, რომელიც გა
მოავლენს დამნაშავეს. არც უფლებამოსილია, ვისმეს განაჩენი
გამოუტანოს. მედიატორმა მხარეები უნდა გაამხნევოს მოლაპარაკების
პროცესში აქტიური მონაწილეობისთვის, დაანახვოს, რომ სწორედ
მხარეები არიან მთავარი მონაწილენი პრობლემის მოგვარებაში,
ხოლო თავად მედიატორი კი მხოლოდ დამხმარეა და ეხმარება
მათ საუკეთესო გამოსავლის მოძებნაში. გამოსავალი კი ორივე
მხარისათვის მომგებიანი და მისაღები უნდა იყოს.
მედიატორის დახმარებით გამართულ მოლაპარაკების შედეგად
კონფლიქტის ორივე მხარე მოგებული უნდა გამოვიდეს.
მნიშვნელოვანია, გვახსოვდეს:
• მედიაცია დამყარებულია ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე;
მედიატორებისათვის დამახასიათებელია პატივისცემაზე და
ფუძნებული ქცევის მოდელი.
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მედიაციისთვის ღირებულია არჩევანის მოკვლევის ღია პრო
ცესი.
მედიაცია აღიარებს ადამიანის მოთხოვნილებას, გამოხატოს
საკუთარი ემოციები. ადამიანები უკეთ ახერხებენ განსხვავე
ბული თვალსაზრისის მოსმენასა და სხვისი ემოციების გაგებას
მას მერე, რაც თავისი საკუთარი თვალსაზრისისა და ემოციების
გამოხატვის საშუალება მიეცათ.
მედიაცია ნებაყოფლობითია, ადამიანები მოდიან, სხდებიან
მაგიდასთან. ისინი თანხმდებიან მუშაობის ნორმებზე; ისინი
რჩებიან.
მედიაცია ეხმარება მხარეებს, იმის გაცნობიერებაში, რომ არც
ერთ მათგანს არ გააჩნია საკმარისი ძალა, რათა მარტო გა
დაწყვიტოს დავა.

მედიაციის ზოგიერთი ძირეული პრინციპი
მედიაცია პროცესია და არა მოვლენა.
მოსმენა
მოსმენა გასაღებია, რათა აღმოაჩინო სხვისი თვალსაზრისი, გა
იგო, ითანამშრომლო და გადაწყვიტო პრობლემები.
გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილებები იქმნება თავად კლიენტების/მხარეების/მოკა
მათეების მიერ. მედიატორები გადაწყვ ეტილებებს არ ქმნიან.
მედიატორები
მედიატორები პროცესის გარეთ ტოვებენ თავის საკუთარ შე
ხედულებებს, გადაწყვეტილებებსა და ამბებს. ისინი უფრო წარ
მართავენ პროცესს, ვიდრე აკონტროლებენ ადამიაე ბს.
კონსენსუსი
მე შევძლებ ამ გადაწყვეტილებით ცხოვრებას.
მე მას მხარს დავუჭერ.
მე არ მოვახდენ მის ბლოკირებას.
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იყავით მიუკ ერძოებელი;

ნუ მოყვებით საკუთარ ისტორიებ
 ს,
პრობლ
 ემებს ;

წარმოიდგინეთ თქვენითავისხვის აჩვენეთ, რომ გესმით არავერბ
 ალური;
ადგილას;
აქტიური მოსმენა;

შეაჯ
 ამეთ გრძნ ობები და ფაქტ
 ები

მიაქციეთ ყურადღება:
სხეულ
 ის ენა;
თვალის კონტ
 აქტ
 ი;

დასვ ით შეკითხ
 ვ ები, რათა უკეთ
გაერ
 კ ვ ეთ;

 იეთ მოსაუბ
რ
 ეს;
ყურადღება მაქც

 ემთ რჩევებს, ნუ შესთ
 ავა
ნუ მისც
ზებთ გადაწყ ვ ეტილებას;

მედიაციის პროცესის საფეხურები
საფეხური
•
•
•
•
•
საფეხური
•
•
•
•
•
•
საფეხური
•
•
•
საფეხური
•
•
•
•

1 შესავალი
მისალმება, ხელის ჩამორთმევა;
კონფ
 იდენციალობა;
შესვ ენებები;
გადაწყვ ეტილებებს ადამიანები ქმნიან ;
წერილობითი შეთანხმება.
2 ამბის თხრობა
მოუს მინეთ ერთს;
მოუს მინეთ მეორ
 ეს;
კიდევ რაიმე?
შეაჯამეთ მთელი ამბავი;
ახალი ინფორმაციაა?
 თ
 ო.
საერ
3 გადაწყვეტილებების ძიებ
 ა
დაასახელეთ საკითხ
 ი;
გონებრივი იერიში გადაწყ ვ ეტილებებზ
 ე;
რას შეიძლება, რომ დაეთანხმოთ.
4 შეთანხმებები
ხელახლა განსაზღვრეთ გადაწყ ვეტილებები;
4WT (ვინ, რა, როდის, სად, როგორ);
რეალობა. ეს შესაძლებელია?
რა მოხდება, თუ...?
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•
ბალანსი;
•
დაწერეთ შეთანხ
 მ ება.
არჩევანი – კოკუსი: ხომ არ შეგვეწყვიტა ცოტა ხნით...
•
კონფიდენციალური;
•
დამატებითი ამბის თხრობა;
•
გადაწყვეტილებები;
შეაჯამეთ, როდესაც დაბრუნდებით.
•
საფეხური 1 – შესავალი და მუშაობის ნორმები: საუბრისათვის
უსაფრთხო გარემოს შექმნა
1. “გამარჯობა, მე ვარ....” (ხელის ჩამორთ
 მევა)
2. “დიდი მადლობა, რომ მედიაციის პროცესი აირჩიეთ.
ხომ არ ისურვებდით, რომ დაგვეწყო საუბარი?”
3. “ყველაფერი, რასაც იტყვით კონფ
 იდენციალ
 ურია...
თითოეულ თქვენგანს ექნება ლაპარაკის საშუალება...
შემდეგ ჩვენ დაგეხმარებით გადასაწყვეტი საკითხების განსა
ზღვრაში...
გადაწყვეტილებები თქვენ თვითონ უნდა შეიმუშაოთ...
ჩვენ აქ იმისთვის არ ვართ, რომ ვინმე ან რაიმე განვს აჯოთ...
ჩვენ არ ვწყვეტთ იმას, თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი გა
დაწყვეტილება...
შესაძლოა, ჩვენ მოვინდომოთ შესვენების მოწყობა, რათა ცალ-ცა
ლკე შეგხვდეთ და გაგესაუბროთ, ან მოვითათბიროთ ერთმანეთთან
შეხვედრის ბოლოს, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაგაკმ აყოფი
ლებთ თქვენს მიერ მიღებული გადაწყ ვ ეტილებები, შეიქმნ ება წე
რილობითი ხელშეკრულება, რომელს აც ხელს მოაწ
 ერთ.”
4. “არსებობს რამოდენიმე ძირითადი წესი, რომელზ
 ეც პრო
ცესის დაწყებამდ
 ე უნდა შევთანხმდეთ:
• არ შეაწყვეტინოთ
• ნუ მიაწებებთ იარლიყებს და ნუ დაამ ცირებთ
• მთელი სერიოზულობით იმუშავეთ პრობლ
 მის გადაწყვეტაზე
• იყავით პატიოსანი”.
მედიატორი მიუკერძოებელი მსმენელია, რომელიც მედიაციის
პროცესს უძღვება.
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საფეხური 2 – ამბის თხრობა: მოსმენა შეწყვეტის გარეშე
5. “თუ შეიძლება, გვითხ
 არით რა მოხდ
 ა...” (მიმართ
 ეთ ერთ პი
როვნებას).
6. მიეცით თავისი ამბის მოყოლის საშუალება. აქტიურად მო
უსმ ინეთ.
7. “როგორ იგრძ ენით თავი, როცა...?”
8. “ასე რომ...“ გრძნ ოებისა და ფაქტების პერიფრ
 აზი.
 ვა მეორე პიროვნ ებას: “თუ შეიძლება, მოგ
9. დაუს ვით შეკითხ
ვიყევით რა მოხდა...”.
 ად მო
10. მიეცით თავისი ამბის მოყოლის საშუალება. აქტიურ
უსმინეთ.
11. “როგორ გრძნობდით თავს ამის გამო?”
12. “მაშ,...“ გრძნ ობებისა და ფაქტების პერიფრაზი.
13. შეეკითხეთ თვითოეულ პიროვნებას: „ხომ არ არის კიდევ
რაიმე, რისი თქმაც გსურთ?“ პერიფრაზი.
 ები).
14. შეაჯამეთ ამბავი მთლიან ად. (გრძნობები და ფაქტ
 ვ ის რაიმე ახალი ინ
15. “----- მოსენისას ხომ არ იყო თქვენთ
 ს).
ფორმაცია?“ (კითხვ ა დაუსვით თვითოეულ
 ო. ისაუბ
 რეთ იმაზე, რაც საერთოა.
16. მოინიშნეთ საერთ
კოკუსი: შეხვედრები თვითოეუ
 ლ ადამიანთ
 ან განც
 ალკ ევებუ
ლად (მედიატ
 ორები ერთად რჩებიან).
“ნება მოგვ ეცით, გამოვაცხადოთ შესვენება, რათა თვითოეულს
განც
 ალკ ევებულად შეგხ
 ვ დ
 ეთ...”
 იდენც
 იალ
 ურია...”
“ეს შეხვედრა კონფ
“ხომ არ გსურთ, რომ რაიმ ე ახლა თქვათ, როდესაც ....... აქ
არ არის?”
“ხომ არ ისურვ ებდ
 ით, რომ ამაზე ვისაუბროთ, როდესაც დავ
ბრუნდებით (ერთად დავს ხ
დ
 ებით)?”
“რეალურად რა გსურთ, რომ დღეს აქ მოხდ
 ეს? შეეკითხეთ გა
დაწყვეტილებების თაობ
 აზე”.
“ხომ არ არის რაიმე, იქიდან რაც თქვენ თქვით რისი გამო
ტანაც არ გინდ
 ათ, როდესაც დავბრუნდ
 ებით”.
როდესაც ყველა ბრუნდ
 ება და ერთად სხდებიან, ხდება კო
კუსის შეჯამება.
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სთხოვეთ მონაწილეებს თქვან, თუ რაზე ისაუბრეს - ან მედიატორები ახდენენ საუბრ
 ის შეჯამებას.

საფეხური 3 – გადაწყვეტილებების ძიება: საკითხების დასახე
ლება, ალტერნეტივების შექმნა
17. განსაზღ
 ვრეთ გადასაწყვეტი საკითხები
 ეს...”
• “რა გსურთ, რომ დღეს აქ გადაწყდ
 ონ გადასაწყ ვეტი სა
• სთხოვეთ მონაწილეებს, რომ განსაზღვ რ
კითხები.
 ები და
•
მას მერე, რაც მონაწილეებმა დაას ახელეს საკითხ
მედიატორებმა – მოისმინეს, მათ შეუძლიათ დაეხმ არონ მონაწი
 ების დასახელებაში.
ლეებს საკითხ
საკითხ
 ები:
		
ü ჭორები
ü დამოკიდებულება
 ებაზე დაპატიჟება
ü წვეულ
 იქრ
 დ
 ეთ გადაწყ ვეტის გზებზე...”
18. “იქნ ებ, დავფ
 ლ
 ი პიროვნ ება რიგ-რიგობით გამოთქ ვ ამს მოსაზრებებს
თითოეუ
ყველა იდეის გათვ ალისწ
 ინება ხდება, რაც არ უნდა წარმ ოუდ
 ად მიგვაჩნ დ
 ეს.
გენლ
ჩამოწერეთ ეს იდეები ქაღალდ
 ზ
 ე, დაფაზე, პლაკატზ
 ე.
მედიატ
 ორები თავის ვარიან ტ
 ებს არ სთავაზობენ.
ჭორები
ü “ყურადღებას არ მივაქცევ, თუ რაიმ ეს გავიგებ”.
ü “თუ რაიმეს გავიგებ, წავალ და ვიკითხავ ამაის შესახებ”.
ü “მოვალ და პირდაპირ შენ გეტყ ვი, თუ რაიმეს თქმა მო
მინდება”.
ü “შენს შესახებ არ ვილაპარაკებ”.
19. “რომელ გადაწყვეტილებებს შეგიძლიათ, რომ დაეთანხმოთ?”
თითოეულს პირადად შეეკითხეთ
ან
20.”შეგიძლ
 იათ თუ არა, რომ დაფიქრდეთ გადაწყვეტილებაზე...
საკითხისთვის?” (შეეკითხეთ ერთ პიროვნებას)
“რას ფიქრობთ ამგვარ გადაწყვეტილებაზე?” (ჰკითხ
 ეთ მეორე
პიროვნებას)
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ან
21. “როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს ამ საკითხის გა
დაწყ ვ ეტა?” (ჰკითხეთ თითოეულ
 ს).
22. “თქვენ რა გსურთ?” (ჰკითხ
 ეთ თითოეუ
 ლ
 ს).
“გადავწყ ვ იტოთ ერთად”
___________________________________________________________
___________________________________________________________
საფეხური 4 – შეთანხმება: მხარეების კმაყოფილება, გადაწყ ვ ე
ტილება ყველას მოსწონს
23. ხელახლ
 ა ჩამოაყ ალიბეთ საბოლოო გადაწყვეტილება(ები)
 ობთ, ეს გადაწყ ვ ეტილება იმუშავებს?
24. “როგორ ფიქრ
რეალისტურია/ შესაძლ
 ებელია?”
25. 4WH ვინ? რა? როდის? სად? როგორ?
კარგი გადაწყვეტილებაა?
ორივე ნამდვილად კმაყოფილები ხართ?
იმუშავებს ეს გადაწყ ვ ეტილება?
26. “რას გაკეთებდით იმისათვის, რომ ეს პრობლემა აღარ წა
რ
 ას?”
მოიჭ
 ა?”
27. “როგორ მიგაჩნიათ, პრობლემა გადაწყ დ
28. მიეცით შეთანხმებას წერილობითი სახე
 ერეთ საბოლოო შეთანხმებას
29. ხელი მოაწ
30. “თუ შეიძ ლ
 ება შეატყ ობინეთ თქვენს მეგობრ
 ებს, რომ თქვენ
 ემა და, რომ მათ აღარ უნდა გააგ
რ
 ძე
გადაწყ ვ იტეთ ეს პრობლ
ლონ მითქ მა-მოთქმა იმ პრობლემასთ
 ან დაკავშირებით, რომელიც
თქვენ ერთობლივად უკვე გადაწყ ვიტეთ.”
31. “გილოცავთ”.
დაიც
 ავით ბალანსი:
შეთანხმდით თუ არა სათითაოდ რაიმ ე ქმედებაზე?
ყველაფერს ერთი პიროვნ ება ხომ არ აკეთებს, ან იქნებ სხვაზე
მნიშვ ნელოვნ ად ბევრ
 ს?
რეალ
 ურობის გადამოწმ ება:
გადაწყვეტილებები ნამდვილად შესაძლებელია?
32. “მოდით, ყველამ ჩამოვართვათ ერთმანეთს ხელი”.
მედიატორებო, მხარეებმა ერთმ ანეთს გაუგ
 ეს?
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მოლაპარაკებებისა და კონფლიქტის მოგვარების ნეიტრალური
ტექნიკა – მედიაცია, მშვიდობის მშენებლობის პროცესის განუ
ყოფელი ნაწილია.
თუვსაუბრობთ კონფლიქტების მშვიდობიანიგზით მოგვარებაზე,
ხაზი უნდა გაესვას მედიაციის როლს, როგორც მოლაპარაკებების
ყველაზე ეფექტიან ტექნიკას. მედიაციის გამოყენება ისევე მნიშვნე
ლოვანია მშვიდობის მშენებლობისათვის, როგორც სხვა მრავალი
მიმართულება, რომელთაც, ნაწილობრივ, ზემოთ შევეხეთ. სწორედ
ყველა კომპონენტის ერთად გათვალისწინებაა აუცილებელი იმ
მთლიანი პროცესის განვითარებისათვის, რომელსაც ომის შემდგომ
ქვეყანაში მშვიდობის მშენებლობა ჰქვია.
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მშვიდობის მშენებლობა
მშვიდობის დამკ ვიდრება გახლეჩილ საზოგადოებ
 აში
მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლ
 ები – კონფ
 ლიქტის მოგვ ა
 ობები გახლ
 ეჩილ საზოგადოებ
 აში.
რების შესაძლებლ
არ არსებობს მშვიდობა შერიგების გარეშე, არ არსებობს შერიგება
დიალ
 ოგის გარეშე, დიალ
 ოგი კი ერთიმეორ
 ის აზრის აღიარ
 ებაა.
მშვიდობის მშენებლ
 ობა თეორიულ
 ად და პრაქტ
 იკულადაც ძა
ლიან რთული პროცესია და ამავე დროს, საოცრად მტკივნ ეული.
მეცნ იერების ეს დარგ
 ი ეყრდნობა კონფლ
 იქტის მოგვარების იმ
ძირითად პრინციპს, რომლ
 ის მიხედვით ორი დაპირისპ ირებული
ადამიანი, ჯგუფი თუ ერი, ერთმანეთს უნდა შეურ
 იგდეს, რათა
მოხდ
 ეს მომავალი შესაძლ
 ო კონფ
 ლ
 იქტ
 ებისა და ომების თავიდან
აცილება, რათა წარსულის შეცდ
 ომები აღარ განმ ეორ
 დეს; არავის
სიცოცხ
ლ
 ე არ შეეწიროს ომს, რომელიც წარუმატებელი მოლაპა
რაკებების შედეგია. ერთი მხრივ, ომები ჩვენი თაობების სინამ
დვილეა, მეორ
 ე მხრივ, ვიცით, რომ წარმატებული მოლაპარაკება
შესაძლ
 ებელია – ამას მშვიდობის მშენებლობის მეცნიერების წამ
ყვანი სპეციალისტები როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად
გვიმტ
 კიცებენ.
გავაცნობიეროთ ის, რომ შეიძლება კონფ
 ლ
 იქტის აცილება და
მოგვ არება მშვიდობიანი გზით, ანუ შესაძლ
 ებელია მშვიდობის
მშენებლ
 ობა იმის მიუხედავად, რომ თავად ეს პროცესი რთუ
ლია. ყველა ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ იგი განვახორციელოთ
ცხოვრებაში, რადგან ყველაზე რთული და მტკივნ ეული პროცესის
გადატანაც კი, ალბათ, სიმძ იმით ვერაფრ
 ით შეედ
 რ
 ება ერთი ადა
მიან ის სიცოცხლ
 ის დაკარგ
 ვას – თითოეუ
 ლი ადამიანის სიცოცხ
ლე ხომ ფასდაუდ
 ებელია. უნდა შევძ ლოთ ტკივილის გათავისება
და იმ პროცესშ
 ი ჩაბმ ა, რასაც მშვიდობის მშენებლობა ჰქვია. ამ
გზით მივაღწევთ იმას, რომ უსისხლოდ, ომისა და კონფლიქტის,
ძალადობის გარეშე, მოლაპარაკებების გზით საჭირბ
 ოროტო საკი
თხებს გადავწყვ ეტთ.
მშვიდობის მშენებლობის მეცნიერ
 ება მრავალ ქვეყანაში მომ
ხდარი ომისა და კონფ
 ლ
 იქტ
 ის შესწ
 ავლის საფუძვ ელზე შეიქმ
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ნა მე-20 საუკ უნეში. ეს მეცნიერ
 ება გვთავაზობს კონფ
 ლ
 იქტ
 ის
მოგვარებას იმ ზოგადი მახასიათებელი ნიშნების გათვალისწინე
ბით, რომელნიც აღმოჩენილ იქნა ამა თუ იმ ქვეყანაში მომხდარი
კონფლიქტის შესწავლის, ანალიზისას, რაც კულტუროლოგიური
სხვაობების გათვალისწ
 ინებით მოხდა. მშვიდობის მშენებლობის
მეცნიერება გვთავაზობს, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში მომხდ
 არი
კონფლიქტების საფუძველზე გაკეთებული ანალიზი გამოვიყენოთ
კონკრეტული კონფლიქტის უკეთ გასაგებად, გასაან ალიზებლად
და მასში მონაწილე ხალხის როლის დასადგენად. ეს ყველაფერი
კი აუცილებელია იმისთვის, რომ უკეთ შევძლოთ კონკრეტული
კონფლიქტის მოგვარება.
 არ ომებსა თუ
გასათვალისწინებელია, რომ მსოფლიოში მომხდ
 ი არის
კონფლიქტებში, მათში მონაწილე ხალხს ა და მათ ლიდერებშ
საერთო მახასიათებელი ნიშნები, რომელთა გაცნობა დაგვეხმარე
ბა საკუთარი კონფლიქტის უკეთ გაგებასა და მის წარმ ატებით
მოგვარებაში.
მოდით, ჩვენც გამოვიყენოთ მშვიდობის მშენებლობა ჩვენს ქვე
 იქტების მოსაგვარებლად და მშვიდობის
ყანაში მომხდარი კონფლ
მშენებლობის პროცესის დასაწყებად, გასავითარებლად.
 მობს ან რას
რა არის მშვიდობის მშენებლობა? რას გულისხ
მოიცავს ეს დარგი, რომელიც დასავლეთის ქვეყნ ებში ასეა გან
 ი, რომლებშიც
ვითარებული? როგორ ვითარდება იგი იმ ქვეყნებშ
კონფლიქტები და ომები იყო და დღესაც მიმდინარეობს? რომელ
ფენებს მოიც
 ავს იგი და ბოლოს, ალბათ, მთავარი კითხვაც ისმის
– ვისი ვალდებულებაა ამ დარგის განვ ითარება – კონფ
 ლ
 იქტ
 ის,
ომის თავიდან ასაცილებლად და მათ მოსაგვ არებლად?
დაახლოებითი პასუხები ზემოჩამოთვლილ ყველა კითხ
 ვაზე შე
იძლება მოიძებნოს. ბოლო კითხვას საქართვ ელოში 2000 წელს ჩა
ტარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა უმრავლესობამ (დაახლოებით
180-მდე მონაწილე) შემდეგი პასუხი გასც
 ა – რა თქმა უნდა, მთავ
რობას აკისრია მშვიდობის მშენებლობის განვითარება და კონ
ფლიქტის აცილება-მოგვარება. ეს პასუხი, ერთი მხრივ, უდაოდ
სწორია, მაგრამ ამასთან, ძალიან ცალმხრივიც. ეს ყველაფერი კარ
გად ასახავს ჩვენი საზოგადოების დღევანდელ დამოკიდებულებას
მოქალაქეობრივი ვალდებულებისა და მოვალეობისადმი – განა
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კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მთელი სახელმ წ
 იფო მხოლოდ მთავრ
 ობაა? განა სახელმ წიფოში
მცხოვრები ის რამოდენიმე მილიონ ი ადამიანი უუფლ
 ებოა? ნუთუ
ხალხ
 ს არ შესწევს იმის ძალა და უნარი, რომ აქტიურ
 ად ჩაებ
 ას
საზოგადოებ
რ
 ივ ცხოვრ
 ებაში და მთავრობას ის განახორციელ
 ე
ბინოს, რაც მათ ინტერესებშია? მაშინ რაღას ნიშნავს სამოქალა
ქო საზოგადოება, თუ არა თითოეუ
 ლი ადამიანის პასუხისმგებ
 რივ ცხოვრებაში,
ლობასა და აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოებ
კონფლიქტ
 ების მოგვ არებასა და მათ აცილებაში, რათა მშვიდობა
 ყ ოს ქვეყნის სვლა უკეთესი მომავლ
 ისაკენ?
დამყ არდეს და დაიწ
 ის ყველა ფე
მშვიდობის მშენებლობა გულისხმ ობს საზოგადოებ
 ვ ას ამ პროცესშ
 ი.
ნის აქტიურ ჩართ
 ობა ფართ
 ოდაა დანერგილი დასავლეთის
მშვ იდობის მშენებლ
რიგ ქვეყნ ებში. იგი არა მარტო თეორიულად არის ჩამოყალი
 ების მიერ პრაქტ
 იკაშია
ბებული, არამედ წამყ ვ ანი სპეციალისტ
რეალიზებული. ეს დარგი სხვადასხვ ა მიმართ
 ულებებს მოიც
 ავს:
მშვიდობის მშენებლ
 ობის საფუძვ ლები, კონფლიქტ
 ების აცილებამოგვ არება, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია, ადამიანის უფლე
 ორობა, ძალადობის ალტერნ ატივები, სამოქალაქო
ბები და თანასწ
 ის როლი, განათლება მშვიდობის მშენებლობისთ
 ვ ის,
საზოგადოებ
მშვიდობის მშენებლ
 ობის კულტურა, გენდერული ბალანსის მნიშ
 თხ
 ოებ
 ისა და განიარაღების საკითხ
 ები, რელიგიე
ვნელობა, უსფრ
 ავლ
 ა კონფლიქტშ
 ი და სხვა.
ბისა და ეთნიკურობის როლის შესწ
აქედან გამომდინარე, საჭიროა ამ მიმართულებების ერთიანი ამუ
შავება იმისათვ ის, რათა დაიწყოს მშვიდობის მშენებლობის პრო
ცესი მთელ ქვეყანაში.
 ობის არსს კარგად ასახავს შემდ
 ეგი იდეა:
მშვ იდობის მშენებლ
არ არსებობს მშვიდობა შერიგების გარეშე, არ არსებობს შერიგება
 ებაა.
დიალოგის გარეშე; დიალოგი კი ერთიმეორის აზრის აღიარ
იმისათვის, რათა მივაღწ
 იოთ დიალ
 ოგს, მოლაპარაკების გამარ
თვას დაპირისპ ირებულ მხარეთა შორის, საჭიროა, რომ სქემაზე
 ოთ.
გამოსახული საფეხურები გავიარ
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არ არსებობს
მშვიდობა
შერიგების
გარეშე

არ
არსებობს
შერიგება
დიალოგის
გარეშე
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დიალოგი
ერთიმეორის
აზრის
აღიარებაა

არ არსებობს მშვიდობა შერიგების გარეშე. რა იგულისხმება
ამაში?
როდესაც საუბარია ქვეყანაში კონფლიქტის, ომის შემდეგ მშვი
დობის მშენებლობაზე, მშვიდობის დამყარებაზე, უნდა გავითვა
ლისწინოთ, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შერიგების
პროცესის დაწყების გარეშე მყარი მშვიდობის მიღწ
 ევა შეუძ
ლებელია. განა შეიძლება, რომ ორმა ადამიანმა, ჯგუფმა, ერმა
კონფლიქტ
 ის შემდეგაც ისევ მშვიდობიანი ცხოვრება გააგრძ ელოს
მხოლოდ იმიტომ, რომ ასე იქნა გადაწყვეტილი უმაღლეს დონე
ზე ხელმოწერილ სამშვიდობო ხელშ
 ეკრ
 ულებებში? ერთი მხრივ,
ეს თავის მოტყუებაა, ამავე დროს, კარგი საფუძვ ელიც გახლავთ
იმისთ
 ვის, რომ იგივე ადამიანებს, ჯგუფებსა თუ ერებს შორის
კონფლიქტი განახლდეს.
ვინ არის პასუხისმგებელი სამშვიდობო ხელშეკრულებების
პირობების რეალურ ცხოვრებაში განხ
 ორციელებაზე? ამ შემთხ
ვევაში რა არის საჭირო მყარი მშვიდობის მოსაპოვებლად? განა
ორი მხარის წარმომადგენელთა მიერ ხელმოწერილი სამშვიდო
ბო ხელშეკრულება საკმარისია მშვიდობის დასამყარებლად? ისე
ხომ არ გამოდის, რომ ლიდერებმა დაიწყეს ომი და თვითონვე
ამყარებენ მშვიდობას?
მაშინ, სადაა ამ პროცესში ხალხის აზრის გათვალისწინება?
რას ვიტყვით იმ ადამიანებზე, რომლებიც ომში დაზარალდნენ
– შეძლებენ კი ისინი მშვიდობიანი ცხოვრ
 ების დაწყებას დაპი
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რისპ ირებულ მხარესთ
 ან სამშვიდობო ხელშ
 ეკრულებების დადების
შემდეგ? ამით იმის თქმა გვსურს, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს
შორის შერიგების პროცესის გარეშე შეუძლებელია კონფ
 ლ
 იქტ
 ის
განმეორებისა და ომის დაწყ ების თავიდან აცილება. სწორედ ამას
გულისხ
 მ ობს ზემოხს ენებული ფრაზაც – არ არსებობს მშვიდობა
შერიგების გარეშე. შერიგება კი სწორედ დაპირისპირებულ მხა
 ეს, ანუ გახლეჩილი საზოგადოებ
 ების
რეებს შორის უნდა მოხდ
ყველა ფენას შორის.
 ეგ ნაწილზ
 ე – არ არსებობს შერიგება დია
გადავიდეთ შემდ
 მ ება ამაში?
ლოგის გარეშე. რა იგულისხ
 ოგით უნდა იქნეს მიღწეული. დი
შერიგების პროცესი დიალ
ალოგი ის ერთადერთი გზაა, რომელიც დაპირისპ ირებულ მხა
 ემს, მოუსმინონ და გაუგონ ერთმ ანეთს,
რეებს საშუალებას მისც
წარმართ
 ონ საუბ
 არი და მხოლოდ ამის შემდ
 ეგ უსისხლოდ, ომის
დაწყების, სიცოცხ
ლ
 ის მსხვერპლად გაღებისა და დანაკარგ
 ების
გარეშე მივიდნენ შეთანხმებამდე.
 მ ება დიალ
 ოგშ
 ი? როგორ უნდა წარიმართოს იგი?
რა იგულისხ
სწორედ ეს არის ფორმულის ბოლო ნაწილიც – დიალ
 ოგი ერთი
 ებაა. შეიძლ
 ება გაჩნ დ
 ეს კითხვა: აღიარება
მეორის აზრის აღიარ
 მობად ან თანხ
 მ ობისკენ გადადგ
 მულ ნაბიჯად ხომ არ იქ
თანხ
ნება აღქმული? რა თქმა უნდა, არა, რადგან ერთიმეორის აზრის
აღიარებით მხარეები ერთმანეთის ხედვ ას, რეალ
 ობას აღიარებენ,
ანუ იმას, თუ როგორ დაინ ახა თითოეულ
 მა მხარემ მომხ
 დარი
 ლიქტი და როგორი იყო მაშინ, კონფლიქტის მიმდინარეო
კონფ
 ლი მხარის რეალობა.
ბისას, თითოეუ
ერთიმეორის რეალობების აღიარება საშუალებას იძლევა, რომ
დიალოგისაკენ პირვ ელი ნაბიჯი გადაიდ
 გას. აქ, ალბათ, შემდ
 ეგი
 მ ება ერთიმეორ
 ის რეალ
 ობაში და
კითხვ ა ისმის – რა იგულისხ
რაში გვჭირდება მისი აღიარება?
ერთიმეორის რეალ
 ობაში შემდეგია ნაგულისხმები: კონფლიქ
ტის გარჩევისას, ბუნებრივია, რომ მომხდარის შესახებ ვისმენთ
ორ ან მეტ აბსოლუტურად სხვადასხ
 ვა ვერსიას, რომლ
 ებსაც მხა
რეებ
 ი წარმოად
 გენენ ხოლმ ე. აქედან გამომდ
 ინარე, ჩვენ რამდ
 ე
 ებით. თუ გვინდა ამ
ნიმე სხვადასხვა ხედვას, რეალობას ვაწყ დ
კონფ
 ლიქტის მოგვ არება, მაშინ თავიდანვე უნდა ვიცოდეთ, რომ
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მხარეების მიერ წარმოდგენილი მოვლენები რადიკალურად გან
სხვავდება ერთმანეთისაგან. იმისათვის, რომ მათ შეძლ
 ონ დიალ
 ო
გის გამართვ ა, პირველ რიგში, აუცილებელია, რომ ერთმ ა მხარემ
მიიღოს მეორე მხარის ხედვა ისეთად, როგორიც ის არის – ანუ
აღიაროს, რომ მეორე მხარემ სწორედ ისე დაინ ახა მომხდარი კონ
ფლიქტი, როგორც იგი წარმ ოადგინა. იგივე უნდა გააკეთოს მეორე
მხარემაც – ისე უნდა მიიღოს პირველი მხარის მიერ დანახული
კონფლიქტი, როგორც პირვ ელმა მხარემ იგი წარმოადგინა.
 ვა: განა შეიძლება ერთი ან მეორ
 ე მხარის
დავსვათ ერთი კითხ
რეალობის შეცვლა კამათით, ჩხუბით, ბრძოლით? აქ ხომ იმაზეა
საუბ
 არი, რომ ერთმა და მეორე მხარემაც თავისი ხედვ ა მომხდ
 ა
 იქტის შესახებ უკვე დიდი ხანია ჩამოაყალიბა და იგი
რი კონფლ
 ვლის მას თხოვნ ისა თუ ჩხუბის მიუხ
 ედავად.
ძნელად თუ შეიც
ეს იგივეა, რომ ვთხოვოთ ადამიან ს, ან ვაიძ ულოთ იგი წითელი
 ვევაში იგივეა დაპი
ფერის ნაცვლად მწვანე დაინახოს. ამ შემთხ
 ლიქტის შესახებ
რისპირებული მხარეების ხედვა მომხდარი კონფ
– მათ კონფლიქტი ისე აღიქვეს, როგორც დაინახეს. რამდენად
შესაძლებელია, რომ შევცვალოთ მხარეებ
 ის ხედვა და მათი სუ
ბიექტური რეალობა?
ჩვენი მიზანი არ არის მხარეების სუბიექ ტური ხედვის, რეა
 ა – ჩვენ გვჭირდ
 ება, რომ მხარეებმა ერთობლ
 ივად
ლობის შეცვ ლ
იმუშაონ გამოსავალის პოვნასა და პრობლემის მოგვარებაზე.
რა არის ჩვენი, მშვიდობის მშენებლების მიზანი, რომ ერთმა ან
მეორე მხარემ რეალობა და ხედვა შეიცვ ალოს თუ იმაზე იფიქ
 არი კონფ
 ლ
 იქტის მოსაგვარებლად?
როს, რა გზები არსებობს მომხდ
თუ ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ მხარეებმ ა პრობლემის მოგვარებაზე,
მის გადაჭრაზე იმუშაონ და არა ერთმანეთის ხედვის, სუბიექ ტური
 აზე, პირველ ნაბიჯს გადავდ
 გ
 ამთ მშვიდობის
რეალობების შეცვლ
მშენებლობისკენ. ამით მოგვეცემა საშუალება, რომ ფიქრ
 ი და, რაც
მთავარია, ქმედება დავიწყოთ მშვიდობის მშენებლობის შემდგ
 ომი
ეტაპების განვითარებისათვის.
შემდეგი ნაბიჯის გადასადგმ ელად აუცილებელია, ვიცოდეთ,
საზოგადოების რომელი ფენებია ჩართ
 ული და ვინ რა როლს
ასრულებს კონკრეტულად მშვიდობის მშენებლობის პროცესში.
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გადავიდეთ იმ საკითხ
 ზე, რომელიც მშვიდობის მშენებლობის
მასშ
ტ
 აბებს ა და საზოგადოების თითოეუ
 ლი ფენის წარმომადგ
 ე
ნელთა ქმედებებს ეხება.
ვინ რა ქმედებებს ახორც
 იელებს სახელმწ
 იფოში მშვიდობის მშე
ნებლ
 ობისთ
 ვის? რომელი ფენის, სტრუქტურის პირდ
 აპირი დანიშ
ნულებაა კონფ
 ლ
 იქტის აცილება, მოგვ არება, მშვიდობის მშენებლ
 ობა
და მყარი მშვიდობის დამყარება?
ამ კითხვ ებზე პასუხის გასაცემად, საჭიროა განვ იხილოთ ძა
 ლების პირამიდა, რომელიც პროფესორ ჯან-პოლ ლიდერა
ლაუფ
 ინია, ა.შ.შ.) მიერ არის
ხის, (Eastern Mennonite University, ვირჯ
შემუშავბული. ეს სქემა ნათლ
 ად წარმ ოაჩენს ომის, კონფლ
 იქტ
 ის
მიმდინარეობ
 ის და მის შემდ
 გომ პერიოდ
 შ
 ი საზოგადოების რო
 ლიქტის მოსაგვარებლად ან მის
მელი ფენა რას აკეთებს კონფ
შესაჩერებლად.
 ებით:
ქვემოთ მოცემულ პირამიდას ჩვენ ორჯერ დავუბრუნდ
პირვ ელ შემთხვევაში მის მიხედვით განვიხილავთ კონფ
 ლ
 იქტშ
 ი
 ებას, მეორ
 ე შემთ
 ხვევაში
მონაწილე მხარეების ზოგად დახასიათ
განვ იხილავთ, თუ რომელი ფენა რას აკეთებს კონკრეტულად
კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მოგვარებისათვის. ძალაუფლების პირამიდა სამად
არის დაყოფილი.

უმაღლესი დონის ლიდერები

საშუალო დონის ლიდერები

საწყისი დონის ლიდერები
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პირამიდის თავში არის ხელისუფლ
 ება, ანუ უმაღლესი დო
ნის ლიდერები, ხელისუფლებისა და მთავრობის უმაღლესი ჩინის
წარმომადგ
 ენლები, ოპოზიცია. ეს ის ხალხია, რომლებიც მმართ
ველ ლიდერებს წარმოადგენენ ქვეყანაში. ამ ხალხ
 ის ცნობა ძნელი
არაა – ისინი ხშირად ჩანან ტელეეკ რანებზე, პრესის ფურცლებზე.
ისინი ყურადღების დიდ ნაწილს უთმობენ თავიანთი პარტიუ
 ების გაძლიერებას, მოხსენებების, პოზიციების და
ლი მოძრაობ
ფიქსირებას პარტიის სტრატეგიიდან გამომდინარე. მათი მეორე
დამახასიათებელი ნიშანი ის არის, რომ ისინი ჩაკეტილები არიან
თავიანთ პოზიციებში და კონფლიქტის პერსპექტ
 ივისა თუ მისი
საბაბების, მიზეზების გარკვევაში. და ბოლოს, ისინი ხასიათდე
ბიან, როგორც მნიშვნელოვანი და ყველაზე გავლენიანი ლიდე
რები, რომლებიც ძალას არ იშურებენ, რომ მეტი გავლენა და
ძალაუფლება მოიპოვონ.
 ო დონის სხვადასხვა მი
პირამიდის შუა ნაწილში საშუალ
მართულების ლიდერებია, რომლებიც მოღვაწეობენ განათლების,
ჯანმრთელობის, მრეწველობის, სხვადასხვა ბიზნესის დარგში. ამ
დონეზე განიხილება არასამთ
 ავრობო ორგანიზაციები, ეთნიკური
თუ რელიგიური, ინტელექტუალური ლიდერები და სხვა ინსტი
ტუტების წარმომადგენლები. ეს დონე ხასიათდება შემდეგი ნიშ
ნებით: ეს ლიდერები დაკავშირებული არიან პირამიდის პირველ
და უმაღლეს საფეხურებთან. ისინი არ იმართებიან ზედა საფეხუ
რიდან, მათი მდგომარეობა არ არის დამოკიდებული პოლიტიკურ
ან სამხედრო ძალაუფლებაზე, მათი მუშაობა – ადგილობრივი თუ
საერთაშორისო, არ არის მიმართული იქეთ, რომ მოიპოვონ პო
პულარობა მოსახლეობაში – ჩანდნენ ტელევიზიასა თუ პრესაში.
მათ ახასიათებთ მოქმედების უმაღლესი დონის ელასტიურობა,
შეუძლიათ ურთიერთობების დამყ არება, ისინი უფრო მრავალრი
ცხოვანნი არიან, ვიდრე ზედა საფეხურის ლიდერები და თავისი
მუშაობით საზოგადოების დიდი ნაწილის მოცვა შეუძლიათ.
პირამიდის ფუძეში არიან საწყისი დონის, ადგილობრივი ლი
დერები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები,
დევნილთა ჯგუფების, ხალხის ლიდერები და სხვა. ეს საფეხური
წარმოადგენს საზოგადოების ძირითად, მრავალრიცხოვან ფენას,
რომელსაც საშუალება აქვს, დაინახოს და დააფიქსიროს ომის შე
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დეგად დაზარალებული ტანჯული ხალხ
 ის მდგომარეობა. ამას
თანავე, ამ ფენის ლიდერებს ადგილობრ
 ივი პოლიტიკოსისათვის
საჭირო საწყ ისი განათლ
 ება აქვთ. თუ გვინდ
 ა, რეალურად დავი
ნახოთ კონფ
 ლ
 იქტ
 შ
 ი მყოფი საზოგადოებ
 ის მდგომარეობა, სწორედ
ამ ფენიდან არის ეს შესაძლ
 ებელი.
ახლ
 ა, როდესაც ზოგადად აღვწერეთ სამივე დონის ლიდერები,
შეგვიძლია გადავიდეთ შემდ
 ეგ ეტაპზ
 ე და დავაფიქს იროთ, თუ
 ლი დონის ლიდერები კონფლიქტ
 ის მოგ
რას აკეთებენ თითოეუ
 ობისთვის. დავიწყოთ
ვარებისა და ქვეყანაში მშვიდობის მშენებლ
ისევ პირამიდის ზედა ნაწილიდან.
 ე ვხვდ
 ებით პოლიტიკას, რომელსაც
პირამიდის მაღალ საფეხურზ
“მწვერვალიდან ძირისაკენ” მიმართ
 ული მშვიდობის მშენებლობის
გზა ეწოდება, ანუ, როდესაც ომის შემდ
 გ
 ომი საზოგადოების სხვა
 ვა ფენის საჭიროებ
 ებისა და მოთხ
 ოვნ ილებების გაუთვ ალის
დასხ
 ად ხდება გადაწყ ვ ეტილებების მიღება კონფ
 ლ
 იქტის მოსაგ
წინებლ
ვარებლად. ამ დონეზე ძირითადად მთავრობის წარმომადგენლები
 ენ ცეცხ
ლ
 ის შეწყვეტასა
ახორციელებენ აქტივობებს – ისინი მუშაობ
 ესი დონის მოლაპარაკებების გამართვაზე. ასევე, ისი
და უმაღლ
 ის როლის შესასრულებლად.
ნი იწვევენ მესამე მხარეს შუამ ავლ
მესამე მხარის საქმ იანობას აფინანსებს მთავრობები და საერ
 იოს
თაშორისო ორგანიზაციები. მისი ერთ-ერთი მიზანია, მიაღწ
უმაღლესი დონის ლიდერების მოლაპარაკებებს. ამის შემდეგ,
რაც ნათლად ჩანს ყველასთ
 ვის, თავად მოლაპარაკების პროცე
სია უმაღლესი დონის ლიდერების მონაწილეობით. მხარეებ
 ის მო
 ე მიყვ ანა და დღის წესრიგის შედგენა,
ლაპარაკებების მაგიდამდ
ხშირად, გადაიქც
 ევა ხოლმ ე მესამე მხარის მთავარ საქმ ედ, ხოლო
 ებად ხვდება
თვით მოლაპარაკების პროცესი და შედეგები ნაკლ
 რშ
 ი.
ყურადღების ცენტ
მშვიდობის მშენებლობა უმაღლეს სამთ
 ავრობო დონეზე ძირი
თადად ფოკუსირებულია კონფლ
 იქტ
 ის რეგიონშ
 ი ცეცხ
ლ
 ის შეწყვე
ტაზე, უმაღლესი დონის მოლაპარაკების გამართვ ასა და მესამე
 ად მოწვევაზე.
მხარის შუამ ავლ
მესამე მხარის მუშაობ
 ა საშუალო და საწყ ის ფენებთან უფრო
 ის მომც
 ვ ელია. საშუალ
 ო დონის ლიდერების ქმედებები შემ
მრავლ
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დეგში გამოიხატება – ეს დონე მოიცავს ლიდერთა რიგს, რომელთ
 აც
დიდი ადგილი უჭირავთ კონფ
 ლ
 იქტ
 ურ სიტუაციებში. მათ შეუძ
ლიათ იპოვონ გასაღები იმ ინფრასტრუქტურის მოსამზადებლად,
რომელიც ხელს შეუწყობს მშვიდობის მშენებლობას მომავალშ
 ი.
იმის მიუხედავად, რომ საშუალო დონე უფრო მეტი ქმედებე
ბით ხასიათ
 დება მშვიდობის მშენებლობაში, არც ამ დონის მიერ
არის ეს მიმართულება სათანადოდ განვითარებული, როგორც ამას
მშვიდობის მშენებლობის თეორიაშ
 ი, ლიტერატურასა თუ პრაქ
 ებით.
ტიკაში ვხვდ
 ო დონის მშვი
განვიხილოთ, თუ რაში გამოიხატება საშუალ
დობის მშენებლობის გზები სახალხო დიპლომატიასთან ერთად.
ეს გახლავთ:
1. პრობლემების გადაჭრის შეხვედრები;
2. კონფლიქტების მოგვარების ტრენინგები.
 გ
 ენს
იმისათვ ის, რომ ნათლად დავინახოთ, თუ რას წარმ ოად
ტრენინგებისა და პრობლემების გადაჭრის შეხვედრების შინაარსი
და მიზანი, განვიხილოთ ისინი ცალ-ცალკე.
 ის შეხვ ედრ
 ები: ეს გახლავთ ერთკ ვი
1. პრობლემების გადაჭრ
რიანი შეხვედრა ორ მხარეს შორის (შეიძლება მხოლოდ ერთმა
მხარემ მოაწყოს ადგილობრივი დონის შეხვედრის სახით). ამ შეხ
ვედრაზე მიმდინარეობს კონფლიქტის ანალიზი და მისი გარჩ ევა,
ასევე ინფორმაციის გაზიარება, ალტერნატიული გზების გამონახვა
 ინარეობს მუშაობ
 ა
ზოგადი გადაწყვეტილებების მისაღებად; მიმდ
კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობაზე, თუ რამდენად რეა
ლურია კონფლიქტის მოგვარებისთვის წინადადებების შემუშავება
შეხვედრ
 ის განმავლობაში. ამ ტიპის შეხვედრებისთვის დამახასი
ათებელია:
1) მონაწილეებ
 ი მოწვეული არიან კონფ
 ლიქტოლოგიაში მათი
ცოდნის გამო. აგრეთვე, გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქ
 აქტების გამო. (აქ იგულისხმება
ტურებში პერსონალური კონტ
ის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებსაც შეუძლიათ გადა
წყვეტილების მიღება. მათ “გავლენიანი აზრის” ლიდერებს
უწოდებენ). თვითონ უმაღლესი დონის პოლიტიკური ლი
 ი.
დერები ხშირად არ არიან მიწვეული ამგვარ შეხვ ედრებშ

152

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

2) არაფორმ ალური პოლიტიკური შეხვ ედრაა, რომლ
 ის დროსაც
მიმდინარეობს იდეებს ა და წინადადებებზე მუშაობ
 ა, მათი
ტესტირება.
3) ეს არის გარკვეული ადგილი იმისათვის, რომ მესამე მხარემ
რეალურად დაინ ახოს კონფ
 ლიქტის მოგვარების შესაძლებ
ლობები.
2. კონფლიქტ
 ების მოგვ არების ტრენინგ
 ები – ეს სამუშაო საკმ ა
 ვავდ
 ება პრობლ
 ემების გადაჭრ
 ის შეხვედრ
 ებისგან. ტრე
ოდ განსხ
 ს ორი მიზანი აქვს:
ნინგ
 იგაიზარდოს გათვ ითცნ ობერებულიადა
1) კონფლიქტოლოგიაშ
 ვი;
მიან ების რიცხ
 ს გამოუმუშავდ
 ეს სპეციალ
 ური უნა
2) ტრენინგის მონაწილეებ
 ლიქტ
 ების მოსაგავარებლად, რომლებსაც ისინი
რები კონფ
 ვ ა დონეზე გამოიყ ენებენ.
სხვადასხ
 ე ძირითადი ყურადღ
 ება სწორედ უნარების გამომუ
ტრენინგებზ
 ინარეობ
 ს მუშაობ
 ა
შავებისკენ არის მიმართული. ამასთანავე, მიმდ
 ეტულიკონფლ
 იქტურისიტუაციის მოგვ არებასა
ანალიზზეც – კონკრ
 ება მაინ ც მონაწილეებში
და გადაჭრაზე, მაგრამ მთავარი ყურადღ
უნარების გამომუშავებას ეთმობა.
 ე, სადაც ადგილობრივი ლიდერები
პირამიდის ქვედა საფეხურზ
 დ
 ება: ადგილებზე
არიან, ძირითადად შემდეგი ქმედებები ხორციელ
 ების ჩატარება, ადგილობრივი სამშ
 ვიდობო კომისიებ
 ის
შეხვედრ
შექმნ ა, ფსიქო-სოციალ
 ური რეაბ
 ილიტაციის ა და სხვა სამუშაოს ჩა
 გომ დაზარალებულ და ტრავმ ირებულ ხალხთან.
ტარება ომის შემდ
 ე პირამიდა წარმ ოვიდგ
 ინოთ,
ახლა ისეთივე, მხოლოდ მეორ
რომელიც დაპირისპ ირებულ მხარეს ასახავს. დაპირისპირებულ
ორივე მხარეზე ჩვენ ერთი და იგივე მონაწილეებ
 ს შევნ იშნავთ.
ამასთან, მათი ქმედებებიც მეტ-ნაკლებად ერთი და იგივეა ომის
შემდგ
 ომ პერიოდ
 შ
 ი.
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მოცემულ სქემებებზე, პირველ რიგში, დავინახავთ იმას, რომ
თითოეული პირამიდის შიგნ ით, ზედა, საშუალო და საწყისი დო
ნეები მკვეთრადაა გამოყოფილი ერთმ ანეთისგან, ანუ მათ შორის
არანაირი კონტაქტი და თანამშრომლ
 ობა არ არის ომის შემდგომ
პერიოდ
 ში კონფლიქტის მოგვარებისათვის.
1.ზედა დონეს – მთავრობას თავისი სტრატეგია აქვს და არა
ნაირი კონტაქტი არა აქვს საშუალო და საწყისი დონეების წარ
მომადგენლებთან.
2. საშუალო დონეს აქვს კონტაქტი ზედა და საწყის დონეებთან,
მაგრამ არა აქვს იმდენი ძალაუფლება, რომ რამენაირი გავლენა
მოახდ
 ინოს ზედა დონეზე.
3. საწყისი დონის ლიდერები მხოლოდ საშუალო დონის ლი
დერებთან არიან დაკავშირებული, მაგრ
 ამ არანაირ
 ი კონტაქტი არა
აქვთ ზედა დონესთან.
ზემოაღწრილი ქმედებები დამახასიათებელია კონფლიქტში ჩარ
თული დაპირისპირებული მხარეებისთ
 ვის, რომლებიც შიგნიდან
არიან დაქსაქსული. ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ თითოეული
დონე გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს კონფლიქტის მოსაგვარებ
ლად. პრობლემა კი გახლავთ, რომ ამ დონეებს შორის, უმეტეს
შემთხვევაში, მშვიდობის მშენებლობისთ
 ვის არანაირი კონტ
 აქტი
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და თანამშრომლ
 ობა არ არსებობს და თუ არის, იმდენად უმნიშ
ვნელო, რომ იგი ძალიან შორს აა ერთიანი მუშაობისა და გადა
წყვ ეტილების მიღებისაგან, კონფ
 ლ
 იქტის მოსაგვარებლად, მყარი
მშვიდობის დასამყარებლად.
აქედან გამომდ
 ინარე, დაპირისპ ირებული მხარეებ
 ის ზედა ფე
ნების ლიდერები ცალ-ცალკ ე მუშაობენ კონფლ
 იქტ
 ის მოგვ არებაზე
და ეს ძირითადად გამოიხატება შემდეგშ
 ი: 1. ცეცხლ
 ის შეწყვე
ტა; 2. მოლაპარაკება უმაღლეს დონეზე; 3. მედიატორის ჩართვა
მოლაპარაკებებში.
 ო დონის ლიდერები მუშაობ
 ას შემდეგნაი
ორივე მხარის საშუალ
 ავენ: ნდობის აღდგ
 ენისკ ენ მიმართული პროგრ
 ამებია:
რად წარმ ართ
1. პრობლემის გადაწყ ვ ეტის სამუშაო შეხვ ედრ
 ები; 2. კონფლ
 იქტის
მოგვ არების ტრენინგები; 3. სამშ
 ვ იდობო კომისიებ
 ი.

უმაღლესი დონის ლიდერები

უმაღლესი დონის ლიდერები

საშუალო დონის ლიდერები

საშუალო დონის ლიდერები

საწყისი დონის ლიდერები

საწყისი დონის ლიდერები

საწყ ისი დონის ლიდერები ორივე მხარეზე შემდეგს ახორც
 იე
ლებენ: 1. ადგილობრივი სამშვიდობო კომისიებ
 ი; 2. ფსიქო-სოცია
ლური სამუშაოების ჩატარება ომის შედეგად დაზარალებულებთ
 ან.
რამდ
 ენად მომგებიან ია კონფ
 ლიქტის მოგვარება მაშინ, როდე
საც თითოეული დაპირისპირებული მხარე ასეა დაქსაქსული და
ცალც
 ალკ ე შემუშავებული პროგრამით მოქმედებს კონფლიქტის

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

155

მოსაგვარებლად? აქვე მეორე პრობლემაც იჩენს ხოლმ ე თავს –
საშუალ
 ო და საწყისი დონეები, გარკვეულწილად, თუმცა მცირე
მასშტაბით, მაგრამ მაინც თანამშრ
 ომლობენ და ისინი მთლიანად
იზოლირებულები აღმოჩნდებიან ხოლმე ზედა დონისგან.
რას ნიშნავს მოლაპარაკება უმაღლეს დონეზე მაშინ, როდესაც
ზედა დონის ლიდერების საერთო დახასიათების მიხედვით ვი
ცით, რომ ისინი მოლაპარაკებისას ჩაკეტილები არიან თავიან თ
პოზიციებში? შეიძ ლება თუ არა ჩაკეტილი პოზიციებით მოლაპა
რაკების გამართვა? უმაღლეს დონეზე გამართული მოლაპარაკებები
გამოხატავენ თუ არა ხალხის ინტერესებს, და თუ გამოხატავენ,
რამდენად? არის თუ არა გათვალისწინებული ხალხ
 ის სურვი
ლი, საჭიროება და მდგომარეობა გადაწყ ვეტილების მიღებისას?
რამდენად გამართლებულია მოლაპარაკებაზე გადაწყ ვ ეტილებების
მიღება ხალხის ნების გაუთვალისწინებლად? – ამგვ არი კითხვ ები
მსოფლიოში მრავალი მოლაპარაკების შემდეგ დასმულა, სწორედ
მაშინ, როდესაც მოლაპარაკებები გამართულა დაპირისპირებული
მხარეების უმაღლესი დონის ლიდერებს შორის.
 ინარე, რა არის საჭირო იმისთვის,
ყოველივე აქედან გამომდ
რომ კონფლიქტში ჩართულმა მხარეებ
 მა წარმ ატებულად მოაგ
 ვარონ
კონფლიქტი? არის კი ზემოჩამოთვლილი სამუშაოები, ჩატარებული
 ეობით?
სამივე დონის მიერ, საკმარისი და წარმ ატებული დღესდღ
შ
 ი
რა თქმა უნდა, აუცილებელია დაპირისპირებულ მხარეებ
 ობა კონფლიქტ
 ის
სამივე დონის გაერთიანება და თანამშრომლ
მშვიდობიანი გზით მოსაგვარებლად. სწორედ ამ გზით, თანამ
შრომლობის შედეგად გახდება შესაძლებელი ერთიანი სამუშაოს
დაწყება კონფლიქტის დასარეგულირებლ
 ად.
 ის აშენება
ისე, როგორც საძირკველისა და კედლების გარეშე სახლ
შეუძლებელია, ასევე პოლიტიკა “ზემოდან ქვემოთ” განუხორცი
ელებელი და წარუმატებელია მოსახლეობ
 ის ყველა ფენის აქტიუ
რი მონა წილეობის გარეშე. ე.ი. პოლიტიკაში “ზემოდან ქვემოთ”
იგულისხმება უმაღლესი დონის ლიდერების მიერ ხელმოწერილი
სამშვიდობო ხელშეკრულების განხორციელება საზოგადოების ჩარ
თვის გარეშე – მისი საჭიროებებისა და მოთხოვნილებების გა
უთვალისწინებლად.
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სამშვიდობო ხელშეკრ
 ულების განხორციელება საწყ ისი და სა
შუალ
 ო ფენების მომზ
 ადებისა და შემდგომშ
 ი, მათივე აქტიური
მონაწილეობით უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთ
 ხ
 ვევაში, უმაღლ
 ეს
დონეზე ხელმოწერილი სამშვიდობო ხელშ
 ეკრულება ვერ იქნება
მყარი მშვიდობის გარანტი.
როგორია მესამე მხარის – ანუ საერთ
 აშორისო ორგანიზაციე
ბის როლი?
მესამე მხარე გარკვეულ სამუშაოს ასრულებს უმაღლეს დონეზე
– იგი გამოდის მედიატორის როლში, შუამდგომლობს მოლაპარაკე
ბების წარმართვ ისათვის დაპირისპირებულ მხარეთა შორის. საშუ
ალო დონეზე მესამე მხარე ხელს უწყობს სახალხო დიპლომატიის
განვ ითარებასა და მასში შემავალი აქტივობების – პრობლემების
გადაჭრის, შეხვედრებისა და კონფლ
 იქტების მოგვ არების, ტრე
ნინგების, ასევე სხვა სამუშაოების ჩატარებას დაპირისპ ირებულ
მხარეთათვის. საწყის დონეზე კი იგი ხელს უწყობს ომის შედე
გად დაზარალებულთა ფსიქო-რეაბილიტაციას, მათ ჰუმანიტარულ
უზრუნველყოფას.
 ობაში
განვ იხილოთ, თუ რა პრობლემებია მშვიდობის მშენებლ
ჰუმანიტარულ დახმ არებასთან დაკავშირებით.
ჰუმანიტარული დახმარების

ჰუმანიტარული დახმარების

დადებითი მხარე

უარ
 ყ ოფითი მხარე

როგორ შეგვიძლია
ვაკეთოთ ‘ა’ და, ამავე
დროს, იგი `ბ’-სკენ
მივმართოთ?

როგორ შეგვიძლია
ვაკეთოთ `ა’ და,
ამავე დროს, თავიდან
ავიცილოთ `ბ’?

თუ მოცემული სქემის მიხედვით ვიმს ჯელებთ, ვნახავთ, რომ
ქვეყანაშიჰუმანიტარულიდახმ არების ეფექტ
 იდადებითიდან ხშირად
უარყ ოფითისაკენ გადაიზ
 რდ
 ება ხოლმე. რით არის ეს გამოწვეულ
 ი?
რეალ
 ურად კონფ
 ლიქტში ჩართულია ორი ან მეტი ძალა, ენერგია,
მტკიცება და ისინი შემდ
 ეგ კითხვ აში გამოიხ
 ატება: როგორ შეგ
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ვიძლია ვაკეთოთ “ა” და, ამავე დროს, იგი მივმართოთ “ბ”-სკენ?
ანუ, როგორ შეგვ იძლია, რომ ომის შედეგად დაზარალებულ, მო
შიმშ
 ილე მოსახლეობ
 ას გადავცეთ ჰუმანიტარული დახმარება და,
იმავდროულ
 ად, წავახალისოთ იგი ნდობის აღდგენისაკენ როგორც
ადგილზე, ასევე კონფლიქტშ
 ი ჩართულ მხარესთან.
რა იგულისხმება ყოველივე ამაში: ჰუმანიტარული დახმ არების
მიწოდება კონფ
 ლიქტის ზონაში მყოფი ხალხისთვის და, ამავე დროს
მათი წახალისება ურთიერთობების აღსადგ
 ენად დაპირისპ ირებულ
მხარესთან. ეს თავისთავად რთული პროცესია. დაპირისპირებულ
მხარეებს შორის პრობლემური, ცუდი დამოკიდებულება გამოწ
ვეულია იმ ძალადობით, ბრძოლითა და ტკივილით, რომელიც
მათ გამოიარეს და ყოველივე ეს კონფ
 ლიქტის შემდეგაც ძალიან
აქტუალურია მათთვის. აქვე მოდის დილემის ის ნაწილი, რომე
ლიც დადებითიდან უარყ ოფითში გადადის – როგორ შეგვ იძლია
გადავცეთ მოშიმშილე მოსახლეობას ჰუმანიტარული დახმარება და,
ამავე დროს თავიდან ავიცილო დახმ არების იმ ლიდერების ხელში
 ებიც ამას გამოიყენებენ შეიარაღების გასაძლ
 იე
ჩავარდნა, რომლ
 ისათვის.
რებლად ან თავიანთი პირადი საჭიროებ
ამ პრობლემას შემდეგი ემატება: რამდენად შესაძლ
 ებელია ჰუ
მანიტარული დახმარების კონტროლი და მისი დანიშნულებისა
მებრ გამოყენება.
არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თუ ჰუმანიტარულ
დახმარებას დაზარალებულ ხალხს გადავცემთ, მაშინ გაიზრდე
ბა მათი ბრძოლისუნარიანობა, თუ არ მივაწოდებთ, მაშინ მათი
ბრძოლისუნარიანობა დაქვეითდება. აქ კი ჩნდება შემდ
 ეგი კითხვა
– ღირს კი რომ ხალხს გავუწიოთ ჰუმანიტარული დახმარება და
ამით გავუზარდოთ ბრძოლისუნარიანობა?
 ს მო
როგორც ვხედავთ, მშვიდობის მშენებლობა უამრავ ასპექტ
იცავს, რომელთა მხოლოდ ერთიანი და წარმატებული შესრ
 ულე
ბა მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ განვავითაროთ მშვიდობის
მშენებლობის პროცესი ერთდროულად ორივე, დაპირისპ ირებულ
მხარეზე.
მსოფლიოში, უძველესი დროიდ
 ან დღევანდელობის ჩათვლ
 ით,
ომების წარმოებისთვ ის გაღებული რესურსები გაცილებით მეტია,
ვიდრე მშვიდობის მშენებლობისთვის.
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კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ადეკვ ატური რესურსების მოძიებ
 ის გარეშე, მშვიდობა შეიძლება
წარმ ოგვიდგ
 ეს, როგორც უფრო შორეული იდეალ
 ი, ვიდრ
 ე პრაქტი
კული მიზანი. ამავე დროს, მხოლოდ ფინანს ური უზრუნველყ ოფა
პრობლ
 ემის მოსაგვარებლ
 ად (ამ შემთხვევაში, თანამედრ
 ოვე შიდა
ომები) ვერ გადაწყვ ეტს მას. ასეთი ქმედება უფრო გაამრ
 ავლებს
პრობლემებს, კონფლ
 იქტებს.
რა იგულისხმება მშვიდობის მშენებლობის რესურს ებში? პირ
 ილი მშვიდობის ინფრა
ველ რიგში ხანგრძ ლივ პერიოდზე გათვ ლ
 ობის
სტრუქტურის მდგრადობის ხელშეწყობა. მშვიდობის მშენებლ
ინფრასტრუქტურის შესაქმ ნელად საჭიროა გამოვიყენოთ:
 უ
1. სოციალურ-ეკონომიკური რესურსები; 2. სოციალურ-კულტ
რული რესურსები.
თუ განვიხილავთ სოციალურ-ეკონომიკურ რესურს ებს მშვიდო
 ობისთვ ის, მიზნად არ უნდა დავისახოთ სპეციალ
 ური
ბის მშენებლ
 ენა, წარდგენა და დამტ
 კიცება.
წინადადებების, ბიუჯეტის შედგ
უფრო სასარგებლო იქნება, რომ დეტალურად ავწონ-დავწ
 ონოთ
და ვიფიქროთ მშვიდობის მშენებლ
 ობისთ
 ვის ფულად დახმ არე
 ლიქტ
 ების ადგილებში. ეს გულისხმ ობს
ბაზე დღევანდელი კონფ
ქმედებების დაგეგმვ ისა და მათი კატეგორიების განს აზღვ რ
 ას, მო
 ების შექმ ნ ის პროცესს და
ვალეობებისა და დამფინანს ებელი ფონდ
 ყობს კონფლ
 იქტის ტრანსფ
 ორმ აცი
სხვა. ყოველივე ეს ხელს შეუწ
 ე მხრივ, მყარი მშვიდობისაკენ სვლას.
ას, ერთი მხრივ, და, მეორ
მშვ იდობის მშენებლობისათვის უნდა დაისახოს შემდეგი ამოცა
ნა: სოციალ
 ურ-ეკონომიკური რესურს ები გამოვიყენოთ იმ ხალხის,
ორგანიზაციებ
 ისა და ინსტ
 იტუტების დასახმარებლად, რომლებიც
შექმ ნიან მშვიდობის მშენებლობისათვის აუცილებელ ინფრასტრ
 უქ
 ობის ინფრ
 ასტრ
 უქტურის შესაქმ ნელად
ტურას. მშვიდობის მშენებლ
თეორიის ა და პრაქტიკული კატეგორიებ
 ის შექმნ ა აუცილებელია,
ამასთ
 ან, უნდა იქნეს შემოწმ ებული, რამდენად სასარგებლოა და
ვარგ
 ისიან ი ეს ყოველივე მოსახლეობ
 ისთვ ის, კონფლიქტ
 ის მოგ
ვარების ფაზებისა და ეტაპებისათვის.
 იკის კავშირის” ორგანიზაციამ შეიმ უშავა სპე
მაგალითად, “აფრ
ციალური მოქმედების გეგმა მშვიდობის მშენებლ
 ობის მასშტ
 აბე
 იერებლად აფრიკის კონტინენტ
 ზ
 ე. მსგავს ი სამუშაოს
ბის გასაძლ
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განხორციელებაში სხვადასხვა ომისშემდგომ ქვეყნებს ეხმარებიან
დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციებ
 ი.
მშვიდობის მშენებლობის ინფრასტ
 რუქტ
 ურის შესაქმნელად, აუცი
ლებელია, ასევე სოციალურ-კულტურული რესურს ების გამოყენება.
აქ იგულისხმება ტრადიციების ჩართვა კონფ
 ლიქტის მშვიდობიანად
მოსაგვარებლ
 ად. მაგალითად, ცენტრალურ ამერიკაში გამოიყენება
confianza, cuello, coyuntura – “ნდობა”, “დაკავშირება” და “აწმყო”,
 ის ყოველდღ
 იურ ცხოვ
ისეთი კონცეფციები, რომლებიც უკვე ხალხ
 არი და რასაც ადგილობრივი კონფლიქტის მოგვა
რებაშია გამჯდ
რებისთვის იყენებს. ხალხი ეძებს იმ ადამიან ს, რომელსაც ორივე
მხარე ენდობა და სწორედ ის, მათი რეგიონიდან არჩეული ადამიან ი
ასრულებს მესამე მხარის როლს, სხვა ქვეყნიდან ჩასული “მესამე
მხარის” მაგივრად. ასეთ ადამიანს, რომელიც იმავე რეგიონიდა
 მება თვით ქვეყნ იდან
ნაა უწოდებენ insider-partial. აქ იგულისხ
არჩეული მედიატორი, ნეიტრალური პირი, იმის მაგივრად, რომ
მოიწვიონ outsider-neutral – სხვა ქვეყნიდან მიწვ ეული ნეიტ
 რ
 ალუ
რი პირი. ცენტრალურ ამერიკაში, უმეტეს შემთხვევაში, სწორედ
insider-partial-ის მეშვეობით ხდება კონფ
 ლიქტის მოგვარება. ეს
ადამიანი აკავშირებს დაპირისპირებულ მხარეებ
 ს დროის მცირე
 მება ზემოხს ენებულ 3 სიტყ ვა
მონაკვეთში – სწორედ ეს იგულისხ
 ულებს
შიც – ადამიანი, რომელსაც ენდობიან და რომელიც შეასრ
შუამავლის როლს დროის მცირე მონაკვეთშ
 ი.
მოზამბიკში, საერთაშორისო ორგანიზაცია UNICEF-ის მიერ და
არსდა სპეციალური პროგრამა, რომელიც ადგილობრივი ხელოვ
 ას
ნებისა და ტრადიციების გამოყენებით სოფლების მოსახლეობ
აქტიურად რთავს მშვიდობის მშენებლობის იდეის გავრცელებისა
და კონფლიქტის არაძალადობრივი მოგვ არების პოპულარიზაციის
პროცესში.
სომალიში შექმნ ილია ქალთა კოალიცია, რომლის წევრები რეგუ
ლარულად აწყობენ კონფერენციებს. ეს კონფ
 ერენციები ხელსაყრელ
 ივი სამშვ იდობო ხელშ
 ეკრულებების
პირობებს ქმნის ადგილობრ
დადებისათვის.
არსებობს კიდევ უამრავი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძ
ლება გამოვიყენოთ მშვიდობის მშენებლობაში კულტურული მემ
კვიდრეობა. აქვე, საგულისხმოა, რომ მთავარია არა შეჯიბრი, თუ
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ვის უკეთესი და უფრო სასარგებლო ტრადიციები აქვს, არამედ
მათი ამოქმ ედება იმ საჭირბოროტო საკითხ
 ების მოსაგვარებლად,
რომელთ
 ა გადაუჭრ
 ელობას შეიარაღებულ კონფლიქტამდ
 ე მიჰყ ავს
საზოგადოება.
რაც მეტად გავეცნ ობით სხვადასხ
 ვა ხალხების, ერების გამოცდი
ლებას, მით მეტი შესაძლ
 ებლობა გვექნ ება, ნათლად დავინახოთ,
თუ რა უნდა გამოვიყენოთ კონკ რეტულად ჩვენი კულტ
 ურული
 ივი კონფ
 ლ
 იქტების მოსაგვარებლად.
რესურს ებიდან ადგილობრ
სოციალურ-ეკონომიკურიდასოციალურ-კულტურულირესურსე
ბის ერთად გამოყენება ძალიან დიდ როლს თამაშობს მშვიდობის
მშენებლ
 ობის ინფრ
 ასტ
 რუქტურის შესაქმ ნ ელად.
 ეგი ნაბიჯი მშვიდობის მშენებლობისთვ ის გახლავთ პა
შემდ
 ობის გრძნობის გაზრ
 და მოსახლ
 ეობაში. ეს იმას ნიშ
სუხისმგებლ
ნავს, რომ ყველა ფენის წარმომადგენელმა პრობლემის მოგვარე
 ობა საკუთარ თავზ
 ე უნდა აიღოს, აქტიურად
ბაზე პასუხისმ გებლ
ჩაერ
 თოს საზოგადოებ
 რივ მოღვაწეობაში მშვიდობის მშენებლ
 ობის
მიმართულებით. ამის მისაღწევად კი საყოველთაო სამოქალაქო
 ადებელი ქვეყანაში.
მობილიზაციაა გამოსაცხ
 ორები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს
განვიხილოთ ის ფაქტ
ასრულებენ მშვიდობის მშენებლობის ინფრ
 ასტ
 რ
 უქტურის შესაქმნე
 იტუტები და მსოფლ
 მხედ
ლად. ესენია – კრიზისი, ხალხი, ინსტ
 ორები ომის შემდგომი პერიოდის
ველობა. როგორც წესი, ეს ფაქტ
ქვეყანაში იჩენენ ხოლმე თავს.
ძირითადი კითხ
 ვები კრიზისის დროს:
1. რა ბარიერი არსებობს კონსტრ
 უქც
 იულ
 ი ცვლილებებისაკენ
მიმავალ გზაზე?
2. რა არის ის ცენტრ
 ალური დილემა, რომელიც პრობლემად
დგას მშვიდობის მშენებლ
 ობისთ
 ვის?
3. რა არის ყველაზე აქტუალ
 ური საჭიროება?
4. როგორ არიან ერთმ ანეთთან დაკავშ
 ირებული საზოგადოებ
 ის
საწყისი, საშუალო და უმაღლ
 ესი დონეებ
 ი?
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საშუალებები და მიდგომები კრიზისის დროს:
1. განვითარდეს ის ძალები, რომლებიც შეძლებენ ანალიზის
გაკეთებას;
2. გამოინახოს მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დილემები,
რომლებიც პრობლემის მოგვარებას უშლის ხელს.
3. განვითარდეს ის ძალა, რომელიც გააერთიანებს არაოფიცი
ალურ და ოფიციალურ მიდგომებს (ხელისუფლება, ოპოზიცია,
არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა) მყარი მოლაპარაკებე
ბისათვის და მშვიდობის მშენებლობისთვის.
4. მხარი დაეჭიროს მშვიდობის მშენებლობის ინიციატივებს.
ძირითადი კითხვები ხალხთან დაკავშირებით:
1. ვის აქვს ის პოტენციალი, რომ დაიწყ ოს ცვლილებები მთელ
საზოგადოებაში?
 ისთვ ის, რომ მათ გავ
2. როგორი მომზადებაა საჭირო ხალხ
 იაზე?
ლენა მოახდინონ შექმნილ სიტუაც
3. როგორი სამუშაო უნდა ჩატარდეს, ვინ მოამზადებს ხალხს,
საზოგადოებას შერიგების პროცესისათვის?
რა საშუალებები და მიდგომებია ამ შემთხვევაში პრობლემი
სადმი:
1. განვითარდეს ტრენინგების ციკლი და ნდობის აღდგენის,
შესაძლებლობათა გაანალიზებისათვის ხელსაყრ
 ელი პროგრამები;
2. განვითარდეს ვერტიკალურ-ჰორიზონტალურიანალიზიცვლი
ლებების მოსახდენად. (ვერტიკალურ-ჰორიზონტალურ ანალიზში
იგულისხმება სახელმ წიფო პოლიტიკა, მაგ; როდესაც ვსაუბ
 რობთ
 იკალურ პოლი
პოლიტიკაზე “ზემოდან ქვემოთ”, ეს ნიშნავს ვერტ
ტიკას, ჰორიზონტალური კი არის სამივე დონის მიერ განვითა
რებული აქტივობები, რომლებიც სახელმწიფოს პოლიტიკურ-ეკო
ნომიკურ ცხოვრებაში წამყვან როლს შეასრულებენ).
3. განვითარდეს სტრატეგიული გუნდების მომზ
 ადების პროგ
რამები.
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ძირითადი კითხ
 ვები ინსტ
 იტუტებთან დაკავშირებით:
1. რა ძირითადი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს კონფ
 ლიქტ
 ის
მოგვარებისთვის და მყარი მშვიდობის დამყ არებისთვის?
2. რა რესურს ები არის იმისთვ ის, რომ წარუმატებელი მოლა
პარაკებები წარმატებულად გადაიქცეს?
3. რა რესურსები არსებობს ქვეყნ ის კულტურაში და როგორ
შეიძ ლება მისი გამოყენება მშვიდობის მშენებლ
 ობისთ
 ვის?
 ეგ რეალუ
4. როგორია მიზნ ები, რომლებიც 5-10 წლის შემდ
რად განხორციელდება?
საშუალ
 ებები და მიდგომები პრობლემისადმი ამ შემთხვევაში:
1. განვ ითარდ
 ეს დაფინანს ებების წყაროების მოძიება ვერტ
 იკა
ლური-ჰორიზონტალურიპოლიტიკის ანალიზის განვითარებისთვის.
2. განვითარდეს მოლაპარაკებების სისტემისთვის ხელსაყრელი
პირობები.
3. განვითარდეს კულტურული რესურსების გამოყენება მშვი
 ურობისთ
 ვის.
დობის მშენებლობის ეფექტ
ძირითადი კითხ
 ვები ხედვასთან დაკავშირებით:
1. როგორია გრძელვადიანი განხ
 ორც
 იელების პერს პ ექტივა მშვი
დობის მშენებლობის- თ ვის კონკ რ
 ეტულ გარემოცვ აში ე.ი. იქ,
სადაც ვიმყოფებით?
2. ვინ არის მეოცნ ებე ამ შემთხვევაში (იგულისხმება არარეა
ლური გეგმ ები მშვიდობის მშენებლ
 ობისთ
 ვ ის)?
3. როგორია ხელს აყრ
 ელი მექანიზმ ი, რომელიც დაავალდებუ
ლებს ხალხ
 ს და ინსტი- ტუტებს, რომ გასწიონ კონკ რ
 ეტული აქ
ტივობა მშვიდობიანი მომავალისათვ ის.
4. როგორი სისტემური ცვლილებებია საჭირო შიდა, რეგიონუ
ლი და გლობალური მასშტაბებით, რომ ხალხ
 მ ა მიზანს მიაღწიოს?
საშუალ
 ებები და მიდგომები პრობლემისადმ ი ამ შემთ
 ხვევაში:
1. შეიქმნ ას განსაკუთრ
 ებული გარემო მშვიდობის მშენებლ
 ობის
იდეის გავრ
 ც
 ელებისათვის.
2. მას-მედიის ჩართვ ა და გამოყენება.
3. განვითარდ
 ეს მუშაობ
 ა იმ სტრატეგიებზ
 ე, რომლებიც მშვი
დობიანი მომავლის სურათს შექმ ნიან.

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

163

აქედან გამომდინარე, მშვიდობის მშენებლობის პროცესის დაწყ ება
და წარმართვა დამოკიდებულია ზემოჩამოთვლილი ფაქტორების
წარმატებულ განხორციელებაზე. მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოები
არ შეიძლება წარიმართოს მხოლოდ ერთ დონეზე, მიუხედავად
იმისა, თუ რომელი იქნება ეს: უმაღლ
 ესი, საშუალო თუ საწყისი
დონე. მშვიდობის მშენებლობა უნდა წარიმართ
 ოს სამივე დონეზე
და არა მხოლოდ კონფლიქტში ჩართულ ერთ მხარეს (არამედ
ერთდროულად ორივე მხარეზე). რაც მთავარია, ამ პროცესში დი
 ავრობო ორგანიზაციების,
დი მნიშვნელობა აქვს როგორც არასამთ
ასევე თითოეული მოქალაქის აქტიურობას და მცდელობას, რომ
მოხდეს სამივე (საწყისი, საშუალო და უმაღლესი) დონის გაერ
თიანება მშვიდობის მშენებლობისთვის.
ჰორიზონტალურ-ვერტიკალური პოლიტიკა
რამდენიმე სიტყვით შევეხოთ იმ საკითხს, თუ დაახლოებით
დროის რა მონაკვეთი სჭირდება მშვიდობის მშენებლ
 ობის აქტი
ვობების განვითარებას. მოცემული სქემის მიხედვით თუ ვიმ
 ლოებით
სჯელებთ, თანამედროვე ომის კრიზისი, რომელიც დაახ
2-6 თვემდე გრძელდება, შემდეგ შეჩერებას ექვემდებარება, ხოლო
გახლეჩილი საზოგადოებების მომზადება მშვიდობის მშენებლობის
პროცესის გასავლელად 10-20 წლამდ
 ე გრძელდება.
ეს, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი ინტენ
სივობით მიდის ომისშემდგომ ქვეყანაში ამ პროცესზე მუშაობა.
დაახლოებით რამდენი ხანი დასჭირდება ჩვენს საზოგადოებას
თუნდაც ზემოაღნიშნული პროცესის მთლიანად გავლისთვის?
როგორი ინფრასტრუქტურაა საქართველოში შემუშავებული
მშვიდობის მშენებლობისთვის, რომელშიც საზოგადოების სამივე
– საწყისი, საშუალო და უმაღლესი დონის ლიდერები იქნებიან
აქტიური მონაწილენი და რომელშიც გათვ ალისწ
 ინებული იქნება
ზემოთ აღწერილი პრობლემები?
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კრიზისი

უშუალო
ქმედებები
კრიზისის დროს
2+6 თვე

მომზადება,
ტრენინგი

სოციალური
ცვლილებები

სასურველი
მოვავალი

მოკლევადიანი
მომზადება
1-2 წელი

მომზადება,
მუშაობა
5-10 წელი

თაობების
ხედვა დაახ
ლოებით 20
წელი და მეტი

ამ კითხვ ებზ
 ე პასუხი მნიშვნ ელოვნადაა დამოკიდებული იმაზე,
თუ როგორია თითოეული ჩვენთაგანის როლი მშვიდობის მშენებ
 ით საჭიროდ აქტიური მონაწილეობის
ლობაში, რამდენად ვთვლ
მიღებას მშვიდობის მშენებლობისთ
 ვის, მისი ინფრასტ
 რ
 უქტურის
შესაქმნელად და გასავითარებლად.
თუ საზოგადოების სამივე ფენის მიერ გათვალისწინებული
 ილება და ცოდნ ა, რომელიც მშვიდობის მშე
იქნება ის გამოცდ
ნებლობის მეცნიერ
 ების მიერ არის შემუშვებული, შესაძლ
 ებელი
გახდება შერიგების პროცესის დაწყ ებაც, რომლ
 ის შესახებ შემდეგ
თავში ვისაუბრებთ.
შერიგების ფილოსოფია
შერიგების ფილოსოფია ერთ-ერთი საშუალებაა გახლეჩილი სა
ზოგადოებების გამთლ
 იან ებისათვის. ჩვენი არჩევანია – გამოვი
ყენებთ თუ არა მას ჩვენს ცხოვრებაში მომხ
დ
 არი კონფ
 ლიქტ
 ის
მოგვ არებისათვის და მყარი მშვიდობის დამყარებისათვ ის...
სამყ აროსა და ჩვენს გარშემო მყოფთა შეცვლ
 ა შეუძლებელია,
თუ ჯერ საკუთარი თავი არ შევც
 ვალეთ. როდესაც საკუთარ თავს
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შევცვლით, მაშინ შეგვეძლ
 ება ჩვენ გარშ
 ემო მყოფთ
 ა შეცვ ლ
 აც და
შემდეგ სამყაროს შეცვლაც კი.
სწორედ ესაა შერიგების ფილოსოფიაც – ჯერ საკუთარი თავი
უნდა შევცვალოთ, რომ შეგვეძლოს ჩვენ გარშემო მყოფთა შეცვლაც.
სანამ თავად შერიგების ფილოსოფიაზ
 ე ვისაუბრებთ, განვიხი
ლოთ ზოგადი მაგალითი ისეთი კონფ
 ლიქტისა, რომელიც ხშირია
ჩვენს ცხოვრებაში. მისი განხილვ ის შემდ
 ეგ კი, შევეცადოთ, ვი
 ზე და პოსტ-კონფლიქტურ
ფიქროთ უფრო მასშტაბურ კონფლიქტ
 ებებზე.
პერიოდში მშვიდობის მშენებლობის გზებსა და საშუალ
 იქტ
 ი, რომე
წარმოვიდგინოთ, რომ მოხდა ისეთი მწვავე კონფლ
ლიც თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში ყოფილა, ალბათ. კო
 იქტი, რომელმ აც დაგვამცირა, შეურაცხყოფა მოგვაყენა, დაგ
ნფლ
ვაზარალა, საშინელი ტკივილი განგვაცდევინა.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, უბრალოდ, თითოეულმ ა წარმო
 ი ჩვენი ცხოვრებიდან და და
ვიდგინოთ რომელიმე კონფლიქტ
ვარქვათ მას პირობითად კონფლიქტი ორ მეგობარს შორის, ისე,
როგორც ქვემოთ არის მოცემული.
 ოეს მეგო
წარმოვიდგინოთ, რომ მოხდა კონფლიქტი ორ უახლ
 ლიქტია,
ბარს შორის და ორივე მხარე თვლის, რომ ეს ის კონფ
რომელიც არასოდეს მოგვარდება. ერთი მხარე მეორეს დამნაშავედ
მიიჩნევს, მეორე კი – პირველს. ორივე თვლის, რომ აღარ ღირს
ამ თემაზე საუბარი და წყვეტენ ურთიერთ
 ობას. ორივე ცდილობს,
დაივიწყოს მომხდარი და აღარ გაიხს ენოს ის, რაც მათ ტკივილს
მიაყენებს, გამოიწვევს იმ ნეგატიური ემოციების ამოტივტივებას,
რომლებიც მოსვენებას დააკარგვინებს. განა არა სჯობს, რომ ორი
ვე ეცადოს კონფლიქტის დავიწყებას, რადგან, როგორც ცნობილია,
“დრო ყველაფრის მკურნალია”. ამის გარდა, მხარეებ
 მა შეიძლ
 ე
ბა სხვა მსგავსი არგუმენტიც მოიშველიონ და ჩათვ ალონ, რომ
დროსთან ერთად ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა.
რა პროცესები ვითარდება ამ დროს მათში? განა, შეიძლ
 ება
ხელაღებით იმ ურთიერთობის დავიწყება, რომელიც წლების მან
ძილზე გრძელდებოდა? ამ კონკრეტულ შემთხვ ევაში, ორივე მხარე
ცდილობს, არ აღიაროს ის, რომ კონფლიქტ
 ის შედეგად მათშ
 ი
 ი, რომელიც
მუდმივადაა ის ტკივილი და გამოუთქმ ელი ემოციებ
არ ქრება და ორივეს აწუხებს. ეს ტკივილი და ემოციებ
 ი მათ
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საკმაოდ დიდ ენერგ
 იას ართმ ევს – მათი დავიწყება შეუძლებე
ლია. ორივე მხარე ცხოვრობს ტკივილით და, მართალია, ისი
ნი არ აღიარ
 ებენ, რომ მათ მომხ
დ
 არი აწუხებთ, მაგრ
 ამ ეს არ
ნიშნ ავს იმას, რომ მწვავე კონფ
 ლ
 იქტი უკვალოდ გაქრა. ორივე
მხარემ განიცადა ტკივილი კონფლიქტ
 ის შემდ
 ეგ და იგი იმით
იყო გამოწვ ეულ
 ი, რომ ერთმ ა მეორეს ვერ გაუგ
 ო, დაადანაშაულა,
გაამტ
 ყ უნა, შეურ
 აცხყოფა მიაყ ენა და სხვა.
 ება, რომ ტკივილი, რასაც ორივე მხარე განიცდის
განა შეიძ ლ
 ეგ, თავისთ
 ავად გაქრეს ან მიეცეს დავიწყებას,
კონფლიქტის შემდ
მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მხარე მთელი ძალისხ
 მ ევით ცდი
 ო რჩება და
ლობს ამას? რა გამოდის, რომ ორივე ტკივილთან მარტ
 ებას? რას იწვევს ყოველივე ეს?
აგრძელებს მასთან ერთად ცხოვრ
ტკივილის თანხლებით ცხოვრება თავისთავად იმ უარყ ოფით
ენერგიაში გადადის, რომელიც ადამიან ს თანდათან აბოროტებს და
 ა მიმართ. ადამიანი
ცვლის მის დამოკიდებულებას გარშემო მყოფთ
 ი ხდება, რადგან მოუგ
 ვარებელი კონფლიქ
უნებურად აგრესიულ
ტის არსებობა მას არ ასვენებს და არ აძლევს იმის საშუალებას,
რომ ნორმალური ცხოვრ
 ება, ურთიერთ
 ობები გააგრ
 ძელოს. ორივე
 ორტი” და, რაც ყველაზე მთავარია, დი
მხარეს ექმნ ება “დისკ ომფ
 იქტ
 ი
დი საშიშროებაა იმისა, რომ ამ ორ მეგობარს შორის კონფლ
 ა სიმართლ
 ე და
მომავალშიც გაგრძელდეს, რადგან არ დადგინდ
ორივე მხარე კვლავ დამუხტულია ტკივილითა და ემოციებით.
რა გამოსავალია ამ სიტუაც
 იაში? როგორ შეიძლ
 ება, რომ ორი
ვე მხარე გათავისუფლ
 დ
 ეს იმ დამანგრ
 ეველი ენერგ
 იის აგან, რო
 ის განახლებას ხშირად ხელს უწყობს? ჩნდება
მელიც კონფლიქტ
ორი პრობლემა:
 ი უარყოფითი ენერგიით იწყებენ (აგრძელებენ) ცხოვ
1. მხარეებ
რებას, რაც მათზე დამანგ
 რევლად მოქმედებს;
2. მოსალოდნ ელია კონფ
 ლიქტ
 ის განახლ
 ება ან ახალი კონფლიქ
ტის დაწყება მხარეებ
 ს შორის.
განვიხილოთ ეს მაგალითი შერიგების ფილოსოფიის მიხედვით
და ვეცადოთ, ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი, რომელიც მხარეებ
ს
გაათავისუფლებს დამანგრეველი, უარყ ოფითიენერგიის გან დამოსა
 ლიქტის
ლოდნელ კონფლიქტს შეაჩერებს. (ზემოთ მოყვანილი კონფ
მაგალითი ზოგადია და ამ შემთ
 ხვ ევაში მიზნად ისახავს არა ამ
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კონკრეტული სიტუაციიდან გამოსავალის პოვნას, არამედ ყურა
დღების გამახვილებას იმ გრძნობებსა თუ ფაქტებზე, რომლებიც
ხშირად კონფლიქტის შემდეგ წარმოიშვ ება).
ჩვენი მიზანია, შერიგების ფილოსოფიის კუთხით, როგორც პი
როვნული, ასევე ერთაშორის კონფ
 ლიქტების განხილვ ა, თუმც
 ა,
აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს ყოველივე მხოლოდ ერთ-ერთი გზაა
შერიგების პროცესისა. გზა კი მრავალია და რა თქმა უნდა, ყო
 ი სხადასხ
 ვა გამოსავალი შეიძლება
ველ კონკრეტულ სიტუაციაშ
არსებობდეს. ამ შემთხვევაში კი განვიხილოთ, რას გვთავაზობს
შერიგების ფილოსოფია.
 ოს შე
რა იგულისხმება შერიგებაში? როგორ უნდა წარიმართ
 ხვევაში,
რიგების პროცესი ზემოთ მოყვანილი მაგალითის შემთ
როდესაც მხარეები წყვეტენ კონტაქტს და საქმე თავმოყვ არეობის
შელახვას, შეურაცხყოფას ეხება? გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ზე
 ტაბის კონფლიქტად
მოხსენებული მაგალითი შეიძლება პატარა მასშ
მივიჩნიოთ შეია რაღებულ კონფლ
 იქტ
 ებსა და ომებთ
 ან შედარებით.
 ენია შერიგების პროცესი? რას გულისხ
 მობს
როგორ წარმოგვიდგ
იგი? ვისთვის ან რისთვის კეთდება ეს და რა აუცილებელია მი
სი განხორციელება?
 ი, მიმართულია საკუთარი
შერიგების პროცესი, პირველ რიგშ
 ეველი, ნეგატიური ძალის
თავის გათავისუფლებისაკენ იმ დამანგრ
 ავს და არ
გან, რომელიც თანდათან აგრესიაში გადადის, გვწამლ
გვაძლევს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას. ამასთან, შერიგების
პროცესი აუცილებელია კონფლიქტ
 ის ესკალაციის შესაჩერებლად,
მშვიდობის დასამყარებლად.
შერიგება, როგორც პროცესი ძნელად გასაგებია სოციალური
მეცნიერებისათვის – ამ მეცნიერების მიერ ხშირად იგი სკეპტი
კურად არის განხილული.
ჩვენი მიზანია, გავეცნოთ შერიგების პროცესს და შევეცადოთ,
გავაცნ ობიეროთ ის, რომ მისი პრაქტ
 იკაში განხორც
 იელ
 ების გა
რეშე ძნელია მშვიდობის მშენებლობაზე საუბარი.
შერიგების პროცესის გავლის გარეშე არასტაბილური მშვიდო
ბის დამყარების საშიშრ
 ოებასთ
 ან გვექნ ება საქმ ე, რაც თავისთ
 ავად,
ნიშნავს კონფლიქტის განახლების შესაძლებლობას და უნებლ
 ი
 ეწყობას. ეს პროცესი ძალიან
ედ ომის თავიდან დაწყების ხელშ
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მტკივნ ეულია და უკავშ
 ირდ
 ება დაპირისპირებული მხარეებ
 ის მიერ
განსაკუთრებული მონდ
 ომებისა და სურვილის გამოჩენას. ასეთი
სურვილი კი დაპირისპ ირებულ მხარეებ
 ს მშვიდობის მშენებლო
ბის პერს პექტივების გააზრებისას, შერიგების პროცესის დაწყების
აუცილებლობის აღიარ
 ებისას ებადებათ.
ამის მაგალითია დღეს შერიგების ინსტიტუტების არსებობა მრა
 ლიქტ
 ურ ქვეყანაში. ეს ინსტიტუტები დაპირისპ ი
ვალ პოსტ-კონფ
 ს შორის შერიგების პროცესს ახორც
 იელ
 ებენ. ეს
რებულ მხარეებ
 ებით აფრიკის ქვეყნებშ
 ი არის დანერგილი
პრაქტიკა, განს აკუთრ
და ნელ-ნელა ევროპაშიც იკიდებს ფეხს. ასეთი პრაქტიკის შე
 ეგი გარემოებ
 ით არის გაპირობე
მოღება და დამკ ვ იდრება შემდ
ბული: დაპირისპ ირებული მხარეები აღიარებენ, რომ შერიგების
პროცესის დაწყების გარეშე შეუძ ლებელია სამშვიდობო ხელშეკ
 ებაში განხორც
 იელ
 ება. მშვიდობის მშე
რულების რეალურ ცხოვრ
 ობა ომის შემდ
 გომ ქვეყანაში მხოლოდ უმაღლეს დონეზე
ნებლ
 ეკრ
 ულებით ვერასოდეს იქნება გარანტი იმისა,
ხელმოწერილი ხელშ
რომ გახლ
 ეჩილი საზოგადოებ
 ები, ხალხი, მშვიდობიან ცხოვრებას
დაიწ
 ყ ებს და ხელშეკრულების დადების დღიდან შეწყდება მათ
შორის დაპირისპირება, მტრობა. აქედან გამომდინარე, უნდა შე
მუშავდეს გარკვ ეული მექანიზმი, რომელიც ომის შემდეგ ხელს
შეუწყობს სტაბილური მშვიდობის დამყ არებას. შერიგების პროცესი
 ლიქტ
 ის შემდეგ ხალხ
 ის ერთად თანაცხოვრ
 ების რეალური
კონფ
 ის მშენებლობის პროცესია. მიღ
საშუალებაა, ერთიანი საზოგადოებ
წეულ
 ი მშვიდობა კი შერიგების პროდუქტ
 ია.
რომელ ფენებს მოიც
 ავს შერიგების პროცესი და ვინ ახორციე
ლებს მას? საიდან უნდა დაიწყ ოს იგი?
 ისაგან შედგ
 ება და
შერიგების პროცესი რამოდენიმე კომპ ონენტ
 ს გარკვეული ეტაპების,
საბოლოო შედეგის მისაღებად საჭიროებ
საფეხურების გავლას. ამ ეტაპების გავლა დიდ ძალისხ
 მ ევას მოი
თხოვს ისევე, როგორც იმის გაცნობიერება, თუ რისთვ ის გვჭირ
 ოდ შერიგების პროცესშ
 ი მონაწილეობ
 ის მიღება.
დება საერთ
შერიგების პროცესის საჭიროების გაცნ ობიერებისთვის საკმ არი
სია თუნდაც ის ფაქტ
 ი, რომ ხალხ
 ი, რომელიც ომების შედეგად
დაიღუპა მსოფლ
 იოშ
 ი, გაცილებით მეტია, ვიდრ
 ე ხალხ
 ი, რომე
 აიც
 ვალა.
ლიც თავისით გარდ
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რადგ
 ან ომის თემას შევეხეთ, დავფიქრდეთ, რა ასოციაციებ
ს
იწვევს ჩვენში ომი. ალბათ, ყველას სხვადასხვა ასოციაცია გაუჩ
ნდება ამ სიტყვის გაგონებისას, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ეს
ასოციაციები ბევრად განსხვავებულია ომგამოვლილი ადამიანებისა
და მათი, რომლებსაც ომი პირადად არ შეხებიათ. ზოგადად კი,
ალბათ, ყველას შემდეგი ასოციაციებ
 ი გვიჩნდება ომის ხსენებაზე:
სისხლი, ათასობით მოკლული ადამიანი უპატრ
 ონოდ დაყრილი
ბრძოლის ველზე, დაჭრილი, მომაკვდავი ჯარისკაცები, დანგრე
 ება, შიმშილი,
ული სახლები, ძალადობა, მკვლელობა, გაუპატიურ
უპატრონოდ დარჩენილი ბავშვ ები და სხვა.
ომი, თავისთავად, შემზარავი მოვლენაა და მისი შედეგი კი
დანგრეული, განადგურებული ქვეყანაა გახლეჩილი საზოგადოე
ბებით, დაპირისპირებული მხარეებით. ომის შემდეგ კი, ხშირად,
სამშვიდობოხელშეკრულებების მიუხედავად, ერთ-ერთიტენდენცია
დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ისევ კონფ
 ლიქტ
 ის განახლ
 ებაა
ცივი ომისა და სპონტანური შეჯახებების სახით.
ყოველივე აქედან გამომდინარე, ისმის კითხვ ა – რომელ გზას
ირჩევს ის საზოგადოება, რომელშიც უკვე მოხდა კონფ
 ლ
 იქტი და
ომი პრობლემის მოსაგვარებლად – ომის განახლებას თუ კონფლიქ
ტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას? ისევ ძალადობას, რომლის
შედეგებზეც ზემოთ გვქონდა ზოგადად საუბარი, თუ მშვიდობის
დამყარებას?
როგორია იმ საზოგადოების, ქვეყნის გადაწყვეტილება, რომელ
მაც ომი გამოიარა – გააძლიეროს სამხედრო ნაწილები, შეიძინოს
მეტი იარაღი და კიდევ ერთხელ დაიწყოს ომი, რასაც უთუოდ
მეტი ხალხის განადგურება მოჰყვება? რამდენად მისაღებია ტაქტიკა,
რომელიც მიზნად ისახავს მტრის დიდი რაოდ
 ენობით განადგურე
ბას და ამ გზით პრობლემის გადაწყვეტას? რამდენი კონფლ
 იქტის
დასახელება შეგვიძლია, რომლის დროსაც ძალადობით გადაწყვე
ტილი პრობლ
 ემა მყარ მშვიდობამდე მისულა საზოგადოებების
გახლეჩის, მტრობის, “მტრის ხატის” შექმნის გარეშე? რისკენ მივ
ყავართ საზოგადოების გახლეჩას და მტრობას ომის შემდეგ, თუ
არა კონფ
 ლიქტის განახლებისაკენ? რა არის იმისათვის საჭირო,
რომ აღარ მოხდეს ომის განმეორება და დაწყებული კონფლიქტი
მშვიდობიანად მოგვარდეს მომავალში მტრობისა და ომის გარე
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შე? ძალადობით გადაწყ ვეტილი პრობლ
 ემა, რაც შემდეგ ეტაპზე
მტრობის დაწყ ებას ემსახურება, მომავალში ისევ ძალადობის გა
ნახლებას უწყობს ხელს. ეს ყოველივე შეიძ ლება შემდ
 ეგნაირ
 ად
გამოვს ახოთ:
ომი

I

მტრობა

III

II

გახლეჩილი
საზოგადოება

სად იწყება შერიგების პროცესი? იგი, პირველ რიგშ
 ი, საკუ
თარი თავის შეცვლიდან იწყება. საიდ
 ან იწყება საკუთარი თავის
შეცვ ლა? პირველ რიგშ
 ი, მიტევებიდან. მაგრ
 ამ, აქ ჩნდება კითხვ ა,
დაპირისპ ირებულ მხარეთაგან პირველმა ვინ უნდა მიუტევოს?
ამ შემთ
 ხვევაში ძალიან ხშირად ვაწყ დებით დილემას – თუ
სხვა მოგვიტევებს, მაშინ ჩვენც მივუტევებთ. გამოდის, რომ ორივე
მხარე ერთმ ანეთს ელოდება და ეს პროცესი მუდმ ივი მოლოდი
ნის ქვეშ იმყოფება. საინტერესოა, რომ ამ შემთხვ ევაში, ორივე
დაპირისპირებულ მხარეს ერთი რამ აერთიან ებს: ორივე ელოდება
ღმერთისგან მიტევებას და იმედი აქვს, რომ მიიღებს მას. ე.ი.
ორივე მხარე ელის ღმერთ
 ისაგან და ამასთ
 ანავე ერთი-მეორისაგან
მიტევებას. ამ შემთ
 ხვ ევაში, საინ ტერესოა, რატომ ველოდებით ჯერ
სხვისგან ქმედებას და არ ვითვალისწინებთ შემდ
 ეგს – ჩვენგ
 ანაც
ხომ იგივეს მოელის მეორ
 ე მხარე.
შერიგების პროცესის დასაწყებად აუცილებელია იმის გაცნობიე
რება, რომ შეუძ ლებელია ჯერ ჩვენს გარშემო მყოფთა შეცვლა, თუ
საკუთარი თავი არ შევც
 ვალეთ. ასევე შეუძლებელია კონფლიქ
ტის მოგვარება და შერიგების პროცესის დაწყ ება მაშინ, როდე
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საც სიმართლე არ არის დადგენილი და საბოლოოდ გარკვეულ
 ი.
ერთ-ერთი პირვ ელი ნაბიჯი, გადადგმული შერიგებისაკენ, არის
სიმართლის ძიების დაწყება და ერთობლ
 ივად მისი საბოლოოდ
დადგენა.
 ებელია, რომ კონფლ
 იქტ
 ი მოგვარებულად ჩავთვ ა
განა შესაძლ
ლოთ მაშინ, როდესაც არ არის დადგენილი მისი მიმდ
 ინარეობ
 ის,
მსვლელობის დეტალები ორივე მხარის სუბიექტური რეალ
 ობების
გათვალისწინებით, ორივე მხარის მიერ მოძიებ
 ული ფაქტების გა
რეშე? მყარ მშვიდობაზე საუბარი შეუძლებელია, როდესაც მხარე
ები ზედაპირულად ცდილობენ “კონფლიქტის მოგვ არებას” და ამ
მიზნით დროებით, ხელშეკრულების დასადებად, თავს არიდებენ
სიმართლეზე საუბარს მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმართლე არ
არის ერთობლივად დადგენილი. ამავე დროს, ხშირად, ორივე
 ლობას ჰქონდა და აქვს ადგილი
მხარე მიიჩნევს, რომ უსამართ
 ად ჩანს სამარ
კონფლიქტის განვითარებისას. ამ ეტაპზე ნათლ
 ობაც. მხარეებ
 ში, როგორც წესი,
თლიანობის დადგენის აუცილებლ
დროდადრო თავს იჩენს სამართლიანობის დადგ
 ენის სურვილი.
 ეკრულებები ცხოვ
როგორ მოქმედებს ისეთი სამშვ იდობო ხელშ
 ლ
 ისა და სამართ
 ლ
 იან ობის გაუთვ ა
რებაში, რომლებიც სიმართ
 ია. ხშირად,
ლისწინებლადაა ხელმოწერილი? ამის მაგალითი ბევრ
ხელშეკრულების დადების შემდეგ იწყება გარკვ ევა, თუ რომელი
 ემაა,
მხარე იყო მართალი და რომელი – მტყუან ი. ეს ის პრობლ
რომელიც ყოველთვის დგას დღის წესრ
 იგში და ხელს უშლის
შერიგების პროცესს.
აუცილებელია სიმართლისა და სამართ
 ლიანობის დადგენა იმი
სათვის, რომ წარმ ოქმნილმაგაურკვევლობებმ ა, შერიგების პროცესის
დაწყ ებასა და მის განვითარებას ხელი არ შეუშალოს.
სიმართლე და სამართლიანობა დეტალურად უნდა იქნას გან
 ეგადაც
ხილული დაპირისპ ირებული მხარეების მიერ, რის შემდ
შესაძლებელი გახდება, ორივე მხარის “ვერსიის” საბოლოოდ დად
 მ დ
 ნ ენ იმაზე, თუ
გენა. ე.ი. მხარეები საბოლოოდ უნდა შეთანხ
რაში მდგომარეობდა სიმართლე, ანუ როგორი იყო თითოეული
მხარის პოზიცია და ქმედება კონფლიქტ
 ამდ
 ე, რა იყო კონფლიქ
ტის დაწყების მიზეზი.
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სიმართ
 ლისა და სამართლ
 იანობის დადგენის შემდ
 ეგ, გადავი
დეთ მომდევნო საფეხურზ
 ე, რომელიც ბევრ
 ად უფრო რთულია. ეს
არის ტკივილის აღიარ
 ება. აქ საუბარია იმ ტკივილის აღიარებაზე,
რომელიც კონფლიქტ
 ის შედეგად წარმოიშვება ხოლმე მხარეებში
და რაზედაც ისინი ყველაზე ნაკლებად საუბრ
 ობენ ოფიციალური
თუ არაოფ
 იციალ
 ური შეხვ ედრებისას.
რას წარმ ოად
 გ
 ენს ის ტკივილი, რომელიც ჩვენშ
 ია კონფ
 ლ
 იქტ
 ის
შემდ
 ეგ? ხშირად, ჩვენ იმდენად “ვმარხ
 ავთ” ტკივილს საკუთარ
 ებთ
თავში და არ გვსურს მისი აღიარება, რომ ვერც კი ვაცნობიერ
მის ნეგატიურ ძალას, რომელიც ჩვენზე უთუოდ უარყოფითად
მოქმედებს. ჩვენ უნდა შევძლოთ, “თვალებში შევხედოთ” ტკი
ვილს, რათა შეგვ ეძლოს შემდგომი ეტაპების გავლაც.
მაგალითად, თუ გვტკ ივა სხეულის რომელიმე ნაწილი, რა თქმა
უნდა, წამლის იმედი გვაქვს, რომელიც მოგვირჩენს ამ ტკივილს.
როგორ ვიგრძ ნობთ თავს, თუ ვერ მივიღებთ იმ წამალს, რომე
 ან გაგვ ათავისუფლ
 ებს? ამ შემთხ
 ვევაში ხომ ტკი
ლიც ტკივილისგ
 რეველ ძალაში გადაიზ
 რ
 დ
 ება?
ვილი მუდმივ, ორგანიზმ ის დამანგ
რა შედეგს მივიღებთ ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, იმას, რომ
რომელიმე ორგანოს მუდმ ივი ტკივილის ფონზ
 ე, უმრავლ
 ეს შემ
თხვევაში, შევიცვლებით და გარკვეული დროის შემდეგ, ალბათ
გავბოროტდებით, აგრესიულ
 ი გავხდებით. რატომ გვგონია, რომ
მუდმ ივი ფიზიკური ტკივილი რამით განსხვავდება იმ მუდმივი
 იქტ
 ის შედეგად არის ჩვენ
სულიერი ტკივილისგან, რაც კონფლ
ში და რის აღიარებასაც ძალიან ხშირად გავურბივართ? როგორც
ფიზიკური ტკივილის დავიწყ ებაა შეუძლ
 ებელი, ასევე სულიერი
ტკივილის დავიწყებაც წარმოუდგენელია. რა გამოსავალია იმ სუ
ლიერი ტკივილის მოსარჩ ენად, რომელიც დაპირისპირებულ მხა
რეებ
შ
 ია ჩაბუდებული კონფლიქტის შემდეგ და თანდათან ისე
მძლავრ
 დება, რომ წარმოუდგენელ, აუწერელ “მონს ტ
 რად” გადა
იქც
 ევა ხოლმ ე?
 ის და დავიწყ ებას მიეცემა ყვე
ის აზრი, რომ “დრო გაივ ლ
ლაფერი” ან – “დრო ყველაფრის მკურნალია”, ამ შემთხვ ევაში
ნამდ
 ვ ილად არ გამოგვადგება. ჩვენი ტკივილის არსებობის აღია
რებასთან ერთად აუცილებელია, რომ კარგად გავიგოთ, რას წარ
 გ
 ენს იგი, როგორია, რამდენად ღრმაა. როგორ შეიძ ლება, რომ
მოად
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იგი შევაფასოთ. ტკივილის ანალიზი იმაში გვჭირდ
 ება, რომ ვი
ცოდეთ მისი მასშტაბი და ვიმუშავოთ მის მორჩენაზე. მხოლოდ
ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯი
შერიგებისთვის. თუ არ გვეცოდინება, რამდენად დიდია ჩვენი
ტკივილი და როგორია იგი, თუ შევეცდებით, რომ დავივიწყოთ
იგი და არ გავარკვიოთ, კონკ რეტულად რა ადგილი უჭირავს მას
ჩვენში, თუ წარმოვიდგინეთ, რომ მისი შეფასება შეუძლებელია,
მაშინ ასევე გაგვიჭირდება მისი დაძლევა და შემდეგი ნაბიჯის
 ოთ მომავალშ
 ი ასეთივე ტკი
გადადგმა. იმისათვის, რომ ვიფიქრ
ვილის, ანუ ახალი კონფლიქტის აცილებაზე, საჭიროა ჩვენი ტკი
ვილის მასშტაბი გავარკვიოთ, რომ მისი მორჩ ენა შეგვეძლოს.
რაც უნდა მტკივნ ეული და ძნელი იყოს ტკივილის აღიარება,
შეფასება, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმისათვ ის, რომ მომა
 ებელი იყოს შემდგომი ეტაპების გავლა და მსგავს ი
ვალში შესაძლ
ტკივილის – მოსალოდნ ელი კონფლიქტის აცილება.
ტკივილის აღიარება, მისი მასშტაბების დადგენა აუცილებელია
იმისათვის, რომ შეგვეძლოს მისი მართვა, რადგან ამ ტკივილმა
 ხვევაში ახალი კონ
შეცდომისაკენ არ წაგვიყვანოს, რაც ამ შემთ
ფლიქტის დაწყება იქნება.
თუ ჩვენ ვაღიარებთ ტკივილს, შევაფასებთ და გავიგებთ, რა
 აბი, შევძლ
 ებთ
ადგილი უკავია მას ჩვენში, როგორია მისი მასშტ
შემდეგი ნაბიჯის გადადგმასაც, რაც უკვე პატიებისაკენ ნაბიჯის
გადადგმას ნიშნავს.
პატიებაში არ ვგულისხმობთ, რა თქმა უნდა, მთლიან ად, ერთ
 ე მხა
ბაშად, ერთი ხელის მოსმით ყველაფრის პატიებას მეორ
რისათვის. ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ ყველაფერი, რაც
დაკავშ
 ირებულია პატიებასთან, კარგად გავაცნობიეროთ და მხო
ლოდ შემდეგ გადავდგათ ნაბიჯი ამ პროცესის გასავლ
 ელად.
ამ შემთხ
 ვევაში, პატიება მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენს
თავზე ავიღოთ ტვირთ
 ი იმ შედეგებისა, რაც აქამდე ვერ გავა
ცნობიერეთ.
 ის ორ სახეობას – ინ
რას ნიშნავს პატიება? გავეცნოთ პატიებ
ტელექტუალურსა და ემოციურს.
 ან
ინტელექტუალური პატიების მიღწევა შესაძლებელია, რადგ
იგი ექვემდებარება ფაქტების ობიექტურ შეფასებას, ლოგიკურ
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დასკვნებს, მოვლ
 ენების გათვალისწინებას – ჩვენ შეგვ იძლია გო
ნების მართ
 ვა; მაგრამ თუ მივაღწ
 ევთ ინტელექტუალ
 ურ პატი
ებას, პრობლემა ემოციური პატიებ
 ის მიღწევა გახდ
 ება, რადგან
თუ გონება ექვემდ
 ებარება გარკვ ეულ ცვლილებებს და ლოგიკას,
ჩვენი ემოციებ
 ი ნაკლებად მართვ ადია. ამ პროცესშ
 ი აუცილებელია
ინტელექტუალ
 ური პატიებ
 ის მიღწ
 ევა იმისათვის, რომ მივიდეთ
ემოციურ პატიებამდ
 ე. ინტელექტუალური პატიება გვაძლ
 ევს ძა
 ძელოთ გზა ემოციური პატიებისაკენ.
ლას, რომ გავაგრ
 ის მიღწ
 ევა კი არც თუ ისე ადვილია, როგორც
ემოციურ პატიებ
ეს შეიძლება წარმ ოვიდგ
 ინოთ. რადგან ჩვენი ემოციებ
 ი ნაკლებად
მართვ ადია, ამ პროცესზ
 ე მუშაობას ძალიან დიდი ძალისხმ ევა
სჭირდება.
 ი პატიებ
 ა, მაშინ, როდესაც ინტელექ
მიღწევადია კი ემოციურ
 ეულია? რა არის საჭირო იმისთვ ის, რომ ინ
ტუალური უკვე მიღწ
 ან ერთად ემოციურ
 ი პატიებაც იქნას მიღწ
 ეულ
 ი?
ტელექტუალურთ
ამისათვ ის საჭიროა, რომ ჩავუღრმავდეთ ჩვენს ემოციებ
 ს, მათთან
დიალოგშ
 ი შევიდეთ და მოლაპარაკება ვაწარმოოთ მათთან – რაც
უფრო მეტ დიალ
 ოგს ვაწარმ ოებ
 თ ჩვენს ემოციებთან, მათ მეტად
გავუგებთ და უკეთ შეგვეძლ
 ება იმისი დადგენა, თუ რა არის ამ
ემოციების აბობოქრების რეალ
 ური მიზეზი; რა უნდა იქნეს გაკე
 ი ჩვენს ინტელექტ
 თან,
თებული იმისათვის, რომ ჩვენი ემოციებ
გონებასთან შეთანხ
 მ ებაში მოვიდნენ.
 ისკ ენ მხოლოდ მაშინ მივალთ, როდესაც შევ
ჭეშმარიტი პატიებ
ძლებთ ინტელექტ
 უალ
 ური და ემოციურ
 ი პატიებ
 ის გაერ
 თ
 იან ებას.
ეს ის პროცესია, როდესაც ჩვენი ლოგიკური დასკვნ ების განვი
ლ
 ის.
თარებას ემოციები ხელს აღარ შეუშ
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I

II

პატიება

ინტელექტუალური
პატიება

ინტელექ
ტუალური

ემოციური

III
ინტელექ
ტუალური
პატიება

ემოციური
პატიება

ემოციური
პატიება

IV
ჭეშმარიტი

ინტელექტუალურს
+
ემოციური
პატიება

მთლიანად ამ პროცესის გავლა ძალიან დიდ დროს მოითხოვს
და მისი მიღწევისთვის უდიდესი ძალისხმევაა საჭირო. როგორ
ვითარდება პატიების პროცესი?
1. ეს არის ტკივილის ცოდნა, გაცნ ობიერება, როდესაც ჩვენ
ვაღიარებთ იმას, რომ კონფლიქტის შედეგად ტკივილი გვრჩება
და ვცდილობთ გავარკვიოთ, როგორია ეს ტკივილი, როგორ შე
იძლება მოვირჩინოთ იგი;
2. თვით გადაწყვეტილება პატიებისა, როდესაც ჩვენ ვიღებთ იმ
გადაწყვეტილებას, რომ ვაპატიოთ და ამ ეტაპზე არ ვფიქრობთ
იმაზე, თუ როგორ, როდის და სად ვაპირებთ კონკ რეტულად მის
განხორციელებას;
3. ეს არ არის ზედაპირული პატიების პროცესი, როდესაც
ვამბობთ, რომ ვაპატიეთ, მაგრამ სინამდვილეში ამის გადატანა
უჭირს ჩვენს გულს, როდესაც ემოციები გვიშლის ხელს; როდე
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საც ზემოაღწ
 ერილი პროცესი არ გვაქვს კარგ
 ად გაცნ ობიერებული,
გავლილი და ისევ ინტელექტუალური და ემოციური პატიებ
 ის
ჭიდილი მიმდ
 ინარეობ
 ს;
და ბოლოს, შემდეგი და უმთავრ
 ესი საფეხური, რომელშ
 იც ის
მნიშვ ნელოვანი ფაქტორია ჩადებული, რისი გაცნობიერებაც მრა
ვალი პრობლ
 ემის გადაწყ ვ ეტაში დაგვ ეხმ არება:
4. დამაზიან ებელ-გამანადგ
 ურებელი შედეგი საკუთარი თავის
თვის – თუ ჩვენ თვითონ არ ვაპატიებთ, უნდა მოვემზადოთ
 ურებელი შედეგისათვის, რასაც “არპა
დამაზიანებელი, გამანადგ
ტიება” ჰქვია.
 ა” ჩვენთვის? თუ ჩვენ ვი
რატომაა ასეთი საშიში “არპატიებ
 ან ერთად, მაშინ უნდა მოვემ
ცხოვრებთ “არპატიების” გრძნ ობასთ
 ეგი შედეგისათვ ის: ჩვენი ცხოვრება ძნელ ეტაპებს
ზადოთ შემდ
გაივლის – დაწყებული შინაგანი დისკომფორტ
 იდან დამთავრ
 ებუ
 ა” სწორედ ის მუდმ ივი ტკივილი და
ლი აგრესიამ დე. “არპატიებ
 ებშია ჩაბუდებული და აგრესიულ,
შხამია, რომელიც ჩვენს სხეულ
დაუნდობელ ადამიან ებად გვაქც
 ევს. არპატიება ხელს უწყობს მო
 ი კონფ
 ლ
 იქტის განახლებას.
მავალშ
რამდენად შესაძლებელია, რომ ტკივილით ადამიანმ ა შეძლოს
მშვიდობიან ი ცხოვრ
 ების დაწყ ება დაპირისპ ირებულ მხარესთან?
განა განხორც
 იელ
 დ
 ება ასეთ შემთ
 ხ
 ვ ევაში ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი სამშ
 ვ იდობო ხელშ
 ეკრ
 ულება? რამდ
 ენად რეალურია,
რომ დაპირისპირებულმ ა მხარეებმა შერიგების პროცესის გავლ
 ის
გარეშე მშვიდობიან ი ცხოვრ
 ება დაიწ
 ყონ?
პატიებ
 ა მომავალი კონფ
 ლ
 იქტ
 ის აცილებასა და მშვიდობიანი
ცხოვრების დაწყ ებაში გვეხმარება. პატიების გარეშე ძნელია რეა
 ლიქტ
 ი, რასაც სისხ
ლ
 ისღვრა და ათასო
ლურად ავიცილოთ კონფ
ბით ადამიან ის სიკვდ
 ილი მოჰყ ვ ება. არის თუ არა ამ შემთ
 ხვ ევაში
გამართლებული გაჯიბრ
 ება, თუ ვინ გადადგ
 ამს პირველ ნაბიჯს?
უნდა გავაცნობიერ
 ოთ, რომ სისხ
 ლისღვ რის აცილებისთვ ის აუცი
შ
 ი შერიგების პროცესის დაწ
ლებელია დაპირისპ ირებულ მხარეებ
ყება მოხდეს. შერიგების პროცესისთვ ის კი აუცილებელია კონ
ფლიქტის შემდ
 ეგ სიმართლისა და სამართლ
 იან ობის დადგ
 ენა;
მშვიდობა მხოლოდ ამის შემდ
 ეგ მიიღწ
 ევა.
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ყოველივე ეს შერიგებამდე მიგვიყვანს, რაც, თავისთავად, და
პირისპირებულ მხარეებში კონფლიქტ
 ის შეწყვეტისა და მყარი
მშვიდობის მშენებლობისათვის იქნება გარანტ
 ი.

სიმართლე

მიტევება

შერიგება

სამართლი
ანობა

მშვიდობა

ზემოთ მოყვანილი ზოგადი მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, არ
ასახავს ამ რთული პროცესის მთლიან სურათს, მაგრამ ზოგადად
შემდეგი დასკვნის გამოტანა შეგვიძლია – თუ ვსაუბრობთ მყარ
მშვიდობაზე, მის დამყარებაზე, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ და
პირისპირებულ მხარეებში შერიგების პროცესის დაწყების გარეშე
რთული იქნება მომავალი კონფლიქტის აცილება.
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კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიან
 ი გზით
(ტრანსცენდ
 ის მეთოდი)

მითითებები ტრენერისათვის – ტრენინგ
 ის მიმდ
 ინარეობ
 ის
ცხრილი
ტრენერი და მონაწილე, შესაძლოა, ერთი და იგივე პიროვნ ება
იყოს იმ თვალს აზრისით, რომ იგი ჩართულია თვით ტრენინგის
პროცესში.
(1) საწყ ის წერტილად გამოდგება მიმდ
 ინარეობის ცხრილის შექ
მნა, რომელიც სტრუქტურირებულ სახეს აძლევს სარჩ ევს. სთხოვეთ
მონაწილეებს, რომ მათ ისრებით გააკ ეთონ აღნიშვ ნ ები სარჩევში.
ძირითადი მითითება იმაში მდგომარეობ
 ს, რომ განვასხ
 ვაოთ “პრობ
ლემა” – კონფ
 ლიქტ
 ი და ძალადობა, როგორც ძირეული ტრასა,
მის ზემოთ არსებული ტრასისაგან, ანუ იმისაგან თუ “რა ვაკე
თოთ ამასთან დაკავშირებით” – დიალოგი, სამშვიდობო დიალ
 ო
გი, ტრანსფ
 ორმაცია – რაც მთავრდება კონფ
 ლ
 იქტ
 ის სამშვ იდობო
ტრანსფორმ აციით.
(2) ერთგ
 ვერდ
 იანი ვერსია, ტრანსცენდ
 ის მეთოდი ერთი შეხედ
ვით, მაგალითები რეალ
 ური ცხოვრებიდან. ეს არის მაგალითების
მაგალითი, სავარჯიშო, რომლის გამოყენებაც მოხდა 1997 წლის
სახელმ ძ ღვანელოს საწყ ის ვარიანტშ
 ი. მასში აღწერილია: ლიმაში
 დარი მძევლ
 ების კრიზისის მაგალითი, რომელიც 1997 წლის
მომხ
22 აპრილს (126 დღის შემდეგ) დასრულდ
 ა ერთის გარდ
 ა ყველა
მძევლის განთავისუფლებითა და ორი კომანდ
 ოსის განცვ იფრების
მიუხედავად, ყველა ტუპაკ ამარუს დახოცვით. მთავარი მომენ
ტი ამ სავარჯ
 იშოსთან დაკავშირებით მდგომარეობს იმაში, რომ
შევიმუშაოთ ალტერნ ატიული ხედვა იმისა, თუ რა შეიძლებოდა,
რომ განხორციელებულიყო, რადგ
 ან შედეგით ცოტა თუ ვინმ ეა
კმაყოფილი. ეს მაგალითი ემსახურება იმას, რომ თვალს აჩინოდ
დაგვ ანახოს მანძ ილი (დისტ
 ანცია) ზოგიერთ მიმდინარე ამბავსა
და უფრო სასურვ ელ პროცესებსა თუ შედეგებს შორის.
 იკა: ეს არის ძირითადი
(3) კონფლიქტის თეორია და პრაქტ
დოკუმენტ
 ი შესავლისათვის. გამოიყენეთ თვალსაჩინოება I-III
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ფაზის დიაგრამისათვ ის, დააკავშირეთ ყოველი ფაზა შესატყ ვ ის
დავალებასთან.
(4) კრეატიულობა, ტრანსცენდენცია და კონფლიქტის ტრანს ფორ
მაცია შეიძლება განიხილოთ ტრენინგის განმავლ
 ობაში ნებისმიერ
ადგილას, მაგრამ განსაკუთრებით 19, 20, 34 და 45 ნაწილებშ
 ი.
(5) ტრენერების სახელმძღვანელო შეიცავს კომენტ
 არებს და
სავარჯიშოებს მონაწილეების სახელმძღვანელოსათვ ის, რომელიც
შეიცავს 50 ნაწილს.
 ვ ანელოს მოკ
(6) სასიამოვნო შეტყობინება – არსებობს სახელმძღ
ლე 15 ნაწილიანი ვერსია: 1, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 22, 38, 46-50
ნაწილები. იგი გვაცნობს კონფლიქტ
 ის მუშაკებსა და დიალ
 ოგებს
(2 ნაწილი თვითოეულზე), კონფლიქტის თეორიას ა (3 ნაწილი)
და პრაქტიკას (1 ნაწილი); შემდეგ მოდის ძალადობის თეორია
(1 ნაწილი), სამშვიდობო დიალოგები (1 ნაწილი) და მთავრდ
 ება
მშვიდობის ტრანსფორმაციით (5 ნაწილი). შესაძლოა თქვენ სცა
დოთ ჯერ ეს ვერსია და შემდეგ დაამატოთ დანარჩ ენი.
(7) ტრანსცენდის მეთოდის ტრენინგისათვის საჭირო დრო:
გრძელი ვერსიისათვის: დღეში ორი სესია ერთი კვირის გან
მავლობაში; ყოველი სესია ფარავს ერთ ბლოკს, გაშლილია შესა
ვალი მასალა.
მოკლე ვერსიის ათვის: ოთხი სესია ორი დღის განმავლობაში;
ერთი შესავალი მასალისათვის, შემდეგ ხუთი ნაწილი ყოველი
სესიისათვის.
 ის მეთოდი
მინი ვერსია შედგება ორი სესიის აგან: “ტრანსცენდ
ერთი შეხედვ ით (თანმხლები მაგალითით)”; და შინაარ
 სი მიმდი
ნარეობის ცხრილით.
 ენდის
მიკრო ვერსიის ათვის საკმარისია ერთი სესია: “ტრანსც
მეთოდი ერთი შეხედვით (თანმხლ
 ები მაგალითით)” – იმის იმე
დით, რომ დანარჩენს მონაწილეებ
 ი წაიკ ითხ
 ავენ.
ორი ამბავი: აქლემების, რიცხვებისა და სხვათა შესახებ – ნე
ბისმიერ დროს!
მიმდინარეობის ცხრილი
სახელმძღვანელო ტრენინგის მონაწილეთათვის შედგება 50 ნა
წილისაგან და დაყოფილია ათ ბლოკად. ყოველ ბლოკში შედის
5 ნაწილი. მთლიანი ჩამონათვ ალი მოტანილია შინაარსის სვეტში.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

კონფ
 ლიქტის მუშაკები (5 ნაწილი, 1-5)
დიალ
 ოგი (5 ნაწილი, 6-10).
კონფ
 ლ
 იქტის თეორ
 ია (5 ნაწილი, 11-15).
კონფ
 ლ
 იქტის პრაქტიკა (5 ნაწილი, 16-20).
ძალადობის თეორ
 ია (5 ნაწილი, 21-25)
ძალადობის პრაქტ
 იკა	 (5 ნაწილი, 26-30)
 ორმაცია (5 ნაწილი, 31-35)
ტრანსფ
 ოგი (5 ნაწილი, 36-40)
სამშვ იდობო დიალ
 ლ
 იქტის ტრანსფორმ აცია (5 ნაწილი, 41-45)
კონფ
სამშვ იდობო ტრანს ფორმ აცია (5 ნაწილი, 46-50)

I. თავდაპირველად ვეცნობით კონფ
 ლიქტის მუშაკებს, მათ პერ
 ურ პროფილებს; ნაკვ ლ
 ევია ურთიერ
 თობა
სონალურ და სოციალ
მოკონფლიქტ
 ე მხარეებთან.
 ეგ მოდის კონფლ
 იქტ
 ის მუშაკების უმთავრესი სამუშაო
II. შემდ
იარაღის აღწერა – დიალ
 ოგი, როგორც საუბ
 არი, გონებრ
 ივი იერიში
(ბრეინსტორმ ინგი), მნიშვ ნ ელოვნ ად განს ხვ ავებულიდებატებისაგან.
 იქტ
 ი, განხ
 ილულია კონფ
 ლ
 იქტ
 ის თეო
III. აღწერილია კონფლ
 ი ცნებები, როგორიცაა ატიტუდი, ქცევა
რიისათვის ისეთი ძირეულ
და დაპირისპირება.
 იქტის მუშაკს და დაკავშ
 ირე
IV. ეს ნაწილები ეხება კონფლ
ბულია კონფლიქტის პრაქტიკის ისეთ ცნებებთ
 ან, როგორებიცაა
ემპათია, არაძალადობა და კრეატიულ
 ობა.
V. იმდენად, რამდენადაც შემოდის ძალადობა, ნაკვლევია ძა
ლადობის თეორიის ძირითადი ცნებები, ისეთი როგორიცაა პირ
 ურული და კულტურული ძალადობა.
დაპირი, სტრუქტ
VI. ეს ნაწილი ეხება კონფლ
 იქტის მუშაკს ძალადობის პრაქტი
კის პროცესშ
 ი დიაგ
 ნ ოზის, პროგნ ოზისა და ადრეული გაფრ
 თხი
 ულებით.
ლების მიმართ
VII. ცენტრ
 ალური თეზისი იმაში მდგომარეობ
 ს, რომ იმისათ
ვის, რომ თავიდან ავირიდოთ ძალადობა და განვ ავითაროთ კონ
 იულ
 ი პოტენც
 იალი უნდა მოხდეს ტრანსფ
 ორმაცია,
ფლიქტის კრეატ
რომლის მნიშვნელობაც მოკვლ
 ეულია ამ ნაწილში.
 ობისათვ ის კონფ
 ლიქტ
 ის მუშაკიანვითარებს
VIII. მეტიგარკ ვეულ
ფოკუსირებულ სამშ
 ვ იდობო დიალ
 ოგს სოციო-ანალიზის ჩართ
 ვ ით.
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IX. მთელი ტრენინგის მიზანია, კონფლიქტის ტრანსფორმაცია,
რომელიც ნაკვლევია გლობალურ, სოციალურ და ინტერ-ინტრა
პერსონალურ დონეებზე.
X. იმისათვის, რომ სამშვიდობო ტრანსფორმაცია განხორციელ
დეს კონფლიქტის კონტექსტში უნდა ამოქმედდეს ისეთი განზო
მილებები, როგორებიცაა განათლება და ჟურნალისტიკა.
ამ სახელმძღვანელოში მოძრაობა ორ ტრასაზე (სიბრტ
 ყეზე)
მიმდინარეობს. ერთში წარმოდგენილია – კონფლიქტის მუშაკი,
დიალოგი (როგორც სამუშაო იარაღი) და ტრანს ფორმაციის საქ
მე; მეორე ტრასა ორიენტირებულია კონფლიქტისა და ძალადობის
თეორიასა და პრაქტიკაზე.
ეს ორი ტრასა ერთმანეთს ჰკვეთს კონფლიქტისა და სამშვი
დობო ტრანსფორმაციის საკითხებში.
II. დიალოგი

VII. ტრანსფორმაცია
VIII. სამშვიდობო დიალოგი

I. კონფლიქტის
მუშაკები

IX. კონფლიქტის
ტრანს ფორმაცია
X. სამშ
 ვიდობო
ტრანსფორმაცია

III. კონფლიქტის თეორია

V. ძალადობის თეორია

IV. კონფლიქტის პრაქტიკა

VI. ძალადობის პრაქტიკა

ტრანსცენდის მეთოდი ერთი შეხედვით: ერთგვერდიანი ვერსია
ძირითადი წანამძღვარი 1: ჰინდუს თანახმად კონფლიქტი არის
როგორც დამანგრეველი, ასევე შეიძლება იყოს შემომქმედი; კონ
ფლიქტი როგორც ძალადობის, ასევე, განვ ითარების წყარო. კონ
ფლიქტის მუშაკს აქვს მესამე როლი – როლი დამცველისა, რომე
ლიც ახდენს კონფლიქტის ტრანსფორმაციას ძალადობის არიდებისა
და წინსვლის ხელშეწყობის გზით.
ძირითადი წანამძ ღვარი 2: ბუდიზმის თანახმად არსებობს ურ
თიერთდამოკიდებულება წარმომავლობაში. ყველაფერი ერთად
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ვითარდ
 ება – ურთიერთ
 დამოკიდებულებაშია. კონფ
 ლ
 იქტს არც
დასაწყისი გააჩ ნია და არც დასასრული, ჩვენ ყველა ვიზიარებთ
პასუხისმგებელობას. არ არსებობს ერთი მოქმ ედი პირი – ყველა
აგებს პასუხს, ყველაა დამნ აშავე.
ძირითადი წანამძ ღვარი 3: ქრისტიანობის თანახმად კონფ
 ლიქტის
ტრანსფ
 ორმ აციაზე საბოლოო პასუხისმგ
 ებლობა ეკისრება ინდივი
დებს, მათ გადაწყ ვეტილებას იმოქმედონ მშვიდობის იმედისა და
არა ძალადობის, იმედის ხელშეწყ ობის მიმართულებით.
ძირითადი წანამძ ღვ არი 4: დაოიზ
 მ ის თანახმ ად: ყველაფერში
არის ინი და იანი – კარგი და ცუდი. არჩეულ ქმედებას, ალბათ,
ნეგატიური მხარეებიც ახლავს თან. ასევე, დიდი ალბათობაა იმისა,
რომ ქმედებას, რომელიც არ ავირჩიეთ, პოზიტიურ
 ის მატარებე
 ინარეობ
 ს შექცევადობის მოთხოვნ ილება
ლიც იყოს. აქედან გამომდ
– კეთება იმისა, რაც შეიძლება გაუკეთებელი დარჩ ეს.
ძირითადი წანამძღვარი 5: ისლამის თანახმ ად სიძლიერ
 ე მომ
დინარეობს იქედან, რომ ყველა ემორჩ ილება საერთო მიზანს. ეს
მოიც
 ავს კონკრ
 ეტულ პასუხისმგ
 ებლობას ყველას კარგ
 ად ყოფნაზე.
ძირითადი წანამძღვ არი 6: იუდაიზმის თანახმად სიმართ
 ლე
ძევს არა სიტყვ იერ ფორმულაში, არამედ დიალოგში, რომელიც
ფორმულამდე მიდის. ამ დიალოგს არც დასაწყისი აქვს და არც
დასასრული.
ძირითადი წანამძღვარი 7: ყველა ზემოთ მოტანილი წანამძ ღ
 ვრის
თანახმად, და განს აკუთრებით კი ბუდიზმ იდან და ინდუიზმიდან
გამომდ
 ინარე, სიცოცხლ
 ე წმინდათაწმ ინდ
 აა.
მსოფლიო რელიგიების ეს უმნიშვნელოვანესი მოსაზრებები მი
გვანიშნ ებს იმაზე, რომ საჭიროა:
1. შევქ მ ნათ კონფლიქტ
 ის ფორმირების რუკა: მოვხაზოთ ყველა
მხარე, ყველა მიზანი, ყველა საკითხი;
2. არ გამოგვ რჩეს რომელიმე მხარე კონფ
 ლიქტში მისი მნიშ
ვნელოვანი ინტერესით;
3. ვაწარმოოთ ემპათიურ
 ი დიალოგები თვითოეულ მხარესთან
ცალ-ცალკე;
4. ყოველ კონფ
 ლიქტის მუშაკს შეუძ ლ
 ია კონფლიქტშ
 ი ჩართ
 ულ
ერთ მხარეზე სპეციალ
 იზაცია;
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5. დავადგინოთ ამ დიალოგების დროს მხარეებისათვის მისა
ღები მიზნები;
6. შემოვიტანოთ დავიწყებული მიზნები, რომელთაც, შესაძლოა,
გახსნან ახალი პერსპექტ
 ივა;
7. მივიდეთ იმ გადამფარავ (ურთიერ
 თმკ ვეთ) მიზნებამდე, რო
მელნიც მისაღები იქნება ყველა მხარისათვ ის;
8. მივიდეთ მოკლე, გასაგებ ფორმულირებამდე;
9. დავეხმაროთ ყველა მხარეს დავალებების განსაზღვრაში მიზ
 ლიქტი გადატანილ იქნას
ნის გათვალისწინებით, რათა კონფ
სადღ
 აც ახალ ადგილას იქიდან, სადაც ის არის;
10. შევამოწმოთ, თუ როგორ დაეხმარება მხარეებს ამ მიზნის
გარკვევა საკუთარი მიზნების გაგებაში;
11. დავეხმაროთ მხარეებს, რათა ისინი დასხდნენ მაგიდასთან
თვითგამყარების მიზნით;
12. განვერიდოთ კონფლიქტს, გადავიდეთ შემდეგზე, რომელიც
გვიხმობს.
ტრანსცენდის მეთოდი ერთი შეხედვით: მაგალითი
 ლიქტის ტრანსფორმაციის
მძევლების კრიზისი ლიმაში – კონფ
შესაძლო ვარიანტი.
ლიმაში იაპონიის საელჩოს დაკავება მოხდა 1996 წლის 17 დე
კემბერს. კონფლიქტში ჩართული იყო სულ ცოტა ექვსი მხარე და
აღმოჩნდა, რომ მათი ძირითადი მიზნები შემდეგში მდგომარეობ
 და:
(1) ტუპაკ ამარუს რევოლუციური მოძრაობა, MRTA-ს 450-მდე
პატიმრის განთავისუფლება (საბოლოოდ დავიდა 30-მდე)
- შეიარაღებული ბრძოლის გაგრძ ელება, “ჯუნგლებიდან”;
(2) დარჩ ენილი 72 ტყვე (დანარჩენები გაანთავისუფლეს)
- განთავისუფლება იარაღის გამოყენების გარეშე.
(3) პერუს მთავრობა (პრეზიდენტი ფუჯიმორი)
- დათმობაზე არ წავიდეს ტერორიზმთან, არ გაათავისუფლოს
პატიმრები;
- ტყვეების განთავისუფლება უიარაღოდ.
(4) MRTA პატიმრები
- განთავისუფლებულ იქნან;
- გააგრძ ელონ ბრძოლა.
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(5) აშშ მთავრობა
- ეს პერუს მთავრობა, ფაქტ
 იურ
 ად არავინ, ტერორიზმთ
 ან დათ
მობაზე მიდის;
- ტყვეების განთ
 ავისუფლება უიარაღოდ.
(6) იაპონიის მთავრობა
- ტყვეებ
 ის განთავისუფლება უიარ
 აღოდ;
- იაპონიის ექსტრა-ტერიტორიული უფლებების პატივისც
 ემა,
არავითარი ძალადობა.
ამის გარდა, არის კიდევ “პერუს საზოგადოება”, რომელიც სი
ღარიბის დაძლევის გზების ძიებ
 აშია და, ასევე, “მსოფლ
 იო საზო
გადოებ
რ
 ივი აზრი”, რომელიც ეთანხმება ყოველივე ზემოთქ მ ულს.
 ევის/შემც
 ირების
გადამფარავი მიზანი შესაძლოა სიღარიბის დაძლ
ხელშ
 ემწ
 ყ ობი იყოს და თუ ყველა მხარე ცოტაოდ
 ენ დათმობაზე
წავა შესაძლ
 ოა მათ თავისი ადგილიც იპოვნონ:
(1) ხდება ტუპაკ ამარუს MRTA განიარაღდება. ის უერთდება
 ატიულ საზოგადოებ
 აში, მისთვის
პოლიტიკურ პროცესს დემოკრ
მისაწვდ
 ომია მედია და არჩევნები.
(2) ტყვეები თავისუფლდებიან, ეძებენ გზებს რათა შეიტანონ
წვლილი სიღარიბის დაძლ
 ევაში.
 ობესებს პირობებს ციხეში და ნაკ
(3) პერუს მთავრობა აუმჯ
ლებს ლაპარაკობს, ატარებს სოფლის/ სოციალური საქმ იანობის
ტრენინგ
 ს, განიხილავს MRTA-ს, როგორც არაძალადობრივ მოძ
 ას და ნაბიჯებს დგამს სიღარიბის დასაძლევად.
რაობ
(4) MRTA პატიმრები იღებენ მონაწილეობას სოფლის მუშაკე
 ური მუშაკების ტრენინგ
 ში და განიარაღების პირობას
ბის/სოციალ
დებენ.
 იზას
(5) აშშ მთავრობა უზრუნველყოფს დაფინანსებას/ექს პერტ
სიღარიბის დასაძლევად.
 ევის
(6) იაპონიის მთავრობა უზრუნველყოფს სიღარიბის დაძლ
პროექტების დაფინანსებას/ექსპერტიზას და მიღებებს აწყობს მო
მავალში იმპერატორის დაბადების დღის აღსანიშნავად.
 ო იქნება ოთხი ბილატერალური
ამის მისაღწევად სასარგებლ
მსჯელობა:
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(A) პირდაპირი მოლაპარაკებები MRTA-სა და პერუს მთავრო
ბას შორის;
(B) პირდაპირი მოლაპარაკებები MRTA პატიმრებსა და მთავ
რობას შორის;
(C) ტყვეებ
 ისა და პატიმრების შეხვდრა და ერთობლივი ზე
წოლის ჯგუფის შექმნა;
(D) MRTA და ტყვეების შეხვედრა და დიალოგი პერუს საზო
გადოების შესახებ;
MRTA და იმ მედიატორების ჩართ
 ვა, რომელთაც მხარეები ენ
დობიან (ფიდელ კასტრო, პაპი).
კომენტ
 არებიკონფლიქტის თეორიას ადაპრაქტიკაზე: პერსპექტივა
რათქმაუნდა, უმნიშვნელოვანესია სავარჯიშოსათვის სამფაზიანი
სქემა, ცხრილი. აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ:
- მთელ პრობლემას ასაზრდ
 ოებს უყურადღებოდ მიტოვებული
და ერთად თავმოყრილი კონფლიქტი ძალადობრივ კულტურებ
თან, სტრუქტურებთან და მოქმედ პირებთან ერთად;
- მძიმეშეცდომაა ძალადობის გამოყენებაგამოყენება, კონკრეტულ
კონფლიქტთან დაკავშირებული მოქმედების დაწყების სიგნალად.
კიდევ უფრო მძიმეა, როდესაც ძალადობას ექსპანსიას არ ვეწინა
აღმდეგებით მანამ, სანამ მხარეები არ მომწიფდებიან სამოქმ ედოდ;
- ის, რაც უნდა გაკეთდეს სამი ფაზის განმ ავლობაში დიდად
განსხვავებული არაა; ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ერთი გუნდი ტო
ვებს სცენას და მეორე მის ადგილს იკავებს.
სამი R-ი (Resolution, Reconstruction, Reconciliation) მოგვარება,
რეკონსტრუქცია და შერიგება – რაღაცა თვალსაზრისით ყოველ
თვის საჭიროა:
- მოგვარება, კონკრეტული ძირეული კონფლ
 იქტის გადაჭრა;
- რეკონსტრუქცია, მიყენებული ზარალის აღდგენა;
- შერიგება, წარსულიდან მომავალიმეტა-კონფლიქტების გადაჭრა.
სავარჯიშო. გადახედეთ შერიგების ათ შესაძლებლობას III ფა
ზაში. ჩაატარეთ გონებრივი იერიში მსგავსი ჩამონათვალის შე
საქმ ნ ელად I და II ფაზებშ ი. სამი R-ი ამა თუ იმ სახით უნდა
იყოს წარმოდგენილი სამივე ფაზაში. შექმენით კონკრეტული სა
მოქმედო პროგრამა.
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იგივე გამოდგება მშვიდობის შენარჩუნებისათვის: კარგი სამხე
დროები უნდა მოვიდეს მანამ, სანამ ძალადობა ამოხეთქ ავს და
არ უნდა განერიდონ ადგილს ცეცხ
 ლის შეწყ ვ ეტისთ
 ანავე – კარ
გი პოლიცია ასევე, გვიცავს როგორც ძალადობისაგან, ასევე მისი
განახლებისაგან. ძალადობის შემდგომი პერიოდი უფრო მნიშვნ ე
ლოვანიც კია, ჩვეულ
 ებრივ სიტუაცია უარესდება:
- ძალადობა წარმ ოქმნის უფრო მეტ ილუზიებს დიდებისა და
 ება კულტურა;
შურისძ იების მიმართულებით; უარესდ
 ესიას ა და ექსპ ლ
 ოატაციას
- ძალადობა წარმ ოქმ ნის მეტ რეპრ
ომის ძალისხ
 მევის გასამყარებლად და მეტ პოლარიზებას; უარე
 ურა;
სდება სტრუქტ
 ლს და მშვიდობიან
- ძალადობა ამცირებს ძალადობის ზღურბ
მოქმ ედ პირებს მოძალადეებად აქცევს;
 ესდებიან მოქედი პირები.
უარ
 ის მაგალითი” შეიძ ლება გამოვიყენოთ სავარჯიშოდ
“ფორთოხლ
ტრენინგის დასაწყისშ
 ივე. იგულისხ
 მ ება, რომ სახელმძ ღვანელო უნ
 ალოს სავარჯიშომდე და არა შემდ
 ეგ (რადგ
 ან იქ პასუ
და გადაიშ
 ების ერთ-ერთი გზა გამოიც
 ადა
ხებია). სავარჯიშოს განხორციელ
 ერენცია სკოლებში
ინგლისში, სადაც შედგა ნაციონალური კონფ
 ელებულ ხულიგნობასთან დაკავშ
 ირებით. მასში მონაწილე
გავრც
 ვები და მასწავლ
 ებლ
 ები. აქ იყო ოცი
ობდნენ მშობლები, ბავშ
 ნ ენ წყვილებად გრძელ მაგიდასთან
მოხალისე, რომლებიც დასხდ
ერთმანეთის პირისპირ. ერთ ბოლოში წყვილებშ
 ი ისხდნენ სულ
პატარა ბავშვ ები და მეორ
 ე ბოლოში – ყველაზე ასაკოვანი მშობ
 ი წარიმართა.
ლები. დისკუსია წყვილებშ
 ი ფორთოხალია და ორი პიროვნება. რას მოიმ ოქმ ედებთ?”
“ერთ
სიტყ ვა კონფ
 ლ
 იქტი არ იყო ნახს ენები მანამ, სანამ არ გაირ
 კვა,
რომ რაღაც ამგვარი არსებობს, რადგან შესაძლოა, ამას მოჰყოლო
და უარყ ოფა (მაგალითად, ერთმა ბავშვ მ ა თქვა: “ჩვენ უბრალოდ
დავტოვებდით ფორთ
 ოხალს და წავიდოდით”). ყველაზე პატარა
 ვებთან განს აკუთრ
 ებული ძალისხმევა არ დაგვჭირვებია მათ
ბავშ
უკეთესი წარმოსახვის უნარი გამოავ ლინეს, ვიდრე მოზრდილებმ ა.
როდესაც მათ შესთავაზებდენ “მოიპოვე!” ისინი უნდა დამს
 ებდ
 ნ ენ ფორთ
 ოხალს “უფ
ხდარიყვნენ კუთხეში და ბოლოს, მიიღ
 ი, ნაკლებად დესტ
 რუქტ
 იული აზროვნებისათვის”.
რო კრეატიულ
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სხვა ფორთოხლები გამოყენებულ იქნა პრიზებად განსაკუთრებით
შემოქმ ედებითი წინადადებებისათვის. ბოლოს შეიქმნა და ნაჩვე
ნები იყო სქემა შედეგების 16 ვარიანტით. მოხდა მათი შედარება
და გავარჯიშება შედეგების ტიპების თვალსაზრისით. ფოკუსირება
მოხდა შემოქმედებითი წარმოსახვის უნარზ
 ე კონფლიქტში: “მო
იპოვეს” იქით მეტი რამის წარმოსახვა მოხდ
 ა, ნაკლებად ძალა
 ი
დობის მაგვარი. ძალადობა დანახულ იქნა როგორც ნეგატიურ
 ლ
 იქტის მიმართ
 ულებით,
მიზეზების შედეგი: გაუნათლებლობაკონფ
კრეატიულობის ნაკლებობა. ამგვარად, მიდგომა ძირითადად ფო
კუსირებული იყო კრეატიულობის მიმართულებით. ფორთოხლის
მაგალითი წარმოაჩენს კიდევ ერთ მომენტს: ის, რასაც შეიძლ
 ება
 ენიმე
ერთმა პიროვნებამ მარტო მიაღწიოს, ლიმიტირებულია. რამდ
 ია, თუ ისინი
ადამიანს ერთად გაცილებით მეტის მიღწევა შეუძლ
 ამა
ნამდვილად იწყებენ დიალოგსა და გონებრივი იერიშს. დიაგრ
 ება გამოგვადგ
 ეს ყველა
ოთხი ან ხუთი ტიპის შედეგით შეიძლ
 ვ რისათვის. მაგრამ იგი
ტიპის კონფლიქტის შედეგების განს აზღ
 ომილებიან ია და
დაკვივებით უნდა გამოვიყენოთ, რადგან ორგანზ
საქმე გვაქვს კონფლიქტთან ორ (A1 და A2) მხარეს შორის, რო
მელთაც შეუთავსებადი მიზნები (G1 და G2) გააჩნიათ.
 ები გაცილებით უფრო კომ
რეალურ ცხოვრებაში კონფლიქტ
პლექსურია, მაგრამ “პრევალირება”, “განრიდება”, “კომპრომისი”
და “ტრანსცენდენცია” არასდროს არაა მნიშვნელობას მოკლ
 ებუ
 ოხლის მაგალითში დავალება სწორედ ამ სიტყ ვ ების
ლი. ფორთ
რეალური მნიშვნ ელობის დადგ
 ენაში მდგომარეობ
 ს.
შემდეგი დიაგრამა ემყარება იმავე ოთხსა, თუ ხუთ შედეგს,
მაგრ
 ამ უკავშირდება უკვე არა შედეგს, არამედ პროცესს. მიაქ 
 ია” – აქ იგულისხმება
ციეთ ყურადღება სიტყვას “აქვ ს ტენდენც
კავშირი და არა რკინის კანონი.
ზოგირთი მონაწილე, შესაძლოა, გაოცებული დარჩ ეს იმით,
რომ განსჯა “კანონის ძალით” იგივე კატეგორიაა, რაც განსჯ
 ა
“ადამიანის ძალით” – ორივე ძალადობა. მაგრამ ლოგიკა იგივეა:
მოგება-წაგების იდეა, ან უფრო ძირეული იდეა “მართლად ყოფ
ნისა”. “სიმართლე” რაღაც მატერიალ
 ურად იქცევა, რაღაც ისეთად,
როგორც “უფლების ქონა” და შესაძლ
 ოა მან გზა გადაუღობოს
უფრო პროდუქტიულ შედეგებს, მაგალითად, ცოლ-ქმარს შორის
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კონფ
 ლ
 იქტ
 ების მოგვარების შემთ
 ხ
 ვ ევაში. ამ სახელმძ ღვანელოს
მიდგ
 ომა მიმართ
 ულია ტრანსცენდენციაზე და დიალოგის გამო
ყენებაზე დასმული მიზნ ის მისაღწ
 ევად. მაგრამ ეს არ ნიშნ ავს
სხვა შედეგების და მიდგ
 ომების სრულ უარყოფას. მათ შორის,
ექსტ
 რემალურ შემთ
 ხვევებში დასაშვ ებია ძალადობის მინიმალუ
რი გამოყენებაც კი მას შემდ
 ეგ, რაც სხვა მეთოდები ნაცადია და
სიტუაცია ნამდ
 ვ ილად ძნელად შესაგუებ
 ელია.
 ენტ
 ულობა ნიშნავს სიტუაც
 იის გადახედვას, რათა ის,
ტრანსცენდ
 ად, ბლოკირებულად გამოიყ ურებოდა, გაიხსნას
რაც შეუთავს ებლ
და გამოიკვეთოს ახალი სურათი. ამ ბლოკირების, ჩაკეტილობის
გასაღები კრეატ
 იულ
 ობაშია. სწორედ ამ გზით ხერხ
 დება კონფ
 ლიქ
ტის ტრანსფორმ აცია.
კრეატ
 იულობა, ტრანს ცენდ
 ენც
 ია, კონფლ
 იქტ
 ის ტრანსფორმ აცია
1. არსებობს კი ფორმ ულა კრეატიულ
 ობისათვ ის?
ალბ
 ათ, არა. მაგრამ ჯერ შენიშვნა ზოგიერთ კომენტარზე, რო
მელიც ხშირად გვესმის კრეატიულობის კონტ
 ექს ტ
 შ
 ი:
“ეს ხომ ისეთი მარტ
 ივია, რატომ აქამდე არ გვიფიქრ
 ია ამის
შესახებ?!”
“ეს ისაა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობდ
 ით და ასე ცოტას ვაკე
 ო თვალი გაგვეხილა და რეალობა
თებდით, თითქოს არ შეგვ ეძლ
დაგვენახა.”
“ეს თითქოს ახალი რეალობაა, რომელიც ჩვენ თვალწინ გა
დაიშალა!”
“ამ ახალი აზროვნების შუქზე, ის რაც ჩვეულ
 ებრ
 ივია და რის
კეთებასაც მიჩვეულ
 ნი ვართ ხდება მხოლოდ განს აკუთრ
 ებული
შემთხვევა იმ დაფარული პერიფერიული კუნჭულისა, რომელიც
გაიხს ნ ა.” “ღმერთმ ა თქვა, დაე იყოს ნიუტონი და განათდა” (პაპი).
“ეს ისეთი სახიფათოა. ვართ კი მზად ასეთი სიახ
 ლისათვის?”
ეს ისე გამოიყურება, თითქოს ძველი და შეთანხმებული ისევ
იქ უნდა იყოს, როგორც უკვე ნაცნობი განს აკუთრებული შემ
თხვევა (“ეს ისაა, სადაც ვიყავით”); მაგრამ ახლა, ახალ შუქზე
დანახული, იგი ახლებურად ანათებს. სხვა შემთ
 ხ
 ვევაში ეს არის
“სიგიჟე” და არა “კრეატიულობა”. როდესაც კოლუმბმ ა კვერც
ხ
 ის
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დადგმა მოახერხა იმით, რომ დადგ
 მისას ჩაამ ტ
 ვრ
 ია კვერცხის ბო
ლო, ეს ისევ ის კვერცხი იყო. იმ შენიშვ ნასთან დაკავშირებით,
რომ “ყველა შეძლებდა ამის გაკეთებას, თუკი ეს ასეთი მარტი
ვია”, მისი პასუხი იყო, “მაგრამ ეს მე გავაკეთე”.
ამ ამბავში ძველი დამალულია ახალში. ჩამტვ რეული კვერცხის
სფერული ბოლო სულ უფრო და უფრო შეიძ ლ
 ება შემცირდ
 ეს და
რაღაც ზღვრამდე კვერცხი შეიძლება გაჩერდეს. რაღაც მომენტ
 ში
 ემას, ანუ ისე
ნათელი ხდება, რომ ძველი ვეღარ ეგუება პრობლ
 ეინ ის
ვე მცირედად ეგუება, როგორც ევკლიდეს გეომ ეტრია ეინშტ
პრობლემებს. ეინშტეინი იძულებული იყო, ეკვლია ოთხგანზ
 ომი
 იდესთან,
ლებიან ი რაიმანის და ლობაჩევსკის გეომეტრია (ევკლ
როგორც განსაკუთრებულ შემთხვევასთან, ერთად). რაღაც თან
მიმდევრულობა ძველსა და ახალ აზრებს ა და ქმედებებს შორის
სასარგებლოა. და ასე შემდეგ, და ასე შემდ
 ეგ. მოდით, გადავხ
ტეთ დასკვნ აზე და შემოგთავაზებთ “კრეატიულობის ფორმულას”,
როგორც ჰიპოთეზას:
კრეატიულობა აზროვნებაში, მეტყველებაში, ქმედებაში ემყარება:
(1) ფენომენის, როგორც ბლოკირებულის, დახურულის იდენ
ტიფიცირებას.
(2) ამ ფენომენის კონტექსტში:
• იმ პარამეტრის იდენტიფიცირებას, რომელიც უცვლელია, და
აქედან გამომდინარე, უბრალოდ არ არის გააზრებული.
• ამ პარამეტრის შეცვლის იდენტიფიცირებას აზროვნების ექ
სპერიმენტის სახით.
• იმ ჰიპოთეზების იდენტიფიცირებას, რომლებიც მოხსნიან ბლო
კირებას და გახსნიან ამ ფენომენს.
(3) ამ ჰიპოთეზების შემოწმებას რეალურ სამყაროში.
სხვა სიტყ ვებით რომ ვთქვათ, კრეატიულობა არის მეცნიერუ
ლი პროცესი. ამ დროს ხდება დახშული სივრც
 ის გარღვევა. იმ
ვირთხის მსგავსად, რომელიც ცდილობს მონახოს გამოსასვლ
 ელი
ლაბირინთებიდან და ბოლოს პოულობს კიდეც მას (სულ მცი
რე გადაწყვეტა); ან აღმოაჩენს, რომ სივრც
 ე გადაუხურავია და
ამოხტება (დიადი გადაწყვეტა). ესაა პროცესი რთული, მრავალი
ვარიანტის შემცველი სამყაროს ანალიზის შედეგად ორი ვარიან
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ტის იქით ისეთი მესამე (მეოთხე, მეხუთე) ვარიანტ
 ის დანახვი
სა, რომელიც მანამდ
 ე არ იყო წარმოდგენილი. ასეთ შემთ
 ხვევა
ში, ჯილდო შემძვ რელია – მოსაბეზრებელი მონაცემები სიმღერას
იწყებენ და ეს სრულიად ახალი მუსიკაა.
ორი ძლიერ განს ხ
 ვ ავებული მაგალითი იაპონიიდ
 ან, და ორივე
მუსიკას უკავშ
 ირდ
 ება. პირვ ელია, კარა- ოკის (ცარიელი ორკესტრი)
შემთხვევა. არის სცენა და არის ხალხ
 ით სავსე დარბ
 აზი – აუდი
ტორია, “მსმენელები”. სცენაზე არის მიკროფონი და გამაძლიერე
 აგებას, არსებული შეთანხმების
ბელი. რაც შეეხება სივრცეში განლ
თანახმ ად მომღ
 ერალი სცენაზეა, ხოლო აუდიტორია – დარბ
 აზში.
კარა-ოკი გადაად
 გ
 ილებს ადამიან ებს სცენასა და დარბაზს შორის.
ამით ყველას აქცევს მომღერლ
 ად და ასევე ყველას – მსმენელად.
პროფესიონალი მომღ
 ერლების მსგავსად მოყვ არულებიც ირჩევენ
პროგრამას, რომლის შესრ
 ულებაც მათ სურთ. პროფესიონ ალები
საგან განსხვავებით, მათ ზეპირად არ იციან ტექსტი და ჰყავთ
მოკარნახე, რომელიც დიდი სიზუსტ
 ით მიჰყ ვება მუსიკას. სივ
 მება არ ირღვევა, მომღერლები დარბაზში არიან,
რცული შეთანხ
ხოლო მსმენელები – სცენაზე, მაგრ
 ამ არა სტაციონარულად. ანუ,
ხდება როტაცია დარბ
 აზსა და სცენას შორის.
 ე, უფრო ახალ მაგალითშ
 ი, მოცეკვავეებ
 ი აღჭურვილი არიან
მეორ
სენს ორებით, რომლ
 ებიც მიმაგრებული აქვთ სხეულის სხვადასხ
 ვა
 ე, კერძოდ, ფეხესა და მკლავებზ
 ე. მათი მოძრაობ
 ა წარ
ნაწილებზ
მოქმ ნის მუსიკას, ტონსა და რიტმს. რაც უფრო განს აკუთრებულია
მათი ცეკვა, მით უფრო მიმზიდვ ელია მუსიკა იმის მსგავს ად,
როგორც შეიძ ლ
 ება შეიქმ ნ ას მიმზ
 იდვ ელი ცეკვ ა განსაკუთრებუ
 ხვ ევაში. მკლავებისა და ფეხების შესატყვისი
ლი მუსიკის შემთ
 ით იქმნება
სწრაფი მოძრაობით, მათი რხევითა და ტანის მუშაობ
 ობა.
საკმაოდ რთული მუსიკა. აქ არსებობს უამრავი შესაძლებლ
მუსიკა და ცეკვა ადგილებს ცვლიან, იცვლება მიმდ
 ევრობა დროში.
თუ ადრე მუსიკა წარმ ართავდ
 ა ცეკვას, ახლა ცეკვ ა წარმართ
 ავს
 ა ითარგმნ ება ცეკვად, რაშიც ახალი არაფერია,
მუსიკას. მოძრაობ
ოღონდ ახლა უკვე ეს არის მთელი სხეულის მოძრაობ
 ა და არა
მხოლოდ თითების, ფილტ
 ვების/ტუჩების/ენის. რაღა თქმა უნდა,
კრეატ
 იულ
 ობის ასეთი აქტის განხორც
 იელების აუცილებელ და

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

191

საკმ არის პირობას განვითარებული ტექნიკური შესაძლებლ
 ობები,
ელექტრონიკა წარმოადგენს.
საინტერესოა შვეიცარიელი მესაათ
 ის რეაქ ც
 ია იაპონელების მი
მართ, რომლებმაც საათისა და კომპიუტერის კომბინირება მო
ახდინეს მაჯის საათში: “საათი საათია და კომპიუტ
 ერი – კომ
პიუტერი”. იაპონელმა მწარმოებლებმა დასძლიეს ეს ფიზიკური
სეპარატიზმი და დიდი წარმატებითაც.
მაშ ასე, კრეატიულობას არ შემოაქ ვს არავითარი ახალი ელე
 ვა ელემენტს ახლებურად ათავსებს ერთად
მენტი. იგი სხვადასხ
სივრცესა და დროში. სადავო ხდება სწორედ ის სივრც
 ული და
დროითი შეთანხმებები, რომლებიც მიღებულია და წახალისებუ
 იულ
 ობა იმ
ლი. სწორედ ამიტომ, ალბათ, უფრო ადვილია კრეატ
კულტურებში, სადაც, მაგალითად, სივრ
 ც
 ული მიმდ
 ევრობა სრუ
 ურა,
ლიად განს აზღვ რულია: რამდენი რამეა სადავო! ესაა კულტ
რომელიც ყოფს სამყაროს ცენტრად და პერიფერიად და უშვებს
მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს, როგორც დინებას ცენტ
 რ
 იდან პერიფე
რიისაკენ და არა პირიქით (მაგალითად, სცენიდან დარბაზისაკენ);
ან კიდევ, სწორხაზობრივი, ნათელი შეხედულება დროზე, ანუ ჯერ
რა მოდის და მერე რა მოჰყვება (როგორც მუსიკისა და სხეულ
 ის
მოძრაობის შემთხვევაში). ესეც იწვევს კრეატიულ დავას. მაგრამ,
თუკი ასეთ უნიფიცირებულ-სწორხაზობრივ იდეებ
 ს მკაცრად ვი
 ოულად უნდა
ცავთ, რაც ხდება დასავლეთის კულტურებში, ამავდრ
ველოდეთ მნიშვნ ელოვან წინააღმდეგობასაც. ამგვარად, თუ მიზეზი
 ი = პერიფერია = ბუნება+ადამი
= ცენტრი = ღმერთი და ეფექტ
ანი ეს უკანასკნელი კი არის ის, რაც ბოლოს იქმნ ება ღმერთის
წარმოსახვაში, მაშინ ისეთი იდეები, როგორიცაა დემოკრ
 ატია, სე
კულარიზმი და ევოლუცია, გაიგივებულია რევოლუციურობასთან.
პირვ ელი სამართლიანად ანიჭებს ხალხს / პერიფერიას კუთვნილ
ძალაუფლებას და ეს ჰგავს ქვეყანას დედაქალაქის გარეშე, მეო
რე კი ღმერთს პერიფერიულ
 ად აქცევს და მივყავართ აზრამდ
 ე,
რომ იგი ადამიანის მიერ და მის წარმ ოსახვ აში არის შექმ ნ ილი.
მესამე შესაძლებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიან ი იყო
ბუნების ემანაცია კონკურენციის გზით. მსგავს ადვე ადამ სმიტი
ასაბუთებს, რომ სწორედ ამ პროცესის საშუალებით მიიღება მთე
 ან საუკეთესო.
ლი მსოფლიოდ
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2. კრეატ
 იულობიდან ტრანსც
 ენდენც
 იის აკენ
“ტრანს ცენდენციაში” ჩვენ ვგულისხ
 მ ობთ ახალი ტიპის რეალო
ბის შექმნას. ის, რაც პოტენციურად ყოველთვის არსებობდ
 ა ჩვენ
გარშემო, ემპირიულ რეალ
 ობად იქცევა. კონფლიქტ
 ის თეორ
 იასა
და პრაქტ
 იკაში ასეთი მაგალითი შესაძლ
 ებელია იყოს ორი ან
მეტი სახელმ წიფოს კონდომინიუმის იდეა. ესაა სახელმ წიფოები,
რომელთა მფლობელობაშია ტერიტორია და ისინი აწარმ ოებ
 ენ,
ან არ აწარმოებ
 ენ, ერთმანეთთან დავას. მახს ენდება ანდორის
 ერგ
 ენის და ალანდის გარ
მაგალითი, ასევე, ანტარქტიკის, შპიცბ
 ები და ძველი შეთანხმებები ნიუ ჰებრიდისა და
კვეული ასპექტ
 იფოს შორის
კამერუნისათვ ის და სხვა. კონფლიქტი ორ სახელმწ
სადავო ტერიტორიის თაობ
 აზე შესაძლოა დასრ
 ულდეს გამარჯვე
 აღებულ ბრძოლასა ან სასახლ
 ის კარის ინტრიგებშ
 ი;
ბით შეია რ
კომპრომისით, რომელიც ტერიტორიას გადაან აწილებს მათ შორის;
განრ
 იდებით ორივეს მხრიდან, როდესაც ტერიტორია ვიღაცა სხვას
რჩება (მაგალითად, მას ვინც იქ ბინადრობს); ან, შესაძლ
 ებელა,
ტერიტორია ორივეს მფლობელობაში დარჩეს. მხოლოდ უკანას
 ხვ ევაშია ნათელი ემპირიული რეალობის
კნელი ვარიანტის შემთ
ტრანს ც
 ენდ
 ენცია. დანარჩენი ვარიანტები ემორჩ ილება ფორმულას
– ყოველი კვადრატული კილომეტრი ეკუთვნ ის ერთ და მხოლოდ
ერთ სახელმ წ
 იფოს.
 ებოდნ ენ
კიდევ ერთი მაგალითი: ევროპული ქვეყნ ები იმართ
ეკლესიის, არისტოკრატიის ა და ბიურგ
 ერების მიერ, ანუ სიტყ ვ ით,
მახვილითა და ფულით. მეფეები/იმპერატორები არისტ
 ოკრ
 ატები
იყვნენ. ისინი ტახტ
 იდან გადმ ოაგდეს და მემკვიდრე სისტემამ,
დემოკრატიამ, არისტ
 ოკრ
 ატიის ფიზიკური დუელები შეცვალა
 ჩევნო კამპ ანიებ
 ით). რაც დრო გა
სიტყვიერი დუელებით (საარ
ვიდა, არჩევნ ებშ
 ი მონაწილე ადამიანების არეალი მნიშვნელოვ
ნად გაფართოვდ
 ა. უდავოდ, პოტენციური პოლიტიკური რეალობა
ემპირიულ რეალობად იქცა – მოხდ
 ა ძველის ტრანს ც
 ენდენცია.
 იული, ყოველ შემთ
 ხვევაში, თავის დრო
ეს იყო ძალიან კრეატ
ზე. ამგვ არად, ჯერ კიდევ იყო ძველი, ანუ ის, ვინც მართავდა
და ის, ვინც იმართებოდა; და მახვილიც იყო, ძალოვანებისა და
იმათ ხელში, ვინც მათ უპირისპირდებოდა.
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3. ტრანსცენდენციიდან ტრანსფორმაციისაკენ
ტრანსცენდენცია წარმოგვიდგენს ახალ რეალობას, ახალ ლანდ
შაფტს. კონფლიქტის ტრანსფორმაცია არის კონფლიქტის ტრანს
პლანტაცია ამ ახალ რეალობაში. კონფ
 ლიქტის ტრანსფორმაცია
უნდა ნიშნ ავდეს მოკონფლიქტე მხარეების მიზნების ტრანს ცენ
დენციას, რაიმე ახალი მიზნების განსაზღ
 ვ რას, კონფლიქტის იმ
“საწოლიდან” წამოყენებას, რომელიც მხარეებმა მოუმზ
 ადეს მას.
ამისათვის საჭიროა დისკუსია, რათა მხარეები დარწმუნდნენ, რომ
შეუთავსებლობა, რომელიც გადაულახავად გამოიყ ურება, შეიძლე
 ეს. ამისათვის კონ
ბა უფრო იმედისმომცემ კონტექს ტში აღმოჩნდ
ფლიქტის ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს, აგრეთვე, იმ აზრით,
რომ დაემატოს ის მხარეები და მიზნები, რომლებზეც მონაწი
 ს მანამდე არ უფიქრიათ. ყველაზე დიდი შეცდომაა პრო
ლეებ
ცესის გამარტივება რომელიმე მხარის უგულვებელყოფის გზით.
ეს მხარეები (უგულებელყ ოფილი) აუცილებლად დაგანახებენ და
გაგრძნობინებენ თავის არსებობას (მაგალითად, “ექსტრემისტები”
ისრაელ/პალესტინის სამშვიდობო პროცესში). ასევე შეცდომაა მა
თი უგულვ ებელყოფა, ვინც ზომიერ პოზიციაზეა, ასევე შეცდომაა
(მაგალითად, ჩრდილოეთ ირლანდ
 იის სამშვიდობო პროცესი). გზა
კონფლიქტის ნაყოფიერი ტრანსფორმაციისაკენ გადის კომპლექსურ
მიდგომაზე, სადაც მხარეებისა და მიზნების დაჯგ
 უფების შესაძ
ლებლობა არსებობს; თანაც, საჭიროა ხორციელდებოდეს მუდმივი
დაცვა, რათა არ მოხდეს კონფლიქტის დეფორმაცია. ლიმაში გან
ვითარებული მძევლების კრიზისის შემთ
 ხვევაში საპროექტო წი
ნადადება მდგომარეობდა იმაში, რომ კონფლიქტი დაენახათ არა
იმდენად, როგორც საკუთრებაში უკანონო, ძალადობრივი შეჭრისა
და მძევლების აყვანის ფაქტი, არამედ უფრო როგორც სიღარიბის
დაძლევის პრობლემის რეალიზაციის ერთ-ერთი ფორმა პერუში;
ანუ, მოხდა მეტა-კონფ
 ლიქტიდან ძირეულ კონფლიქტზე გადართვა
კონფლიქტის დეფინიციის ტრანსცენდ
 ენციის გზით. იმისათვის,
რომ მოხდეს კონფლიქტის ტრანსფორმაცია, იგი უნდა ამოიწუ
როს. შემდეგ, კონფლიქტის გადასაწყ ვეტი ვარიანტების შეთავა
ზება მოხდა ტრანსფორმირებული კონფლიქტისათვის, მხარეებს
დაუნაწილდათ დავალებები. მოწმდებოდა, რომ ეს წინადადებები
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თავდ
 აპირველად განსაზღვ რული კონფ
 ლიქტის გადაწყვეტადაც ყო
ფილიყო გამოსადეგი. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხდება დეფორ
მაცია და არა ტრანს ფ
 ორმ აცია და ნამდვ ილი კონფლიქტი ისევ
შემოგვიტევს.
თუ მივიჩნ ევთ, რომ კონფლ
 იქტი შეიძ ლ
 ება იყოს როგორც დეს
ტრუქციის, ასევე შემოქმ ედების წყარო, მაშინ ერთ-ერთ
 ი მიდგომა
კონფ
 ლიქტის ტრანსფორმაციისათვ ის არის ისეთი ქმედება, როდე
 ები. ეს უფრო მეტია, ვიდრე
საც დომინირებს კრეატიული ასპექტ
 ის დროს ძალადობის თავიდან არიდება. ეს არის კონ
კონფლიქტ
 ის შეტრიალ
 ება განვ ითარებისაკენ. იგულისხ
 მება როგორც
ფლიქტ
კონფლ
 იქტშ
 ი ჩართ
 ული ინდივიდუალური მხარეების განვითარება,
ასევე, კოლექტ
 იურ
 ი მონაწილეების სოციალ
 ური განვითარება და
მსოფლიო განვითარება. ის, ვინც კონფლიქტთან შეხებაშია, უნდა
მიისწრაფოდეს ისეთი მეტამიზნ ებისაკენ, როგორიცაა მაგალითად,
უკეთესი იუგოსლავია, მშვიდობა და განვითარება შუა აღმოსავ
ლეთში, სიღარიბის დაძლევა პერუში და ა.შ.
აქ წარმოდგ
 ენილი პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ ამგვარ
ძალისხ
 მ ევას მნიშვნელობა არა აქვს, თუ არ არსებობს ღრმა გა
 ურისა და სტრუქტ
 ურის, მონაწილეებისა და სა
გება იმ კულტ
 იქტ
 ის გააზრებით, სადაც წარმ ოიშვა კონფ
 ლიქტ
 ი.
კუთრივ კონფლ
კონფ
 ლ
 იქტ
 ის პრაქტ
 იკის ფესვ ები თეორიაში ძევს, ხოლო თეორია
ამოსულია კონფლიქტ
 ის პრაქტ
 იკიდან. ადამიან ები არა მხოლოდ
ემფატიურ
 ები და არაძალადობრ
 ივები უნდა იყვნენ, არამედ კრეა
ტიულებიც (ამ პირობებიდან მხოლოდ ერთის არსებობა ვერაფერს
გახდება). მოდით, ასეთ ადამიანებს კონფლიქტ
 ის მუშაკები ვუწო
დოთ. მათი ძირითადი იარაღია, არა მხოლოდ მხარეებს შორის
დიალოგის ფასილიტაცია, არამედ დიალოგი თავად კონფლიქტის
მხარეებთ
 ან. იმისათვ ის რომ იმოქმ ედონ, ამ მუშაკებს სჭირდ
 ებათ
გარკ ვ ეული საფუძვ ელი – თეორიული და პრაქტიკული ცოდნ ა,
კერძ ოდ კი იმის ცოდნა, თუ რა შეუძ ლია ემპათიას, არაძალა
 ობას. ისინი, აგრეთვ ე, უნდა იცნობდნენ
დობასა და კრეატიულ
ძალადობის ტიპებს, ხედავდ
 ნენ არა მხოლოდ პირდ
 აპირ ძალადო
ბას, რომელიც ჩანს მეტა-კონფლიქტში, არამედ სტრუქტურულ და
 ურებს ა და კულტურებს,
კულტურულ ძალადობასაც – ცუდ სტრუქტ
რომლ
 ებიც საფუძვლად უდევს კონფ
 ლიქტ
 ს; ცუდ “საწოლს”, საი
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დანაც კონფლიქტია წამოსაყენებელი; კონფლიქტ
 ის ტრანს ფ
 ორმ ა
ციას მშვიდობად უფრო ღრმა დიალოგის გზით. ყოველივე ამის
შედეგი, იქნება ტრანსფორმირებული კონფლიქტი, რომლის მოვლა
შეიძლება არაძალადობრ
 ივად და კრეატიულად.
ავიღოთ კორეის ნახევარკუნძულის მაგალითი. ამ კონფლ
 იქტის
გაღვივებაში არანორმალური ენერგიაა ჩადებული, რომელიც შეიძ
ლება რეალიზებულ იქნეს კიდევ ერთი ომის სახით, უწესრიგო
ბით საზოგადოებების შიგნით (და არა მხოლოდ ჩრდილოეთში).
 ეთ აზიაზ
 ე და იმის
ყოველივე ეს იმოქმედებს მთელ აღმოსავლ
იქითაც. შეიძლება თუ არა, რომ ეს ენერგია ჩაიდოს უფრო პო
ზიტიურ საქმეებში? აი, მიდგომის მაგალითი: ორ კორეას შორის
სარკინიგზო კავშირის გახსნა, რაც შეთავაზებულია აზია/პესიფიკის
გაერთიანებული ერების სოციალური და ეკონომიკური კომისიის
მიერ. არსებული საზღვარი, აგრეთვე საზღვ არია ღარიბს ა (ვიეტ
ნამი, ჩინეთი, ჩრდილო კორეა) და მდიდარ (ტაივ ანი, იაპონია,
სამხრეთ კორეა) ნაწილს შორის, რაც ერთ დღეს შესაძლოა გახდეს
აღმოსავლეთ აზიის საერთო ბაზარი/ეკონომიკა.
თემი/თემი/კავშირი, ევროკავშირის საფეხურების შესაბამისად.
სასიკეთო ძვრები უნდა მიმდ
 ინარეობდეს ორივე მიმართულებით.
სიმდიდრე უნდა შეიქმნას, გამოსავალი ორივე კორეის ათვ ის მნიშ
ვნელოვანი უნდა იყოს და ერთადერთი, რაც საჭიროა, ეს არის
თანამშრომლობა იმ მიმართულებით, რომ დაიწ
 ყოს ტრანსპორტის
მოძრაობა.
ანალიტიკურად რომ მივუდგეთ, ტრანსფორმაციას რამოდენიმე
ასპექტი გააჩნია:
• დაწყებულია მსჯელობა, საუბარი ეკონომიკურ თანამშრომლო
ბასა და საერთო კულტურაზე, სანაცვლოდ სამხედრო და პო
ლიტიკურ სტრუქტურებზე საუბრისა;
• ფორმულირებულია ახალი გადამფარავი მიზანი, რომელშიც
ჩართ
 ულია არა მხოლოდ ორი კორეა, არამედ მათი ოთხი მე
ზობელი აღმოსავლეთ-აზიაში;
• ხორციელდება ძალისხმ ევა, რათა მოვხსნ ათ კონფ
 ლიქტ
 ი იქი
დან, სადაც იგი წარმოიშვა და გადავსვათ
• უფრო რთულ, მაგრ
 ამ არა უიმედო ეკონიმიკური თანამშრ
 ომ
ლობის პრობლემებში;
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• არ არის აუცილებელირაიმესაფუძვ ლიანიცვლილებაურთიერ
თობაშიორ კორეას შორის, რაც ეფუძნ ებაურთიერ
 თ სიყვ არულს
ან ნდობას ერთმანეთის მიმართ; მნიშვნელოვანია მხოლოდ ის,
რასაც ისინი საკუთარი თავისათვის მოგებად მიიჩნ ევენ;
• არ არსებობს არავითარი პარეტო ოპტიმუმი ვინმე უარესთან,
ექვსივე მხარე გაიუ
 მჯობესებს მდგომარეობ
 ას;
• გეგმ ა შებრუნებადია, მაგრამ უნდა იყოს უსაზღ
 ვ რო ინტერესი
 ძ ელების
მხარეებს შორის, რათა უზრუნველყ ოფილ იქნას გაგრ
მოტივაცია.
 ლებშ
 ი, ამ “საწოლში”, შესაძლ
 ებელია
ამ ახალი ჩარჩოს ფარგ
ყველა სხვა წინადადებების განხილვა; ან შესაძლ
 ებელია, ისინი
 ქლდ
 ნენ.
უბრალოდ აორთ
 ლ
 იქტის ტრანსფორმაციას თან დაკავშირებული ეს იდეები
კონფ
 ერესებული მხარეების დიალ
 ოგების სა
განვ ითარებულია დაინტ
 ე. არ ღირს მოსინჯ
 ვა?
ფუძვ ელზ
ორმოცდაათი ნაწილი: კომენტარები, სადისკუსიო საკითხ
 ები,
სავარჯ
 იშოები
1. კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მუშაკები: ხიფათიანი პროფესია
ალბათ, განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნ ოს ის, თუ რა არ
არის კონფლ
 იქტთან დაკავშირებული სამუშაო.
• ეს არ არის მხოლოდ სიტუაც
 იის ანალიზი;
• ეს არ არის მხოლოდ თავიდან არიდება, რაც გამოიყურება,
როგორც წინასწარმ ეტყველება;
• ეს არ არის მხოლოდ ზეპირი გამოსვლ
 ები, ლექც
 იებ
 ი, სტატი
ები, წიგნები;
• ეს არ არის იგივე, რაც ღირებულებების წინ წამოწევა დემონ
სტრაციებ
 ის დროს, ან პოლიტიკური მოღვ აწეობა სამშვ იდობო
ღირებულებებისათვის.
კონფლ
 იქტთ
 ან დაკავშირებული სამუშაო ნიშნავს კონფ
 ლ
 იქტშ
 ი
შესვ ლას და მხარეებთან ფოკუსირებულ დიალ
 ოგს. ამ დიალ
 ოგის
მიზანია, მოცემული კონფლ
 იქტ
 ის ერთობლივი ტრანსფორმ ირება
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ისე, რომ მხარეებს თავად შეეძლოთ მისი დაძლ
 ევა არაძალადობ
რივად და კრეატიულად.
რა უფლება აქვთ იმ ადამიან ებს, ვინც არ არის კონფლიქტ
 ის
უშუალო მომქმ ედი პირი ან მსხვერპლი, ამ კონფ
 ლიქტში ჩარე
ვისა? აქ მოცემულია ხუთი პასუხი.
სავარჯიშო: ამ შეკითხვაზე პასუხებთან დაკავშირებით ჩაატარეთ
დისკუსია მონაწილეებთან. ეთანხმებით? თუ არა, რა შეიძლება,
ანუნდ
 ა გაკეთდ
 ეს? სხვა რა პასუხები შეიძ ლ
 ება მეტად გამოდგ
 ეს?
სრულიად ცხადია, რომ ჩვენს სამყაროში, რომელიც განრ
 იდე
 ი იმყოფება, კონფლ
 იქტები
ბისა და დემოკრატიზაციის პროცესშ
ყველას ეხება და არა მხოლოდ იმათ, ვინც ჩართულია მათში
თავისი პოლიტიკური თუ პროფესიული საქმ იანობიდან გამომ
 ვარი გამოწვევაა
დინარე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქ ერთგ
სამუშაო ძალის ძველებური დანაწილების საწინააღმ დეგო, სადაც
მიჩნეულია, რომ კონფლიქტები რაღაცნაირად ეხება მხოლოდ სა
ხელმწიფო სტრუქტურების მუშაკებსა და დიპლომატებს. ტერმ ინი
კონფლიქტის მუშაკი, სწორედ ამ გამოწვევის გამომხატველია.
სავარჯიშო: რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს შემდეგ
ტერმინთან დაკავშირებით – კონფლიქტის, ან სამშვიდობო, მუ
 ი უკეთეს ტერმ ინთ
 ან დაკავშ ირებით?
შაკი? არის იდეებ
მსჯ
 ელობა ტერმინებისა და პრობლემების ირგვლიგ თან ახლავს
სახელმძღვანელოს ყოველ ნაწილს. მათ ირგვლივ დისკუსია შე
საძლებელია და აუცილებელიც. როგორ უყურებთ იმ აზრს, რომ
გლობალიზაცია გულისხმობს კონფლიქტ
 ის საქმეში საერთო მონა
წილეობას? და აგრეთვე იმას, რომ დემოკრატიზაცია გულისხმობს
კონფლიქტებში აქტიური მონაწილეობის არა მხოლოდ უფლებას,
არამედ მოვალეობასაც.
2. კონფლიქტის მუშაკები: მიმართება საკუთარ თავთან
ყურადღება მივაქციოთ იმ აზრს, რომ კონფლიქტის მუშაკი
არ უნდა იყოს აუცილებლად ადგილობრივი ვითარების, ვთქვათ
კულტურისა ან სტრუქტურის, სპეციალისტი. ამისათვის არსებობს
ორი მიზეზი:
• ძალიან ცოტაა ისეთი ადამიანები ადგილობრივების გარდა (აქ
იგულისხმებაასევეადამიანებიამავექვეყნის სხვანაწილებიდან
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და ისინი, ვინც სხვა არაფერი იცის, მაგრამ უბრალოდ “სფეროს
სპეციალისტია”), რომელიც კონცენტრ
 ირებულია კონტექსტ
 ზე;
• თქვენ აპირებთ, რომ შეხვიდეთ დიალოგში, რაც ნიშნ ავს აზრთა
გაცვლა-გამოცვლას მხარეებს შორის. თანაბარი გაცვლისათვ ის
ძალიან კარგი საფუძველია ის, რომ თქვენ შემოგაქვთ ზოგადი
 ებს კი– ადგილობრივი,
ცოდნა, თქვენს ადგილობრივ პარტნ იორ
სპეციფიური. ეს დიალოგისათვის კარგი საფუძველია, რადგან
გათანაბრებთ. თქვენ ეკითხებით, თუ როგორ იმუშავებს ესა
 იან კონკრეტულ
თუ ის ზოგადი მოსაზრება, ისინი კი გაწვდ
მიზეზებს იმის თაობაზე, თუ რატომ გამოდგება ან არ გამოდ
 ი იქნებით, როგორც
გება ეს მოსაზრება. თუკი საქმის კურსშ
ზოგადი, ისე ადგილობრივი ცოდნის თვალს აზრისით, თქვენ
შეიქნებით უძლეველი გარედან მოსული მხარე!
 ემა. ცოტა ხანში
მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს პრობლ
თქვენ ვეღარ იქნებით ადგილობრივ პრობლ
 ემებში“გულუბრყვილო”,
“უცოდველი” ადამიანი, არამედ უფრო მეტის მცოდნე შეიქნებით
კონფლიქტის შესახებ, ვიდრე ნებისმიერი სხვა, ადგილობრივების
ჩათვლითაც კი. დიალოგში თქვენი პარტნ იორები თქვენი ინფორ
 ვების და
მატორები გამხდარან. თქვენ კვლავ შეგიძლიათ შეკითხ
სმა, მაგრამ ეს შეკითხვები ნაკლებად კრიტიკული აღმოჩნ დება.
გარდა ამისა, შესაძლოა ადგილობრივებმა დაგისვან შეკითხვები
ადგილობრივი სიტუაციის შესახებ. პრობლემის თქვენეული გა
 ერებს. ეს კი ნიშნავს, რომ
დაწყვეტა, ამიერიდან უხეშად გაიჟღ
თქვენი დრო ამოწურულია, უმჯობესია გადაადგილდეთ რომელიმე
სხვა კონფლიქტისაკენ. შესაძლოა თქვენ მოგვიანებით დაბრუნ
დეთ, თუკი სიტუაციაში რაიმე სიახლე გაჩნდება, რაც თქვენც
გაგაახლებთ. ისევე როგორც დიპლომატები, კონფლიქტის მუშა
კებიც უნდა მოძრაობდნენ, რადგან თქვენი მიზანი სულაც არ
არის პროფესორობა რეგიონის საკითხების ირგვლივ. სავარჯ
 იშო:
მოსამზადებელი სამუშაოს სახით – რომელი მხარე გაქვთ გასაძ
ლიერებელი, ძირითადად რის დეფიციტს განიცდით? განიხილეთ
ეს ვინმესთან, ვინც კარგად გიცნობთ და სურს თქვენი დახმარება,
და არა დამარცხება.
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3. კონფლიქტის მუშაკები: საზოგადოებასთან მიმართება
შემდეგი მომენტები არც ძალიან სერიოზულად მიიღოთ და
არც არასერიოზულად. საქმე ის გახლავთ, რომ ყველაზე ბაზისურ,
სერიოზულ კონფლიქტებს მსოფლიოში “მართავენ” სწორედ რომ
თქვენი საპირისპ ირო მახასიათებლების მქონე ადამიანები: საშუ
ალო ასაკის/უფროსი, თეთრკ ანიანი, მაღალი კლასის (სტატუსის,
შემოსავლის ან განათლების) მამაკაცები, ხშირად (არაცნობიერადაც)
რელიგიაში ან იდეოლოგიაში ფესვგადგმულები, დაკავშირებულ
ნი უმთავრესად უფრო სახელმწიფო, რეგიონალურ ან მსოფლიო
დონეებთან, ვიდრე ლოკალურთან, ან არასამთავრობოსთან. ხე
ლისუფლებები შეკრულები არიან თამაშის წესებით, და ხშირად
იმ როლებით, რომელსაც თამაშობენ. ზოგჯერ, ისინი სახიფათოდ
მოქმედებენ – ზედმეტ ან ნაკლებ ძალას ავლენენ. არასამთავრო
ბო ორგანიზაციები უფრო ფლექსიბილურნ ი არიან. მათ მთელ
მსოფლიოში, განსხვავებული პოლიტიკური შეფერილობის ქვეყ
ნებში, მოძრაობის შესაძლებლობა და უნარი აქვთ. მათ უფრო
 ე სამთავრობოებს.
სწრაფად შეუძლიათ კოალიციების შექმნა, ვიდრ
შეუძლიათ კონფლიქტის საზღვრების გადალახვა და ცივილური
საზოგადოების მშენებლობა. ამან ბევრ მთავრობას უბიძგა იქით,
რომ ემუშავათ არასამთავრობოების საშუალებით და ქცეულიყვნენ
ორაზროვან GNGO-ებად – სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზა
ციებად, რომელთაც მიუხედავად ყველაფრისა, შეუძ ლიათ იყვნენ
უფრო ფლექსიბილურნი და წარმოადგინონ მთავრობა ადამიანური
სახით. ეს განსაკუთრებით მაშინ ხდება შესაძლებელი, როდესაც
მათში ჩართულნი არიან ქალები.
სავარჯიშო: როგორ ფიქრობთ, ქალების მიმართ ეს ატიტუდი
პატრონაჟია? ხომ არ არის ეს დისკრიმინაციული მამაკაცების მი
მართ? რას იტყვ ით სხვა განზ
 ომილებებზ
 ე – თაობ
 ები, რასა, კლა
სები, ერები, ქვეყანა? და რა იქნება, თუ მოხდა სოციალური პრო
ფილის უგულებელყოფა და მხოლოდ პიროვნებაზე ფოკუსირება?
4. კონფლიქტის მუშაკები: ურთიერთობა სხვებთან, კონფლიქ
ტში ჩართულ მხარეებთან
ამ მიმართებაში საგულისხმოა ის სტანდ
 არტ
 ული ატიტუდები,
რაც ყველა ჩვენთაგანს გააჩნია კონფლიქტში ჩართული მხარეების
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მიმართ არსებობს. ჩვენ ვხედავთ მხარეებ
 ს და ჩვენ ვხედავთ მათ
მიზნებს. საზოგადოდ, ჩვენ ვახდ
 ენთ იდენტიფიცირებას ერთ-ერთ
მათგ
 ანთან (ან მხარეებ
 ის ნაკრ
 ებთან) მეტად, ვიდრე სხვებთან;
ზოგადად, ერთ მიზანთან მეტად, ვიდრე სხვებთან. ფორმ ულა ჩვე
ულებრ
 ივ მარტივია: ჩვენ იდენტ
 იფიცირებას ვახდენთ იმ მხარე
ებთ
 ან, ვინც ჩვენი მსგავს ია (ასაკის, სქესის, კლასის, ეროვნ ების,
ქვეყნის/რეგიონის თვალს აზრისით) და იმ მიზნ ებთან (რელიგია,
იდეოლოგია), რომლ
 ებიც თანხვ დება ჩვენს ას. ამგვ არი იდენტიფი
კაციიდან ერთი ნაბიჯია იქამდე, რომ ჩვენ ვისურვ ოთ სწორედ
მათი გამარჯვ ება.
 ედ, ჩვენ ვყოფთ კონფლიქტ
 ის ფორმ ირებას ორ ნაწილად,
მოკლ
რადგ
 ან ეს ადვილი საქმეა, და ასევე ვიქცევით მიზნ ებთან მიმარ
 ემა შეიძ ლ
 ება იყოს ის, რომ მხარეს
თებაში. ერთადერთი პრობლ
(მხარეებს), რომელიც ჩვენ მოგვ წონს, აქვს მიზნები, რომელიც ჩვე
ნთვის არაა მოსაწონი, ან პირიქით. მაგრამ ჩვენი გონება ჩვეულებ
რივ გვიცავს ასეთი დილემებისაგან და ჩვენ მზად გვაქვს რაღაც
ამდაგვარი ფორმულა: “ის ამას ამბობს, მაგრ
 ამ უფრო ღრმად რომ
ჩავუკვირდეთ, სინამდვ ილეში ის გულისხმ ობს ...” კონფ
 ლ
 იქტის
მუშაკს მოეთ
 ხოვება, რომ ყველაფერი ეს გვერდ
 ზე გადადოს, რათა
 იული დამოკიდებულება მხარეებისა და
ჰქონდეს უფრო სიმეტრ
მიზნების მიმართ, მშვიდად მოუს მ ინოს დიალოგებს, ზონდირებას
და პროტესტ
 საც კი და არაფერი არ დაიც
 ვ ას, ან უარყოს. უფრო
 ან მოელიან იმის დანახვას, თუ რა ხდება კონფ
 ლ
 იქ
მეტიც, მისგ
ტში. მნიშვნელოვანია, თუ რას მოიმ ოქმ ედებს ის.
სავარჯ
 იშო: რა ხდება ამ დროს ექიმის შემთხვ ევაში?
წარმოიდ
 გინეთ ექიმი, რომელიც მკურნ ალობისას ერთ პაციენ ტ
 ს
უპირატესობას ანიჭებს, ხოლო მეორეს უარს ეუბნ ება დახმარება
ზე. მან ხომ დახმ არება უნდა გაუწიოს ყველას – ასაკის, სქესის,
ეროვნ ების, რასის მიუხ
 ედავად. იგი ვერ იტყვის მაგ., “ეს ისაა,
რაც მათ დაიმ სახურეს”, ან “ისინი კიდევ უფრო მეტად უნდა
დაიტანჯ
 ონ, რადგან ჯერ არ მომწიფებულან მკურნ ალობისათვის”.
5. კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მუშაკები: რა ვუყოთ ობიექტურობას?
იმ თვალსაზრისს, რომელსაც ახლა შევეხებით, შემდ
 გ
 ომშიც და
ვუბრ
 უნდებით. არსებობს გარკვეული სკეპტიციზმი “მედიატორის”
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ცნებასთან დაკავშირებით. იგი შესაძლოა ნიშნავდეს რაღაც შუალე
დურიპოზიციის დაკავებას, კომპრომისს (რაც არის უკანდახევის და,
რაც მთავარია, ტრანსცენდენცის უარყ ოფა), რომელიც ჩვეულებრივ
სასურველ შედეგად იქცევა ხოლმე. მედიატორი, აგრეთვ ე, შეიძ
ლება ნიშნავდეს აქეთ-იქით სიარ
 ულს მხარეებს შორის, რომლებიც
ერთ მაგიდასთან იმყოფებიან, ან არც იმყოფებიან. სავსებით შე
 ებელია, რომ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის გასაღები ერთი
საძლ
 ა, მაგალითად,
მხარის ხელში იყოს მოქცეული, როგორც ეს მოხდ
 ეობამ გააუ
 ქმა
როდესაც შეერთებული შტატების თეთრმ ა მოსახლ
მონობა, ან როდესაც აღმოსავლეთის ბლოკი, ცივი ომის დროს
აორთქლებისას, აფეთქ და. ის, რაც მოხდა, არ იყო მედიატორის
მიერ მიღწეული კომპ რომისი: არ ყოფილა მოლაპარაკებები, შე
თანხმება; ერთი როლი ან მხარე უბრალოდ გაუჩ ინარდა.
 ობა.
მეორე თვალსაზრისია ობიექტურობა, როგორც გარკ ვეულ
ეს არის თავის დაზღ
 ვევა იმისგან, რომ იყო მანიპულატორი. კონ
ფლიქტის მუშაკმა უნდა დაადგინოს ძირეული ღირებულებები,
როგორც მაგალითად, ბაზისური მოთხოვნილებების და უფლე
ბების პატივისცემა, “ძალადობის თავიდან აცილება”, “კრეატიუ
 ოგი”.
ლობის გამოვლენა” და “ემპათიაზე” დაფუძნ ებული “დიალ
ერთ-ერთი ათვლის წერტილი, რომელიც უმნიშვნელოვანესია
კონფლიქტზე მუშაობისათვის (და, აგრეთვე, განვითარებაზე მუ
შაობისათვის) არის ბაზისური მოთხოვნ ილებები.
მოკლე ჩამონათვალი:
ბაზისური
მოთხოვნილება:

გადარჩენა

ანტონიმი:

სიკვდილი სიღარიბე რეპრესია

კარგად

თავისუფლ
 ება იდენტურობა

ყოფნა

გაუც
ხ
 ოებ
 ა

არაა საჭირო ყოველივე ამის რანჟირება, რომელიმე მოთხოვ
ნილებისათვის პრიორიტეტის მინიჭება. ყველა ეს მოთხოვნილება
ბაზისური, უდავო და ძირეულია. კონფლიქტის მუშაკი არ შეცდე
ბა, თუ იზრუნებს ოთხივე მოთხოვნილების დაცვაზე, კონფლიქტ
ში ჩართული ყოველი მხარისათვ ის. ეს ნიშნავს განსაკუთრებულ
ყურადღებას მხარეების მოთხოვნილებების მიმართ, რათა მოხდეს
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ტრანს ცენდენც
 ია მათ სასარგებლ
 ოდ ისე, რომ არ შეიქმ ნ ას და
ნარჩენების მოთხ
 ოვნ ილებათა დეფიციტი.
სავარჯ
 იშო: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ იყავით კონფ
 ლ
 იქტ
 ის
მუშაკი მონობის პერიოდში. რა იქნებოდა მაშინ ობიექტურობა?
“მესამე მხარის” როლშ ი ყოფნ ა? ნეიტ
 რ
 ალურობა? კომპ რ
 ომისი?
ტრანსცენდენცია? რას შესთავაზებდით?
6. დიალოგი: კონფლიქტის მუშაკის სამუშაო იარაღი
 ოგის მნიშვნელოვანი ნაწილია სხეულ
 ის ენა და ეს, თავის
დიალ
მხრივ, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ არიან მონაწილეებ
 ი
 აგებულნი. სკამები უნდა იყოს იმდენად კომფორტული, რომ
განლ
ყველა თავისუფლ
 ად გრძნობდეს თავს. მონაწილე არ უნდა იყოს
გაჭიმული, თითქოს რაღაც დაძაბულობის მოლოდინში, მზადყოფ
 ძ ოლველად. პირისპირ განლ
 აგებული სკა
ნაში გასაქცევად ან საბრ
მები იწვევს პოზიცია-ოპოზიციის შთაბეჭდილებას, ამიტომ უმ
ჯობესია მათი განლაგება მეტ-ნაკლებად პარალელური იყოს და
თანაც შესაძლ
 ებელი იყოს თვალის კონტ
 აქტ
 ი. ასეთ შემთხ
 ვ ევაში
შეხვედრ
 ის მონაწილეებ
 ს გაუჩნდ
 ებათ განცდა, რომ ისინი ერთად
გაჰყურებენ რაიმე, დისტანციაზე მყოფ მიზანს.
რაც შეეხ
 ება სიტყვიერ ქმედებას – თუ გვსურს, რომ ეს იყოს
დიალ
 ოგი არც ერთმა მხარემ არ უნდა წარმ ოადგ
 ინოს თავისი
იდეები რაიმე სახის დასკვნების სახით, იქნება ეს მისი საკუთარი,
თუ მოსალოდნელი სხვებისაგან. გახსოვდეთ, რომ დიალოგი არ
არის ორის საუბ
 არი, იგი ღიაა ნებისმიერი რაოდენობის მონაწი
ლეებისათვის, რომელთ
 აც აქვთ იმის საშუალ
 ება, რომ კომფ
 ორ
ტულად დასხ
დ
 ნ ენ და ჩაერთ
 ონ საუბ
 არში; უმჯობესია, რომ მათი
 ება საერ
 თოდ არ
რაოდენობა არ აღემატებოდეს შვიდს. აქ შეიძ ლ
იყოს დასკ ვნ ები: პროცესი უფრო მნიშვნ ელოვანია, ვიდრე შედეგი.
დასტ
 ური იმისა, რომ ჭეშმარიტი დიალოგი შედგა, არის განცდა,
რომ ეს საუბარი ბევრის მომცები იყო. შეეცადეთ დაას რ
 ულოთ
შეხვ ედრა დასაბუთებული ოპტიმიზმ ით.
არა-დიალ
 ოგის ნიმუშად, იხილეთ პლატონის რომელიმე დია
ლოგი. ნუ წაიკითხავთ მთელ იმ სიბრძნეს, რაც იფრქ ვ ევა სოკრა
ტეს ბაგეთაგან, არამედ წაიკითხეთ მხოლოდ ის, თუ რას ამბობს
“მეორე”:
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– დიახ, სოკრატე.
– მართალია, სოკრატე.
– ახლა გავიგე, სოკრატე და ა.შ.
პრობლემა ისაა, რომ ბევრი ადამიანისათვის სოკრატეს დია
ლოგი მოდელია, იმის გაუაზრებლად, თუ რას ნიშნავს ეს. რომ
ეს არის – შენი მოსაზრების გადაცემის მოხერხებული/ჭკვიანური
გზა, სადაც დებატებში დიალოგის ფორმის გამოყენება ხდება.
სავარჯიშო: შეეცადეთ წყვილებში აწარმოოთ დიალოგი დებატე
ბის გარეშე. მონახეთ ისეთი საკითხი, სადაც არც ერთ თქვენგანს
მყარი პოზიცია არ გააჩ ნ ია, შემდ
 ეგ შეეც
 ადეთ გადაინ აცვ ლ
 ოთ უფ
რო სადავო საკითხისაკენ. კიდევ ერთხელ სცადეთ გადანაცვლება
და შემდეგ კიდევ ერთხელ. არც ისეთი ადვილია?
7. დიალოგი: განცალკევებული, თუ ყველა მხარის მონაწილე
ობით მაგიდის გარშ
 ემო?
თუ შეიძლება მოინიშნეთ (ყურადღება მიაქც
 იეთ), რომ საზო
გადოდ, არ არსებობს რაიმე უარყ ოფითი დამოკიდებულება მაგი
 ა უარყოფითი დამოკიდებულებისა
დებთან დაკავშირებით, გარდ
 მ ობს მაგიდასთან მხარეების
“მაგიდომანიის” მიმართ, რაც გულისხ
ნაად
 რევ დასმას. შესაძლოა, მხარეები ჯერ არ იყვნენ მზად. მა
 ად აქვთ გააზ
 რებული
გალითად, ოჯახის ფსიქოთერაპევტებს კარგ
ის მიზეზი, რის გამოც ისინი თავდაპირველად ოჯახის წევრებ
თან ცალ-ცალკ ე საუბრობენ. მაგიდამ შეიძლ
 ება შექმნას ილუზია,
რომ რაღაცა ხდება, რაც არ შეესაბამება რეალობას. ანუ, სინამ
დვილეში ხორციელდება არა ერთობლივი საუბ
 არი, არამედ პარა
ლელური მონოლოგები. მეორე მხრივ, მაგიდა საჯარო ადგილია,
რომელსაც გარკ ვეული უპირატესობა გააჩნ ია – იმას, რაც ხდება
ყველა ხედავს და ყველას ესმის. იმისათვ ის, რომ მონაწილეებ
 ი
გაშორდნენ ამ სიტუაციას, ისინი ორმხრ
 ივი საუბრისათვის კორი
დორებში, ან სადმე სხვა მყუდრ
 ო ადგილებში განცალკ ევდებიან
ხოლმე. ამ დროს არგუმენტი ისაა, რომ გამოცდილ კონფლ
 იქტ
 ის
მუშაკთან შეხვედრა არანაკლებ პროდუქტიული იქნება. მაგიდის
ირგვლივ მოკალათებულ მომუშავე მხარეებს შეიძ ლება ხელმძღვა
ნელობდეს ერთი თავმჯდომარე, რომლისთვისაც შესაფერი სახელი
იქნებოდა “კონფლიქტის მენეჯერი” (ალბათ სწორედ ესაა უმთავ
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რესი მიზეზი სამაგიდო ვარიანტისათვის). შესაძლოა, ბევრი მხა
რის არსებობამ კონფ
 ლიქტში მოით
 ხ
 ოვოს იმდენივე კონფლ
 იქტ
 ის
მუშაკის არსებობა, რომელთაგან თითოეული სპეციალ
 იზირდება
ერთ მოკონფ
 ლიქტე მხარეზე ემპათიის დონის შესაბამისად. ერ
თი უპირატესობა შეიძ ლ
 ება ჰქონდეს დიალოგის ინიცირებას ყვე
ლა მხარეს შორის ერთდ
 რ
 ოულ
 ად და არა ერთი მეორის შემდეგ,
რამაც შესაძლ
 ოა გარკ ვეული ეჭვები აღძრ
 ას მათში. კიდევ ერთი
 ე სპეციალიზაციის შესაძლებლობა. ცხადია,
უპირატესობაა მხარეებზ
 ლიქტ
 ის მუშაკებმ ა უნდა იმოქმ ედონ, როგორც ერთმა
რომ კონფ
 მა, გაუზ
 იარ
 ონ ერთმანეთს თავიან თ
 ი შფოთვა. შესაძლ
 ოა, მათ
გუნდ
მოუხ
 დეთ შეხება ძირეული კონფ
 ლ
 იქტ
 ის დაძაბულობასთან, მხო
ლოდ უფრო დაბალ დონეზე; როგორც ეს იყო, როდესაც ტუპაკ
ამარუსთან მოლაპარაკებაში ჩართულ კასტ
 რ
 ოს დიალ
 ოგი ჰქონდ
 ა
პაპთან, რომელიც ამავე დროს ესაუბრებოდა პერუს მთავრობას.
სავარჯიშო: შეეცადეთ, დადგათ როლური თამაში სწორედ ამ
ოთხი როლით. შეეცადეთ, შექმნათ პატარა სკეჩი და გაითამა
შოთ კიდეც.
8. რეფლექს ია გარემოსთ
 ან დაკავშ
 ირებით
სასტუმროები, განსაკუთრებით, თუ იქ სხვა სტუმრებიც არიან,
რეკომენდირებული არ არის; ამას შეიძლება ახასიათ
 ებდეს ბევრ
 ი
თავისებურება, რომელიც გაფანტავს ყურადღებას. არსებობს არგუ
 ები მყუდრ
 ო ადგილების სასარგებლ
 ოდ; კარგია, რელიგიურ
 ი
მენტ
დანიშნულების მონასტ
 რებიც კი, რომლ
 ებიც აღძრავენ პატივის
ცემის გრძნობას. ტრანსფორმაციის ამ ფაზაში უნდა მოვერიდოთ
ნებისმ იერ რამეს, რაც გვახს ენებს მოლაპარაკებების მაგიდას. ძა
ლიან ლამაზ კონტ
 ექს ტ
 საც უნდა ავარიდოთ თავი. ეს შეიძლ
 ება
სულიერად ამაღელვებელი იყოს და შექმ ნას განცდ
 ა, რომ რაღაცის
მიღწევა მოხერხდა, მაგრამ ეს გრძნობა, შესაძლოა, უფრო კონტ
 ექს
ტით იყოს გამოწვეული, ვიდრ
 ე იმ ტექსტით, რომელიც შეიქმ ნა,
და, აქედან გამომდინარე, მალევე გაქრ
 ეს.
გონებრივი იერიშისა და სემინარის ანალოგიის გამოყენებისას,
განსაკუთრებით, როდესაც არის რამოდენიმემხარედაკონფლიქტ
 ის
მუშაკი, სასარგებლოა გარკვეული მარტ
 ივი ტექნიკური საშუალ
 ე
ბების გამოყენება: შავ/თეთრი დაფები, ან ქაღალდი კედლ
 ებზ
 ე,
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ბევრი ცარცი, მარკერები არა მხოლოდ წამყვანისათვის, არამედ
ყველა მონაწილის ხელში, წარმოქმნილ იდეებს ყველასათვის თვალ
საჩინოს გახდის. გახსოვდეთ, რომ მონაწილეების შესაძლებლობე
ბი (იმ მხრივ, თუ რამდენი იდეაა მისთ
 ვ ის მისაწვ დ
 ომი) დროის
ერთეულში შეზღუდულია. იდეებს შორის მიმართებები შესაძლ
 ოა
წარმოდგ
 ენილი იყოს მათი დაჯგუფების, ნუმერაციის, ისრებით
აღნიშვნისა და სხვა საშუალებებით. თუ იდეები დაიწერება ბა
რათებზე, შესაძლოა პოლიტიკოსებმა და კონფლიქტის მუშაკებმა,
 ე და დააჯგუფონ ბარა
მაგალითად, ერთად ჩაიმუხლონ იატაკზ
თები. ან, მაგიდაც გამოიყენონ.
სავარჯ
 იშო 1: შექმენით, დახატეთ კარგ
 ი გარემო კარგ
 ი დია
ლოგისათვის – მარტივი, არა ძვირი, მაგრამ მიმზიდველი.
 იშო 2: აწარმ ოეთ დიალ
 ოგები ასეთი დიზაინ ის შესახებ,
სავარჯ
რათა შექმნათ უფრო უკეთესი დიზაინი და გამოიყენეთ დაფა/
ფლიპჩარტი და ბარათები იდეების მოსაწესრიგებლად. უმჯობესია
წინასწ არ გაია ზ
 რ
 ოთ ყველაფერი; როდესაც კონფ
 ლ
 იქტ
 ი ძალიან
გამძაფრდება, შესაძლოა ცოტა დრო გქონდეთ.
9. დიალოგი: ჩაღრმავებული სოციალური პერსპექტივა
კონფლიქტისადმი შეთანხმებული მიდგომა ემყარება ზედაპი
რულ სოციალურ პერსპექტივას რაც განაპირობებს მხოლოდ სა
თავეში მყოფი ელიტის ჩართვას. ამის მაგალითია იუგოსლავია,
რომელიც დაიტონში (ოჰაიო) განიხილებოდა სამი პიროვნ ებიდან
გამომდ
 ინარე (ბოსნიის, ხორვ ატიისა და სერბიის პრეზიდენტე
 ებოდა. ჩაღრმავებული
ბი), და აშშ-ს დიპლომატის მიერ იმართ
სოციალური პერსპექტივა არა მხოლოდ სახელმწ
 იფო მოხელეებსა
და ეროვნულ ლიდერებს, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების ბე
ვრ ჯგუფს შემოიყვანდა. ამრიგად, იუგოსლავიის შემთ
 ხვევაში ის
პიროვნებები, რომლებიც შერჩეულ იქნენ მაგიდასთან დასასხდო
მად, იყვნენ ე.წ. “ომის-ლორდები”. მოხდა იუგოსლავიის ყველა
ნაწილის “მშვიდობის-ლედისა” და, ზოგადად, ხალხის უგულვე
ბელყოფა, რომელთაც ქვეყნის ბევრ ადგილას (სოფლებში, ასევე
კაფეებში, რესტორნებში) გამართული ჰქონდათ თავიანთი საკუ
თარი დიალოგები. ის იდეები, რომელიც შემუშავდ
 ა ამ ადგილებ
ში ჩაუწერელი და გაუზიარებელი დარჩ ა. ეს ნიშნავს ადამიანის
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ენერგ
 იის არანორმ ალურ დანახარჯ
 ს და ფოკუსირებას მხოლოდ
სათავეში მდგომი ერთი მუჭა პოლიტიკოსების, შესაძლ
 ოა, არც
ისე კარგ იდეებ
ზ
 ე.
სავარჯ
 იშო: როგორ შეიძლ
 ება, რომ ასობით, ათასობით დია
ლოგი ინფორმაციულად დასანახი და გასაგონი გახადოთ? როგორ
მოახ
დ
 ენდ
 ით იდეებ
 ის ელექტ
 რ
 ონული დინების ორგანიზებას, უკან
საზოგადოებისაკენ?
აი, რამოდენიმე შემოთავაზება დისკუსიისათვის:
• კონფ
 ლიქტ
 ის მუშაკების მიერ დიალოგების ამოქმედება/სტი
მულირება, წარმოქმნ ილი იდეების სისტ
 ემატური ჩაწერა;
• სტანდარტული ფორმატის, როგორც მაგალითად, იდეა/ მსჯ
 ე
ლობა/პრობლემები წინ წამოწევა;
• დიალ
 ოგის მსუბუქი წარმ ართვ ა, რათა ეს სამივე იქნას დამუ
შავებული;
• ყველა იდეის ერთად, ერთ რაიმ ე ცენტ
 რალურ თვალს აზრ
 ის
თან მოგროვება;
 თო ფორმულირებით არსებითი იდენტ
 ი
• მრავალი იდეის საერ
ფიკაცია/გაერთიანება (მაგრ
 ამ შეინ ახეთ ორიგინალები!);
• ზოგიერთი, შესაძლოა არც ისე კარგია, იდეის შემონახვა სა
მომავლ
 ოდ;
• ყველა დანარჩენის გამოქვეყნება, დაჯილდოებ
 ა, დიადი ეროვ
ნული იდეების საცავის შექმნასთ
 ან დაკავშირებული ზეიმ ები.
10. დიალოგი: ხანგ
 რძლ
 ივ დროზე გათვლ
 ილი პერს პექტივა
ორი არგუმენტია იმისათვის, რომ დროის პერს პ ექტივა გაიზ
 არ
დოს. მართალია, ელიტა ძლიერ ჩქარობს, რადგან პოლიტიკური,
სამხ
 ედრ
 ო, ეკონომიკური მოთხ
 ოვნ ების პრესის ქვეშ იმყოფება; და
ხალხიც ჩქარობს, რადგან მათი ფიზიკური გადარჩ ენის საფრ
 თხე
აშკარაა, მიუხედავად ამისა, მათი დაინტერესება გრძელვადიანი
გადაწყვეტილებებით მეტია. ძალადობრ
 ივი კონფ
 ლ
 იქტები ხალ
ხისათვის საზოგადოდ ნაკლებად მომგ
 ებიანია, რადგან ელიტას
შეუძლ
 ია ამ ძალადობის კონვ ერტაცია პოლიტიკური პრესტიჟის,
სამხედრ
 ოპოპულარობის, ან ეკონომიკურიმოგების მიმართულებით.
ხალხი, რომელს აც უწევს ქალების, ახალგაზრ
 დებისა და მოხუცე
ბის ინტერესების გათვალისწინება, მათზ
 ე ზრუნვ ა, უპირატესო
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ბას არაძალადობრივ შედეგებს ანიჭებს. ეს კი დროს საჭიროებს.
ქმედების დაწყება ახლავე, მხოლოდ იმისათვის, რომ დაელოდო,
სანამ კონფლიქტი არ “მომწიფდება” – საშუალო ასაკისა და ხან
დაზმული მამაკაცების პერსპექტივაა.
მეორე მხრივ, კონფლიქტ
 ები კომპ ლექსურია, მუშაობაში გათვა
ლისწინებულია ბევრი ფაქტორი, რაც ნათელი ხდება კონფლ
 იქტისა
და ძალადობის, თეორიისა და პრაქტიკის გააზრებისთ
 ანავე. კარგი
 ები დრო დაიხარჯება, ეს
მუშაობა დროს მოითხოვს. თუკი ნაკლ
ნიშნავს, რომ ნამუშევარი არ იქნება სუფთა. უფრო მეტიც, დრო
საჭიროა იმისათვის, რომ მოხდეს უფრო ღრმა ტრანსფორმ აცია,
გამოვლინდ
 ეს შემოქმედებითობა. და, რაც უფრო კრეატიულია ახა
ლი იდეა, მით მეტი დრო სჭირდებათ ადამიანებს იმისათვის, რომ
მოირგონ იგი და გამოიყენონ. მოკლ
 ედ, კონფლიქტზე მუშაობის
თვისობრივი მხარე დროის რაოდ
 ენობრ
 იობას მოით
 ხ
 ოვს. ფასი,
რომლიც კრეატიულობაში უნდა გადავიხადოთ – დროა, რადგან
ადამიანებს სჭირდებათ დრო, რათა აამოქმედონ ეს უნარი, გამო
 ხ
 ოვს ამ იდეებ
 ის
იმუშაონ იდეები. კიდევ უფრო მეტ დროს მოით
დანერგვა.
გვაქვს კი ეს დრო? თუკი ძალადობა დაწყებულია, დროის ფაქ
ტორის ნაკლებობას განვიცდით, რადგან ძალადობა ტანჯვასთანაა
დაკავშირებული. აქ რაღა თქმა უნდა, არსებობს არგუმენტი – ნუ
მოვუცდით ძალადობის ამოფრქვევას, გზა გადავუჭრათ, ფოკუსი
 ზე.
რება მოვახდინოთ მეტა-კონფლიქტ
სავარჯიშო: მონახეთ კონფლიქტის მაგალითი დღევანდელ მსოფ
ლიოში, სადაც, თქვენი აზრით, კონფლიქტის სამუშაო დაუყოვ
ნებლივ უნდა დაწყ ებულიყო, რათა, მომხ
დ
 არიყო კონფ
 ლ
 იქტ
 ის II
ფაზაში (ძალადობა) გადასვლის თავიდან აცილება.
11. კონფ
 ლიქტის თეორია: ატიტუდი-ქცევა-დაპირისპირების
(Attide-Behavior-Contradiction) – ABC სამკუთხედი
ABC სამკუთხედი შეიძლება გვემსახუროს როგორც სქემა, რო
მელიც ყოველთვის შეგვახსენებს, რომ კონფლიქტი ამ სამი ფაქ
ტორის ჯამია, ანუ, რომ კონფლ
 იქტ
 ი = A+B+C. ხშირად, ამის გა
უთვალისწინებლობას ცუდ შედეგებამდ
 ე მივყ ავართ.
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მხოლოდ და მხოლოდ ატიტუდებზე ფოკუსირებას მივყავართ იმ
მოსაზრ
 ებამდ
 ე, რომ პრობლემები წარმოიქ მ ნება მხოლოდ სიძულ
ვილით აღსავს ე, დამახინჯებული გონებიდან, რომელს აც უჭირს
გარდ
 აქმ ნა რელიგიურ
 /იდეოლოგიური, ან ფსიქოთერაპიული და/
ან მშვიდობისა და კონფლიქტების დარგ
 ში განათლების თვალ
საზრ
 ისებით. ამ დროს არაა გათვალისწინებული ის, რომ ყველა
 ოვნე გონებასაც კი შეუძლ
 ია მოკლას, ან
ზე ნორმალურად მოაზრ
იყოს ტოლერანტ
 ული მკვლელობის მიმართ, იმ შემთხვევაში თუ
 რირებელი დაპირისპირებები გაუთავებლად გრძელდება.
მაფრუსტ
ქრისტიან ობამ მონები შეიძ ლება ნაკლებად კაცთ
 მოძულე გახადოს,
მაგრ
 ამ ამ მიზეზით მონობა არ ისპობა. ეს არის ლიბერალური
 ომა, მხოლოდ მცდელობა სწორი გონების აღზრ
 დ
 ისა.
შეცდ
მხოლოდ ქცევაზე ფოკუსირებაც ძალიან ხშირია, რადგან სწო
რედ მასში ვლინდება ძალადობა. მორჩ ილმა ადამიანებმა ძალა
დობა, წუხილი შეიძლება მიმალონ: “შეხვ ეტონ ხალიჩის ქვეშ” და
გარკ ვ ეულწილად ნაკლებად დასანახი გახადონ, მაგრამ ეს არ შე
 ი შეც
ამცირებს დაპირისპირების ძალას. ეს იქნება კონსერვატიულ
 იპლინირებულ
დომა, რომლის დროსაც აქცენტი მხოლოდ დისც
ქცევაზე კეთდება.
ფოკუსირება მხოლოდ დაპირისპირებაზე, რომელიც ეფუძნ ება
 ურ კონსტრ
 უირებას, ზრდის სიძულვილისა და ძალადობის
სოციალ
რისკ ს. მით უმეტეს, თუ დაპირისპირებასთ
 ან მიდგ
 ომა ძალადობ
 ომა. სამუშაო ძალასა და კა
რივია. ეს არის მარქსისტული შეცდ
პიტალს შორის არსებული დაპირისპ ირების დაძლევის მცდელობა
ატიტუდებისა და ქცევის გაუთვალისწ
 ინაბლ
 ად, ბოლოს და ბო
 ური მშენებლობის ნაყოფის განადგურებას,
ლოს, იწვევს სოციალ
როგორც ეს საბჭოთა კავშ
 ირის შემთხვევაში მოხდა.
სავარჯ
 იშო: განიხილეთ მშვიდობის შენარჩ უნების – უფრო ქცევი
თი, მშვიდობის დამყარებისა – უფრო ატიტუდების და მშვიდობის
მშენებლ
 ობის – უფრო დაპირისპ ირებებზ
 ე მიმართ
 ული კონც
 ეფ
ციები ამ პერსპექტივაში. როგორ შეიძლება თავიდან ავიცილოთ
ეს სამი უზუსტობა ამ სამი აქტივობის კომბინირებით?
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12. კონფლ
 იქტის თეორია: მხარეები და მიზნები – ელემენტა
რული/კომპლექსური
კონფლიქტის ფორმირების რუქის შესაქმნელად კარგია დაწყ ება
ასეთი შეკითხვით: “ვინ იგებს კონფლ
 იქტის შედეგად?” არ და
გავიწყდეთ, რომ საჭიროა აიხედოთ მაღლა და ჩაიხ
 ედოთ დაბ
ლა, სიღრმეებში, გადმოხედოთ ფაქტ
 ებს მთის მწვერვალიდან, და
ოკეანის სივრცეებ
 იდან; მაქსიმალურად მიუახ
ლ
 ოვდეთ ფაქტებს
წარსულშიც და მომავალშიც. არ დაგაბნიოთ იმან, თუ სად (რა
არენაზე) გათამაშდა კონფლიქტი, არც იმან, რომ იგი ძალადობ
 ივი. კონფლიქტ
 ის მნიშ
რივია; ან პირიქით არ არის ძალადობრ
ვნელოვანი ფესვები შეიძლება ნებისმ იერ ადგილას იყოს.
ამას მოსდევს შემდეგი შეკითხვ ა: “რა სახის მოგება აქვთ მათ?”
არ დაგავიწყდეთ, რომ შეხედოთ არა მხოლოდ პოლიტიკურ და
სამხედრო, არამედ ეკონომიკურ (ეკოლოგიურის ჩათვ ლით), კულ
ტურულ, სოციალურ, პიროვნულ (ამბიციები), და სხვა მიზნ ებს აც.
კონფლიქტის ადექვატური დარუკება მნიშვნელოვანი პოლიტი
კური სავარჯიშოა. ამავე დროს, არსებითია კონფლიქტის ფორმი
რების დარუკებაც.
13. კონფლიქტის თეორია: ბაზისური მოთხოვნილებები, ბაზი
სური უფლებები, ბაზისური კონფლ
 იქტ
 ები
ძირეული მოთხოვნილებების განსაზღვრა ემსახურება იმას, რომ
გავიგოთ, თუ რატომ არის ზოგიერთი კონფლ
 იქტი ასეთი მძიმე,
ასეთი გახანგრძლივებული და რთულად მოსაგვარებელი. პასუხი
მარტივია: იმიტომ, რომ ისინი ბაზისურია ძირეული მიზნების
(ღირებულებების, ინტერესების) თვალსაზრისით. მაგრ
 ამ რა არის
ბაზისური ღირებულება? განსაზღვრება, სავარაუდოდ, ასეთი იქნე
ბა – ეს ისაა, რის გარეშეც მოქმედი პირი ვერ იცოცხლ
 ებს. ასეთი
ღირებულებები ინდივიდის დონეზე ცნობილია როგორც ადამიან ის
ბაზისური მოთხოვნილებები. შესაძლ
 ებელია მათი დაყოფა ოთხ
კლასად და ეს მნიშვნელოვანია ყველა კულტურისათვ ის. კოლექ
ტიურ დონეზე ბაზისური მიზნები განიხილება როგორც ბაზისუ
რი ინტერესები. არის კიდევ ერთი, ძლიერ კანონიერ
 ი ძირეული
ინტერესი – კოლექტიური ინტერესი იმის თაობაზე, რომ დაკმა
ყოფილებული იყოს მისი ინდივიდუალური წევრების ბაზისური
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მოთხ
 ოვნ ილებები. ანუ, შესაძლებელია ქვეყანა განსაზღ
 ვ რავდ
 ეს
მოსახლეობ
 ისათვ ის საჭირო საკვ ებს, როგორც ბაზისურ (ნაციო
ნალურ) ინტერესს. მაგრამ, შესაძლებელია, მსგავსადვე განისაზღ
ვროს ქვეყნ ის ძლევამოსილებაც, რაც დამაკმ აყოფილებელი იქნება
მხოლოდ იმათთვის, ვისი იდენტიფიცირებაც მოხდ
 ება ძლევამო
სილი ქვეყნის მოქალაქე და ბრწყ ინვალე ერის წარმომადგენლად.
სწორედ ახლა კარგ
 ი იქნებოდა წყლის მაგალითი: წყლის მოთ
 იძირეულ
 იმოთხოვნილებაა, აქედან
ხოვნ ილებაადამიანის ერთ-ერთ
გამომდინარე, სახელმ წიფოს და ერის ბაზისურ ინტერესს წარმ ოად
გენს. არაბული ქვეყნები დამოკიდებულნ ი არიან ოთხი მდინარის
წყალზე (ნილოსი, იორდანი, ევფრ
 ატი და ტიგრ
 ოსი), რომლებსაც
აკონტ
 როლებენ არა-არაბული ქვეყნ ები: ეთიოპია, ისრაელი, თურ
 ემატური სიტუაცია, როდესაც “ონკ ა
ქეთი. შეიქმნ ა ძლიერ პრობლ
 ის ხელშ
 ი აღმოჩნ და. სავარჯ
 იშო:
ნი” დაპირისპ ირებული მხარეებ
რა სახის გამოსავალი წარმ ოგიდგ
 ენიათ იმ კონფლიქტ
 ებისათვის,
რომლებიც წარმ ოიქ მნ ება ისეთი ბაზისური მოთხ
 ოვნ ილებების/ინ
ტერესების გარშემო, როგორიცაა, მაგალითად, წყალი. სავარჯიშო:
წარმოიდგინეთ, რომ ჰაერი ხდება ისეთივე პრობლემატური, რო
 ავაზებდ
 ით, როგორც გამოსავალს?
გორც წყალი. რას შესთ
14. კონფლიქტ
 ის თეორია: განრ
 იდება, კომპ რომისი და ტრან
სცენდენც
 ია
ტერმინი“შედეგები” კონფ
 ლ
 იქტისათვ ის ნეიტ
 რალურიტერმინია,
მაგრამ არსებობს განსხვავებული “შედეგები”, რომელთ
 ა აღწერა
გარკ ვ ეულ გრადაციას გულისხმ ობს.
ძირშია (1) და (2): ერთი მხარე იმარჯ
 ვებს ძალადობის ან არა
ძალადობის გზით, და მეორ
 ეს არაფერი რჩება. სუსტ
 ი შედეგი.
 იდება და კომპრ
 ომისი, რადგან
შემდეგ მოდის (3) და (4): განრ
მათ არსებითად, არაფერი ახალი არ შემოაქვთ. განრიდება ნიშნავს
“ცოტა მოცდ
 ას” (რაც, შესაძლ
 ოა, სამუდამოდაც გაგრძ ელდ
 ეს); და
კომპ რომისი კი არსებითად, ნიშნ ავს რაღაცის გაყოფას, იმ შემთ
 ხ
ვევაში და იქიდან გამომდ
 ინარე, თუ ეს რაღაცა უნაშთოდ იყოფა.
თავშია (5): ტრანს ც
 ენდენც
 ია, რაც ნიშნავს რაღაც ახლის შემო
ტანას, რომელიც არ ემთხვ ევა კონფლიქტში ჩართული მხარეებ
 ის
მიზნ ებს. იდეალ
 ურ ვარიან ტ
 შ
 ი ეს “რაღაც ახალი” ისე ცვლის სი
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ტუაციას, რომ მხარეები სინამდვილეში იღებენ იმაზე მეტს, ვიდრ
 ე
მათ სურდათ; ან, იღებენ რაიმეს, რაც ნაკლ
 ებად საინ ტერესოს
ხდის ბრძოლის საგანს.
ვთქვათ, მათ სურდათ მიწის ნაწილი და ყველაფერი დასრულდა
კონდომიუმით: აღმოჩნდა, რომ მათ არა აქვთ სასურველი მონო
პოლია მიწაზე, მაგრამ იგი მათთვის სრულიად ხელმ ისაწვდომია;
დამატებით მათ მიიღეს მშვიდობა, ომის ხიფათი აღარ არსებობს
და წინაა იმედის მომცემი ეკონომიკური თანამშრომლობა. მარ
თალია, მათ სახელმწიფოში დომინირება სურდათ, და ამ მხრივ
ნაკლოვანებას გრძნობენ, რადგან გაუნაწილეს ძალაუფლება ყველა
ეროვნებას; მაგრამ, ამასთანავე, მოიპ ოვეს შინაგანი მშვიდობა, გაიხ
 ობების გამო, რომელიც
სნა ახალი შესაძლებლობები იმ ურთიერთ
ამ სხვა ეროვნებებს აქვთ თავისი ერის წარმ ომადგ
 ენლებთან სხვა
ქვეყნების დიას პორებში.
 ე დაემ ტ
 კიცებინათ დებატებში
მათ სურდათ, თავიან თი სიმართლ
და აღმოჩნდნენ შესანიშნავ დიალოგში, ერთობლივი ძიების პრო
ცესში, რაც ყველა მხარისათვის გონების განმავითარებელია. და
 იშო: განსაზღვრეთ კონფლიქტი. უმჯობესია,
ა.შ. და ა.შ. სავარჯ
რომ თქვენ მას იცნობდეთ პირველწყ აროდან. რა შეესატყ ვისება
 იათ წარმოიდგინოთ
ზემოხსენებულ ხუთ შედეგს? თუ შეგიძლ
ტრანსცენდის ერთზე მეტი გზა?
15. კონფლიქტის თეორია: ძალადობის/კრეატიულობის მდე-გან
მავლობაში – შემდეგ
მოდით განვიხილოთ ტერმინი“სიმწიფე”. პოლიტიკოსებიხშირედ
ამბობენ “დრო მომწიფდა/არ მომწიფებულა”, რაც იმას ნიშნ ავს,
რომ რაიმე სახის ჩარევის (მაგალითად, მედიაციის შეთავაზებას,
მოლაპარაკებებს, მშვიდობის შესანარჩუნებელი ღონისძიებ
 ეი, ან
შერიგების პროცესის დაწყება) “დრო დადგა/ჯერ არ დამდ
 გ
 არა”.
რაღა თქმა უნდა, ამ მდე-განმავლობაში-შემდ
 ეგს გარკვეულ
 ი
რეალური საფუძვლი აქვს: ეს ოთხი ტიპის სამშ
 ვ იდობო ქმედება
გარკვეულ პირობებშ
 ი უფრო ადვილია, სხვა პირობებში კი უფ
რო რთული. არსებობს ცდუნება იმისა, რომ მოვიცადოთ, სანამ
პირობები არ განისაზღვრება, როგორც უფრო შესაფერი.
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მაგრამ, რას ნიშნავს ეს პრაქტიკულად? იმას, ხომ არა, რომ
უნდა მოვიცადოთ, სანამ პოტენციურ
 ი მედიატ
 ორებისათვის ნაკ
ლებად მოსაწონი მხარე უფრო იმედისმომც
 ემი გახდება? ხომ არ
ნიშნავს ეს მოცდას, რათა მოხდეს იმდენი ძალადობა, რომ მხარე
ებმ ა მოინდომონ ყოველივე ამის დასრ
 ულება ნებისმ იერ
 ი გზით?
ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ უნდა გავიდეს იმდენად ბევრი დრო, რომ
აღარავის ახსოვდეს აგონია, ტანჯვა და შერიგება უფრო ადვილი
 ვევებში დროის ან კონფლ
 იქტ
 ის მომწი
იქნება? იქნებ ასეთ შემთხ
ფებაზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ, არამედ უფრო პოლიტიკოსებ
ზე, რომლებიც არ შეეფერებიან თავის სამუშაოს და ცდოლობენ
გაიადვილონ საქმე. რამდ
 ენი ადამიანი უნდა მოკვდ
 ეს მანამ, სანამ
ისინი კონფლიქტს სერიოზ
 ულად მიიჩნ ევენ? და საერ
 თოდ, ვინ
არიან ისინი, რომ იმსჯ
 ელონ კონფლიქტ
 ზე, რომელშიც თავად არ
იტანჯ
 ებიან? მოკლედ, სიმწიფე არსებობს ნებისმ იერ დროს – “აქ
და ამჟამად”. ნუ გადადებთ.
სავარჯ
 იშო: როგორ გრძნობთ, შეძლებთ რაიმე მაგალითის მო
ტანას? როგორ დაარწმუნებთ ადამიანებს იმაში, რომ მდგომარეო
 ე (რადგ
 ან
ბა საკმ აოდ სახიფათოა ნებისმ იერ დროს: ძალადობამდ
კონფლიქტს გადააქვს სოციალური თუ პიროვნულ ენერგია კონ
სტრუქტიული ქმედებიდან) – ძალადობის დროს (რადგან ძალა
დობა ვნებს, ტკივილს აყენებს, აზიან ებს, კლავს) – ძალადობის
შემდეგ (რადგან ტრავმა ჭამს ადამიანის გულს და ტვინს)?
16. კონფლიქტის პრაქტიკა: ემპათია-არაძალადობა-კრეატიულ
 ო
ბა (ENC სამკუთხ
 ედი)
მოდით, განვ იხილოთ ტრენინგ
 ის საკითხი. პრობლ
 ემა ის გახ
ლავთ, რომ ეს კონკ რ
 ეტული კომბ
 ინაცია – ემპათია-არაძალადო
ბა-კრეატ
 იულ
 ობა, ამქვეყნ ად არსად არ ისწავლება. ჩვეულებრივ,
მუშაობ
 ა კონფლ
 იქტისა და მშვიდობის მიმართ
 ულებით, საუბ
 ედუ
როდ, საზოგადოებ
 ის გარკ ვეული დანაწევრების პირობებში მიმდი
ნარეობს უფრო მეტია ალბათობა იმისა, რომ ადამიან ები, რომლე
ბიც ემპათიის თვალს აზრ
 ისით საუკ ეთესონი არიან, რელიგიურ
 ნ ი
იყვნენ, ან ფსიქოლოგები; ის ადამიან ები, რომლებიც კარგ
 ად არიან
გარკვ ეულნი არაძალადობის სფეროში, რაოდენობრივად ცოტანი
არიან და დაშორიშორებულნ ი; ისინი, ვინც კრეატიულ
 ია, ალბათ
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მეტად ხელოვნების, არქიტექტორების, ინჟინრ
 ებისა და მეცნიე
რების წრეებიდან არიან გამოსულნი: ზოგჯერ, პოლიტიკოსებიც
არიან კრეატიულნ ი. ასე რომ, ადამიანები იყოფიან ჯგუფებად და,
შესაბამისად, განს ხვავებულია მათი ტრენინგ
 იც. არც ერთ მათგანს
არ გააჩნია სხვა დანარჩ ენისათვის დამახასიათებელი უნარები.
თუ წავალთ გარკ ვეულ რისკზე გამარტივების თვალს აზრისით
და ვისაუბრებთ სქესზე, ქალები სჯობნიან მამაკაცებს ემპათია
 ობაში. თაო
სა და არაძალადობაში, მამაკაცები კი – კრეატიულ
 ისით
ბის, რასისა და კლასობრივი მიკუთვნებულობის თვალსაზრ
ზემოხსენებული სამკუთხედის განხ
 ილვ ა, ალბათ, არც ღირს, ეს
ნაკლებადაა ურთიერთკავშ
 ირში. აი, ეროვნება კი – უდავოდ ან
გარიშგასაწევია.
ერთი სრულიად ცხადი გადაწყვეტილება, ან ამ გადაწყვ ეტი
 ი მდგომარეობს: რომ კონ
ლებასთან მიახლოება მაინც შემდეგშ
 ნ ენ
ფლიქტის მუშაკების გუნდი ისე შეირჩ ეს, რომ ისინი ავსებდ
ერთმანეთს ამ კონკრეტული შესაძლებლობების თვალს აზრისით.
სირთულე იმაშია, რომ მათ შეიძლება სულაც არ მოსწ
 ონდ
 ეთ ერ
თმანეთი, არ სცემდნენ ერთმანეთს პატივს, ან კარგად ვერ მუშა
 ია ძირითადად
ობდნენ ერთად – ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ენერგ
გუნდ
 ში არსებული დაძაბულობის გადაჭრ
 ას მოხმ არდ
 ება. ამიტომ,
უმჯობესია, რომ ყველა მომზადდეს სამივე უნარ-ჩვევის მიმარ
თულებით.
სავარჯიშო: თუკი გუნდი დაკომპლექტებულია E, N და C სპე
ციალისტებით, შესაძლებელია თუ არა, რომ მათ ერთად იმუშაონ
მოკონფ
 ლიქტ
 ე მხარესთ
 ან, თუ უმჯობესია, რომ ისინი ჩაერ
 თ
 ონ
ერთი მეორის შემდეგ? პარალელურად, თუ სერიულად? (სერი
ულის მაგალითია: მიდიხართ საავადმყოფოში დიაგნოზისათვის
და გაგზ
 ავნ იან ერთი სპეციალ
 ისტ
 იდან მეორ
 ესთ
 ან – რენდ
 გ
 ენზ
 ე,
სისხლის ანალიზზე, შარდის ანალიზზე და ა.შ.; საპირისპიროდ,
სერიულის მაგალითია: ერთი მედდა აკეთებს ყველაფერ ამას.)
17. კონფლიქტის პრაქტიკა: ემპათია ატიტუდების შესამსუბუ
ქებლად
როგორ ხდება ემპათიის განვითარება? ალბათ, ამის საფუძვ ელია
ადამიანებისადმი, სრულიად განსხ
 ვავებული ადამიანებისადმ ი, რაც
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შეიძლება მეტი ინტერესის გამოჩენა, მოგების ნახვა მათგ
 ან, ვინც
მრავლ
 ადაა ჩვენ შორის ესენია – ხელოვანები, მწერლები, პოეტ
 ე
ბი – ადამიანები, ვისაც არც პოპულარობა აქვთ და არც სახელი.
შესაძლ
 ლებელია, მათ ნებაც დაგვრ
 თონ, მათ პიროვნებაში უფრო
ღრმად შევიჭრ
 ათ.
ორი პატარა სავარჯ
 იშო, ალბათ, დაგვ ეხმარებოდა.
ორი მეგობარი ზის აეროპორტ
 შ
 ი. ფრენა გადაიდო და ისინი
 ის განმავლ
 ობაში უსაქმ ოდ. ერთუნდა ისხდნენ რამოდენიმე საათ
 ის აზრი: “მოდი, მოვყვეთ ჩვენი ცხოვრ
 ებისე
ერთს თავში მოსდ
 ი. მართალია, კარგად ვიცით ერთმანეთის ამბები,
ული ისტორიებ
მაგრ
 ამ რაღაც მაინ ც დარჩ ებოდა მოსაყოლი.” და ამის შემდ
 ეგ:
“მოდი, მიზეზებზ
 ეც ვილაპარაკოთ – რა შინაგანი ძალები გამოძ
 ი შიშები?”
რავებდა? რა არის შენი მთავარი მიზნ ები და ძირეულ
 ენად ღრმად გინდათ, რომ წახვიდეთ.
თავად გადაწყ ვ იტეთ, რამდ
ალბათ, ესაა იყოს შინაგანი განთ
 ავისუფლ
 ების სავარჯიშო. თქვენ
გადახედავთ თქვენს ცხოვრ
 ებას (კარგია მანქანის რელაქსირებუ
 შაფტის თვალიერება). საფიქრ
 ებელია,
ლი მართვისას თან ლანდ
რომ მეგობარი დაგისვ ამთ შეკითხვ ებს დასაზუსტებლად: ამასთან
დაკავშ
 ირებით რატომ გადაწყვ იტე ასე და არა სხვანაირად? პა
 ოდ, მეტი სიცხ
 ადე შეიძ ლ
 ება მოიტანოს თქვე
სუხმ ა სავარაუდ
ნთვ ის საკუთარ თავთან დაკავშირებით. თქვენ, რა თქმა უნდა,
მადლიერი იქნებით თქვენი მეგობრის, რადგ
 ან მან ასეთი კარგ
 ი
სამსახური გაგიწიათ.
სავარჯ
 იშო: ტრენინგზ
 ე თქვენ გვერდზ
 ე მჯდომთ
 ან ერთად გაი
ვარჯიშეთ ისე, როგორც ზემოთ ითქვა, მაგრამ არა უფრო ღრმად,
ვიდრ
 ე ეს სიტუაც
 იას შეეფ
 ერება. შესაძლ
 ოა, საინ ტ
 ერესოდ მოგე
ჩვენოთ საკუთარი თავის მოდელის დახატვა ფურცელზე. იგივე
გააკეთებინეთ თქვენს პარტნიორს და შემდეგ შეადარეთ. როდე
საც მუშაობ
 თ კონფ
 ლ
 იქტ
 ზ
 ე, უნდა იკითხ
 ოთ მიზნ ების შესახებ
კონფლიქტში. და ერთხელ მაინც იყავით მოპასუხე მხარეს, რათა
უკეთ გაიგოთ თუ როგორ დასვათ შეკითხვა, და როგორია, იყოთ
მოპასუხე.
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18. კონფლიქტის პრაქტიკა: არაძალადობა ქცევის შესამსუბუ
ქებლად
პრინციპში იგულისხმება, რომ არაძალადობა საჭიროა კონფ
 ლ
 ი
ქტის გადასარჩენად, რათა ის არ შევიდეს სახიფათო/ძალადობის
ფაზაში. ძალადობაში მონაწილეობაზე უარი ნიშნ ავს მოძალადის
დატოვებას მეორე მხარის ძალადობრივი პასუხის გარეშე. რა თქმა
უნდა, ეს ყოველთვის ასე არ ხდება.
 გ
 ინეთ, რომ
მაგრამ, მოდით ვიყოთ კონკ რეტულები. წარმ ოიდ
თქვენ 1997 წლის იანვარში მიგიყვანეს ბელგ
 რადის აეროპორტიდან
 რადის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტ
პირდაპირ ბელგ
ზე, სადაც მიმდინარეობს არაძალადობრივი კამპ ანია მილოშევიჩის
მთავრობის წინააღმდ
 ეგ ადგილობრ
 ივი არჩევნ ების გაყალბების თა
ობაზე. თქვენ მოკლედ გაგაცნეს ვითარება და რჩევას გთხოვენ.
აღფრთოვანებულნი სტუდენტ
 ებისა და პროფესორ-მასწავლებლების
ამგვარი აქტივობით (ისინი ქმნიან ახალს, რისკის ფასად უპირის
პირებენ ამას ყველაფერს არაძალადობის წარმოსახულ ხერხებს)
სთავაზობთ მათ შესაძლო რჩევების კომპლექტ
 ს:
 იელდეს დემოკრა
1? ცხადჰყავით, რომ თქვენი მიზანია, განხორც
ტია. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნების შედეგები უნდა მიეწოდოს
ხალხს, არც მეტი და არც ნაკლები. ნუ განავრც
 ობთ მიზანს.
 ებაში დემონად ნუ წარ
2? მილოშევიჩს ამ საკითხთან მიმართ
მოაჩენთ. თუ თქვენ იცავთ დემოკრატიას, მილოშევიჩს დე
მოკრატიულად დაუპირისპირდით, ანუ დაუპირისპირდით
შემდეგ არჩევნებზე.
 ან იგივეა, რაც ის, რომ
3? ნებისმ იერი შედარება ჩაუშესკუსთ
მილოშევიჩს სიკვდილი უსურვო და ნიშნავს სრულ დეჰუ
 ოგზე, სახ
მანიზაციას. ამის ნაცვლად, გამოიწვიეთ ის დიალ
 ხვარი გაუგზავნეთ. მაგრ
 ამ, უარი თქვით მასთ
 ან
ლში ნამც
ინსტიტუციონალურ თანამშრომლობაზე მანამ, სანამ იგი არ
აღადგ
 ენს არჩევნებს.
4? სცანით დედაქალაქის პარლამენტი. ის, რომელიც შეიძლ
 ე
ბოდა არჩეულიყო.
 ამენტმა სთხოვოს მოქალაქეებს ბელ
5? შეეცადეთ, რომ ამ პარლ
გრადის დასუფთავება და გალამაზება; განახორციელეთ ეს,
როგორც კონსტრუქტიული ქმედება. ყოველთ
 ვის შეეცადეთ,
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რომ პროტესტი კომბინირებული იყოს რაიმ ე კონსტრუქტ
 ი
ულთან.
სავარჯ
 იშო: აწარმ ოეთ დისკ უსია: აქვს კი ყოველივე ამას აზრი?
ძალიან სუსტია? ძალიან მძიმეა? ზედმეტად დიდი მოთხოვნაა არა
ძალადობრ
 ივ ჯგუფზ
 ე? იქნებ ისა სჯობს, რომ გავიდეთ ქუჩებშ ი,
მოვაწყოთ დემონსტრაციები, ავტეხოთ სტვენა, რომ შეუძლებელი
გახდეს ოფიციალური ინფორმაციის მოსმენა?
19. კონფ
 ლიქტის პრაქტიკა: კრეატ
 იულობა დაპირისპირების შე
სამსუბუქებლ
 ად
ერთი ძალიან ცხადი გამოცდილება, რაც ავტორს გააჩნია შემ
დეგში მდგომარეობს: კონფლიქტში ჩაფლულ ლიდერებს სურთ
აღიარება და მსჯელობა თავის ნამოქმედარზ
 ე. მაგრამ ამას, ისინი
 ემო მყოფი “იეს-მენების” დახმარებით.
ისედაც აღწევწნ თავის გარშ
გარდა ამისა, მათ მაინ ცდამაინც არ უნდათ კონფ
 ლ
 იქტ
 ის დიაგნოზი,
 ება, თუ რა მოხდება. ამას
ანალიზი ან პროგნ ოზი, იმის განმ არტ
ისინი მუდმ ივად თვითონაც აკეთებენ. არც “ნოუ-მენები” სჭირდე
ბათ, მათი ოპოზიციურ
 ი დამოკიდებულებით – ანუ ისინი, ვინც
გამუდმებით ეუბნ ება, რომ ყველაფერს არასწ
 ორად აკეთებენ. ის,
რაც მათ სურთ და რისი იმედიც აქვთ გარე მხარისაგან, ეს არის
კრეატიულ
 ი იდეა კონფლ
 იქტ
 თან დაკავშირებით – კრეატ
 იული
აზრი იმის თაობ
 აზე, თუ როგორ გამოვიდნენ კონფ
 ლიქტ
 იდან.
გამოვიდნენ არა მხოლოდ “ღირსეულ
 ად” ან “შენარჩ უნებული სა
ხით”, არამედ შემოქმედებითად, რაც მათ ახალ და უკეთეს სიტუ
აციაში მოხვ ედრის გარანტ
 იას მისცემს. შესაძლოა, მათ იმუშაონ
დიაგნოზზეც, პროგნ ოზზეც, ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხ
 ვ ევაში,
თუკი საბოლოოდ მიიღებენ ჯილდოს. შესაძლ
 ოა, მათ თქვენ არ
დაგაჯილდოვონ ფრაზით: “რა კარგ
 ი აზრია” და ეს ნიშნავს, რომ
მათ ამაზე არ უფიქრ
 იათ. შესაძლოა, გიპასუხონ სიჩუმით: იდეა
გაჩნდ
 ა და კონტრ
 –არგ
 უმენტ
 ები აშკარად არ ჩანს. თქვენი საქმ ეა,
რომ დაეხმაროთ ამ არგუმენტების ფორმულირებაში და არა იზე
 ვ ება. თქვენი საქმეა იყოთ “მეიბ
 ი-მენი”.
იმოთ გამარჯ
ეს არ არის ადვილი და ამ წიგნ ის ძირითადი თეზისი სწორედ
ამაში მდგომარეობს. ანუ: დიალ
 ოგები კონფ
 ლიქტის შიგნით და
 იულ
 ი
გარეთ მყოფ მხარეებს შორის საუკ ეთესო ფორმულაა კრეატ
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იდეების წარმ ოსაჩენად, მაგრამ ამის გარანტია არ არსებობს. ბევრი
მათგანის, როგორც სპეციფიური კონფლიქტისათვის შეუფერებლის,
უარყ ოფა თავიდანვე ხდება. და მაინც, ზოგიერთი იდეის წარმ ო
ჩენა ხერხდება. იდეისა, რომელიც თითქოს წარმ ოუდგენელი იყო,
მისი აღმოცენების ინდიკატორი შესაძლოა, სწორედ ის სიჩუმე
იყოს, რაზეც გვქონდა საუბარი. მუშაობ
 ა, რეფლ
 ექს ია გრძელდ
 ება.
ამაზე მეტი რა გინდათ?
სავარჯ
 იშო: წარმოიდგინეთ დიალოგი, რომელიც გეხმარებათ
ახალი, კრეატიული იდეის შექმნაში. როგორ გამოთქვამდით ამ
იდეას კონფ
 ლ
 იქტ
 შ ი მყოფ მხარესთ
 ან, რომელიც დათრ
 გ
 უნულია,
გაბრაზებულია, მტრულად და უნდობლადაა განწყობილი?
20. კონფლიქტის პრაქტიკა: შემოქმედებითობის ფესვები
ამ ნაწილისათვის ამ სახელმძღვანელოშივე იხილეთ – “კრეატი
ულობა, ტრანსცენდენცია, კონფლიქტის ტრანსფორმაცია”. მნიშვნე
ლოვანია, თუ როგორ ტრიალებს კრეატიულობა ისეთი ძირეულ
განზომილებებში, როგორიცაა სივრცე და დრო (და როგორი დრო
ითი მიმდევრობით). ამას, რაღა თქმა უნდა შეიძლება დაემატოს
ვინ? და რა? – ეს მაძიებლისათვის ნაყოფიერი შეკითხვებია. “ამას
ჩვენ ყოველთვის ასე ვაკეთებდით, რაიმე ახალი გზა არსებობს?”
კარგი, იქნებ არსებობს კიდეც, მაგრამ ზედმეტად ახალი ნუ იქნება,
ეს დასაბუთებულია სწორედ ამ თავში: “კრეატ
 იულობა, ტრანსცენ
დენცია, კონფლიქტ
 ის ტრანსფორმაცია”.
უმჯობესია ეს წარმოვიდგინოთ, როგორც შეთანხმებულის გა
ფართოება, სადაც შეთანხმებული – განსაკუთრებული შემთხვევაა.
იდეალურ შემთხვევაში შესაძლებელი უნდა იყოს შეთანხმებულთ
 ან
დაბრუნება. (ეს კოლუმბის კრიტიკად გამოდგება – შეძლებდა იგი
გატეხილი კვერცხის აღდგენას?) ეს არგუმენტი მნიშვნელოვანია,
როცა საქმ ე ეხება კრეატიულობას სამხედრო სფეროში. უდავოდ,
ომის ადამიანები გაცილებით უფრო კრეატიულები არიან, მშვი
დობის ადამიანებთან შედარებით. მაგრამ მათი დესტრუქციული
ქმედება შეუქცევადია.
1967 წელს ავტორმაიმ ქვეყნების საგარეო საქმეთასამინისტროებს,
ვინც ჩართული იყო ცივ ომში, შესთავაზა ევროპის უსაფრთხოე
ბის კომისიის შექმნა ჟენევაში. იდეა ემყარებოდა გაეროს ევროპის
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უკვე არსებულ ეკონომიკურ კომისიას, ჟენევაში; შეცვლილი იყო
მხოლოდ ერთი სიტყ ვ ა, და მიწოდებული – მარტივად. ძირითადი
იდეა მდგომარეობდ
 ა დიალოგში ერთმანეთზ
 ე ატომური იარაღის
დამიზნების ნაცვლად. იდეა გაჩნ და.
სავარჯ
 იშო: თქვენ იმყოფებით სამხ
 რეთ პოლუსზ
 ე და გთხოვენ,
რომ გადაადგილდეთ. ჩრდილოეთით გადაადგილების უფლება არ
გაქვ თ. თქვენი პასუხი?
სავარჯიშო: გაიხსენეთ მსგავსი კონფლიქტის მაგალითი რეა
ლური ცხოვრებიდან.
 იშო: წარმ ოიდ
 გ
 ინეთ, რომ მომწ ყ ვ დ
 ეულ
 ი ხართ კუთხ
 ეში
სავარჯ
და გინდათ იქიდან გამოსვლა. რას აკეთებთ?
სავარჯიშო: გაიხსენეთ მსგავსი მაგალითი რეალური კონფლიქ
ტიდან.
21. ძალადობის თეორია: პირდაპირი-სტრუქტურული-კულტუ
რული (DSC სამკ უთხედი)
ახლა ჩვენ უფრო ღრმად შევდ
 ივართ მიზეზთ
 ა სირთულეებ
 ში
 ან ძალადობას დაინ ახავს.
და მკითხველი ყველგ
 აპირ
არიან ისეთები, რომლებიც ყურადღებას მხოლოდ პირდ
ძალადობაზე ამახვ ილებენ. და ზოგჯ
 ერ, კარგი მიზეზი არსებობს
იმისათვის, რომ კშატრის, მეომ ართა კასტის ძალადობას, უპირა
 იტეტია.
ტესობა მიენ იჭოს. ეს მათი პრიორ
მაგრამ ვეიშ
 ები, ვაჭრები, აშენებენ ლოკალურ, ეროვნულ, რე
გიონულ, გლობალურ ეკონომიკურ სტრუქტურებს. ისინი ზოგი
ერთ
 ებისათვის დოვლ
 ათის შექმ ნ ას უწყობენ ხელს სხვებს კი სი
ღარიბეში ამყოფებენ. გარკვ ეულ
 ი უნარებით დაჯილდოებულთ
 ა
უმრავლ
 ესობა, მათ შორის ზოგიერ
 თ
 ი მოხერხ
 ებული გაიძვერა,
ყოველთვის იპოვის გამოსავალს, მაგრ
 ამ ეს არის პერსპექტივა,
რომელიც ადამიან ური თანაგრ
 ძ ნობას გამორიცხ
 ავს.
მაგალითად, ეკონომისტ ბრამინისათვის, რომელიც კარგად მა
ნიპულირებს სიტყ ვ ებითა და სიმბ
 ოლოებით, უმუშევრობა კარგია,
რადგან ეს დამქირავებლ
 ებს მეტი არჩევანის შესაძლებლ
 ობას აძლე
ვს (ნეტავ, თუ გამოიყ ენებდა იგი თავის თავზე ამ თეორიას?). ან
კიდევ, ლიტერატურა, რომელიც ხოტბას ასხამს ძალადობას ეროვ
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ნული დამოუკიდებლობის, სახელმწიფოს დაცვის ან კლასობრივი
რევოლუციის მიზნით, არამომხიბლავია.
ეს უდავოდ სრულიად განსხვავებული საკითხებია. პრობლემა
ისაა, რომ ვინც კი არ უნდა იყოს ის, ვისაც სურს ძალადობის
შენელების გზას დაადგეს, გადააწყდება სოლიდურ, ცვლილებე
ბისადმი მდგრად სტრუქტურებს, რობლებიც წარმოქმნ იან ძალა
დობას, და სოლიდურ ცვლილებამედეგ კულტურებს, რომლებიც
ამართლებენ ნებისმიერი სახის ძალადობას.
სავარჯიშო: აიღეთ რაიმე შემთხვევა, მაგალითად, გვატემალა.
სტრუქტურა აქ ძლიერ რეპრესიული და ექსპლოატატორულია
ადგილობრ
 ივი მაია ს ტომის მოსახლ
 ეობ
 ით (54%) ფსკერზ
 ე, და
ლათინური მოსახლეობით სათავეში; ამას ემატება მაჩოიზმი კულ
ტურაში, რომელიც ადიდებს ძალადობას, როგორც ახალგაზრდა
ვაჟების ჩამოყალიბების გზას. აქ არის შეთანხ
 მ ება ცეცხ
ლ
 ის შეწყ ვ ე
ტის შესახებ. ამ სახელმძღვანელოს თეზისის თანახმად, პირდაპირი
ძალადობა, შესაძლოა სხვა ფორმით, მაგრამ მაინც განახლდება (მაგ.
გამძ აფრ
 ებული კრიმინალის სახით), თუ რაიმ ე მნიშვ ნ ელოვანი არ
გაკეთდა სტრუქტურული და კულტურული თვალსაზრისით. თუ
ეს თეზისი აზრიან ად გეჩვ ენათ, იმსჯ
 ელეთ იმაზე, თუ რა შეიძ 
ლება გაკეთდ
 ეს სტრუქტ
 ურულ და კულტ
 ურულ ძალადობასთან
დაკავშირებით.
22. ძალადობის თეორია: პირდაპირი – ხილული და უხილავი
ეფექტები
მნიშვნელოვანია, რომ თუკი ძალადობის თუნდაც მხოლოდ ერ
თი, პატარა მხარე გამოაშ
 კარავდა, ვთქვათ, სამხედრო/პოლიტიკურ
ოფიციალურ (“ომის კორესპოდენტების”) შეტყობინებაში, მაშინ ომი
და საზოგადოდ, ძალადობა ნაკლებად მიუღებელი, უფრო მეტი,
მისაღებიც კი ხდება. მთლიანი ანგარიშის წარდგ
 ენას შეიძლება
ჰქონდეს გამომაფხ
 იზლებელი ეფექტი: ესაა არა მხოლოდ შეიარა
ღების ღირებულების ჩვენება, არამედ იმ შესაძლებლ
 ობების ღირე
ბულებისაც, რომელიც არ იქნა გამოყენებული. მეორ
 ე მაგალითი
ეხება ეკონომიკური ქმედების გარე ეფექტ
 ებს. იმ შემთ
 ხ
 ვ ევაში,
როდესაც ადამიანები საქმის კურსშ
 ი არიან გარკვეულ ქმედებებთ
 ან
დაკავშირებით, სავარაუდ
 ოა, რომ უფრო მეტი სიფრთხილით მო
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ეკიდებიან მათ. რა თქმა უნდა, სწორედ ესაა ძირითადი მიზეზი
იმისა, თუ რატომ არ იციან ადამიან ებმ ა ამ ქმედებების შესახებ,
ანუ იცნობენ მათ მხოლოდ ზედაპირულად.
მაგრამ ყველაზე მნიშვნ ელოვანი არის არა მხოლოდ ომის წი
ნააღმდეგ მდგრ
 ადობის ზრდა მის I ფაზაში, არამედ სიტუაცი
ის ზოგადი გააზ
 რ
 ება, რაც გადამოწმ ების საშუალებას იძლევა.
ეს აუცილებელია, ერთი მხრივ, იმისთვის, რომ ვნახოთ, თუ რა
ხდება II ფაზაში და ამის თავიდან აცილება ვცადოთ და მეორე
მხრივ, იმისათვ ის, რომ გვქონდეს რეალისტური შეფასება იმისა,
თუ რა უნდა გაკეთდეს III ფაზაში.
სხვა სიტყ ვ ებით რომ ვთქვათ, ომი ჰგავს ეპიდემიას, პანდემიასაც
კი; და აუცილებელია: მის დაწყებამდ
 ე – მაქს იმალურად თავი
დან ავირიდოთ ის; როდესაც ის მიმდინარეობს – მაქს იმალურად
შევარბილოთ თერაპიული მეთოდებით; და მას მერე, რაც მოხდ
 ა
– ვუმკურნ ალოთ ჭრილობებს, მოვაშუშოთ ისინი. ზოგადად, ეს
აღემატება იმას, რაც ადამიან ს ძალუძს.
 ლიქტის ტრანსფორმ ირება ადრეულ საფეხურზ
 ე უმჯობესია
კონფ
– უფრო იაფია, უფრო ადვილია. მაგრ
 ამ ღირებულია არა მხოლოდ
ადრეულ სტადიაშ
 ი თავიდან არიდება, არამედ ადრეული ქმედე
 იშო: შეად
 არეთ ერთმანეთს მეორე მსოფლიო ომი და
ბაც. სავარჯ
 დით ხილულ
ცივი ომი, რომელიც არ იქცა “ცხელ ომად”. დაფიქრ
და უხილავ ზემოქმედებაზე, რომელსაც შეიძლებოდა მივეყვ ანეთ
უკიდურეს დაპირისპ ირებამდე, ატომურ ომამდეც კი.
სავარჯ
 იშო: მოხდა კონფლიქტ
 ის ტრანს ფორმაცია და ომს გადა
ვურჩით. და უეცრად, 1989 წელი – ცივი ომი აორთქლდა, საბჭოთა
კავშ ირი დაიშ ალა. თქვენის აზრით, რატომ მოხდ
 ა ყოველივე ეს?
რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციიდან?
23. ძალადობის თეორია: სტრ
 უქტ
 ურული – ცუდი სტრუქტუ
რები თანდ
 ათან გვაწუხებენ
საზოგადოდ, სტრუქტ
 ურები სოლიდურად გამოიყ ურება. განვი
ხილოთ იმ ცუდი სტრუქტურების მაგალითი, რომლებმ აც დაძლიეს
კოლონიალიზმ ი და მონობა და არ მორიდებიან იმ პრობლემებს,
რომელიც შესაძლ
 ებელია ამ გამოღვ იძებას მოჰყ ოლოდა. უფრო მე
ტიც, ძნელია დღეს იმის უარყ ოფა, რომ რაღაც ემართ
 ება მესამე
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ცუდ სტრუქტურასაც – პატრიარქატს. ხდება ქალების განთ
 ავი
სუფლება შესაბამისი კონკრეტული ქმედებებითა და შესაბამისი
კონკრეტული ადამიან ების მიერ. აქ ფილოსოფიური პრობლ
 ემა
ცაა. სტრუქტურაში ადამიანები პატარა, ანონიმურ, უმნიშვ ნელო
არსებებად მოჩანან. შესაბამისად, ისინი ნებისმიერ დაკისრებულ
პასუხისმგებლობას ადვილად იცილებენ თავიდან.
განვიხილოთ მაგალითი: “მასები” – გარკ ვეული პოლიტიკური
 ედავთ,
ჟარგონია. თუ დავაკვირდებით, და უფრო ახლოდან შევხ
 ოა, რო
“მასები” ნაკლებად ანონიმურად გამოიყ ურება და, შესაძლ
 ი ლიდერის მოხაზულობაც კი მიიღ
 ოს, რო
მელიმე მხარის ძლიერ
მელს აც რაღაც გადაწყვეტილებაც გამოაქვს, ან “მასების” სახელით
რაიმ ე ქმედების ინიცირებასაც ახდენს.
კიდევ ერთი მაგალითია: “ბაზარი”; ესაა კიდევ ერთი ანონი
მური სტრუქტურა. “ბაზარი” აწესებს ფასებს. უფრო ახლოს თუ
მივალთ და დავაკვირდებით, იგი ნაკლებად ანონიმური ხდება,
იღებს ძლევამოსილი კორპორაციების ხელმძღვანელების (CEO-ს)
მოხაზულობას. ისინი აწესებენ ფასებს, მუშახელის ანაზღ
 აურებას,
და ა.შ.; და ყველაფერი ეს კეთდება “ბაზრ
 ის” სახელით.
 ს, სახელებს, მისამართ
 ებს,
მოკლედ, სტრუქტურები იძენენ სახეებ
მაგრამ არსი არ იცვლება. რეალობა წარმოადგენს ძლიერი მოქმ ე
დი პირებისა და ანონიმური ხალხის ნარევს. ჩართეთ ეს ძლიერი
 ების
ადამიანები დიალოგში, გაზარდეთ პატარა ხალხის ცნობიერ
დონე. ყოველი მათგანი პოტენციურად ძლიერია.
სავარჯ
 იშო: აწარმოეთ დისკუსია – რა ხდება, როდესაც კონ
ფლიქტის მუშაკები მოგებას ნახულობენ ისეთი სტრუქტურებიდან,
რომლ
 ებიც წარმ ოქმ ნ იან კონფ
 ლ
 იქტ
 ებს? უნდა იმუშაონ თუ არა
მათ საკუთარი თავის წინააღმდეგ? პოულობენ, თუ არა ისინი
ინტერესს გახანგრძლივებულ კონფლიქტში?
24. ძალადობის თეორია: კულტურული; ცუდი კულტურები
ამართლებენ ძალადობას
კულტ
 ურულიძალადობაუფროპრობლ
 ემატურია, ვიდრესტრუქ
ტურული, რადგან იგი ყოველ ჩვენგანში, და არა მხოლოდ რომე
ლიმე “ცუდ” მოქმედ პირში ბუდობს. სტრუქტურული ძალადობა
მომგებიანია სათავეში მდგომთ
 ათვ ის, მაგრამ ჩვენ, უმრავლესობა,
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სათავეში არა ვართ. ჩვენ ვკითხ
 ულობთ “ნეო-კოლონიალიზმისა”
და “განვითარებადი ქვეყნ ების ექსპ ლ
 უატაციის” შესახებ და გვი
ხარია, რომ არ ვართ სათავეში (რაც, შესაძლ
 ოა ილუზიაც იყოს,
მაგრამ ეს სხვა საკითხია). სტრუქტ
 ურებს განიხილავენ, როგორც
რაღაც გარეგანს, მაგრ
 ამ კულტ
 ურა – შინაგანია. იგი ჩვენს გუ
ლებს რელიგიით/იდეოლ
 ოგიით, ენით ასაზრ
 დ
 ოებს. კულტურა
ქმნის ჩვენს იდენტურობას. თუ რაიმ ე ვერ არის კარგად ამ მი
 ულებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერც ჩვენ ვიქნ ებით კარგად.
მართ
 აც ფემინიზმისაგან
ალბათ, დამეთანხმებიან მამაკაცები, რომელთ
მიიღეს გამოწვევა. კულტურული ანალიზი უფრო მტკივნ ეულია,
ვიდრე სტრუქტ
 ურული (აქ არ იგულისხმება ის, ვინც სტრუქტ
 უ
რის სათავეში იმყოფება).
 იოშ
 ი ბიჭები იზრდებიან ოჯახის დამცველებად.
მთელ მსოფლ
მიღებულია, რომ ისინი რისკ ისა და საკუთარი სიცოცხლის ფასად
“კაცურად უნდა დაიღუპონ”, არ იტირონ და ამით არ გამოიწვ ი
 ძ ნობა. გოგონები – მზადდებიან იმისათვ ის, რომ მა
ონ თანაგრ
 გენენ მათი
მაკაცები მათ დაიცავენ. სწორედ მამაკაცები წარმ ოად
 თხ
 ოებ
 ის წყაროს.
უსაფრ
 ება იმაზე, რომ არც ერთი მა
მოდით, გავამახვ ილოთ ყურადღ
თგანი არ იზრდება მშვიდობის კულტურაში, რომელიც აღსავსე
იქნებოდა მრავალი არაძალადობრივი, შემოქმედებითი იდეით კონ
 ან დაკავშირებით. სწორედ აქ შემოდის
ფლიქტის გადაწყვ ეტასთ
ფორთ
 ოხლ
 ის მაგალითი ორი ასპექტ
 ით.
 იქტ
 ების თეორ
 იისა და პრაქტიკის შესავალშ
 ი
ჯერ ერთი, კონფლ
გამოვავლინეთ 16 თვისობრივად განს ხვავებული შედეგი. კრეა
 ი ასპექტ
 ი სწორედ იმაში მდგომარეოს, რომ
ტიულობის ერთ-ერთ
შეგვეძლოს მრავალი შედეგის წარმ ოსახვ ა.
 ეობ
 ს, რომ გვქონდ
 ეს კოფლიქტის
მეორე ასპექტი იმაში მდგოარ
თარგმნ ის უნარი.
ჩრდილოეთ ირლანდიაში ფორთ
 ოხლ
 ის განაწილება შეიძლება
 ანტულ საგრაფოს პროტესტანტებისათვის
ნიშნავდეს სამ პროტესტ
და სამ შერეულ საგრ
 აფოს კათოლიკეებისათვ ის. დანარჩენებს შე
უძლიათ დატოვონ ტერიტორია. ჩანს, შეიძ ლ
 ება მივაღწ
 იოთ ზო
 ებას საკითხ
 ში – შედეგი სუსტ
 ია.
გად შეთანხმ დ
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სავარჯ
 იშო: იპოვეთ თარგმანი ტრანსცენდენტული შედეგები
სათვის.
25. ძალადობის თეორია: დიაგნოზი-პროგნ ოზი-თერაპიის სამ
კუთხედი
კონფლიქტზე საუბარი შემდეგნაირად შეიძ ლება წარვ მართოთ:
საუბრის გზები

აღწერითი

ნორმატიული

წარსულზე ორიენტირებული (A) დიაგნოზი

(D) წარს. თერაპია

მომავალზე ორიენტირებულო (B) პროგნოზი

(C) თერაპია

რაც შეეხება A-B-C სამკუთხ
 ედს, აქ ყველაფერი არაჩვეულებრი
ვად ლოგიკურია. მაგრამ ფრთხ
 ილად! დიაგნოზი უნდა მოიცავ
დეს კონფლიქტის ფორმირებასაც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
ეს უნდა იყოს ჩამონათვალი კონფლიქტში ჩართული მხარეებისა,
მათი დაინტერესებისა და მათი მიზნებისა. პროგნოზი დიდადაა
დამოკიდებული დიაგნოზზე. ამ თემაზე კონსენსუსი არ გამოვა.
 ი მომხდარი კონკრეტული
უმჯობესია, რომ დაადგინოთ წარსულშ
შემთხვევები (“როდის წავიდა რაღაც ცუდად?”). ხშირია, როდესაც
ამასთან დაკავშირებით მაღალი დონის კონსენსუსი არსებობს, რაც
შესაძლებელია საწყის წერტილად იქცეს.
მომდევნო შეკითხვაა: “რა შეიძლ
 ებოდა გაკეთებულიყო კრიტი
კულ მომენტში?” ამ შეკითხვ ის მიზანია, შევეცადოთ მოვწყდეთ
აზრს, რომ შეუძლებელი იყო ის, რაც მოხდა, თავიდან აგვეცილე
ბინა – რაღაცის გაკეთება შეიძლებოდა და ეს რაღაც მომავალშიც
იმუშავებდა. ე.ი. აქ იგულისხმება მოვლენების სათავეში ყოფნა
და არა პირიქით.
ტექსტში რეკომენდირებულია D-B-A-C ტრასა იქნებ მოვსინჯოთ
D-B-A-ს რამოდენიმეჯერ გავლაც. წარსულისა და მომავლის გა
 აციები იმ რთულ საქმეში ნახტო
მოკვლევა, აღწერა და რეკომენდ
მის შესრულებამდე ყველა დასახელებული მომენტის კომბინირება
იქნება. მნიშვნელოვანია სამომავლო რეკომენდაციები რომელიც,
აგეთვე, ცნობილია, როგორც თერაპია. ეს კეთდება შიდა და გარე
მხარეებს შორის ერთობლივი დიალოგის წარმართვით და არა იმ
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მომხდარი ფაქტ
 ის დაფიქსირებით, რომელს აც წარუდგენენ შიდა
მხარეებს.
სავარჯ
 იშო: შეეცადეთ შექმნათ რაიმე სხვა მარშ რ
 უტი ოთხჯ
 ე
რად ტაბულაში თავისი დასაბუთებით.
26. ძალადობის პრაქტიკა: დიაგ
 ნ ოზი – პირდაპირი ძალადო
ბის ფესვ ები
ჩვენ ახლა ძალადობის პრაქტიკისა და კონტრ-პრაქტიკის სიღ
 ი შევდივართ, უფრო მეტი დეტალიზაციით იმის შესახებ,
რმეებშ
თუ რა უნდა ვეძიოთ. მკითხველი შეამ ჩ ნ ევდ
 ა, რომ წიგნი სპი
რალისებურადაა აწყობილი, ჩვენ ისევ ვეხებით იგივე მომენტებს,
მაგრ
 ამ “უფრ
 ო მაღალ დონეზე”, ვიღებთ უფრო ფართე ჰორიზონ
ტებს. სახიფათო ნარევი, რომელიც წარმ ოქმ ნ ის ძალადობას ასე
გამოიყ ურება:
უფრო ზოგადი, ხანგრძლ
 ივი

(a) ცუდი სტრ.

(b) ცუდი კულტ.

უფრო სპეციფიური, დროებ
 ითი (c) მოქმ ედი პირები (d) ცუდი კონფლ.


დემოკრატიული სტრუქტურებისა და ადამიან ის უფლებათა
დამც
 ველი კულტურები შესაძლოა პრობლ
 ემატური იყოს, რადგან
არადასავლურ ქვეყნებშ
 ი მცხოვრ
 ები ადამიან ები, როგორც ჩანს,
არაკომფორტ
 ულად გრძნ ობდ
 ნ ენ თავს, მაგრ
 ამ ისინიც მნიშვ ნელო
ვანწილად გვეხმარებიან. ის მეთოდი, რომელს აც ავტორიტარული
რეჟიმები იყენებენ (აღსანიშნავია, რომ მათ შორის ყველა არაა
დიქტ
 ატორული, არის დემოკრატიებიც – დემოკრ
 ატიები მხოლოდ
 ი) არის გარკვეულ
 ი წინათგრძნობა ცუდ მოქ
არჩევნების პერიოდშ
მედ პირებთან დაკავშ
 ირებით ძალადობამდე, I ფაზაშივე, პრევენ
ციულად, პროაქ ტიულად, ისე, რომ არ შეეხ
 ონ სხვა ფაქტორებს.
 ილება გვიჩვენებს, რომ ეს არ მუშაობს, ხდება მხოლოდ
გამოცდ
და მხოლოდ ძალადობის გადადება. ცუდი პირობები ქმნიან ახალ,
ცუდ მოქმედ პირებს.
საუბედუროდ, ეს უმეტესწილად მეორ
 დ
 ება III ფაზაში, ძალა
დობის შემდეგაც. ავლენენ რა ცუდ მოთამაშეებს, ხდება მათი და
დანაშაულება იმაში, რაც მათ ხშირად დამს ახურებულად უკვე
მისჯილი აქვთ. მაგრამ ის, რომ ამავდრ
 ოულ
 ად თითქმის არაფე
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რი კეთდ
 ება დანარჩენი სამი ფაქტორის მიმართულებით, იწვევს
მხოლოდ სიტუაციის რეპროდუქციას.
სავარჯ
 იშო: იდეალურ ვარიანტში ყურადღება ერთდრ
 ოულად
ოთხივე ფაქტორს უნდა მიექცეს. მაგრამ, იმ შემთხვევაში, თუ
რესურს ების ნაკლ
 ებობის გამო მხოლოდ ერთით იწყებთ, საიდ
 ან
უნდა დაიწყოთ? რატომ?
27. ძალადობის პრაქტიკა: პირდაპირი – ცუდი მოქმედი პირე
ბი, კრიმინალები და ბანდიტები
კვლავ დავუბრუნდეთ I ფაზას. როგორია საუკ ეთესო მიდგომა
ცუდი მოქმედი პირების – კრიმინალებისა და ბანდიტების მიმართ?
მათ ჯერ არ ჩაუდენიათ კრიმინალი, ანუ მათ ვერც დაიჭ
 ერ და
 ებ, მაგრამ საზოგადოებაში კარგ
 ადაა ცნობილი,
ვერც გაასამართლ
თუ რას წარმოადგენენ ისინი, ეს მნიშვ ნელოვანია, თუნდ
 აც ესე
თი ინფორმაცია დაზუსტებას მოითხოვდეს. ყოველ შემთხვევაში
პოლიციას ეს ინფორმაცია ეცოდინება.
რაც შეეხება ცუდ მოქმედ პირებს, რომლებს აც დღეს “ექსტ
 რე
მისტებთან”, “ფუნდამენტალისტებთან” აიგივებენ – მნიშვნელოვანია,
რომ ისინი ხშირად ყველაზე უფრო ექსპლ
 იციტურად წარმ ოად
 გ
 ე
ნენ და გამოხატავენ იმას, რასაც ეხება კონფლ
 იქტი. ისინი სძულთ
არა იმის გამო, რასაც სჩადიან, არამედ იმის გამო, რასაც ამბობენ,
რადგან ითვლება, რომ ის, რასაც ისინი ფიქრობენ კიდევ უფრო
ცუდია. მათი მოცილებით კონფლიქტს ვერ მოვიცილებთ. შესაძლოა
სხვებიც იგივეს გრძნობენ და ფიქრობენ, მაგრ
 ამ გულახდილობა,
ან სითამამე არ ჰყოფნით, რომ გამოთქ ვ ან. მათთვის ძალადობის
განხორციელების საშუალ
 ების მიცემა კონფლიქტის პროვოცირე
ბის ტოლფასია.
მერწმუნეთ, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სხვა, საპირის
პირო მახასიათებლების მქონე მოქალაქეების მობილიზებას, რათა
მათ იმუშაონ ცუდ მოქმედ პირებთან მიმართებაში. ეს ნიშნავს
ამ ადამიანების გამოწვ ევას დიალოგში, იმგვ არ ქმედებებში მათ
ჩართვას, რომელშიც მათ შეუძლიათ მონაწილეობ
 ა. იმის ლოდი
ნი, რომ ვინმე გერმანელი კრიმინალი ცოცხლად დაწვ ავს თურქ
ქალს, და მოქმედების დაწყება მხოლოდ ამის შემდ
 ეგ, ვერ იქნება
ერთადერთი პასუხი. უნდა არსებობდეს მოქალაქეების ორგანი
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ზებული რეაგ
 ირების გარკვეულ
 ი გზები და საშუალ
 ებები, რათა
ისინი მოვლენების სათავეში მოექც
 ნენ.
ტერორისტები (აქ არ იგულისხმება – სახელმწიფო ტერორის
ტები) უნდა გადაიქც
 ნ ენ თავისი მიზნებისათვ ის არაძალადობრივი
გზებით მებრძ ოლ ადამიან ებად, მაგალითად, როგორც ეს მოხდა
ჩრდილოეთ ირლანდ
 იაშ
 ი. ამ პროცესის გზა დიალ
 ოგზ
 ე გადის
– რათა განისაზღვრ
 ოს მისაღები მიზნები; უარყ ოფილ იქნას მი
 რ
 ებულ იქნას თვითოეულ
 ი.
უღებელი საშუალებები; გააზ
სავარჯ
 იშო: შექმ ენით დიალოგი: “კონფლ
 იქტის მუშაკი” – “ცუ
დი მოქმედი პირი”; იმუშავეთ წყვილებში, გაითამაშეთ ის სხვე
ბის წინაშე.
28. ძალადობის პრაქტ
 იკა: სტრუქტურული – სინდ
 რომი (PSFM)
(პენეტრაცია/ შეღწ
 ევა, სეგმენტაცია, ფრაგმენტაცია, მარგინალიზაცია)
კარგ
 ი იქნებოდა, გვახსოვდეს, რომ ფეოდალური ეპოქა არც ისე
 ა და იგი პრევალირებს მსოფლიოს ქვეყ
დიდი ხნის წინ არსებობდ
 ესობაში დღესაც. ეს კონც
 ეფცია უფრო ღრმაა,
ნების დიდ უმრავლ
ვიდრ
 ე მიწის მფლობელობის ან დიდგვაროვნ ობის მოდელები. ფე
ოდალიზმ ის სტრუქტურის ამგვ არი სიღრ
 მ ე, რა თქმა უნდა, “ზე
 ი მოთავსება,
მოდან წვრთნ ის” შედეგია: ადამიანების მცირე ნიშებშ
საიდანაც მათ ძალიან მცირედის დანახვ ა შეუძლ
 იათ; ადამიან ების
ერთმანეთისაგან იზოლირება; ძალიან ნათლ
 ად განს აზღვრა იმისა,
თუ ვინ არის ამ ნიშაში, და ვინ – არა; მოკლედ, PSFM ეს არის
ის, რაც პოულ
 ობს გამოხატვ ის ახალ ფორმ ებს, ახალ სარბიელ
 ს.
აქ მნიშვ ნ ელოვანია ის, თუ რა მიმართება არსებობს ამ ცნე
ბებსა და დემოკრატიას შორის. რაგვ არად შეიძ ლ
 ება დემოკრატიის
შენება, თუ არ არსებობენ ადამიანები, თავისუფალნი საკუთარი
გადაწყვ ეტილების მიღებაში? თუ საზოგადოებაში არ არსებობს მო
ქალაქეებისათვ ის გამჭ
 ვ ირვალეობ
 ის შესაძლ
 ებლ
 ობა? თუ არ ხდე
ბა უბედურებაში მყოფ ადამიანებთან სოლიდარობის გამოვლენა?
თუ საზოგადოებაში არ არსებობს თანაგრძნობის მოთხოვნილება,
შესაძლ
 ებლობა კონფ
 ლიქტების გადაწყვეტაში მათი მონაწილეობი
სა? უფლებამოსილების გადანაწილება PSFM სინდ
 რომის დაძლ
 ე
ვის გასაღებს წარმ ოადგენს. აქ უმნიშვ ნელოვანესი ინსტრ
 უმენტი
შეიძლ
 ება ინტერნეტიც იყოს.
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სავარჯიშო: როგორ შეიძლება იმუშაოს შეღწ ევამ, დანაწევრებამ,
სეგმენტაციამ, ფრაგმენტაციამ და მარგინალიზაციამ კოლონიალიზ
მის, მონობის, პატრ
 იარ
 ქ ატის სასარგ
 ებლ
 ოდ?
გასაღები: მონობის შემთხვევაში პენეტრაცია (შეღწევა) აშკარად
იყო მცდელობა, რათა შავებს გაემახვილებინათ ყურადღება საკუ
თარ თავზ
 ე, როგორც დაბლ
 ა მდგომზ
 ე; სეგმ ენტ
 აცია წარმ ოად
 გ
 ენ
და საზოგადოების ძლიერ ლიმიტირებული ხედვის დაფიქსირებას,
რომელიც მათ ექმნებოდათ ქოხებიდან და ბამბის პლანტაციებიდან;
 აცია კი გულისხ
 მ ობდ
 ა დაფიქს ირებას იმისა, თუ რო
ფრაგმ ენტ
გორ უშლიდნენ მათ ერთ ძალად გამთლიანებას; მარგინალიზაცია
იყო თეთრ
 /შავად დაყოფა. მძლავრ
 ი ფაქტ
 ორებია: შეეც
 ადეთ კო
 იზმ ისა და პატრ
 იარ
 ქ ატის შესაბამისი ელემენტ
 ების იდენ
ლონიალ
ტიფიცირებას! როგორ უნდა იმუშავო ასეთ ფაქტორებზე, რათა
 ურული ძალადობა?
შემცირდეს სტრუქტ
29. ძალადობის პრაქტიკა: კულტურული -CGT და DMA სინ
დრომები
 ური ეროვნ ების, დომინანტური ქვე
წარმოიდგინეთ დომინანტ
 ენელი მამაკაცი
ყნის, საზოგადოების მაღალი კლასის წარმომადგ
 ი. თავმდაბლობა და იდენტიფიკაცია სა
– ოთხჯერადად რჩეულ
ზოგადოების შევიწროვებულ ნაწილთან ადვილი ვერ იქნება. მისი
ცნობიერება დაბინდულია CGT და DMA ტიპის მძიმე არაცნ ობიერი
ბაგაჟით. ქვეყანა-კლასის დონეზე C+G+T+D+M+A ჯამი ივრცობა,
პათოლოგიად იქცევა, ამის მაგალითებია ნაცისტ
 ური გერმანია,
ფაშისტური იტალია, მილიტარისტული იაპონია, სტალინისტ
 ური
საბჭოთა კავშირი და კულტურული რევოლუცია – ჩინეთი. და
სახელებული ექვსი პუნქტი შეიძლება მოემსახუროს გარკვეულ
 ი
დაჯგუფებების ფსიქოგრამების შექმნას.
ამ სახელმძღვანელოში განხილული ყველა პრობლ
 ემიდან ეს,
შესაძლოა, ყველაზე რთულია, რადგან ჩვენ ყველანი შეხებაში
ვართ ამ სინდრომებთან. ჩვენი შესაძლ
 ებლ
 ობა საკუთარ თავთან
შეწინააღმდეგებისა ლიმიტირებულია. გამოვლენილი ანტიდოტი
ისეთივე მოკრძალებულია, როგორც ცუდი ხუმრობა (ანეგდოტი).
მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელია თავი
მშვიდობისათვის მებრძოლ რჩეულ
 ებად ვიგრძნოთ ისევე, როგო
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რც კვაკერები, მენონიტები და სხვები, მათ შორის ბუდისტური
დაჯგ
 უფებები. დიდება შესაძლოა “მშვ იდობის სამეფოთი” გამოი
ხატოს, რომელიც წარსულითაა ინსპ ირირებული და სამომავლოდ
ხელახლ
 ა შექმ ნ ილი; ტრავმ ა კი – იმათი ტანჯვით, ვინც საკუთარი
თავი მშვიდობას უძღვნ ა (მარტ
 ინ ლუთერ კინგ
 ი, იცხაკ რაბინი).
მაგრამ DMA-სთან დაახ
ლ
 ოებ
 ა უფრო რთულია. ამან შეიძ ლება
მშვიდობიანს ა და ძალადობრივს შორის ძლიერ განს ხ
 ვავებამდ
 ე
 ვ ანელო ამას სახიფათოდ უახლოვდება მე
მიგვიყვანოს (სახელმძ ღ
 ო პერსპექტივით
-3 ნაწილში!); შეურიგებელი ბრძოლის სამომავლ
მშვიდობიანში ძალადობრ
 ივის და ძალადობრივში – მშვიდობის
აღიარ
 ების ნაცვლ
 ად, და იმის ნაცვ ლ
 ად, რომ დავინახოთ ერთად
დაჯდომისა და დიალ
 ოგის საჭიროებ
 ა.
სავარჯ
 იშო: წარმოიდ
 გ
 ინეთ, რომ თქვენ გწამთ ძალადობისა. რო
გორ შეეცდებოდით “მემშვიდობეების” დარწმუნებას? და, პირიქით?
 იშო: როგორი იქნება CGT-ს ალტერნ ატივა?
სავარჯ
სავარჯიშო: როგორი იქნება DMA-ს ალტერნატივა?
30. ძალადობის პრაქტიკა: ადრეული გამოვლენა, ადრეული
ქმედება
 ეთ და ძალადობას ველოდოთ, თუ
რას ვაპირებთ, უნდა ვიჯდ
ვიმოქმედოთ? ეს არის I ფაზის უჭკნ ობი პრობლემატიკა. პასუხი
 ყ ვ ეტთ საკითხს, მაშინ დგება
აშკარად მეორეა და თუ ასე გადავწ
 ემა: რა მიზნ ით ვმოქმედებთ? იმისათვის, რომ
შემდეგი პრობლ
უბრალოდ დავასწ
რ
 ოთ შესაძლ
 ო ძალადობას, თუ თავასთ
 ავად I
 ემების გადაჭრა გვსურს? უმჯობესია, რომ ორივე
ფაზის პრობლ
მომენტ
 ი გავითვ ალისწინოთ. სხვანაირ
 ად ვერც I ფაზის პრობლ
 ე
მებს გადავჭ
 რით და ვერც II ფაზის ძალადობას დავასწ
 რებთ; და
მაშასადამე, არც კარგ
 ად გვიმუშავია.
შემდეგ მოდის ვერდ
 იქტ
 ი: პირდ
 აპირი ძალადობა, როგორც
სტრუქტურული/კულტ
 ურული ძალადობის თავიდან არიდების
დაგვიანებული მცდელობა; როგორც ცუდი მუშაობ
 ის ეპიტაფია
სახელმწიფომუშაკების, დიპლ
 ომატების, პოლიტიკოსების დასხვათა
და სხვათა მხრიდან. საუბ
 ედუროდ, კონფლ
 იქტთან დაკავშირებულ
მუშაობაში დღესდღ
 ეობით ჩვენ ორივე ამ ტენდ
 ენც
 იას ვაწყდ
 ებით:
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- უმოქმედობა სტრუქტურულ ძალადობასთან დაკავშირებით
მანამ, სანამ არ გამოჩნდება ძალადობის პირველი ნიშნები, რაც
შემდ
 გომში სერიოზულ სიმპტომად იქცევა;
- უმოქმედობა ძალადობასთან დაკავშირებით საზოგადოდ;
მხარეებისათვის ბრძოლის საშუალების მიცემა მანამ, სანამ დაღ
ლილობის პირველი ნიშნები არ აჩვენებს იმას, რომ “მხარეები”
მომწიფდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასაჯდომად.
ორივე გამოიყურება, როგორც “სავარძელში მჯდომის” პოზიცია,
რომელიც შორსაა სიტუაციისაგან, რომელიც უბრალოდ ადამიანუ
რი თანაგრძნობიდან გამომდინარე აქ და ამჟამად მოქმედებისაკენ
გვიბიძგებს. როგორც უკვე აღინიშნა, ამგვარი პოზიციები იმასთ
 ან
დაკავშირებით, თუ როდის ვიმოქმედოთ კრიზისის დროს, შეიძლე
ბა განიხილებოდეს როგორც მეტად მამაკაცური, ვიდრე ქალური.
 ები თვითოეული პოზიციის
რა თქმა უნდა, არსებობს არგუმენტ
მხარდასაჭერად; ანუ, მოქმედება გარკვეულ
 ი პოლიტიკური კონ
სენსუსის გათვალისწინებით, რაც, თავის მხრივ, შეიცავს გარკვე
ულ კომპელირებულ ინფორმაციას. პირველი გასროლა განრისხების
მომენტში – ფაქტია; სწორედ ამგვარად ხდება პატაკის ჩაბარება,
მინიშნება, რომ დროა მხარეები მაგიდას მიუს ხდნენ. მაგრამ პი
რველი გასროლა შესაძლოა იყოს უმნიშვნელო კავშირში იმ უკუ
ღმართ ვითარებასთან, რომელშიც ცხოვრობს ათასობით ადამიანი
და, ალბათ, “მაგიდა” არ იქნება შესაფერი ადგილი გადაწყვეტი
ლების გამოსანახად. ორივე შემთხვევაში ამგვარი ქმედება საკმა
ოდ დაგვიანებულია. ალბათ, ეს კარგი მიზეზია იმისათვის, რათა
სამოქალაქო საზოგადოებამ აიღოს ინიციატივა და არ ელოდოს,
რომ მთავრობა რაიმეს მოიმოქმედებს. სავარჯიშო: როგორ ხდება,
რომ პირდაპირი ძალადობა თითქოს იგი უფრო სერიოზულად
აღიქმ ება, ვიდრ
 ე სხვა ფორმ ები? რა შეიძ ლ
 ება გაკეთდ
 ეს ამასთ
 ან
დაკავშირებით?
31. ტრანსფორმაცია: ალტერნატივა არ არსებობს
ახლა ვიწყებთ ტრანსფორმაციული ეტაპის განხილვას, ამ ნა
წილში ზოგად ტერმინებშ
 ი იქნება განხილული სამომავლო ხედვა
იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს. ავიღოთ იუგოსლავიის შემთხვევა.
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კონფლიქტი ხორვატებს ა და სერბ
 ებს შორის მომავალ თაობ
 ებ
ზეც იმოქმედებს, მის გაქრ
 ობას პირი არ უჩანს – ამას საუკ უნე,
ან იქნებ ათასწლ
 ეულიც კი დასჭირდ
 ება. მაგრ
 ამ ამ კონფლიქტ
 ის
მოსავლელად შესაძლებელია ნაკლ
 ებად ძალადობრივი გზების გა
მონახვ ა (მაგ., მოვერიდოთ ტერმინებს “პრიმიტიული” და “არაცი
ვილური”; მე-20 საუკუნის ევროპასთან შედარებები შეურაცხყოფაა
ე.წ. პრიმიტიულ
 ი, არაცივილიზებული ადამიანებისათვ ის).
 გინეთ, რომ ხორვატიამ აღიარა თავისი თვითგ
 ამორ
წარმოიდ
 ების
კვევა, რომელიც, აგრეთვე, გულისხმობს ხორვატიაში სერბ
თვითგ
 ამორკვევასაც, ვთქვათ, კრაინაში. მათ შეიძლება ხმა მის
 ვრ
 ების გადასინჯვ ასაც.
ცენ გამოყოფას და, ამასთან, საზღ
 ამ: რატომ უნდა მიიღოს ეს ხორვატიამ კონტ
 რ-შეთავაზე
მაგრ
 ელოს იგი
ბის გარეშე? სერბიამ, თავის მხრივ, შეიძლება გაავრც
ვე თვითგამორკვ ევის შეთავაზება კოსოვოს ალბანელების მიმართ,
ისევ და ისევ, მოლაპარაკებისა და საზღ
 ვრების გადაწევის შე
საძლებლობით. მაგრამ იმისათვის, რომ დაეხმარონ ხორვ ატებს,
ბოსნია-ჰერცოგოვინის ხორვ ატებმა, აგრეთვე, უნდა მიიღ
 ონ თვით
გამორკვ ევის უფლება ხორვატიის სახელმწიფოსთან ინტეგრაციის
შესაძლ
 ებლ
 ობის ჩათვ ლ
 ით.
 ხ
 ე მხარე: ალბანელი მუს
აქ გამორჩენილია კვადრანტის მეოთ
 ებიც რაღაცას აძლევენ სლავ მუსლიმებს – თავი
ლიმები, რომლ
 ელი ზღვაზე ალბანეთშ
 ი, კომბინირებული რაღაც
სუფალი გასასვლ
კორიდორის მაგვართან? საჭიროა ცოტაოდენი კეთილი ნება და
 ანტმ ა შესაძლ
 ოა იმუშაოს, თუმცა ეს ვარიან ტ
 იც არ არის
ამ კვადრ
უხიფათო. მიუხ
 ედავად ამისა, წარმოიდგინეთ, რომ ამან იმუშავა.
ალბათ მხოლოდ ასეა შესაძლებელი უამრავი დაბლოკილი პრობლე
მის გახს ნა, რაც შეასუსტებს აზრს იმის შესახებ, რომ ძალადობა,
ერთადერთი გამოსავალია. მოკლედ, სწორედ ასე შეიძლება მძიმე
კონფლ
 იქტებიდან ძირეული ინტერესების გარშ
 ემო უფრო მსუბუქ,
მცირე დეტალებთან დაკავშირებულ, კონფლიქტ
 ებზე გადართ
 ვა.
სავარჯ
 იშო: განიხილეთ ზემოთ მოტანილი სცენარი, მისი პო
ზიტიური და ნეგატიური მომენტები. როგორ შეიძლება იგი გა
უმჯ
 ობესდ
 ეს? თქვენი აზრით, ვის შეიძ ლ
 ებოდა ეს გაეკ ეთებინა?
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32. ტრანსფორმაცია: ემპათია – ატიტუდების შესაცვლელად
რა მნიშვნელობა აქვს ემპათიას? უნდა ითქვას, რომ ემპათი
ის გარეშე ამ რთულ სფეროში ჩვენ დავიკარგებით. კვაკერი ყვე
ლაში ღვთიურობას ეძებს, ბუდისტი – დაფარულ ბუდას, რაც,
კონფლიქტების ჟარგონზე რომ ვთქვათ, მისაღები მიზნის ძიებაა
თვითოეულშ
 ი.
მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოხდეს მხარეების მიერ
ამ მიზნის აღიარება. ეს აღიარება შესაძლოა მიღწეულ იქნას მისი
გამოკვეთის გზით: “ნახე, შენ ახლა ისეთი რამ თქვი, რაც ხალ
ხისათვის საზოგადოდ გასაგებია და იქნებ, ეთანხმებიან კიდეც
ამას. რატომ არ უნდა განვიხილოთ ეს მოსაზრება შენი პლატ
ფორმის საწყის დონედ.”
ამ მოსაზრებამდე მისასვლელი ერთ-ერთი გზა დაფარულია სიტ
ყვაში – მიზანი, უფრო კონკრეტულად, მეტად ნეგატიურ მიზნებში
 ი. მაგალითად:
(შფოთვა, შიშები), ვიდრე პოზიტიურშ
კ.: რას იტყვი, რისი გეშინიათ იუნიონისტებს?
პ.: ჩვენ პროტესტანტები ვართ და გვეშინია, რომ კათოლიკუ
რი ირლანდიის უმრავლესობაში ჩავიკარგებით. მაგრამ აქ არის
კიდევ შიში ბრიტანეთის მულტი-კულტურალიზმის დაკარგვ ისა
– მონო-კულტურული ირლანდიისა. მე მომწონს ეს მრავალფე
როვნება და, რა თქმა უნდა, მეშინია ჩემი ბავშვების გამო. ჩვენ
გვეშინია მათზე ძალადობისა.
კ.: რას იტყვი, რისი გეშინიათ რესპუბლიკელებს?
პ.: ჩვენ კათოლიკეები ვართ და კუთხეში მომწყვდეულად ვგრძნობთ
თავს ჩრდილო ირლანდიის პროტესტანტულ უმრავლესობაში. ჩვენ
დიდად არ ვართ აღფრთოვანებულნი იმ ტენდენციებით, რომელიც
დღესდღეობით ინგლისში არსებობს: ირლანდია უზრუნვ ელყოფს
გარკვეულ დაცვას ამის წინააღმდეგ; და, რაც მთავარია, ჩვენ გვე
შინია ჩვენი ბავშვების გამო, მათზე ძალადობისა გვეშინია.
სავარჯ
 იშო: წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელთანაც თქვენს
ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე კონფლიქტი გქონდათ. რა იყო მისი
ნამდ
 ვ ილი მიზანი? თქვენი?
შესაძლებელი იყო თუ არა მის ატიტუდებზე მუშაობა არაძალა
დობრივი შედეგების მისაღწევად? როგორ ფიქრობთ, რას მიიჩნევდა
იგი თქვენს ნამდ
 ვ ილ მიზნ ად, თუ საერ
 თ
 ოდ მიიჩ ნ ევდ
 ა რაიმ ეს?
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რამდენად არაძალადობრ
 ივი იყო თქვენი ქმედებები, საუბარი, აზ
რები და გრძნობები? ხომ არ გქონდათ შინაგანი აგრესიული დია
ლოგები მეორ
 ე მხარესთ
 ან, თუ ახერხ
 ებდ
 ით კავშ ირის დამყ არებას
ერთმანეთთან? ფიქრობდით თუ არა ამ ადამიანის შიშებზე, თუ
მხოლოდ თქვენ საკუთარი გაწუხებდათ?
33. ტრანსფორმ აცია: არაძალადობა – ქცევის შესაცვლელად
წარმ ოიდ
 გინეთ, რომ რაღაც ეტაპზ
 ე, ადრეულ 1980-იან წლებშ
 ი,
თქვენ გსურდათ, რომ რაღაც გეღონათ ცივი ომის დასასრულებ
 ემის ტერმ ინებშია
ლად. თქვენი დიაგნ ოზი ორი ძირეული პრობლ
წარმოდგენილი: ატომური იარაღის არსებობა დასავლ
 ეთსა და აღ
მოსავლეთშ
 ი, განსაკუთრებით დასავლ
 ეთში, რადგან აღმოსავლ
 ეთი
უფრო იმიტირებას ახდენს; და ადამიანის უფლებების შემლახვ ელი
სტალინიზმის, ან პოსტ-სტალინიზმის არსებობა აღმოსავლეთში.
ინტუიტურად თქვენ ხვდებით, რომ სტალინიზმი (პოსტ-სტა
ლინიზმი) ფაქტ
 იურ
 ად საკმაოდ მოწყ ვლ
 ადია და “კარტ
 ის სახლ
 ს”
წააგავს. ნიშანდობლივი წინსვ ლ
 ა გაკეთდა პოლონეთშ
 ი, მაგრ
 ამ იქ
მაინ ც თითქოს რაღაც გამოუვალი მდგომარეობა იგრძ ნობა. აღ
მოსავლეთი გერმანია გულადი სამოქალაქო ქვეყანა გამოდგა. იქ
დიდი ინტერესით სწავლობენ დასავლეთ გერმ ანიის არაძალადო
 ილებას, საშუალო რანგ
 ის
ბრივი, სამშვიდობო მოძრაობის გამოცდ
ამერიკული რაკეტებიც არ ავიწყ დებათ. განა უაზრო იქნებოდა,
რომ ცივი ომის ტრანს ფ
 ორმ აცია სწორედ გერმ ანიის დემოკრ
 ატი
ული რესპ უბლ
 იკის სამოქალაქო დაჯგუფებების არაძალადობრივ
ქმედებებშ
 ი ტერმ ინებშ
 ი დაგვენახა, ისე, როგორც ეს სინამდვილეში
 მდეგო მოსაზრებები მრავლ
 ადაა, განსაკუთრ
 ებით
მოხდა? საწინააღ
მათ შორის, ვისაც სოციალისტური ქვეყნების მონოლითური მო
დელის სჯერა, სჯერა მათი უსაზღვ რ
 ო მზაობ
 ისა ძალადობის გა
მოსაყენებლად და იმისა, რომ ერთადერთ საშუალებად, რომელიც
ხალხ
 ისათვ ის მისაწვდომია, რჩება შეწინააღმდეგება, როგორც ეს
მოხდა უნგრ
 ეთის დაცემისას 1956 წელს. და ეს იყო მეტ-ნაკლ
 ე
 ი დასავლ
 ური ხედვა იმის თაობ
 აზე, თუ როგორ
ბად ძირეულ
შეიძ ლ
 ება ცივი ომის დასრულება: საბჭოთა კავშირის შევიწროება
გამალებული შეიარ
 აღების გზით მანამ, სანამ არ მოხდება აჯანყება.
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შემოვიდა არაძალადობა და ერთ თვეში კედელი დაინგრა. არ
გუმენტები ნაკლებად ეხებოდა თაროებზე საქონლის ნაკლებობას.
საუბარი უფრო ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული სო
ციალიზმის ძიების ტერმინებში მიდიოდა. ან იქნებ სხვა რამე
მოხდა? ასეა თუ ისე, კარტის სახლები დაინგრ
 ა, და ასევე, დო
მინოს ჯაჭვებიც.
სავარჯ
 იშო: შეეცადეთ წარმოიდგინოთ ცივი ომის დასასრ
 უ
ლის განსხვავებული ვარიანტები, მათ შორის დაძაბულობისა და
რ
 ძ ლ
 ივებული ციკლ
 ები. შეად
 არეთ იმას, რაც
შემსუბუქების გახანგ
ფაქტიურად მოხდა. არის რაიმე დასკვნები?
34. ტრანსფორმაცია: კრეატიულ
 ობა დაპირისპირების შესაცვლელად
ზემოთ მოტანილი იუგოსლავიის მაგალითი ატიტუდებზე ფო
 რაციოდ ნათლ
 ადნიმუში იყო
კუსირებული დიალოგის საილუსტ
იმისა, რომ აქ ერთვება, აგრეთვე, ქცევა და დაპირისპირება. ნე
ბისმიერ დიალოგს, რომელიც ეხება ქცევას შემოაქვს ატიტუდები
და დაპირისპირება. ყველა ეს მომენტი ერთად არსებობს. მაგრამ
დაპირისპირების დასაძლევად სწორედ კრეატიულობას ენიჭება
უდიდესი მნიშვნელობა.
“არატერიტორიული ფედერალიზმ ი” და “ფუნქც
 იონალური და
მოუკიდებლობა” შესაძლებელი პასუხების მაგალითებია იმ 2,000
ერის პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებიც იბრძვიან დამოუკი
დებლობისა და ავტონომიისათვის. და ეს ხდება იმ მსოფლიოში,
სადაც 200 ქვეყანაა და მხოლოდ 20 ეროვნ ული სახელმწ
 იფო. საზ
ღვრების შეცვლამ შეიძლება ადამიანების მასების მეტად მტკივნე
ულ მოძრ
 აობის პროცესამდე, უარეს შემთხ
 ვევაში კი, მიუხ
 ედავად
არსებული პლებისციდისა, ეთნიკურ წმენდამდეც მიგვიყვანოს.
ზემოთხსენებული ორი, შედარებით მსუბუქი, მიდგომა ავტო
ნომიისა და დამოუკიდებლობის უფრო მაღალ დონეს უზრუნ
ველყოფდა, მაგრამ აქ არის ორი ძირითადი პრობლემა:
- ერების გეოგრაფიული დაყოფა ჩაბეჭდილია გონების რუქაში;
იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც კლასობრივი პრობლემები გადაჭ
რილია არატერიტორიული, დამქირავებელთა კავშირებსა და და
ქირავებულთა კავშირებს შორის, მოლაპარაკებების გზით.
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- ხალხი შერს აძლოა საჭიროდ თვლიდეს ძალადობას, როგორც
მშვიდობის საფასურს, რათა მოიპოვონ ავტონომია და დამოუკი
დებლობა, შექმნან საფუძვ ელი არა მხოლოდ საკუთარი იდენტუ
რობის, არამედ გადარჩ ენის, თავისუფლ
 ებისა და კეთილდღ
 ეობი
სათვის (ყოველ შემთხ
 ვევაში, მათ ასე სწამთ).
კრეატ
 იულობა კარგია, მაგრ
 ამ იგი შესაძლოა ეწინააღმდ
 ეგებო
დეს ატიტუდებსა და ქცევას.
 ომინიუმი, არატერიტორიულ
 ი ფედერა
სამი შეთავაზება – კონდ
 იონალური დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა,
ლიზმ ი და ფუნქც
შეიძ ლება მოიაზ
 რებოდეს, როგორც შესაძლ
 ო შედეგები. იმ შემთხ
 ებენ, მოხდება კონფლიქტის ტრანსფორმა
ვევაში, თუ მათ მიიღ
ცია. დაპირისპირება მართვადი გახდება და ამის მიზეზი იქნება
 ებები, მოლაპარაკებები და ა.შ.
ახალი მიმართ
სავარჯ
 იშო: როგორ მოიაზრ
 ებდით კონდ
 ომინიუმს?
სავარჯიშო: როგორ მოიაზრებდით არა-ტერიტორიულ ავტო
ნომიას?
სავარჯიშო: როგორ მოიაზრებდით ფუნქციოალურ დამოუკი
დებლობას?
35. ტრანსფორმ აცია: ერთი კონფლიქტის შეცვ ლა მეორით?
უნდა გვახსოვდეს, თუ რაში მდგომარეობს კონფლიქტ
 ის ტრანს
 იის შექმ ნა, რო
ფორმ აციის მიზანი. ეს არის ისეთი ახალი სიტუაც
მლის დარეგულირებაც შესაძლებელი იქნება არაძალადობრ
 ივად
და კრეატიულად, რადგან ამ შემთხვ ევაში კონფ
 ლიქტები უფრო
მსუბუქ სახეს იძენენ. თუ კონფლიქტ
 ის სიტუაც
 ია ფაქტ
 იურ
 ად
უარესდება, ტრანსფორმაციას დაღმასვლით უმუშავია და არა აღმა,
ნეგატიურ
 ი ტრანს ფორმაცია მომხ
დ
 არა და არა პოზიტიურ
 ი. მრა
ვალი ადამიან ის აზრით, სწორედ ასე მოხდ
 ა ცივი ომის შემდეგ.
იყო საკმაოდ დიდი დაძაბულობა და მცირე ძალადობა, ახლა კი
ჩვენ ირგვლივ მეტი დაძაბულობაა და მეტი ძალადობა. ამგვარი
კალკ ულაციის დროს სასწორზე იდება ცივი ომის უზარმ აზარი
საფასური. მაგალითად, შეტაკებები მესამე სამყ აროში და ატო
მური ომის, შიშის მომგ
 ვ რელი, რისკი, რომელიც ჯერ-ჯერობით
აცილებულია.
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მაგრამ, მოდით, დავუბრუნდეთ შეკითხვას: იყო თუ არა ამ
შემთხვევაში ტრანსფორმაცია გამართლებული? იგი, რა თქმა უნდა,
არავის დაუგეგმია და ფაქტიურად მსოფლიო მზად არ აღმოჩნ
და მისთვის. იყო გულუბრყვილო საუბრები “მშვიდობის დივი
დენდებზე” და “ისტორიის დასასრულზეც” იმ ადამიანების მხრი
დან, ვინც განსაკუთრებულად იყო მოხიბლული ცივი ომით და
რომელთათვისაც ძნელი წარმოსადგენი იყო სხვა კონფლიქტები.
მაგრამ ეს ისე გამოიყურება, თითქოს ყველა ეროვნებამ ამოიღო
თავისი ძველი გეგმები, რომლებიც ვერ ვითარდებოდნენ ცივი
ომის პირობებში; გეგმები ეროვნული თვითგამორკვევით, რეფე
რენდუმითა თუ ძალადობით.
ასეთ დროს საჭიროა ემპათია. ჩვეულებრივ ისმის კითხვა: “რო
გორ იგრძნობდით თავს მის ადგილას (ტყავში)?” ტრანსფორმაციის
ენა გვთავაზობს: “როგორ იგრძნობენ თავს მხარეებ
 ი კოფლიქტების
ახალ ნაკრებში?” მათ არ იციან, მაგრამ შეუდგებიან რა დისკ უ
სიებსა და მსჯელობებს კონფლიქტის ირგვლივ კონდომინიუმის,
არატერიტორიული ფედერალიზმ ისა და ფუნქც
 იონალური დამო
უკიდებლობის მიმართულებით, მენტალური და ვერბალური ანა
ლიზი შესაძლებელი გახდება.
სავარჯიშო: დისკუსია აწარმოეთ სამი შეთავაზების მიმართულე
ბით. გამოიყენეთ ეკვადორი/პერუს (კონდომინიუმი), ჩრდილოეთ
ირლანდ
 ია/ ბასკ ეთის (არატერიტორიულ
 ი ფედერალიზმ ი და ფუნ
ქციონალური დამოუკიდებლობა) ქვეყნების მაგალითები.
36. სამშვიდობო დიალოგები: ძირითადი მიმართულება (main
stream) /ვერტიკალური მიდგომა
შეიძლება შევეწინააღმდეგოთ იმ აზრს, რომ კონფლიქტ
 ის გა
დაწყვეტის გენერალური მიმართულებით (mainstream) წარდგენა
ყველაზე ცუდი ანალიზია. ჰელსინკის კონფერენცია უსაფრთხოე
ბისა და თანამშრომლობის საკითხებზე ევროპაში (1972-75) შეიძ
ლება განვიხილოთ ამის კონტრასტულ მაგალითად, მოდელადაც
კი. რატომ, როგორ?
არ ხდებოდაკონფლიქტშ
 იჩართულიმხარეების მაპოლარიზებელი
დაყვანა ორ მოკონფლიქტე მხარეზე (იგულისხმ ება აღმოსავლ
 ეთი
და დასავლეთი); პროცესი იყო ნეიტრალური/არასწორხ
 აზობრივი,
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რაც მოლაპარაკებებს უფრო კომპლ
 ექსურს ა და მოქნილს ხდიდა.
გამოყენებულ იქნა ცივი ომის მოჩვ ენებითი სიმშვ იდე საბჭოთა
კავშირის ჩეხოსლოვაკიაშ
 ი შეჭრ
 ის შემდ
 ეგ და ავღანეთში შეჭრამ
დე, აგრეთვე ნატო-ს გადაწყვ ეტილებამდ
 ე საშუალო მოქმედების
რაკეტების თაობაზე. მოლაპარაკებებს, რომლ
 ებიც კრიზისის მდგო
მარეობ
 აში მიმდინარეობ
 ს, ცუდ შეთანხ
 მებებამდ
 ე მივყ ავართ.
მაგიდასთან ისინი ვერავითარმ ა დიდმ ა ძალამ ვერ მიიყ ვანა,
სანაცვლოდ, მცირე ძალამ (ფინეთი) აიღო ინიციატივა.
 ა მესამე მხარედ ყოფნის პრეტენზია, არავინ
არავის არ ჰქონდ
იყო კონფლიქტის გარედან ან ზემოდან აღმქმელი. ისინი შეხვდ
 ნენ
ერთმანეთს, როგორც ევროპელები აშშ-სა და კანადასთ
 ან ერთად.
მოლაპარაკებები ხალხ
 ისთ
 ვის დახურული იყო, პრესის შეტყობინე
 ია შეიძლ
 ებოდა უკეთესიც
ბები კი ხშირი და ვრცელი. კონფერენც
ყოფილიყო იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც ფინელებმ ა
 ეს გარემოსთან დაკავშ
 ირებული კონფერენც
 იის ორგანიზებით
მიიღ
სტოკჰ ოლმშ
 ი, რომელიც იმავე წელს ჩატარდ
 ა. ასე რომ, შედგა
 ობო ფორუმი.
უბრალოდ დიდი არასამთავრ
 ების
კონფერენციამ დაიკავა დრო, რომელიც საჭირო იყო საკითხ
თემატური დანაწილებისა და ცოტაოდ
 ენი მოლაპარაკებისათვ ის
(საბჭოთა კავშ
 ირმ ა მიიღ
 ო “საზღ
 ვრ
 ების პერმანენტულობა”, (კალა
თა 1); დათმ ო ადამიან ის უფლებები, (კალათა 3); და, აგრეთვე,
მიაღ
 წია კომპ რ
 ომისს ეკონომიკურ თანამშრომლ
 ობასთ
 ან დაკავში
რებით, (კალათა 2).
ასე რომ, ყველა საკითხი – მაგიდაზე, ყველა მხარე – მაგი
 ული, მხარდ
 ამჭ
 ერი გარემო და დრო.
დასთან, მეგობრ
სავარჯ
 იშო: აიღეთ უმნიშვნელოვანესი პრობლემა (იუგოსლ
 ავია,
გალფი) და მოაწყვეთ მრავალმხრივი კონფერენცია “ჰელსინკის სუ
ლისკ ვ ეთეით”. რა დაუდ
 გ
 ებოდა წინ ასეთ კონფ
 ერენც
 იას?
37. სამშ
 ვ იდობო დიალოგები: ალტერნ ატიული/ჰორიზონტ
 ალუ
რი მიდგომა
გენერალური მიდგ
 ომა მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით დატ
ვირთულია სხვა მნიშვნ ელოვანი პრობლემით: მხარეებ
 მ ა, შესაძლ
 ოა,
უბრალოდ უარი თქვან შეხედრ
 აზე, ან თუ შეხვდ
 ებიან – შეუტ
 ი
ონ ერთმ ანეთს. ეს იმთავითვ ე ანიჭებს უპირატესობას დიალ
 ოგურ
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მიდგომას: საწყისი შეკითხვაა – “რატომ ამბობ უარს შეხვ ედრ
 აზე/
დარჩენაზე?” არის შანსი, რომ მასზე სიამოვნ ებით გიპასუხონ.
თუმცა, როგორც აღმოჩნდ
 ა, ეს მიდგომები დამატებითია. არგუ
მენტიასეთია: საჭიროა ალტერნატიული, ჰორიზონტალურიმიდგ
 ო
მების გააქტიურება. იდეალ
 ურ ვარიანტში, როგორც აღინიშნა, ისეთ
ადგილას, როგორიცაა იუგოსლავია უნდა იყოს ასობით, ათასობით
კონფლიქტის მუშაკი, რომლებიც ყველგან გამართავენ სამშვიდო
ბო დიალოგებს. გაეროს ყველა რანგისა თუ დონის მშვიდობის
მყოფელი უნდა გაიწვრთნას, რათა შეძლოს ამგვ არი საქმიან ობა.
 გენდეს იდეების გარკვეული რე
ქსელის შედეგს უნდა წარმოად
 ი ჩართული ადამიანების
ზერვუარი, რომელიც ივსება კონფლიქტშ
იდეებით. იმედია, გათვალისწინებული იქნება მთელი რიგი “ნაწი
ლებისა”, მათ შორის სოფლებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან,
მოქალაქეთა ჯგუფი, იქნებ მთელი პროვინც
 იაც, როგორც ნაწილის
ზონა. ამ ნაწილებისგან მთლიანობაში უნდა შედგ
 ეს უფრო ფართე
სურათი, ალბათ, ლოკალური ნაციონ ალური/რეგიონალური/გლო
 ივებისაც.
ბალური ინიციატ
 ება წარმოიქმ ნას წი
ზედმეტია იმის მტკიცება, რომ აქ შეიძლ
 მდეგობა I გზით მოქმ ედ გარკვეულ ადამიანებს შორის, რო
ნააღ
მელთაც სურთ, კონფლიქტის მთელი პროცესის მონოპოლიზება
იმ მოძველებულ მდგომარეობაზე დაყრდნ ობით, რომელიც ვითა
 ებას გულისხმობდ
 ა. ამგვარი
რების ფლობასა და უდაო ძალაუფლ
მენტალიტეტის სარკულ ასახვას აქვს ადგილი II გზით მოქმედ
ადამიანებს შორისაც. მაგრამ ბოლო დროის სამუშაო საკმ აოდ
ეფექტიანად ახდენს ამ კონფლიქტის ტრანსც
 ენდენც
 იას “ორგზი
 ად მუშაობ
 ს.
ანი დიპლომატიის მოდელად”, რომელიც ერთდროულ
უფრო მეტიც, ის მეთოდი, სტილი, რომელზეც აქ ვსაუბ
 რობთ
შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ ადამიან ების მიერაც, ვინც მუ
შაობს I გზით.
სავარჯიშო: განიხილეთ I და II გზებს შორის თანამშრ
 ომლ
 ობის
 ით. და რას ფიქრობთ III
მოდელები, საქმის განაწილების ჩათვ ლ
გზაზე საქმიან ი ადამიან ებისათვის?
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38. სამშვიდობო დიალოგები: სოციო-ანალიზი
ზოგადი მოსაზრებები, რომელიც არსებობს ფსიქოან ალიზის თა
ობაზე, ცრურწმ ენების ჩათვლით, არ უნდა ეწინააღმ დეგებოდეს
სოციო-ანალიზის იმავე შუქშ
 ი დანახვის მცდელობებს. არ არის
საჭირო იყო ფროიდიან ელი, რომ დაეთანხმო მოსაზრებას ჩვენს
ქცევაზე ქვეცნ ობიერ
 ი ძალების მნიშვ ნელოვანი ზემოქმ ედების შე
 ებე
სახებ; რომ არსებობს ერთი მდგომარეობა, როდესაც შესაძლ
 ა და ესაა მათი გაცნ ობიერება; რომ
ლი ხდება ამ ძალების შეცვლ
 ალიზაციისათვის
ვერბალიზაციაა გაცნობიერების გზა; რომ ვერბ
გვჭირდ
 ება ვინმ ეს, უფრო გამოცდ
 ილისა და დიალოგზ
 ე ფოკუ
 ების შემდეგ აღარ ვართ
სირებულის, დახმარება; რომ გაცნობიერ
ამ ძალებზ
 ე დამოკიდებული და მზად ვართ ჩვენი სიტუაციის,
ჩვენი პიროვნების, ჩვენი კონფლიქტების შესაცვ ლ
 ელად.
ყოველივე ზემოთქ მული არ ნიშნ ავს იმას, რომ სოციო-ანალი
ზი ფსიქოან ალიზის კოპირებაა. ისინი განსხვავებული გზით ვი
 ი რამ ერთმ ანეთისაგან აქვთ ათვისებული.
თარდებოდნ ენ და ბევრ
სოციო-ანალიზს შესაძლოა მეტი ჰქონდეს საერთ
 ო ჯგუფურ თერა
 ან, ქორწინების კონსულტაციასთან და ოჯახურ თერაპიასთან
პიასთ
და ყველა ამ მცდელობის (და არა კლასიკური ფსიქოანალიზის)
მსგავს ად მერყეობდ
 ეს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ მიდგ
 ომებს
შორის.
 ვევაში სიტყ ვათა წყვილი ბლოკირება/განბლ
 ოკვ ა
ორივე შემთხ
 ელ შეგვხ
 ვდა ამ სახელმ ძღ
 ვ ანელოში) უფრო ახ
(რაც არა ერთხ
ლოსაა იმასთან, რის გაკეთებასაც ცდილობს კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მუშაკი,
ვიდრე ავადმყ ოფობა/მკურნალობა. კონფლიქტ
 ი უფრო უბედურებას
ჰგავს, ვიდრე ავადმ ყოფობას. პრობლემა იმაშია, როგორ წამოვაყე
 ი). გარდა ამისა, ამ უბედურებამ შესაძლ
 ოა
ნოთ იგი (კონფლიქტ
ისეთი ღრმა ზემოქმ ედება იქონიოს მხარეებ
ზ
 ე, რომ მას სწორედ
ფსიქოანალიტური მეტაფორები უფრო შეესატყ ვისებოდეს.
სავარჯ
 იშო: შეეც
 ადეთ პრაქტიკაში გამოიყ ენოთ ამ სახელმ ძღვანე
ლოში განვითარებული, მოტანილი, კონფლიქტის დაძლევასთან და
კავშ ირებული, ზოგიერ
 თ
 ი მოსაზრ
 ება. ეს შეიძ ლ
 ება იყოს ერთ-ერთ
 ი
თქვენი (თქვენში აერსებული) კონფლიქტი, ან ვიღაც ახლობელის.
გადახედეთ ყველა ნაწილსა და ყოველ მოსაზრებას და შეეცადეთ
აქ მოტანილი ზოგადი ფორმ ულირებები თქვენს საკუთარ კონ
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ფლიქტს მოარგოთ. ვისთვისაა ეს შედარება მეტის მომცემი თქვენ
თვის, თუ სახელმძღვანელოსათვის? თუ ორივესთვის?
39. სამშვიდობო დიალოგები: კონფ
 ლიქტის შედეგები, თუ კონ
ფლიქტის პროცესი?
კითხ
 ვა, რა თქმა უნდა რიტორიკულია – პასუხი ორივე მხრივ
ნათელია.
მაგრამ საკმაოდ ხშირად ვერ დგინდება ერთი არსებითი მო
მენტი: შენი მდგომარეობა განსაზღვრავს შენს მოქმ ედებას კონ
 ი განს აზღ
 ვრავს იმას,
ფლიქტში და შენი მოქმედება კონფლიქტშ
თუ როგორ იქნები მომავალში. პოზიტიურ
 ად ტრანს ფ
 ორმირებუ
 ისათ
ლი კონფლიქტი საჩუქარია მსოფლიოსათვის, საზოგადოებ
 ული შიდა და გარე მხარეეისათვის. ამ
ვის, კონფლიქტში ჩართ
შემთხვევაში, “გამოცდილება” ბანალური გამოთქ მაა, იგი რაღაც
ფასეულ ბარგს ჰგავს. უფრო მნიშვნელოვანია, სხვების მიმართ
თანაგრძნობის, ოპტიმიზმის, კრეატიულობის გამოხატვის უნარი
 ე ვარჯიში მოლაპარაკე
და ეს გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრ
ბების თამაშებში.
“კარგად ჩატარებული სამშვ იდობო სამუშაო ქმნის შედეგს და
 უქციასა
პროცესს ელიტისა და ხალხისათვის; მათ შორის რეკონსტრ
 ვ ისაც მზად
და შერიგებას.” ეს გარკვეული ანგარიშია, რომლისთ
უნდა იყო. მაგრამ უარესია იმის მოლოდინი, რომ კონფლიქტის
სამუშაო შექმნის:
1. კონფლიქტის შედეგების მისაღებ და მდგრად იმიჯს;
2. კონფლიქტის მისაღებ და მდგრ
 ად პროცესს;
3. პროცესს, სადაც ჩართული იქნება, საზოგადოდ, ორივე –
ელიტაც და ხალხიც;
4. პროცესს, რომელიც მოიცავს შერიგებასა და რეკონსტ
 რუქც
 იას.
კონფლიქტის მუშაკს იდეალურ ვარიანტშ
 ი კატალიზატორის
ფუნქცია აქვს, მას მოძრაობაში მოჰყ ავს ყოველივე, რათა პროცე
სები თვითმდგრადი გახადოს.
 იქტის მუშაკი
იქედან გამომდინარე, რომ ვერც ერთი კონფლ
მარტო ვერ შეძლებს კონფლიქტის (რომელიც თავისთ
 ავად კომპ
ლექსურ ხასიათს ატარებს) დაძლევას, საჭიროა რამოდენიმე მათ
განის ერთობლივი ძალისხმევა როგორც ელიტის, ასევე ხალხის
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დონეზე. თუ ეს პროცესი თოვლ
 ის გუნდ
 ასავით აგორდა, როგორც
ეს ხდება ხოლმ ე, როდესაც გამოცდ
 ილი კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მუშაკები
(მაგალითად, ჩრდილო ირლანდიელი და სამხ
რ
 ეთ აფრიკელი) მუ
შაობ
 ენ, ვითარება მსოფლიოშ
 ი გაუმ ჯობესდ
 ება.
სავარჯ
 იშო: წარმოიდგ
 ინეთ, რომ ეგოცენტ
 რული ადამიან ი ხართ.
როგორ ისურვებდით, რომ წარმოჩენილიყავით, როგორც პიროვ
 ით, რომ გამხ
დ
 არიყავით?
ნება? რა ტიპის პიროვნ ებად ისურვ ებდ
რამდენად შეესატყვისება ეს კარგ კონფლიქტის მუშაკს?]
40. სამშვიდობო დიალ
 ოგები: სტრესისა და დაძაბულობის დაძ
ლევა
 ვდეთ, რომ დადგ
 ა მომენტი, როდესაც სტრესი და
მთავარია მივხ
 პ როდუქტიული ხდება. არსებობს მოსაზრ
 ება,
დაძაბულობა კონტრ
რომ მათ შეუძლიათ სამსახურის გაწევა პოზიტიური მიმართულე
 ვანელოში დასაბუთებულია, რომ კონფლ
 იქტ
 ი
ბითაც. ამ სახელმძღ
ქმნის გარკვეულ, სტრესზ
 ე დამყ არებულ (ბლოკირებული მიზნე
ბის ფრუსტრირება) ენერგიას და დაძაბულობას (იმ მხარესთან
მიმართებაში, რომელიც შემაფერხ
 ებელად აღიქმ ება). პრობლემა
ისაა, თუ როგორ შევძ ლ
 ოთ ამ ენერგიის გამოყენება კრეატიუ
ლად. იგი ჰგავს ბუნებრივ რესურსს, რომელიც ტყუილ-უბრალოდ
არ უნდა დაიკ არგ
 ოს, მაგრამ არც მისი ექსპ ლ
 ოატირება შეიძლ
 ება
მისი შესაძლებლ
 ობების გაუთ
 ვ ალისწ
 ინებლად.
ერთ-ერთ
 ი საკვ ანძო საკითხ
 ია, თუ როგორ ხედავს კონფ
 ლიქ
ტის მუშაკი მეორ
 ე მხარეს: როდესაც ჩნდება ტენდენცია, ფსიქი
ატრიულ
 ი, ან კრიმინალური მიმართ
 ულებით გადახრისა, იცვლება
ქმედების კურს ი.
თუმც
 ა, რისხ
 ვ ის სპონტანურმა ამოფრქვ ევამ შეიძლ
 ება ჰაერიც
გაწმინდოს. ერთხ
 ელ, ავტორმ ა უთხრ
 ა ორ მაღალჩინოსან კორეელს
(ჩრდილო და სამხ
რ
 ეთ კორეიდან) “მოჰკ იდე შენს ... კონფლიქტს
ხელი და ჯანდაბამდ
 ე გზა გქონია!” ამის შემდეგ დიალ
 ოგი ძალზ
 ე
პროდუქტიულად წარიმართ
 ა. ეს ალბათ, ერთის მხრივ იმიტომ
მოხდ
 ა, რომ მათ შეეშინდათ, რომ რაღაცას კარგ
 ავდნენ (ადამიან ები
 ებოდნენ მათი პრობლემებით). მაგრამ ნების
აღარ დაინტერესდ
 აზება კონტროლირებადი უნდა იყოს. ნუ გამოხვალთ
მიერი გაბრ
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წყობიდან! მხარეებმა შესაძლოა შემოგიტიონ, მაგრამ თქვენ არას
დროს არ უნდა მოიქცეთ ასე.
სავარჯიშო: რა რეაქცია გექნებათ, როდესაც კონფლიქტში ჩარ
თული მხარე გაბრაზებულია თქვენზე და ამბობს, მაგალითად:
- ამ კონფ
 ლ
 იქტ
 თ
 ან დაკავშ ირებით საერ
 თ
 ოდ არაფერი გაგეგება?
- ვინ ოხერი ხარ, თუ იცი, რჩევებს რომ იძლევი?
- ეს რა, კოლონიალიზმის ახალი ფორმაა, ჩვენზე დომინირე
 ათ?
ბა გინდ
- შენს ქვეყანაში მიხედე საკუთარ კონფლიქტებს!
- მოაშორე აქედან შენი... კონფლიქტებზე მუშაობა და ჯანდა
 ე გზა გქონია!
ბამდ
შეგიძლიათ ამის ატანა? ხართ საკმაოდ ძლიერი, რათა შეძლოთ
ამგვ არ სიტყ ვ იერ უსიამ ოვნ ებასთ
 ან გამკ ლ
 ავება, ვერბ
 ალური ძა
ლადობის თავიდან არიდება?
41. კონფლიქტის ტრანსფორმაცია: ძალაუფლება და სოციალური
ბრალდების რიგის კონფ
 ლიქტები
 ური მეცნიერ
 ება მეტად იყოს
ამ გვერდზე შეიძლება სოციალ
წარმოდგენილი, ვიდრე თქვენ ეს გსურთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ
ნახავთ, რომ ქვემოთ ჩამოყალიბებული რვა ბრალდ
 ება, რაღაცნა
 ვარ სოციალურ კონფლ
 იქტ
 ს. უფრო
ირად უკავშირდება ყოველგ
მეტიც, ეს ჩამონათვალი გამოდგება იმის გადასამოწმებლად, ხომ
არ გამოგრჩათ რომელიმე ასპექტი. ავიღოთ იუგოსლავიის მაგა
ლითი. ყველა ხედავს ამ კონფლიქტს ეროვნების, ტერიტორიული
მოთხოვნ ების ტერმინებში, მსოფლიოში კი – უფრო დამოუკ იდე
ბელობის დამკვ იდრების ტერინებშ
 ი.
გენდერზე რაღას იტყვით, რომელიც განიხილავს კონფლიქტ
 ს,
როგორც მამაკაცების დაპირისპირებას ქალებთ
 ან, რომელიც ქა
ლის სხეულს ბრძოლის ველად განიხილავს, ხოლო მამაკაცისას
– იარაღად? თაობებზე რაღა ვთქვ ათ, რომელთ
 აც მეტი დიდების
შესაქმნელად და შურის საძიებ
ლ
 ად ძალადობა აქვთ მისჯილი?
კლასობრივი თვალსაზრისით? აჯანყება ზემდ
 გ
 ომი ტიტოიზ
 მ ის
მიერ შექმნილი “იუგოსლავი”-ის წინააღმდეგ უმთავრ
 ესად ბელ
გრადში, სადაც ფედერაციას მოგება მოჰქ ონდ
 ა, ამას კი მეტ-ნაკლები
მნიშვნელობა ჰქონდა ლოკალურად ბოსნია-ჰერცოგოვინისათვის.
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და, რაღა ვთქვათ იმ დაღზე, რომელიც დაესვა არა მხოლოდ
გარკ ვ ეულ ნაციონ ალურ ჯგუფებს, არამედ მთელ იუგოსლავიას.
ბალკ ანელებს სამარც
ხ
 ვინო დაღი დაესვათ; მათ განიხილავენ, რო
გორც კრიმინალებს, ავადმყ ოფებსა და შტერებს, რეაქცია ბუნებრი
ვია – “კარგი, თუ ჩვენზ
 ე ასეთი აზრის ხართ, მაშინ გაჩვენებთ
სეირს! ნებისმ იერ შემთხვ ევაში ჩვენ არაფერი გვაქვს დასაკარგ
 ი.
რაც არ უნდა მოვიმოქმ ედოთ, თქენ მაინც ასე ილაპარაკებთ”.
 ის მუშაკს ყოველივე ეს მხედველობაში უნდა
კარგ კონფლიქტ
 ეს და ბრალდების მიმართულებებზე მუშაობ
 ისას ყველაფე
ჰქონდ
 ოს, წამოწიოს წინ პარიტეტულობის და თანას
რი მშვიდად მიიღ
 ებიანობის პრინციპები. იუგოსლ
 ავიაზე გამოქვ ეყნებული
წორუფლ
 ი მასალა გვიჩვ ენებს, თუ რამდენად შორს ვართ ამგვა
ნებისმიერ
 ანზომილებია
რი ჰოლისტური მიდგომიდან და რამდენად ერთგ
 ანავე განიხილება, როგორც კონფლ
 იქტთ
 ან
ნია იგი, თუმცა, ამასთ
დაკავშ
 ირებით სრული ჭეშმ არიტების მომცველი.
სავარჯ
 იშო: აიღეთ ნებისმ იერ
 ი სხვა კონფლ
 იქტ
 ი, რომელს აც
იცნობთ და შეამოწმეთ, თუ როგორ მოქმედებს ბრალდების მი
 ულებების ეს ჩამონათვ ალი თქვენს მგრძ ნ ობელობაზე კონ
მართ
ფლიქტის უფრო მეტი ასპექტის განხილვის თვალსაზრისით.
42. კონფ
 ლიქტ
 ის ტრანსფორმ აცია: ძალაუფ
 ლება და მსოფლიო
ბრალდების რიგის კონფლიქტ
 ები
ეს გვერდი შეიძ ლ
 ება მოიცავდ
 ეს უფრო მეტ ცოდნას მსოფ
 ტაბით, ვიდრე თქვენ ეს გსურთ. მიუხედავად ამისა,
ლიო მასშ
თქვენ ნახავთ, რომ ეს რვა ბრალდ
 ების მიმართულება ჩართ
 ულია
მსოფლიოს ყველა კონფ
 ლიქტშ
 ი. უფრო მეტიც, ეს ჩამონათვალი
გამოგადგებათ იმაში, რომ გადაამოწმ ოთ – ხომ არ გამოგრჩათ
 ი.
რომელიმე ასპექტ
და ისევ იუგოსლავია, როგორც მაგალითი. ბევრი ხედავს ამ
კოფლიქტს, როგორც საკუთრივ იუგოსლავურს. მსოფლიოც გაით
ვალისწ
 ინეთ. არიან სხვა ქვეყნ ებიც. ისინი იუგოსლაველ ხალხსა
და საზოგადოდ ბალაკანეთის ქვეყნ ებს განიხილავენ, როგორც
ყბედი ქალების ჯგუფს, რომელიც მოთქ მ ა-გოდებაშია ძლიერ
 ი
მამაკაცის მოლოდინშ
 ი, რომელიც დაახარისხებს მათ. იუგოსლ
 ა
ვიას აგრეთვ ე განიხილავენ, როგორც ახალგაზრ
 და, გამოუც
დ
 ელ
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ნეოფიტს მსოფლიო სახელმწიფოებს შორის. რასობრ
 ივი თვალსაზ
რისით იუგოსლაველებს განიხილავენ ბნელ, ზეთისხ
 ილის, ნარევ,
არეულ-დარეულ ხალხად, რომელიც ელოდება მაღალ, მშვენიერ,
ცისფერთვალა ხალხს ჩრდილოეთიდან, რათა დახარისხებულ იქ
ნენ მათ მიერ. ვინ ახარისხებს და ვინ არის დახარისხ
 ებული,
გადაწყვეტილია მსოფლიო კლასის, პოზიციის მიერ (ასე ეძახი
ან მსოფლიო ძალაუფლებას). ვის უფრო სჭირდება დახარისხება
ამას წყვეტს ეროვნება/კულტურა: ორთოდოქს ებს, და რაღა თქმა
 იმებს.
უნდა, მუსლ
როგორაა კონფლიქტი ტერიტორიულად სტრუქტურირებული –
დანარჩენი სამყარო იუგოსლავიის, კერძ ოდ კი სერბ
 ებისა და მუს
 მდეგ. სერბები – საზოგადოებიდან განდ
 ევნილნი და
ლიმების წინააღ
იზოლირებულნი, მუსლიმები კი ისინი, ვისაც არ აქვს საკუთარი
სახელმწიფოს ქონის უფლება. მოკლედ, გააქტიურებულია ყველა
ბრალეულობის მიმართულება, რაც მნიშვნ ელოვნ ად ამძიმებს კონ
 ს. შემდეგ იუგოსლავიის ნაწილები ამაზე თამაშობენ, ცდი
ფლიქტ
 ებში,
ლობენ რა მოიძიონ მხარდამჭერები კათოლიკე/ პროტესტანტ
ორთოდოქსებსა და მუსლიმურ სამყაროში, სათითაოდ ყველასთან.
უეცრად ევროპის ეს სამი ნაწილი (და იმის იქითაც), მწუხრდება
ერთმანეთთან მიმართებაში; სწორედ იმგვარად, როგორც ეს მოხ
და ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს. ეს კი სახიფათოა, საჭიროა
კიდევ უფრო მეტი მუშაობ
 ა კონფლიქტებზ
 ე.
სავარჯიშო: სცადეთ რაიმე მსგავსის გაკეთება სპარსეთის ყუ
რის კონფლიქტთან მიმართებით.
43. კონფ
 ლ
 იქტის ტრანსფორმაცია: ინტრა-პერსონალური კონ
ფლიქტები
ამ ნაწილის როლი ამ სახელმძღვ ანელოში ორმაგად მნიშვ ნ ე
ლოვანია.
ჯერ ერთი, ისევე, როგორც სოციო-ანალიზის ნაწილში მოტა
ნილი ანალოგიები, მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარკ ვე
ული პედაგოგიურ
 ი მიზნით. წინააღმდ
 ეგობა ან შეუთ
 ავსებლობა
შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა სახის კონტექს ტში. კონფლიქტ
 ის
სახელმძღვანელო ძალიან არასრული იქნება, თუ არ მოვიხსენი
ებთ ინტრა-პერსონალურ კონფლიქტს.
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და მეორ
 ე, როდესაც მუშაობთ კონფლიქტ
 ზე, უნდა შეგეძლოთ
კონფ
 ლ
 იქტების დაძლევა თქვენს თავშ
 იც. უნდა შეძლ
 ოთ, რომ
იყოთ კონფ
 ლიქტის მუშაკი თქვენი საკუთარი კონფ
 ლიქტისათვ ის,
წარმართოთ შინაგანი დიალოგი, იყოთ კრეატიული, მოახდ
 ინოთ
ტრანს ც
 ენდ
 ენც
 ია და ტრანსფორმაცია – სულ ცოტათი მაინ ც. ბო
ლოს და ბოლოს, რამდ
 ენად გამოხატავთ თქვენს გონივრ
 ულობას
(თქვენი აზრით, ხართ ასეთი?), რათა დომინირებდეთ სხვებზე? ეს,
ალბათ, ძალიან მამაკაცური თვისებაა. ან, რა ზომამდე კეთილი
 როლი კეთილი
ხართ (გამოხატავთ სიკეთეს) იმისთვის, რომ კონტ
ქმედებების საშუალებით აწარმ ოოთ? თითქ ოს, ეს უფრო ქალურია.
სავარჯ
 იშო: კარგ
 ი, მაშ რა ზომით?
ფაქტიურად არსებობს გაცილებით უფრო ცუდი რაღაც, რისი
 ება ამქვ ეყნ ად, მაგრ
 ამ ამ ქმედებების მიზეზების
გაკეთებაც შეიძ ლ
გაცნობიერება შესაძლოა ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს.
კონფლიქტ
 თ
 ან მუშაობისას არის ერთი ძალიან რთული გან
 ვავება დიალ
 ოგს ა და დებატებს შორის.
ზომილება – ესაა განს ხ
დიალ
 ოგი – ესაა ძიება და შეკითხვ ების დასმა და იგი უფრო
ადვილია საწყის ეტაპზე, როდესაც სპეციფიკური ცოდნის დონე
 ეგ, მდგომარეობ
 ა იცვლება –
შედარებით დაბალია. მაგრამ შემდ
გროვდ
 ება ცოდნა, კონფლიქტი თავის ადგილს იკავებს, ჯდება
 ი და ეს გარდაუვ ალია. კონფლიქტ
 ი კიდევ
რაიმ ე ტიპოლოგიაშ
ერთ შემთხვევად იქცევა და ამას მოჰყვება “სამკურნალო საშუა
ლებების” კატალოგიც. მათი შეთავაზება ხდება კითხვის ნიშნების
თანხლებით, მაგრამ როგორც კი წამოვა კონტ
 რ-არგუმენტები, მა
შინვე კითხ
 ვის ნიშნ ების ადგილს ძახილის ნიშნები იკავებს. თქვენ
ცდილობთ დაითანხმ ოთ შიდა მხარე იმაზე, რომ თქვენი, გარე
მხარის, იდეა სავს ებით საფუძვლ
 იანია.
სავარჯ
 იშო: როგორ ფიქრ
 ობთ ამის თავიდან არიდებას და კი
თხვის ნიშნების შენარჩუნებას?
44. კონფლ
 იქტ
 ის ტრანს ფ
 ორმაცია: ინტერ-პერს ონალური კონ
ფლიქტ
 ები
წინა ნაწილი სტრესს ეხებოდა, ეს ნაწილი კი დაძაბულობას
შეეხება. ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი პოსტ-მოდერნ ისტულ
საზოგადოებ
 ასთ
 ან დაკავშირებით: ადამიანები, ანუ ინდივიდები
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მოძრაობენ. ისინი მიდიან ურთიერთობიდან, როდესაც ეს ურთი
ერთობა რთულდ
 ება. აი, რატომ ხდება, რომ კონფლ
 იქტ
 ის დროს
ჩნდება უამრ
 ავი გადაადგილებული ადამიანი. ისინი მიდიან, ნაც
ვლად იმისა, რომ რაიმე სცადონ კონფლიქტის დასაძლევად. ადა
მიანთა, ერთი შეხედვით, სოლიდური ჯგუფები (სამსახურებრივი,
სამეზობლო, სამეგობრო და ა.შ.) იშლება, ან სერიოზულ ცვლი
ლებებს განიცდის შემადგენლობის მხრივ. უდავოდ დიდია გან
ქორწინებათა რიცხვიც.
კონფლიქტის მუშაკი უნდა დარჩეს კონფლიქტთან მაშინაც კი,
როდესაც ეს კონფლიქტი მძიმედ მიდის, და გამოიყ ენოს გადარ
 ი იყო
ჩენის სტრატეგიები (იმის მსგავსი, რაზეც მე-40 ნაწილშ
 ილი, როდესაც
საუბარი). მაგრამ აქაც არის კრიტიკული წერტ
გრძნობთ, რომ თქვენ ისეთივე კონტრ-პროდუქტიული ხდებით
კონფლიქტ
 ისათვის, როგორც – კონფლიქტი თქვენთ
 ვის. ალბათ,
როგორც ჩანს, თქვენ არაფრის შეთავაზება აღარ შეგიძლ
 იათ ამ
კონფლიქტის გადასაწყვეტად.
დადგება ისეთი დრო, როდესაც წინსვ ლა შესაძლებელი გახდე
 ლებზე თქვენ ვერ
ბა. უფრო მეტიც, ამ სახელმძღვანელოს ფურც
ნახავთ იმის არგუმენტებს, რომ კონფლ
 იქტზ
 ე მუშაობა მხოლოდ
იმის საქმეა, ვინც მას მთელი თავისი სიცოცხლის საქმ ედ მიიჩნ ევს.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დახმარება, მაგრ
 ამ არა მინიმალური
მომზადების გარეშე. და ეს მომზადება, ნაწილობრივ იმასაც ეხება,
თუ რამდენად უმკლ
 ავდებით თქვენს საკუთარ ურთიერ
 თობებს
კოლეგებთან, მეზობლებთან, ნათესავებთ
 ან და მეგობრ
 ებთან. სა
ვარჯიშო: რამდენად შეგიძლიათ?
აი, ადგილი, სადაც შეგიძლია ოქროს წესის გამოყენება. წარმ ო
იდგინე, რომ მძიმე კონფლიქტით ხარ შებოჭილი. როგორ გსურს,
რომ მოგექცეს კონფლიქტ
 ის მუშაკი? მეგობრ
 ულად, მხარდამჭერად,
ოსტატურად (პროფესიონალურად), სულერთია. ხომ არ გინდ
 ა გი
თხრას, რომ მართალი ხარ? და რომ მეორე მხარე მტყუანია?
სავარჯიშო: გინდა? როგორი რეაქცია ექნება მეორე მხარეს?
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45. კონფლიქტის ტრანსფორმაცია: რამოდენიმე ტრანსცენდ
 ული
ინიციატ
 ივა კონფ
 ლიქტისათვის
ეს გვერდი დაშიფრ
 ულს ჰგავს, მაგრ
 ამ ადამიანისთვ ის, რომე
ლიც სახელმძღვ ანელოში ასე ღრმად შემოვიდა, ალბათ არ იქნება
გაუგ
 ებარი, თუ რაზეა საუბ
 არი. 25-ე და 29-ე თავებიდან თქვენ
უკვე იცით, თუ რა არის DPT და CGT და, აგრეთვ ე, იცნობთ
რამოდენიმე კონფლ
 იქტ
 ის მაგალითს, რომელიც წინა ნაწილებში
ლ
 ოებით ოცდაათი მაგალითია მოტანილი
იყო განხილული. დაახ
 ნოზი, პროგ
და სამი რამაა ყველასათვ ის მნიშვ ნ ელოვანი: დიაგ
 ვი რაოდენობა
ნოზი, თერაპია. იგულისხმება დიალოგების ურიცხ
 ო და დაბალ დონეებზე”. თარიღები დაკავშირე
“მაღალ, საშუალ
 ან ამ კონფლ
 იქტებში, რასაც,
ბულია ტრანსცენდის შემოსვ ლასთ
თავის მხრივ, უკავშ
 ირდება გამოსავლის ძიებ
 ა, პერსპექტივები
და პროცესები.
დავაზუსტოთ ზოგირთი გამონათქვ ამი:
 ლიქტ
 ი, სადაც არის ორი მხარე მი
(2,1): პოლარიზებული კონფ
 ული ერთი და იმავე მიზნ ისაკენ
მართ
 ოებისა და თანამშ
 რომლობის კონფერენც
 ია ევ
CSCE: უსაფრთხ
როპაში;
 რეთ-აღმ ოსავლ
 ეთი ევროპისათვის;
CSCEE: იგივე სამხ
 თაშორისოდაძაბულობის თანდათანობითიშემც
 ირება.
GRIT: საერ
 ოდუქც
 ია ძირეული
საკუთარ თავზე დამოკიდებული I: თვითპრ
 ოვნილებების დასაკმ აყოფილებლად საკუთარ თავზ
 ე დამო
მოთხ
 ან იმავე დონეზე
კიდებული II: ვაჭრობა სხვებთ
ასეთ ნოტებზ
 ე დასრ
 ულდ
 ა კონფ
 ლ
 იქტ
 ი აღმოსავლ
 ეთსა და და
 ლ
 იქტ
 ი ჩრდილოეთს ა და სამხრ
 ეთს
სავლეთს შორის (1949-89), კონფ
შორის დამძ იმდ
 ა. იმავე მიმართულებისა იყო ჩრდილო-ირლ
 ან
 ირებული 1998 წლის შეთანხმ ება, ოსლოში მიღ
დიასთან დაკავშ
წეული ისრაელ-პალესტ
 ინის 1993 წლის შეთანხ
 მ ება ფაქტიურად
ორი სახელმწ
 იფოს შეთანხმ ება არც იყო, აქ, უბრალოდ, სხვა გზა
არ ჩანდ
 ა. არ არსებობდა თანაბარი თვითგამორკ ვ ევის საშუალე
ბა იუგოსლავიაშიც და, ასევე, სხვა დანარჩენი მოლაპარაკებებიც
ელიან წინგადადგმ ულ ნაბიჯებს.
სავარჯ
 იშო: თუ ფიქრ
 ობთ, რომ ეს ინიციატ
 ივები არაა მიზან
შეწონილი, რა შეიძლება გაკეთდეს მათ გასაუმჯობესებლად?
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სავარჯიშო: თუ ინიციატივები მიზანშეწონილია, რა შეიძლება
გაკეთდეს მათი რეალიზაციისათვის?
46. სამშვიდობო ტრანსფორმაცია: სამშვიდობო განათლება –
ადამიანები, როგორც პარტნიორ
 ები
სახელმძღვანელოს ამ დასკვნ ით ბლოკშ
 ი, კონფ
 ლიქტ
 ის/სამშვი
დობო საქმიანობა განხილულია, როგორც აღმოცენებული კონკრე
 ებიც დიალოგშ
 ი
ტული კონფლიქტიდან და იმ მხარეებიდან, რომლ
არიან ჩართული. შემოდის სხვა ადამიანების “კონტექსტი”; ასევე
კონფლიქტისა და მშვიდობის სხვა ასპექტები, სამუშაო გათვლი
ლია საშუალო და ხანგრძლივ დროზე.
ავიღოთ ადამიანები, რომელთაც გაჯანსაღების მექანიზმს მი
 ში ერთ-ერთი ძირითადი
აკვლიეს: მათთვის განათლება ამ დარგ
მიდგომაა. ადამიანები უნდა ერკვ ეოდნენ არსებით საკითხებში –
გააზრებულად იკვებებოდნენ, იცვამდნენ, ირჩევდნ ენ საცხოვრებელს,
იცავდნენ პირად ჰიგიენას. უნდა შეეცადონ, რომ არ გადაედოთ
დაავადება და არც სხვას გადასდონ, ისწავლ
 ონ სტრესის დაძლევა.
იმას არ ვგულისხმ ობ, რომ ყოველივე ამას უტყუარი წარმ ატება
 იქტ
 ის
მოსდევს. შეცდომები იმდენია, რომ კარგი იქნებოდა, კონფლ
მუშაკებს უფრო მედდების დახმ არების უნარისა და თავმ დაბლ
 ო
ბისათვის მიებაძათ, ვიდრე ზოგიერთი ექიმის თვითდაჯერებუ
ლობისათვის.
სახელმ ძღვანელოებში ვეულებრივ მეორდება უამრავი (50-მდე
 ლიქტი, რომლ
 ის შეხსენებაც
მაგალითი), სადაც აღწერილია კონფ
პოტენციურად გამოსადეგია, რადგან მასში მოთხ
 რობილია კონ
ფლიქტების პოზიტიური ტრანსფორმაციის შესახებ. კერძოდ, ეს
ეხება ქვეყნებს, სადაც კულტურული ძალადობის საკმაოდ მაღალი
დონეა (ერთ-ერთი მაგალითი იყო გვატემალა). იდეა ბიბლიიდ
 ან
არის აღებული და კიდევ სხვა ფუნდ
 ამენტალური რელიგიურ
 ი
ტექს ტებიდან. ეს არის ისტორიები იესოს, ბუდას და სხვა მსგავსი
 ის) ქმედებებზ
 ე. ამგვარი ისტორიებ
 ი რელი
მოღვაწის (მაგ., განდ
გიური ორიენტაციის მიუხედავად აგრძ ელებენ არსებობას პიროვ
ნებაში მთელი მისი ცხოვრ
 ების მანძილზ
 ე, წარმოიდ
 გინეთ, ასეთი
ისტორიებ
 ი ფართოდ რომ გავრცელდეს, დროდადრ
 ო გადაისინ
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ჯებოდეს და განიხილებოდეს, რა სერიოზ
 ული დასაყრდენი იქ
ნებოდა კონკრეტული კონფ
 ლიქტ
 ების დროს!
სავარჯ
 იშო: შეგიძლიათ, ერთი ამგვ არი ისტორიის შემოთავაზე
ბა? გახსოვდეთ, უმჯობესია იგი ეხებოდეს “უბრალო ადამიანებს”,
მათ, ვისთ
 ანაც მკითხ
 ვ ელი შესძ ლ
 ებს საკუთარი თავის გაიგ
 ივებას
– “ჰო, მეც ხომ შემეძლო ასე მოვქცეულიყავი!”
47. სამშვიდობო ტრანსფორმ აცია: სამშვიდობო ჟურნ ალისტიკა;
მედია, როგორც პარტ
 ნიორ
 ი
სამშვიდობო ჟურნ ალისტიკა არ გულისხმობს მხოლოდ სიმარ
 ევას, არამედ მშვიდობის მიღწევასაც. შეკითხვები ნე
თლის მიღწ
 ი სამშ
 ვ იდობო გეგმისათვ ის:
ბისმ იერ
1. რა მეთოდით შეიქმ ნ ა ეს გეგმ ა, რა დევს მის უკან? დია
ლოგი ცალკ ეულ მხარეებ
 თან და ყველა მხარესთან ერთად?
 ლ
 იქ
რაიმე საცდელი მოლაპარაკება? ანალოგია სხვა კონფ
ტებთ
 ან? ინტუიცია?
2. რამდენად მისაღებია ეს გეგმა ყველა მხარისათვ ის? თუ არ
არის, რა შეიძ ლ
 ება, რომ გაკეთდ
 ეს?
3. რამდენად თვითმ დ
 გ
რ
 ადია გეგმ ა (თუკი საერ
 თოდ მოხდ
 ა
მისი რეალ
 იზება) თუ არა, რა შეიძლება, რომ გაკეთდეს?
4. გეგმა ავტონომიურ მოკონფ
 ლიქტე მხარეების ქმედებას ეფუძ
 ერებზეა დამოკიდებული?
ნება, თუ აუტს აიდ
 ინებულია გეგმ აში პროცესი, თუ ვინ,
5. რამდენად გათვალისწ
რას, როგორ, როდის და სად გააკეთებს, თუ ის მხოლოდ
შედეგებს ეხება?
6. რამდენად ემყარება გეგმ ა იმას, რაც მხოლოდ ელიტის ან
მხოლოდ ხალხის გასაკეთებელია, თუ ორივეს შეუძლია ამის
გაკეთება?
7. ითვალისწ
 ინებს თუ არა გეგმ ა მიმდ
 ინარე კონფ
 ლ
 იქტების
გადაწყ ვ ეტის პროცესს, თუ იდეა მხოლოდ ერთჯ
 ერადი შე
 ინებს?
თანხმების მიღწევას ითვალისწ
8. არის თუ არა გეგმ აში გათვ ალისწინებული სამშ
 ვიდობო/კონ
ფლიქტის ტრანსფ
 ორმაციის სფეროში განათლ
 ება ხალხ
 ისათ
ვის, ელიტისათვის, ორივესთვის?
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9. თუ ადგილი ჰქონდა ძალადობას, რამდენად ითვალისწინებს
გეგმა შერიგების პროცესს?
10. თუ ადგილი ჰქონდა ძალადობას, რამდენად ითვალისწი
ნებს გეგმა რეაბილიტაცია/რეკონსტ
 რუქციას?
11. რამდენად შექცევადია გეგმა იმ შემთ
 ხვ ევისათვის, თუ იგი
არ იმუშავებს?
12. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ამ კონფლიქტისათვ ის იმუშავებს,
ხომ არ შექმნის ის ახალ კონფ
 ლიქტებსა და პრობლემებს?
საჭიროა კონფლიქტის რუკის შექმნ ა, უკეთ გარკვევა მის ფეს
ვებში. მშვიდობა ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიას უნდა
მოიცავდეს.
 ავსებლ
 ობა ახალ ამბებს ა
არსებობს ერთი პრობლემა. ესაა შეუთ
(დრამატიულ, ნეგატიურ, ელიტისტურ) და მშვიდობას (როგორც,
რაღაც ყველასათვის დამამშვიდებელს, პოზიტიურ
 ს) შორის; მშვი
 ოს ძალადობისა და
დობა, როგორც თვითოეულის უფლება იცხოვრ
არასაჭირო ჩარევების გარეშე. გამოსავალი ჟურნალისტებისათვის
იქნება ფოკუსირება მშვიდობისათვის დრამატიულ, მაგრამ პოზი
ტიურ ბრძოლაზე, რომელშიც ჩართულია უამრავი ხალხი, დღე
ვანდელი დღის გმირები. შეიგრძენით მათი ტკივილი, წამოწიეთ
მათი სახეებ
 ი, აჩვენეთ და დაანახეთ ხალხს ისინი. სხვა რაღა
უნდა იყოს დემოკრატიის საგანი?
სავარჯიშო: დაწერეთ მოკლე მოთხრ
 ობა (რეალური, ან თქვენი
ფანტაზიის ნაყოფი) სამშვიდობო ბრძოლაზე. მიიღებს მას-მედია?
რატომ? რატომ არა?
48. სამშვიდობო ტრანსფორმაცია: რეკონსტრუქც
 ია ძალადობის
შემდეგ
რა თქმა უნდა, არავინ იტყვის, რომ III ფაზის საქმ ეა I ფაზაზე
დაბრუნება, მაგრამ ხშირად ისე იქცევიან, თითქოს მთელი “ფი
ლოსოფია” ამაში იდოს. შესაძლოა, არსებობდეს შეთანხმ ება რეა
ბილიტაციის თაობაზე, მაგრამ როდესაც დანარჩ ენ სამზ
 ე მიდგება
საქმე, პრობლემები ხვავდება.
შესავალში ითქვა, რომ უამრავი რამ არის ისეთი, რაც I ფაზაში
შეიძლება მოგვარდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ მოვლენების ის
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ავბედითი განვ ითარება, რასაც ძალადობა მოჰყ ვ ება. თუ კონფლიქ
ტის ერთ-ერთი ფესვი, ძალადობა, სტრუქტურაში ბუდობს, ღვთის
გულისათვის, შეცვ ალეთ ეს სტრუქტურა! დემოკრატია მშვენიერ
 ია,
როგორც ფორმულა, მაგრამ იგი უმრავლესობის სამსახურშია და ამ
უმრავლესობისთ
 ვისაც კი (ისევ გვატემალას მაგალითი) პრობლემა
იქნება ის, თუ მოცულობის რესურს ის ჩადებას შეძლებენ ისინი ამ
დემოკრატიულ პროცესებშ
 ი. კიდევ ერთი პრობლემაა – რა მოხ
 ინალები უბრალოდ არჩევნ ებშ
 ი გაიმ არჯვებენ და
დება, თუ მარგ
 ოვენ. ამ დროს ადამიან ის
დამატებით ძირეულ ცვლილებებს მოითხ
უფლებების დაცვა წინ იწევს, მაგრ
 ამ ძლიერ მნიშვნელოვანი ნა
 ვილეში
წილი – ეკონომიკური და სოციალური უფლებები, სინამდ
 ვ ადი.
ვერ იქნება მართ
 რუქტურირება უნდა მოიცავდ
 ეს ისეთ უმნიშვ ნ ელოვანეს
რესტ
საქმ იანობას, როგორიცაა ვოლუნტ
 არული ორგანიზაციებ
 ის მიერ
სამოქალაქო საზოგადოებ
 ის შენება, ეს კი უნდა ხორციელდებოდეს
კონფ
 ლიქტის საზღვ რ
 ების მიუხ
 ედავად, ახლანდელი და მომავალი
 იქტების მიუხ
 ედავად.
კონფლ
 ურირება უნდა შეიცავდ
 ეს ომის და ძალადობის მა
რეკულტ
 ურების (ისეთების, სადაც საზოგადოდ გმირობა
დიდებელი კულტ
 ირდება, კერძოდ, ვთქვათ – მაჩოიზმს)
ძალადობის აქტებს უკავშ
გაკიცხვას. თუკი იმართ
 ება კამპანიებ
 ი ნარკ ოტიკების მოხმარების
გაკიცხვ ის მიზნით, რატომ არ შეიძლ
 ება, რომ ასეთი კამპ ანიები
 ოს ძალადობის წინააღმ დეგ?
გაიმართ
სავარჯ
 იშო: რა შეიძ ლ
 ება გაკეთდეს ჰორიზონტ
 ის გასაფართო
ებლად ფაზაში, როდესაც საზოგადოება დანგრეულია ომისაგან?
სხვა სიტყ ვ ებით რომ ვთქვ ათ, გადავიდეთ რეაბ
 ილიტაციის ა და
აღმშენებლობიდან ისეთ ფაქტორებზე, რომელიც ძალადობის რეპ
როდუქციას ახდენს და შეუძლია III ფაზას გააიგივოს (გაუტო
ლოს) I ფაზასთ
 ან (III ფაზა = I ფაზა)?
49. სამშ
 ვ იდობო ტრანსფორმაცია: შერიგება ძალადობის შემდეგ
თუ გადავხედავთ შერიგების სხვადასხ
 ვ ა მიდგომების ჩამონათ
ვალს, შევამჩნ ევთ კონფლიქტის მხოლოდ ერთიმიზეზის ფარგლ
 ებში
განხილვ ის ტენდ
 ენციას. მაგალითად, ცუდი მოქმედი პირები და
შერიგება მხოლოდ ერთი მიდგომის ტერმ ინებში: იურიდიულ
 ი/
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დასჯის მიდგომა. ფაქტიურად, საერთაშორისო ტრიბუნალები ეხება
ამ ერთადერთ მიდგომას, რომელიც დღეს გამოიყენება საერთაშო
რისო საზოგადოებ
 ის მიერ, რათა მოახდინონ/მოხდეს წარსულის
დამუშავება.
მე არ ვაპირებ რაიმეს მტკიცებას ამ მიდგომის საწინააღმდეგოდ,
არამედ ვეწინააღმდეგები მხოლოდ ამ მიდგომის განხორც
 იელებას.
ის, რომ ამ მიდგომაში სადამსჯელო ქმედება მოიაზრ
 ება, ნიშნავს
იმას, რომ ეს ძალადობის შემდგომ განვ ითარებას შეუწყობს ხელს.
რა თქმა უნდა, იმათ ვინც მსხვერპლია, აქვს უფლება, რომ მათმა
შემთხვევამ მაქსიმალური საჯაროობა მოიპოვოს და ამას ალბათ,
გარკვეული მოსაშუშებელი ეფექტიც ექონება. თუმც
 ა სადაოა, მი
ანიჭებს თუ არა ღრმა კმაყოფილებას ამ ადამიანებს იმის ცოდნა,
ან მტკიცებულების მიღება, რომ დამნაშავეებ
 ი დაის აჯნენ.
 იანი ფორმა შეიძ ლება იყოს
შერიგების გაცილებით უფრო ეფექტ
მებრძოლი მხარეების განიარაღება და შემდეგ მათი ერთობლივი
 რ
 უქციის პროცესში, რაც მათ დაანგრ
 იეს.
ჩართვა იმის რეკონსტ
ამან შეიძლება რომელიმე გარე მხარის ბიზნეს შესაძლებლობებს
შეუშალოს ხელი, მაგრამ ვინ იტყვის იმას, რომ ის შესაძლებლო
ბები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შერიგებისა?
კიდევ ერთი ფორმა არსებობს – კონფლიქტების ერთობლივი
გადაწყვეტა. ამ დროს ერთობლივად განიხილება ის უბედურება,
რომელიც მათ თავს დაატყდათ, და იძებნება გზები, რათა ეს აღარ
განმეორდეს მომავალში. ეს თუ ორივე დონეზე – ელიტისა და
 ი ექნება.
ხალხის – განხორციელდა, ალბათ, ძალიან ძლიერი ეფექტ
სავარჯიშო: 45 ნაწილის სიიდან შეარჩიეთ ერთი კონფლიქტ
 ი.
შეეცადეთ ააწყოთ შერიგების ნარევი. სავარჯიშო: თქვენ მოსა
მართლეხართ, რომლ
 ის წინაშეა მოძალადეკრიმინალი. მოიფ
 იქრეთ,
წარმოადგინეთ წინადადება, რომელიც შეიცავს არა ერთ, არამედ
ათივე მიდგომას
50. სამშვიდობო ტრანსფორმაცია: შექცევადი ტრანსფორმაციის
შექმნა
წინგადადგმული ნაბიჯი იყო დიპლომატებისათვის, როდესაც
მათ მოაწყვეს “მიმოხილვითი კონფერენცია”, სტანდარტული მა
ხასიათებელი მათი პროტოკოლებისათვის, რომელიც, ეჭვი არაა,
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ნაწილობრივ ვერსალის შეთანხმებით იყოინსპ ირირებული(ნეგატი
ურად). აქ გვინდა იმის არგუმენტ
 ირება, რომ უბრალოდ საჭიროა
ფრთხილი მიდგომა, რათა სამშ
 ვ იდობო პროცესი რბილად განხ
 ორ
ციელდეს. ლითონზე ამოტვიფრ
 ა გულისხმ ობს შეუცდომელ ქმედე
ბას, რაც ადამიან ს არ ახასიათებს; ეს ტრადიცია იმათგ
 ან მოდის,
ვინც საკუთარ თავს ქვეყნ ად ღმერთის მოვლ
 ენილად მიიჩნ ევდ
 ა.
თანაც უნდა გვახსოვდეს, რომ პროტოკოლის ხელახალი გადაშლა
 მობს მაინ ც
დ
 ამაინც შერბ
 ილებულ მიდგომას რომელი
არ გულისხ
მე მხარის მიმართ. ასე იყო კორეის რესპუბლიკასა და იაპონიას
შორის წარმ ოებ
 ული სამშ
 ვ იდობო მოლაპარაკებების დროს 1965
წელს. მაგრ
 ამ მაშინ უგულვ ებელყ ოფილ იქნა “კომფ
 ორტ ქალების”
საკითხი, რადგ
 ან ეს საკითხ
 ი ამ დროს არ იყო ღია. ამ შეხვ ედ
 ინებული.
რის დროს მიმოხილვ ითი ნაწილი არ იყო გათვ ალისწ
ასე რომ, ეს საკითხ
 ი აღარ დამდგ
 არა. ემპირიულ სამყ აროში არ
 ენცია რთულ საკითხებთ
 ან დაბრ
 უნებისა, რომლებიც
სებობს ტენდ
არავის ან ძალიან ცოტა ხალხს ჰქონდა წინასწ
 არ განჭვ რ
 ეტილი.
ამ დროს, უმჯობესია, ვიყოთ უფრო ზომიერი. გულდასმით შე
 ხვევაში ჩვენი ყველაზე საყვ არელი ფორმულებიც
მოწმ ების შემთ
კი, შესაძლოა გადასასინჯ
 ი გახდ
 ეს.
სავარჯ
 იშო: შექც
 ევადობა შეიძლება მიმზიდვ ელად ჟღერდეს.
შეგიძლიათ მოიფიქროთ ამ პოზიციის საწინააღმდეგო რაიმე არ
 ები? რაიმ ე, რაც უდავოა?
გუმენტ
სავარჯიშო: გადახედეთ 45 ნაწილში მოტანილ ინიციატივებს. აქ
არის ზოგადი მახასიათებლები, როგორებიცაა მაგალითად, კონდო
მინიუმ ი/ერთ
 ობლ
 ივი სუვერენიტეტი, ორი ქვეყნ ის გაზიარ
 ებული
პასუხისმგებლობა ტერიტორიაზე, ქვეყნების კონფედერაცია, რაც
ახლო პარტნიორობას გულისხმობს. შექცევადობა ამგვარ ინიცია
ტივებს თან სდევს. როგორ შეიძ ლ
 ება წარმ ოვიდგ
 ინოთ კონდ
 ომი
ნიუმისა და კონფედერაციის შექცევადობა თუ ეს საჭირო შეიქნა?
როგორი იქნება პოზიციებ
 ი უკან გადაად
 გ
 ილების შემთ
 ხ
 ვ ევშ ი? რო
მელი სხვა ინიციატ
 ივა იქნებოდა შექც
 ევადობის თვალს აზრ
 ისით
რთული? (ერთ-ერთი პასუხი: ფედერაცია).
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დიალოგი ავტორსა და ეშმაკის ადვოკატს/ შორის (A– ავტორი
– იოჰან გალტუნგი, (JG); DA – ეშმაკის ადვოკატი;)
ეს დიალოგი ეფუძნება ტრენინგების დროს დასმულ შეკითხ
ვებს. როგორც წესი, პასუხები უფრო მეტ შეკითხვებს წარმოშობს.
DA: თუ შეიძლ
 ება, მომეცით ტრანსცენდ
 ის მეთოდის თქვენეუ
ლი განმ არტება. რა უდევს მას საფუძვლად, ოღონდ რამოდენიმე
სიტყვ ით და არა მეცნიერულ ჟარგონზე!
 ოვნაა. აი, თეზისები, რომელიც, ჩემი აზ
JG: მშვენიერი მოთხ
რით, სარწმუნოა (80%):
თეზისი 1: კონფლიქტის მილიტარულ/ძალადობრივი გადაწყვეტა
არ არსებობს. ასეთი გადაწყვეტილებები მდგრადი არ არის, რადგან
ის, ვინც აგებს, ტრავმირებულია და მისთვის ეს გადაწყვეტილე
ბა მიუღებელია. მიუხედავად ამისა, ძალადობა გამოიყენება და
ძირეულ კონფლიქტს მეტა-კონფლიქტს უმატებს.
თეზისი 2: ადამიანები კონფლიქტის დროს ძალადობას იყენებენ
მაშინ, როდესაც ბლოკირებული მიზანი მნიშვნელოვანია მათთვის
და ისინი ვერ ხედავენ, რომ ალტერნატივა არსებობს.
თეზისი 3: მეტა-კონფლიქტს და იმას, თუ “ვინ იგებს”, ამოაქვს
ზედაპირზე ძირეული კონფლიქტი, კონფლ
 იქტის ტრანსფორმაცია
კი იძირება, მედიაშიც კი.
თეზისი 4: ადამიანები ვერ ხედავენ ალტერნატივებს, რადგან
გაუნათლებლობა კონფლიქტის დარგში გადაწყვეტის საშუალებათა
ლიმიტირებას უწყობს ხელს, მათთვის, აგრეთვე, ბლოკირებულია
კრეატიულობა.
თეზისი 5: ადამიანებს აკლიათ განათლება კონფლიქტ
 ოლოგიაში,
რადგან მიდგომა “ძალით მოპოვება და ყველაფერი მოგებულისაა”
დომინირებს საზოგადოებაში.
თეზისი 6: კრეატ
 იულობის ბლოკირებას იწვევს ძალადობით გა
მოწვეული სიძულვილი; ასევე რჩეულთა (დიდი ადამიანები და
დიდი ძალაუფლება) ქმედება და კონფლიქტის სამუშოს მონოპო
ლიზების სახელმწიფოთაშორისი კულტურა.
თეზისი 7: დიდი ადამიანები/დიდი ძალაუფლება კონფლიქტის
სამუშაოს მონოპოლიზებას ახდენს, რათა გაზარდოს საკუთარი ძა
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ლა და მიიღოს მეტი მოგება კონფ
 ლ
 იქტის შედეგად (გადანაწი
ლებიდან).
თეზისი 8: კონფ
 ლ
 იქტ
 ის გადაწყვ ეტისას კონფლ
 იქტს განიხი
ლავენ, როგორც ორ მხარეს შორის არსებულ წინააღმდ
 ეგობებს,
რომელიც “მესამე არა დაინტერესებულ მხარეებ
 ს” საჭიროებს.
თეზისი 9: “არა დაინტერესებული მხარეებ
 ი” არ არსებობენ.
რეალურ კონფლიქტებშ
 ი არსებობს ბევრი მხარე, თავისი მეტ-ნაკ
ლებად მისაღები მიზნებით.
თეზისი 10: “ყველა მხარის შეხვედრ
 ა მაგიდასთან” მათ ნაკლ
 ებად
კრეატ
 იულად და ძლიერთა მხრიდან მეტად მართ
 ვ ადად აქცევს.
თეზისი 11: მდგრ
 ადი და მისაღები კონფლიქტ
 ის ტრანსფორმა
 ლიქტის მუშაკის” მიზანია და არა ფარული
ცია ნამდვ ილი “კონფ
გეგმა.
თეზისი 12: ემპათიურ
 ი დიალოგები ყველა მხარესთან (ცალცალკე) – ეს ერთ-ერთი მიდგ
 ომაა მისაღები მიზნების გამოვლ
 ე
ნისათვის.
თეზისი 13: დიალოგები ყველა მხარესთან (კრეატიულობის ჩარ
 ი მიდგომაა მისაღები მიზნ ების თავსებადობის
თვით) ერთ-ერთ
მიღწევისათვის.
თეზისი 14: კონფ
 ლიქტ
 ის წამოწევა იქიდან, სადაც იგი იმყოფება
და ჩასმ ა სადმ ე სხვა ადგილას, რათა მოხდეს არაძალადობრივი
 ეწყობა – ერთ-ერთი მიდგ
 ომაა კონფლიქ
ტრანს ფორმირების ხელშ
ტის ტრანსფ
 ორმირებისათვის.
თეზისი 15: კონფლიქტის განხ
 ილვა ახალი კუთხით შესაძლოა
ემსახურებოდეს ახალი პერსპ ექტივის განვ ითარებას, რასაც შეი
ძლება დავეყრდ
 ნ ოთ, რათა ვაწარმ ოოთ მეტი დიალ
 ოგები კონ
ფლიქტის ირგვ ლივ.
თეზისი 16: შესაძლოა “ყველა მხარის შეხვ ედრ
 ა მაგიდასთან”
სასარგ
 ებლო იყოს დასკვნ ითი ნაწილისათვის და შესაძლ
 ოა არც
იყოს საჭირო, რადგან ახალმ ა მდგრ
 ადმ ა სისტ
 ემამ ხელი შეუწ
 ყო
ყველასათვის მისაღები წინადადებების შემუშავებას და კონფლიქ
ტიც გაუჩინარდა.
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DA: შეჩერდი! მეტის მოსმენა არ შემიძლია. მე არ ვეთანხმები
ყოველივე ამას. და, საერთოდ, რაღაც ძალიან გაგიტაცა მეცნიე
რულმა ყბედობამ.
JG: კარგი. იქნებ, დავეყრდნოთ ამ თეზისებს და მივყვეთ ნე
ბისმიერი თანმიმდევრობით, რათა სათითაოდ ყველაფერი ვაკრი
ტიკოთ?
DA: კი ბატონო, ბოლოს და ბოლოს ეს ტრანსცენდის მეთო
 ამ მე, ნამდვილად, ამ დისკურს თან დაკავშირებითაც
დია. მაგრ
მაქვს სათქმელი.
JG: “დისკურსიც” ხომ მეცნიერული სიტყვაა!
DA: ეს სიტყვა მანამდე არსებობდა, სანამ თქვენ, ადამიანები
მას გამოიყენებდით. ახლა, მოდი, ძალადობით დავიწყ ოთ. შენი
პოზიცია ნეგატიურია. მაგრამ სამყარო არ არის ასეთი მარტივი.
შენი პოზიცია იდეოლოგიურია, აბსტრაქტული. ძალადობა არ არის
შეუთავსებელი იმასთან, რომ კონფლიქტში ჩართული რომელიმე
მხარე მზადაა, იყოს მსხვერპლი. მას შეუძლია: (ა)დაინახოს შედეგი,
როგორც მაღალი ძალების მიერ ნაკარნახევი, ან (ბ)საიდუმლ
 ოდ
იზეიმოს განთავისუფლება შეუძლებელი მიზნისაგან.
JG: მე ვფიქრობდი ამაზე და დავუშვი, რომ ჩემი ორი გზა
ოდნავ გამარტივებულია! მაგრამ უფრო მაღალი ძალაა ღმერთი,
აქედან გამომდინარე, მზაობა დამოკიდებული იქნება ბედისწ
 ერა
ზე ორივე მხრივ – ღმერთის უცოდველობასა და ღმერთის მიერ
სიმართლის გამოვლენაზე. ვეჭვობ, რომ ეს ორმაგი ბედისწერა
დღესდღეობით გავრცელებული იყოს. წარმატებული ღმერთისათ
 ალია, უცოდველობა კი ამჟამად
ვის სახელმწიფო ყოველთვის მართ
კონსტრუირებულია ემდეგნაირად – “დემოკრატიული სახელმწი
ფოები არ შეიძლება იყონ მტყუანნი”, ეს წარმოადგენს მამოტი
ვირებელ ძალას, რათა შეუერთდე ამ კლუბს. ეს კარგია, მაგრამ
პრობლემებს ქმნის, როდესაც საქმე ეხება ქრისტიანული ქვეყნების,
ან დემოკრატიების, ერთმანეთთან ომს. მათი უმრავლესობა წავა
ომზე, მით უფრო ადვილად, რაც უფრო მეტად განსხვავებულები
არიან ისინი სტრუქტურული და კულტურული თვალსაზრისით.
DA: შესაძლებელია. მაგრამ, რას იტყვი მეორე მოსაზრების შე
სახებ?
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JG: ვფიქრობ, დაგეთანხ
 მ ები. მაგრამ ვიტყოდი: ხომ არ აჯობებს
დიალოგი აწარმ ოო, და ისე მიხვიდე ამ მოსაზრ
 ებამდ
 ე?
DA: ახლა მოგახს ენებ პრობლემის მილიტარული გადაწყვეტის
სამ მაგალითს: აშშ-ს სამოქალაქო ომი, მეორე მსოფლიო ომი ევ
როპაში და ომი იაპონიასთან. მონობა, გერმანული ნაციზმი და
იაპონური მილიტარიზმი დამარცხ
დ
 ა, მათ მიიღ
 ეს ეს დამარცხება
და არც თუ ისე სიამოვნ ებით (არ მიუტოვებიათ ბოლომდე თა
 ი მიზნები).
ვიან თ
JG: ვერ შეგედავები – გამარჯვ ება მართლაც ძალადობრივი/
ომით/მილიტარული იყო. პირვ ელიდან მოდის წარმოქმ ნა ისეთი
მილიტარული შეერთებული შტატებისა, რომ შესაძლებელი გახ
 ობები, მეორიდან კი ჩამოყალიბდ
 ა
და 1898-1902 წლების დაპყრ
აშშ, საბჭოთა კავშირი და ჩინეთი, რომელთაც ძალუძთ დიდი
ომების წარმოება.
DA: და მესამედან?
JG: დამარცხების ძირითადი არათვ ალს აჩინო პირობა არის სა
 თან დაბრ
 უნება და რევანშის წყურვ ილი. სამოქალაქო ომის
კითხ
შედეგად დე-ფაქტ
 ო (და არა დე-იურე) მონობა არ მოსპობილა.
ძირითადი საკითხი იყო ფედერაცია კონფ
 ედერაციის საწინააღმდე
 ეობ
 ითაც ძალადობრივად
გოდ; ესაა საკითხი, რომელიც დღესდღ
მიმდ
 ინარეობს სამხედროთა მიერ და არა მხოლოდ სამხ
 რეთშ
 ი.
ვეჭვ ობ, რომ ჩვენ ვიცნობთ იმ ტრავმ ების კოლოსალურ შედეგებს
რაც აწუხებს გერმანიასა და იაპონიას. ზოგიერ
 თი მათგ
 ანი მოგ
ვიან ებით, თაობ
 ების შემდ
 ეგ, გამომჟღავნდება. მიუხედავად ამისა,
შემიძლ
 ია გავაძლ
 იერო შენი მოსაზრება. სან-ძუს ტიპის ძალადობა,
გამოუყენებელი პოტენციალ
 ი, შესაძლოა ამუშავდეს, მაგრ
 ამ არა
კლაუს ევიციანური ძალადობა, რომელიც ცნობილია, როგორც “პო
ლიტიკის გაგრძელება სხვა საშუალებებით”, ფაქტიურ
 ად, “ყველა
საჭირო საშუალებით”. ამგვარი ძალადობა გამოიყ ენებოდა კოალი
ციის მიერ (აშშ-ს წინამძღოლობით) კუვეიტის წინააღ
 მ დეგ (gulf
 ივი რაიმ ე მზაობა.
war). ვეჭვობ, რომ იქ ყოფილიყო ძალადობრ
 ობელი?
DA: იქნებ სან-ცუ ჩემთვის არ არის საკმარისად დაუნ დ
JG: კლაუს ევიცი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ სატანურია. მისი არ
სი იმაშია, რომ მტრის, სხვის განადგურება რაციონალური ხდება.
შენი მიზანი გაიმარჯვებს, რადგან აღარავინ არსებობს, რომ გზაზე
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გადაგეღობოს. ჰოლოკოსტები, დამახასიათებელი კოლონიალ
 იზმ ის,
ნაციზმ ისა და ბოლშ
 ევიზმისათვის – ლოგიკურად ნაგულისხ
 მ ებია.
მაშინ, როცა ჩემთვ ის სან-ძუ გაერო-ს ქარტიის, მე-6 თავით გათ
ვალისწინებულ, მშვიდობის შენარჩ უნებას (peacekeeping, defensive
defence) ეხმაურება, კლაუსევიცი ვარგა მე-7 თავისათვ ის, ესაა –
“მშვ იდობის დამყარება ძალით”. უსაფრ
 თ
 ხოების საბჭოს 678 რე
ზოლუციაში ასეთი ფორმულირებაც კი არის “ყველა საჭირო სა
 ებით”, რაც უკავშირდება აშშ ქმედებას ერაყშ
 ი 1990 წელს.
შუალ
ნებისმიერი პოლიციური ძალადობა წარმოქმნის უკუქმედებას.
 ის ძირს შენს
DA: მაგრამ განა ეს მნიშვნელოვნ ად არ უთხრ
პოზიციას ძალადობასთან დაკავშირებით? შენ ამბობ “მშვიდობიან ი
 აა “ემპათია, არაძალადობა, კრეატ
 იულ
 ობა”
გზით” და შენი მანტრ
როგორც ატიტუდზე, ქცევასა და დაპირისპ ირებაზე ზემოქმ ედების
გზა კონფლ
 იქტში. წარმოიდგინე მტერი, ან “სხვ ა, მეორე”, რო
გორც შენ მას ეძახი, გარშემორტყმული მშვიდობისმყოფელებით,
ან ტერიტორიული თავდაცვის წინააღმდეგ დებს პირობას, რომ
არ იმოძრავებს თავისი საზღვრების იქით, მაგრ
 ამ გაუს წ
 ორდება
იმას, ვინც მას დაარღვევს. შენი პირობაა, არ გამოიყ ენო ძალა
დობა. ხომ არ არის ეს მტრის მოპატიჟება?
JG: გეთანხმები, ჩემი პოზიცია არ არის აბსოლუტური პაცი
 ან ამ კომპ ლ
 ექსურ სამყაროში
ფიზმი. მაგრამ გეთანხმები, რადგ
საჭიროა კომპლექსური პოზიციები და აბსოლუტური პაციფიზმ ი
 ას, როგორც აბსოლუტური სო
ისევე ძნელად უძლებს ამ გამოცდ
ციალიზმი, ან აბსოლუტური კაპიტალიზმი. აბსოლუტიზმი საერ
თოდ მარტივია. პოზიცია, რომელსაც მე ვიცავ არის ძალადობის
მიმართ დიდი ყურადღების გამოჩენა, განსაკუთრ
 ებით, როდესაც
მას განიხილავენ, როგორც უკანასკნელ იმედს. აკეთე ყველაფერი,
არსებობს უამრავი რამ, რაც შეიძ ლ
 ება აღმოჩნდეს ემპათიისა და
კრეატიულობის სახელის ქვეშ მოქცეული. ჩემი აზრით, ამგვარი
შესაძლებლობების გამოყენება ნაკლებად ხდება და გაცილებით
 ების.
მეტად – ძალადობის, როგორც უკანასკ ნელი შესაძლო საშუალ
 უმენტალური ასპექტის
DA: შენი პოზიცია ძალადობის ინსტრ
თაობაზე მაინც
დ
 ამაინც არ მაწუხებს. შენ ამბობ, რომ ძალადობა
არ მუშაობს და კონტრპროდუქტიულია, რადგან წაგებულს რე
ვანში სურს და მოგებულს – დიდებაც და რაღაც მეტიც. ამაზე
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კიდევ შემიძლ
 ია დაგეთანხმო. მაგრ
 ამ პოზიცია ზედმ ეტად რაცი
ონალურია. სად არის მისი ექსპ რესიულ
 ი ნაწილი? არა საჭირო
“პოლიტიკის გაგრძელება”, რაც უკვე ინსტ
 რუმენტალურია. ჩემი
სატანური კოლეგა კლაუს ევიცი კი არ არის, არამედ ადამიანე
ბის ის ნაწილი, ვიზეც ლაპარაკი არ ყოფილა – ძირითადად მა
მაკაცები, ბიჭები, რომელთ
 აც უბრალოდ უხარიათ ძალადობაში
მონაწილეობ
 ა: იმიტომაც, რაც მსხვ ერპ ლს მოსდ
 ის – დაზიან ება/
ტკენა; იმიტომაც, რასაც ძალადობა მათ სთავაზობს – რისკი, ხი
ფათი, გამბედაობა, გმირობა, შეწირვა, ამხანაგობა! რომ სხვა რომ
არაფერი ვთქვ ათ, უბრალოდ ნადავლ
 ის მოპოვება, გაუპ ატიურება;
თუ რაიმე გსურს – იღებ!
JG: ისტ
 ორიაში საკმ არისზ
 ე მეტია მონაცემები, რომელიც გა
 ად, რომ ამჯერადაც მართ
 ალი ხარ.
მოდგება იმის დასასაბუთებლ
მაგრამ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ძალადობის ხიფათი არ არსე
ბობს, და უფრო ღრმა მიზეზების გამო, სადაც ერთვ ება არქეტიპე
 ისია, რომ მოვკვეთო ძალადობა ჩანასახშივე,
ბიც. ჩემი თვალს აზრ
რამე გავაკეთო კონფ
 ლ
 იქტ
 თ
 ან დაკავშირებით მანამ, სანამ ის არ
შესულა ძალადობის ფაზაში, რომელსაც ახლავს ენით აუწერელი
 ის გართულება და ძირეულ
 ი კონფ
 ლ
 იქტ
 ისადმ ი
ტანჯვა, მომავლ
 ებობა. და არა იმიტომ, რომ არ გეთანხ
 მები იმაში, რასაც
უყურადღ
შენ ამბობ, არამედ, იმიტომ, რომ ვთვლ
 ი, ის, რასაც შენ ამბობ
ძალიან მნიშვ ნელოვანია. ყველა ეთანხ
 მება ე.წ. “პრევენციულ მუს
ლიმატიას”, მაგრამ საქმე ის არის, თუ რა მოცულობით.
DA: მოდი, გავაგრძ ელოთ. შენ განიხილავ ძალადობას, როგორც
ბლოკირებულ მიზანზ
 ე საპასუხო რეაქციას, ძველი ფრუსტ
 რ
 აცია ესიის ჰიპოთეზის ვარიაც
 იას. მაგრ
 ამ განა ეს კულტურაზე არ
აგრ
არის დამოკიდებული? რას იტყვ ი კონფლიქტიდან განრ
 იდებაზე,
უარზე მასში მონაწილეობ
 აში?
JG: რა თქმა უნდა. და რას იტყვ ი აპათიაზე? მე ვთვლ
 ი, როდე
საც ადგილი აქვს ძალადობას, ეს ნიშნავს, რომ ძირითადი მიზნები
 ამ არასაკმ არისი პირო
ბლოკირებულია. ეს არის აუცილებელი, მაგრ
 იები, რომელიც ხანგრძ ლივი
ბა. შესაძლოა არსებობდეს სხვა რეაქც
ზემოქმედებისას არანაკლებ დამღ
 უპვ ელი აღმოჩნ დება. დათრგ
 უ
 ოატ
 ირებული ადამიან ები, რომლ
 ებიც უსასრულოდ
ნული, ექსპლ
იტანჯებიან სტრუქტურული ძალადობის გამო, იმის ნაცვლად,
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რომ ადგნენ და თარგმ ნონ თავიან თ
 ი ძირეული მოთხ
 ოვნილებე
ბი ძირეული უფლებების ენაზე. სხვა სიტყ ვ ებით რომ ვთქვათ,
ძალადობის მიზეზად მე განვიხილავ იმ სხვა ფაქტორებს, რო
მელზეც ჩვენ შევთანხმდით და განვსაზღვრეთ, როგორც უფრო
მარგინალური. ადამიანები, განსაკუთრებით მამაკაცები, ხდებიან
მოძალადეები. მაგრამ მათ სურთ, რომ ჰქონდეთ მიზეზები თა
ვისი ძალადობისათვის, რათა დაიკანონონ იგი. მე ვისურვებდი,
რომ გამომეცნო ეს მიზეზები, რადგან ვფიქრ
 ობ, ისინი იმ მი
ზნებს შორის აღმოჩნდება, რომლთა კონს ტატირება არ ყოფილა
 ებული სერიოზ
 უ
კონფლიქტში. სწორედ ამ მიზეზებს განს აკუთრ
ლობით უნდა მოვეკიდოთ.
 არი მეტა-კონფლიქტის მაგალითიები, რომელიც დევ
DA: მითხ
ნის ძირეულ კონფლიქტს.
 ვ ილი კონფ
 ლიქ
JG: დავუბრუნდეთ ცივი ომის შემთხვ ევას. ნამდ
ტი ეხებოდა საზღვრებს და იმას, თუ ვინ არის ბატონი აღმო
სავლეთ ევროპაში; და ისეთ ღრმა ღირებულებებს, როგორიცაა
კაპიტალიზმი/ სოციალიზმი, რეპრეზენტ
 ატული დემოკრატია პრო
ლეტარიატის დიქტატურის საპირისპიროდ და ლიბერალიზმი/მარ
ქსიზმის მსოფლიო ხედვა. თუმცა ძირითადი კამათი, ინტერესი
 ებებს,
და კონფლიქტი ეხებოდა საზოგადოდ ძალადობის საშუალ
კერძოდ, ბირთ
 ვულ იარაღს, უფროკონკრეტულად, მის მატარებლებს.
მთავრობები, ისევე როგორც სამშვიდობო მოძრაობ
 ა, 1949 წლიდან
მოყოლებული სწორედ ამას უთმობდ
 ნენ ძირითად ყურადღებას.
საინტერესოა, რომ როდესაც 1973-75 წლებში, ჰელსინკის კონფ
 ე
 იქტ
 ებზე დაიწყეს
რენციაზე ნამდვილ საკითხებზე, ძირეულ კონფლ
საუბარი (აქ იყო ცნობილი – საზღვ რების პრობლემების, ეკონომი
კური ურთიერთობების და ადამიანის უფლებების სამი პაკეტი),
ძირეული კონფლიქტი გაუჩინარდა. ადამიანები კითხულობდ
 ნენ,
ღირდა კი ამ განსხვავებულობის გამო ასეთი ომი? აღმოსავლ
 ეთ
ევროპის დისიდენტურმა მოძრაობამ გაცილებით მეტი გააკეთა,
ვიდრე სამშვიდობო მოძრაობამ, რათა ძირეული კონფლიქტი რე
ალურ საკითხად ექცია – ისინი იღვწოდნ ენ დემოკრატიისა და
ადამიანის უფლებებისათვის. და უკვე აღარავის ეგონა, რომ ცივი
ომი ცხელად გადაიქცეოდა. ნამდვილი კონფლიქტის ტრანსფორმა
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ციამ ნამდვ ილი კონფ
 ლიქტ
 ი განდ
 ევნ ა. ესაა ძირეულ
 ი მოსაძრება.
თეზისი მოქმედებს ორივე მიმართ
 ულებით.
DA: იცი, რა მაწუხებს? ის, რომ შენ იმდენად უგულებელყოფ
ძალადობას, მის მექანიზმებს და ისე მტკიცედ დგახარ ტრანსფ
 ორ
მაციის იდეაზ
 ე, რომ კონფ
 ლ
 იქტის მხარეებისათვ ის იგიყოველგვარი
ძალადობის გარეშეა შესაძლ
 ებელი. თუ შენ არ მიაქ ც
 ევ ყურად
 ლ
 იქტს და ამჯობინებ, რომ შემოუარო მას, ხომ
ღებას მეტა-კონფ
არ ექნებათ ბოროტ ძალებს საკმ არისი დრო, რომ მოამზადონ და
 ესროგონ თავისი საშუალ
 ებები? განა არ გჭირდება განიარაღება,
მოაწ
ან ძალაუფლების ბალანს ი, ან მათი მოსპობა ძალადობის გზით?
უფრო მეტიც, როგორ ფიქრ
 ობ, რომ მხარეები დასხდებიან მოსა
ლაპარაკებლად, როდესაც მათ თავზე ჰკიდია დემოკლეს ხმალი?
 ი ფოკუსირება ძალადობის საშუალებებზ
 ე, ძალა
JG: ნებისმ იერ
დობაზე ფოკუსირების ტოლფასია. ვგულისხმ ობ, იმათ გაძლიე
 რ
 ოლებს ძალადობის საშუალ
 ებებს. ცივი ომის
რებას, ვინც აკონტ
დასასრული მნიშვ ნელოვნად გადაიდ
 ო, რადგ
 ან ზედმ ეტად ხდე
ბოდა ფოკუსირება შეია რაღება/განიარაღებაზე და ძალიან მცირე
 ებზ
 ე.
დად სადავო საკითხ
 ხვ ევაში, შეია რ
 აღების კონტ
 რ
 ოლთ
 ან დაკავშ
 ი
ნებისმ იერ შემთ
 ან ტრანსფ
 ორმ აცია არ ყოფილა.
რებული კონფერენციის მაგიდასთ
იმის დაჟინება, რომ IRA/ETA უნდა მოეხს ნ ას უფლებამოსილება,
ართმევს მათ ძალას, როგორც პირობას რეალ
 ური მოლაპარაკებისა
 ება, გამოყენებულ იქნეს სხვების მიერ ტრან
და, აგრეთვ ე, შეიძ ლ
სფორმაციის ბლოკირებისათვ ის. მე გავამახვილებდი ყურადღ
 ებას
ძალადობის პოტენც
 იალ
 ზ
 ე და ვიჩქარებდ
 ი ძირეული კონფლ
 იქტის
ტრანს ფორმაციას.
 ლიქტის ტრანს ფ
 ორმ აციის შესაძლ
 ებ
თუმცა, არსებობს მეტა-კონფ
ლობაც, რომლიც ვლინდება სლოგანშ
 ი – “საერთო უსაფრთხ
 ოება”.
ჩემთვის ამას მნიშვ ნ ელობა აქვს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, რო
დესაც მხარეებ
 ი ფლობენ ძალადობის იარაღს მხოლოდ როგორც
 აცვის საშუალ
 ებას, რომელიც არ გამოდგება ერთმანეთზ
 ე
თავდ
 ასხ
 მისათვის. მითითება: იქონიეთ ძალადობის მხოლოდ ის
თავდ
საშუალებები, რომელთა უნივერსალიზაციაცა შესაძლებელია. ეს
კი, მეორე მხრივ, ნიშნავს, რომ თქვენ მათ დაუშვ ებთ. ასე რომ,
ძალადობის საშუალ
 ებების უნივერსალიზაციას ჯობია, რომ საერ
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თოდ არ გქონდეთ ძალადობის საშუალებები. ძალადობა თავის
თავად შეუქ ცევადია.
DA: ვფიქრობ, შენი მსჯელობა “გაუნათლებლობაზე კონფ
 ლიქ
ტის დარგში” ქედმაღლურად ჟღერს. ალბათ, შენ საკუთარ თავს
ამ კატეგორიაში არ მოაქცევდი. რა უფლებით ურიგებ ამგვ არ სე
რტიფიკატებს დიდ/ძლევამოსილ ადამიანებს?
JG: ის ადამიანები, რომლებიც საერ
 თაშორისო კონფლიქტებში
 იფო მოღვაწეებ
 ი, გარკვე
ერთვებიან ძირითადად არიან სახელმწ
ულნი საკუთარი ქვეყნის, ან ქვეყნების ჯგუფის ინტერესებში; ან
მუსლიმები, რომელთაც შესაძლოა ამაში უხდიდნენ და მათ ინსტ
 წია იმაში, რომ შეექმ ნ ა
რუქტაჟიც ხდება. გაერომ შედეგს ვერ მიაღ
სანდო კონფლიქტის მუშაკების კორპუსი, მაგრამ მან გააერთიან ა
 ი საქმე გა
მუსლიმებისა და პოლიტიკოსების გუნდები. შინაურ
 ი გადაწყვ ეტა (ADR) რაღაცას
უმჯობესდა. დავის ალტერნატიულ
ახერხებს. მაგრამ ვფიქრობ, საქმეში დომინირებს ლეგალური პარა
 ერება ახალი ტიპის კონფლიქტებს, რომ
დიგმა, რომელიც არ შეეფ
არაფერი ვთქვათ რელიგიურ პარადიგმ აზე, რომელიც კონფლიქტ
 ის
ფესვ ებს უფრო ადამიანში განალაგებს, ვიდრე სოციალურ რეა
ლიებში. სასამართლო+ეკლესიის ნაკლოვანება გახდა, სულ ცოტა,
ადამიანების უმუშევრობის მიზეზი, მაშინ როდესაც მათ მიიღეს
შრომის დანაწილება კონფლ
 იქტის მენეჯერსა და მართ
 ულ კონ
 ი კონფლ
 იქტის მუშაკი.
ფლიქტს შორის. აი, სად შემოდის პრინციპშ
DA: მაგრამ ეს მორიდებული სიტყ ვ ა – მუშაკი, ხომ არ არის
ეს ის, რასაც თქვენ ცდილობთ – აირიდოთ კონფ
 ლიქტის მენე
ჯერის სტატუსის ძიება?
 მები, ძირეული პრობლემაა. მაგრამ გაიხსენე, რომ
JG: გეთანხ
კონფ
 ლიქტის მუშაკს არ გააჩნია ძალაუფ
 ლ
 ება, დასჯა-წახალისების
მექანიზმები. იგი ვერც დასჯის და ვერც წაახ
 ალისებს. მას შეუძ
ლია მხოლოდ შესთავაზოს, მაგრამ ვერაფრ
 ით ვერ მოახერხებს,
რომ მისი შეთავაზება მიიღ
 ონ. უფრო მეტიც, მისი შეთავაზებები
მხარეების დიალოგებზე გადის. თუ ეს დიალოგები კარგად ტარ
დება, მათ აქვთ გაცნობიერების ფუნქცია; თუ ეს ასე არ ხდება,
კონფლიქტის მუშაკს დავა ჰქონია და არა დიალოგი. და ბოლოს,
იდეალური კონფლ
 იქტის მუშაკის მიზანია, კონფლიქტის მისაღები
და მდგრადი ტრანსფორმაცია და არა საკუთარი ინტერესებისა და
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ღირებულებების წამოწევა. გნებავთ, სხვანაირად ვთქვ ათ: მან უნდა
გაითავისოს ღირებულებები და მიმღ
 ებლ
 ობა/მდგ
 რადობა, როგორც
თავისი საკუთარი. კონფ
 ლ
 იქტ
 ი არის სოციალ
 ური ან პოროვნ უ
ლი სისტემების პოტენც
 იურ
 ად სახიფათო მდგომარეობა. შესაძლოა,
ამოიფ
 რქვეს ძალადობა. კონფლ
 იქტ
 ის მუშაკის საქმეა მონაწილეთა
ენერგიის მობილიზება, რათა მოინ ახოს ალტერნ ატიული გზა, რო
 მ ა უნდა უმკურნ ალოს პაციენ ტის სხეულს
მელიც არსებობს. ქირურგ
და არა თხაროს იმისათვ ის, რომ იპოვოს თირკმელები, თვალის
ბადურა ან, თუნდაც, გული.
 ი, კარგი. მაგრ
 ამ ხომ ხვდები, რომ ეს შეიძლება ფუჭ
DA: კარგ
საუბ
 არს ჰგავდეს მაშინ, როცა კონფ
 ლ
 იქტ
 ის მუშაკი თანდათან
ხდება დომინანტ
 ური ძალა კონფლ
 იქტშ
 ი?
 ი ძალა, რათა დაძ
JG: ვხვ დები. მან უნდა იპოვოს თავის თავშ
ლიოს ეს და, ამავე დროს, მოერიდოს იმას, რომ გახდეს მხარეე
 თო მტერი მეტად, ვიდრ
 ე საერ
 თო მეგობარი. ერთ-ერთ
 ი
ბის საერ
 ვ ის ნიშნების უფრო ხშირად გამოყენება, ვიდრ
 ე ძახი
ხერხია კითხ
 ლ
 ემ შეიძლება კანონიდან გამომდინარე
ლის ნიშნებისა. მოსამართ
 ე მოგახს ენოთ. არბიტრ
 ი გეტყვ ით თავის გადაწყვ ეტილებას,
შედეგზ
როგორც სავალდ
 ებულო გამოსავალს, ოღონდ ჯერ საერ
 თ
 ო შე
 ეგ იქნება. მედიატ
 ორი დადებს არასავალდ
 ებულო
თანხმების შემდ
 ეთ, გნებავთ – არა. კონფ
 ლიქტ
 ის მუშაკი
შედეგს, გნებავთ მიიღ
 ოგის დამაჩქარე
ამაზე ნაკლებსაც იზამს და მეტსაც. იგი დიალ
თ
 ან ცალ-ცალკ ე, შემდეგ, თუ ეს სასურვ ე
ბელია. ჯერ მხარეებ
ლია, ერთად. მან შეიძლ
 ება გააკეთოს ფორმ ულირება, რომელიც
მხარეებმა ვერ გააკეთეს, შეიძ ლ
 ება შესთავაზოს ისეთი რამ, რაც
მათ შეუძ ლ
 იათ გააკ ეთონ ცალ-ცალკე, ან ერთად. მაგრ
 ამ, რაც
მათავარია, იგი აშენებს, ცდილობს, რომ ისინი გახდნენ უფრო
 ნი, არაძალადობრივნ ი, კრეატ
 იულ
 ნი და შეძლონ სხვისი
ემპათიურ
დახმ არების გარეშე საქმ ის გაგრ
 ძ ელება.
DA: და თქვენ ამას ძალაუფ
 ლ
 ების სავარჯ
 იშოს არ ეძახით?
 იშოა, მაგრ
 ამ არა აუცილებლ
 ად ძალაუფლე
JG: დიახ, ეს სავარჯ
 ავლ
 ეებ
 ი/სტუდენტ
 ები
ბის. ცუდ პროფესორს უნდა, რომ მისი მოსწ
მის კოპირებას ახდენდ
 ნ ენ. კარგი – ცდილობს მათშ
 ი კრეატიულ
 ო
ბის სტიმულირებას, რათა ისინი ასეთებად კი არ იქცნ ენ, არამედ
კრიტიკულად და კონსტრ
 უქტიულ
 ად მოეპ ყ რ
 ონ მას. ესაა – ძა
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ლაუფლების განაწილება – სხვისი გაძლიერება. ეს ძალაუფლება,
რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მირებულია ნორმატიულ/კულტურული
და არა ანაზღაურებად/ეკონომიკური სავაჭრო მოლაპარაკებით; და
არც დამსჯელ/მილიტარული სანქ ც
 იებით, ბოიკოტებითა და “სამ
შვიდობო იძულებით” მიღწეული.
DA: მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. კონფლიქტის მუშაკში ილექე
 ილება – გაცილებით მეტი, ვიდრე
ბა/გროვდება ღირებული გამოცდ
 ივია, შესაძლებელია
აქვს იმას ვისთვისაც მიდის მუშაობა. ბუნებრ
ამ გამოცდილების კონვერტაცია ძალაუფლებაში.
JG: რა თქმა უნდა. ასეა ყველა პროფესია. და უარესიც: იგი
 ეს – დაიყ ვ ანოს ყველა მხარე და
შეიძლება სქოლასტური გახდ
 ის შემუშავებული
კონფლიქტი შემთხვევებზე, რომელთაც მოუვლ
ფორმულებით და არ იქნება მგრძნობიარე თვითოეული შემთხვ ევის
სპეციფიკისადმი. საბედნიეროდ, მას გააკრიტიკებენ კოლეგები და
 იერი დარჩება ამ ნაად
 რ
 ვი,
მხარეები და ის ადრე თუ გვიან მადლ
ან თუნდაც დაგვიანებული გაფრთ
 ხილების გამო.
DA: მაგრამ ეს მხარეების განცალკევების იდეა – ხომ არ არის
ეს ძალისმიერი სტრატეგია, რომელიც ცნობილია, როგორც ფრაგ
 ეს, კონფლიქტის მუ
მენტაცია? იმის ნაცვლად, რომ ერთად შეხვ დ
შაკი მათ სათითაოდ ხვდება?
JG: როდესაც ისინი სხდებიან ერთად მაგიდასთან, თუ კონ
ფლიქტი ღრმაა, ეს მხოლოდ ფიზიკური ერთად ყოფნა იქნება.
მათ ჰყოფს კონფლიქტის სადავო საკითხები და შესაძლოა მეტაკონფლიქტი ამას კიდევ უფრო ამწვ ავებდეს. რას ხედავს კონფლი
 იც ნაკლები რამაა,
ქტის მუშაკი თავის წინ? ადამიანებს, რომლებშ
ვიდრე შეიძლებოდა ყოფილიყო. მისი მიზანია, მათი აღდგ
 ენა,
რათა მათ შეძლონ თავისი ძლიერი მხარეებ
 ის დანახვ ა, ხელახ
ლა დაფიქრდნენ კონფლიქტზე. პროცესის დროს, შესაძლოა, მათ
დაიწყონ კონფლიქტის მუშაკის კრიტიკა, ცალ-ცალკე და შემდეგ
ერთად, როდესაც ან თუკი საერთოდ ისინი იპოვნიან ერთმ ანეთს.
 ება. ჩემი გამოცდილება გაცილებით
მაგრამ ეს ასე არ დამთავრდ
უფრო პოზიტიურია.: მადლიერ
 ება, როდესაც შესაძლო გამოსავ
ლის წარმ ოჩენა ხდება. იფრქვევა ახალი შესაძლებლობები, რათა
მათ განაგრძონ ძიება და ქმედება.
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DA: თუ კონფლიქტ
 ის მუშაკი იყენებს ემპათია-არაძალადობაკრეატ
 იულობას თუნდ
 აც იმისათვ ის, რომ წამოაყენო კონფლ
 იქტ
 ი
და გადასვა ახალ ნიად
 აგზე, ხომ არ უცვლით თქვენ ამით მათ
კონფლ
 იქტს მიმართ
 ულებას? რა უფლებით აკავშირებთ მას ახალ
პერსპ ექტ
 ივასთან, საფუძველთ
 ან?
JG: კონფლიქტის მუშაკს არა აქვს უფლება თავს მოახვ იოს მხა
 ს რაიმე ახალი განსაზღვრა, მაგრ
 ამ მას აქვს უფლება შეს
რეებ
 ს აქვს.
თავაზოს. ასეთი უფლება ნებისმ იერ
 ლება, რომ შენ გადამრჩ ენ
DA: და მაინც, ისეთი განცდა მეუფ
ანგელოზად ევლინები კონფ
 ლიქტ
 ის დროს მხარეებ
 ს და ეუბნ ე
ბი, თუ რა ქნან.
JG: თუ ეს ასეა, ძალიან შევმცდარვ არ. მე ვცდილობ, რომ მათ
არაფერი ისეთი არ შევთ
 ავაზო, რაც არ უთქვამთ დიალოგის დროს,
ზოგჯერ ცნობილ, ზოგჯერ კი ნაკლ
 ებად ცნობილ მოქმედ პი
 ან ერთად. ეს ჩემში ასე მიმდინარეობს და საბედნ იეროდ
რებთ
მათშ
 იც. აქედან ჩნდება ინიციატივები, პერსპ ექტ
 ივები.
 ივას? რატომ
DA: კი, მაგრამ შენ რატომ ქმნი რაიმე ინიციატ
არ ანებებ მათ, მხარეებს, ეს მათი კონფლ
 იქტ
 ია!
 ური მიდგომა. ორი მხარე
JG: მართალი ხარ. ეს იქნებოდა იდეალ
 აოდ აღიარ
 ებულ მაგიდას
ეძებს ერთმ ანეთს, სხდებიან საყოველთ
 ეს ჩვეულებრივი), აწარმოებ
 ენ
თან (რომელიც მე ვცდილობ გახდ
ერთმანეთთან დიალოგებს და გეგმები და ინიციატ
 ივები არა მხო
 დება კიდეც. ეს იქნებოდა ჩემი
ლოდ ყვავის, არამედ ხორციელ
უპირველესი რეკომენდაცია და გონიერი ადამიან ები ასეც იქცევიან
მსუბუქი კონფ
 ლიქტების შემთხვევაში. თუმც
 ა რეალ
 ურ სამყარო
 ლ
 იქტია
ში ყველა ასეთი გონიერი არ არის და არც ყველა კონფ
მსუბუქი. ადამიან ები უარს ამბობენ შეხვ ედრაზე. თუ არ ისვრ
 ი
ან, ზურგშ
 ექცევით დგანან. თუ ხვდებიან, უყვ ირიან ერთმ ანეთს.
თუ არ უყვირიან, ზურგ
შ
 ექც
 ევით აგრძ ელებენ დგომას. თუ რაიმე
შეთავაზებას აკეთებენ, დიდი შანს ია, რომ იგი არარეალ
 ისტ
 ური
დ
 ა
იყოს, რათა სხვა ცუდად გამოჩნდეს. და ბოლოს, თუკი მოხერხ
რაიმეზე შეთანხმება, სულ ცოტა, ამგვარი შეთანხმ ება არავისთვ ის
იქნება დამაკმაყოფილებელი.
 ეტი გაგე
DA: შენ ისე დამიხატე ისინი, თითქ ოს ჩემი პორტრ
 ემო!
კეთებინოს სხვადასხვა ხედში მაგიდის გარშ
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JG: შენ საკმაოდ გონიერი შედარება გააკეთე. ჩვენ, ყოველ შემ
თხვევაში, გავმართეთ დიალოგი. და ახლა, ნება მომეცი, შეგეკი
თხო, რის გაკეთებას აპირებ?
DA: შეკითხვებს აქ მე ვსვამ, პასუხის გაცემა შენი საქმეა! აი,
ჩემი შემდეგი შეკითხვა: რატომ არ შეიძ ლება დაველოდოთ მათ,
სანამ თვითონ არ ჩამოაყალიბებენ თავის გეგმებს /ინიციატივებს?
JG: მე დაველოდები, მაგრამ არა სამუდამოდ. გახსოვდეს, ისინი
არ არიან თავისუფალნითავიანთიინიციატივების ფორმულირებაში.
მათ ზურგს უკან ამომრჩევლები/მხარდამჭერები არიან. ზოგჯერ
ისინი ცდილობენ თავში ჩამიდონ აზრები იმ იმედით, რომ მე
მომავალში გამოვთქვამ მათ. აუტსაიდერის საქმეა, შეეცადოს წა
 ოს დისკურსი, რათა ამით ხელი შეუწ
 ყოს მხარეების
მოიწყოს/ჩართ
მიერ კონფლიქტის სხვაგვარი გზით განხილვას, ვთქვათ: როგორ
შეიძლება კი საერთოდ ითანამშრ
 ომლონ ექს-იუგოსლავიის რეს
პუბლიკებმა, ან რა ურთიერთობა შეიძლება ჰქონდეს პალესტინის
სახელმწიფოს ისრაელთ
 ან და ა.შ.
DA: კარგი, კარგი. და ყველაფერი ეს ძალადობის გარეშე?
JG: დიახ თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია. თუ, ყველაფრის
მიუხედავად, მოინახა გონიერი ინიციატივები, მაშინ ძალადობის
გამოვლ
 ენა გაცილებით უფრო გართულდება.
DA: კი, მაგრამ ამ ბიჭებს რომ ართმევ ამხელა სიამოვნებას?
ვინ თქვა, რომ ამის უფლება გაქვს?
JG: პასუხი მარტივია: უმრავლესობას სურს შექმნა და არა ნგრევა.
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სიმულაციური თამაში
უკანასკ ნელ პერიოდშ
 ი განვითარებული მოვლენები გვიჩვე
ნებს, თუ რა გამოწვ ევების წინაშე დგას საზოგადოება ინტეგრა
 ება აღნიშნული პროცესები,
ციის პროცესში. თუ როგორ წარიმართ
დიდწილად დამოკიდებულია საზოგადოებაზე და საზოგადოებრ
 ი
 ე. ბევრ
 ი ორგანიზაცია იკვლევს
ვი ორგანიზაციების აქტივობებზ
ადამიან ის უფლებების საკითხს და ცდილობს, მათ ინსტიტუციურ
დონეზე წარდგენას, ბევრ
 ი აქტივობა ეძღვ ნება ისეთი საკითხის
კვლევას, როგორიცაა: ინტეგრ
 აციის პროცესის სწორი მიმართ
 უ
ლებით წარმართვა.
თუმც
 ა, იმისათვის, რომ სხვადასხ
 ვა დონეზე ვიპოვოთ პრობლე
მების გადაწყ ვეტის გზები, პირვ ელ რიგში პასუხი უნდა გავცეთ
შემდეგ კითხ
 ვებს: რატომ გვჭირდება ინტეგრ
 აცია? რა პრობლ
 ემები
 ობა ინტეგრაციის პროცესში როგორც ადგილობრივ, ასევე
წარმოიშ
 იფო დონეზე? რამდენად მნიშვნ ელოვანია ეს პრობლემები
სახელმ წ
და რა დონეზე ხდება მათი გადაწყვ ეტა?
ადამიანებს აქვთ კონკ რეტული ხედვ ები, რომელთა ცვლილება
რთულია პერს პექტივის ცვლილების გარეშე. ხშირად, საზოგადო
ების წარმ ომადგენლები ვერ აცნობიერებენ არსებულ პრობლემებს,
რაც შესაბამისად, მათ ხელს უშლის ამ პრობლენების მოგვარების
გზების ძიებაში. საზოგადოებ
 აში დგას საჭიროება, დაიწ
 ყ ოს დის
კუსია ინტეგრაციის პროცესის შესახებ და საზოგადოებამ ალტერ
ნატიულ
 ი გადმოსახედიდან შეხედოს აღნიშნულ პროცესს.
 ემების საპასუხოდ კონფლ
 იქტებისა და მოლაპარაკე
ამ პრობლ
ბების ცენტრმა გერმანულ ორგანიზაცია CRISP e.V თანამშრ
 ომლო
 ა პროექტ
 ი – „წარმ ოიდგინე მომა
ბით დაგეგმა და განახორციელ
 გენდა საქართველოში
ვალი“. პროექ ტის მთავარ მიზანს წარმოად
მომუშავე არასამთ
 ავრობო ორგანიზაციათა წარმ ომადგენელთ
 ათვის
სიმულაციური თამაშის მეთოდის წარდ
 გ
 ენა მისი მომავალში გა
მოყენების მიზნით.
პროექტ
 შიმონაწილეობდ
 ა13 არასამთავრობოორგანიზაციის წარ
 ენელი საქართვ ელოს სხვადასხ
 ვა რეგიონიდან. მათ გაიარეს
მომადგ
ტრენერთა ტრენინგი, რომელზეც მოხდ
 ა სიმულაციურ
 ი თამაშის
წარდ
 გენა და ადგილობრივი ღონისძ იებ
 ების დაგეგმვ ა საქართ
 ვე
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ლოს 6 რეგიონში. შემაჯამებელ შეხვ ედრ
 აზე კი მონაწილეებს სა
შუალება მიეცათ, შეეფასებინათ განხ
 ორციელებული აქტივობები
და თავად სიმულაციური თამაშის სტრუქტ
 ურა.
ქვემოთ წარმოდგენილი სიმულაციური თამაში, „პოლინარია”, სწო
რედ პროექტის ფარლგებში შეიქმნა და მომზადდა გამოსაცემად.
განმარტება
სიმულაციური თამაში
ეს არის ღია პოლიტიკური ან ეკონომიკური (სოციალური) პრობ
ლემური სიტუაცია, რომელიც საგანმანათლებლო მიზნებით არის
გამარტივებული სახით წარმოდგენილი და ითხოვს გარკვეულ
 ი
გამოსავლის მოძებნას არსებული სიტუაციიდან.
მეთოდი/აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეები დაიყო
ფიან ინტერესთა ჯგუფებად და მოქმედებენ მათი როლებიდან
და სცენარიდან გამომდინარე.
სიმულაციური თამაშის სამი მთავარი ელემენტია:
1. სიმულაცია=რეალობის მოდელი→კონსტრუირებული და გა
მარტივებული;
შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად ობიექტური
2. როლური თამაში→მონაწილე ხდება აქტიური და გავლენას
ახდენს თამაშის დინამიკაზე
3. წესები→ინტერაქციის რეგულაცია მონაწილეთა შორის
სიმულაციური თამაშების სახეობ
 ები
ინსტიტუცია
ევრ
 ოპის
პარლამენტი

დაუგ
 ეგმ ავი
სტრუქტ
 ურა

მოლაპარაკებები

მოქმ ედებები

მრგვ ალი
მაგიდა

კონფ
 ლ
 იქტის
სიმულაცია

აქტორები
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შესაძლებლობები:
- რეალ
 ობა – გამოგონილი სიტუაცია;
- სხვადასხ
 ვ ა დონეებ
 ი: ლოკალური/სახელმწიფო/საერთაშორისო;
- ფორმ ალიზაცია: ინტერაქცია არის ფორმ ალური – თავისუფალი
მოლაპარაკებები აუცილებელი ელემენტები.
1. თემატიკა: თამაშის/სემინარის შინაარ
 სი: რა არის მთავარი თემა?
2. სასწავლ
 ო ამოცანების განსაზღვ რა: რა არის თამაშის მთავარი
 ონ მონაწილეებმ ა?
მიზანი? რა უნდა ისწავლ
 ია
3. პრობლემური სიტუაც
 ი იმისათვის რომ
4. ჩარჩ ო: რა პირობებში მოქმედებენ მონაწილეებ
 ემა ან გაუმკ ლ
 ავდ
 ნ ენ არსებულ სიტუაც
 იას?
გადაწყ ვ იტონ პრობლ
რაზე ხდება ფოკუსირება

პრობლემური

სასწავლო
მიზნ ები





ჩარჩ ო/
 ორები
აქტ

თემატიკა





სიტუაცია

ა. თამაშის სტრუქტ
 ურა
თამაშის სცენარის საფუძველზე ფასილიტატორმა უნდა გადაწ
ყვიტოს, თუ რა იქნება თამაშის სტრუქტურა, როგორ უნდა წარი
მართ
 ოს სიმულაციის პროცესი. საჭიროა თუ არა მონაწილეთათვ ის
სტრატეგიულიდაგეგმ ვ ისთვის დროით
 იმონაკვ ეთების განსაზღვ რა?
მაგალითად, რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს კონფ
 ერენცია? ან
რამდენი დრო უნდა მივც
 ეთ მოლაპარაკების საწარმ ოებ
 ლად, და ა.შ.
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სტრუქტურა შეიძლება იყოს ასეთი:
1. დაგეგმვის ფაზა;
2. მცირე ჯგუფებში მუშაობა;
3. თავისუფალი მოლაპარაკებები 1;
4. სადილი;
5. თავისუფალი მოლაპარაკებები 2;
6. თავისუფალი მოლაპარაკებები 3;
7. საბოლოო კონფერენცია;
ბ. თამაშის მოწყობა/სივრცე
ზოგიერთი სიმულაცია მოითხოვს გარკვეულ სივრცით მოწყო
ბასაც; ამიტომ, ფასილიტატორმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი
მომენტები:
– ფორმალური თუ არაფორმალური: რათა დავეხმაროთ მონაწი
ლეებს როლში შესვლაში, სივრცე უნდა შეესაბამაბოდეს არსებულ
სცენარს. მაგალითად თუ სიმულაცია უშიშროების საბჭოს ეხება;
– საკონფერეციო სივრცე; მოლაპარაკებების სიტუაციისთვის
საჭიროა ქვეყნების დროშები, წყლის ბოთლები, სახელების და
ქვეყნების მითითება ბარათებზე და ა.შ.
– ოთახების რაოდენობა; ზოგიერთ ან თითოეულ მცირე სა
თამაშო ჯგუფს კარგია, რომ ჰქონდეს ცალკე ოთახი. ეს განსა
კუთრებით სასურველია, თუ სიმულაციაში პრესის ჯგუფია გათ
ვალისწინებული;
– საკმარისი სივრ
 ცე (გარეთ): განსაკუთრებით ისეთი სიმულა
ციური თამაშისთვის, რომელშ
 იც ბევრი არაფორმალური მოლაპა
რაკებაა, მონაწილეთათვის დიდი შვებაა, თუ საკმარისი სივრცე
იქნება, სადაც შეძლებენ კერძო საუბარეების წარმართვას.
გ. შესავალი
სიმულაციის დასაწყისში მნიშვნელოვანია, რომ ფასილიტატორ
მა ახსნას წესები და პროცედურები დეტალებში, ისე, რომ ყველა
მონაწილემ კარგად იცოდეს თუ რა არის მისი დავალება თამაშის
დროს. ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რომ მონაწილე
ებს გავუიოლოთ როლში შესვლა (ფასილიტატორმა ყოველთვის

270

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

შეიძლება მოიფ
 იქროს რაიმე ახალი გზა ამისთ
 ვ ის), შემდეგი სა
შუალ
 ებებით;
1 – ხაზის გადაკვ ეთა. ხაზის გადაკვეთის შემდეგ, მონაწილე
ხდება სიმულაციური თამაშის ერთ–ერთ
 ი პერსონაჟი (მოთამაშე).
ამიტომ, სანამ ისინი გადაკვ ეთენ ხაზს რეალ
 ობასა და სიმულა
ციას შორის, ისინი ხმამაღლ
 ა წარმოთქვ ამენ თავიანთ ნამდვილ
სახელს და შემდ
 ეგ ამბობენ, მაგალითად: „ახლ
 ა მე ვარ ...ლან
 ი“;
დიის პრეზიდენტ
2 – როდესაც მონაწილეებს ვაძლევთ ე.წ. ბეჯებს, რომელზეც
წერია მათი როლის სახელი და პოზიცია, ამით მათ უფრო უად
 ულად იგრძ ნ ონ თავი როლში. ამას გარდა,
ვილდებათ კომფორტ
სხვა მონაწილეებს ვეხმარებით სწრაფად გაიგ
 ონ (ან გაიხს ენონ)
თანამოთამაშის ვინაობა.
სცენარი
პოლინარია
მიზანი: იპოვეთ ოპტიმალური გადაწყ ვეტა არსებული სიტუ
აციის ათვის.
ფაქტ
 ები: პოლინარია არის დაბა, რომელიც პოლირიის სასაზ
ღვრო რეგიონ შ
 ი მდებარეობს. მოსახლ
 ეობ
 ის ძირითადი შემოსავლის
წყარო სოფლის მეურნეობ
 აა. დაბაში არის ერთი საჯარო სკოლა,
სადაც სწავლება პოლირიულ ენაზე მიმდინარეობს. დაბაში ფუნქ
ციონირებს ადგილობრივი გაზეთი, რომელიც მოსახლეობ
 ისათვ ის
ინფორმ აციის მიღების ძირითადი წყაროა.
ისტორია: პოლინარია, როგორც პოლირიის საზღვრისპ ირარეგიონი
გამოირჩეოდ
 ა მრავალფეროვნ ებითა და მრავალეროვანი მოსახლე
ობით. ძირითადად აქ ცხოვრ
 ობდ
 ნენ პოლირიელ
 ები და მეზობე
ლი სახელმ წ
 იფო ალირიის წარმომადგ
 ენლ
 ები. თუმცა ეთნიკურმ ა
დაპირისპირებამ დაბაში 30 წლის წინათ გამოიწ
 ვია სახელმწ
 იფო
თა შორის პოლიტიკური დაძაბულობის გაჩენა. პოლინარიელ
 მა
ოჯახებმა უარი განაცხადეს ალირიებელთ
 ან თანაცხოვრებაზე და
სახელმწიფომ ალირიის მთავრობას ალირიელ
 ების საკუთარ ტე
რიტორიაზ
 ე დასახლება მოსთხოვა. ამ ფაქტ
 ს მოყვა გამოსვ ლ
 ები
პოლინარიაშ
 ი ალირიელ
 ების მხრიდან, რაც შეტაკებებითა და მცი
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რე მხვერპლით დასრ
 ულდა. მოვლ
 ენების ამგვარმა განვითარებამ
ხელი შეუწყო ალირიელების მიმართ მტრული დამოკიდებულე
ბის გაჩენას პოლინარიაში და მათთვის მიუღებელი გახდ
 ა ალი
რიელებთან ყოველგვ არი ურთიერთობა. თუმცა, ოფიციალურად
დღეისთვის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ნორმალიზებულია,
მოსახლეობა თავისუფლად კვეთს ორმხრ
 ივად საზღვარს და მიმ
დინარეობს სავაჭრო ურთიერთობები.
პოლირიის სოციო-პოლიტიკური წყობა: პოლირია უნიტარული
სახელმწიფოა, და როგორც ყველა ადმინისტრაციულ
 ი ერთეული
 ალუს ხელისუფლებას.
პოლინარიაც პირდაპირ ემორჩილება ცენტრ
დაბის მთავარი მმართ
 ველი ორგანოა გამგეობა, რომელიც პოლინა
რიის დამაკავშირებელია სახელმწიფო სტრუქტურებთან, გამგეობის
საშუალ
 ებით ხდება არსებული პრობლემების შესახებ საკითხ
 ის
სახელმწიფო დონეზე დაყენება.
ყოველი მამაკაცი, რომელიც შესრულდ
 ება 60 წლის, ხდება სა
პატიო მოქალაქეთა საბჭოს წევრი. საბჭო თვეში ერთხელ მართ
 ავს
დაბის მოსახლეობის არაფორმალურ შეკრ
 ებას, სადაც განიხილება
 ენები, სიახლეებ
 ი, პრობლემები და ასევე
დაბაში მიმდინრე მოვლ
ადგილობრივ დონეზე მათი მოგვ არების გზები. საბჭოზე განხილუ
ლი საკითხები და წარმოდგენილი შეხედულებები მნიშვნ ელოვან
გავლენას ახდენს მოსახლეობის მოქმ ედებაზე, თუმცა მიღებული
 ა არაა
გადაწყვეტილებები არაფორმალურ ხასიათს ატარებს. გამგეობ
ვალდ
 ებული გაითვალისწინოს შეხვედრების შედეგები, თუმცა გა
მომდ
 ინარესაბჭოს რეპუტაციიდან, გამგებელიცდილობს აქტიურად
ითანამშრომლოს საბჭოს წარმ ომადგენლებთან რათა დაუახ
 ლოვდ
 ეს
მოსახლეობას და გაითვალისწინოს მათი მოსაზრ
 ებები.
 ურიზმის მიმდ
 ევრები არიან. რელიგიას
პოლინარიელები მანდ
საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს პოლინარიელთ
 ა ცხოვრებაში.
ტაძრ
 ის წინამძღვარი საკმ აოდ კარგი რეპუტაციით სარგებლ
 ობს
და ხშირად გავლენასაც ახდენს დაბაში მიმდინარე პროცესებზე.
მანდურიზმის მიმდევრებისათვ ის მიუღებელია სხვარელიგიის წარ
მომადგენლებთან ახლო ურთიერთობა, ასევე მათიშეხედულებებით,
მამაკაცი ოჯახის უფროსია, ქალის როლი კი დიასახლისობით უნდა
შემოიფარგლ
 ოს.მასწავლებლობა ერთადერთი პროფესიაა, რომელიც
დასაშვებია აქაურ
 ი ტრადიციისა და რელიგიის მიმდ
 ევართათვის.
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სიტუაციის აღწერა: ვალვერდ
 ეების ოჯახი ცოტა ხნის წინ გად
მოსახლდ
 ა პოლინარიაში. ადრე ოჯახი ცხოვრობდა პოლინარიიდან
არც ისე შორს: ალირიის ქალაქ კალუნშ
 ი. ოჯახის წევრები არიან
დედა, ედა ვალვერდე – რომელიც არჩენს ოჯახს ნამცხვ რ
 ების
ცხობით და მათი გაყიდვ ით, მამა, კონრად ვალვერდ
 ე – რომელიც
ეძებს ახალ სამს ახურს, რადგან ალირიაში უმუშევრ
 ობის დონე
მაღალია. მათ ორი შვილი, რომლებიც სწავლობენ ადგილობრივ
სკოლაში. ოჯახის წევრები გარკვ ეულწილად ფლ
 ობენ პოლირიულ
ენას, რადგან მას შემდ
 ეგ, რაც ძველმ ა მეგობარმა პოლინარიიდ
 ან,
 ების ოჯახმ ა, კონრად ვალვერდეს შესთ
 ავაზა დასაქმება ად
ვისტ
გილობრივ ბიზნესში, ოჯახმ ა დაიწყო საკუთარი ძალებით ენის
შესწავლა, გარდ
 ა ამისა, ედა ვალვერდემ ბავშვობის რამოდენიმე
 ი გაატარა, და სწორედ ის ეხმარებოდა ოჯა
წელი პოლინარიაშ
 ა ენის ცოდნ ის დონე მაინ ც არ არის
ხს ენის შესწავლაში. თუმც
იდეალური, რაც ოჯახის წევრებისათვის სერიოზული გამოწვევაა.
განს აკუთრ
 ებით ალფრედისათვის – ეს ფაქტ
 ი წარმ ოად
 გენს ბა
რიერს, მიიღოს შესაბამისი განათლება. ამავე დროს ეს ფაქტორი
 ან დაბის მოსახ
ზოგადად ხელისშემშლელია ოჯახისათვ ის, რადგ
ლეობა ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე არასასურველ
მოსახლეებად აღიქვამს ალირიელებს და არ არის მზად ოჯახის
მისაღებად. ამავე დროს განსხვ ავებული რელიგიური მრწამსი, კი
დევ ერთი დამაბრკ ოლებელი ფაქტორია პოლინარიელებისათვ ის,
მათთვის მიუღებელია რელიგიურად მათგ
 ან განსხვ ავებული პი
 ი მიღება.
რის თემშ
 ენიმე ოჯახი სკეპტ
 იკურად არის განწყ ობილი ახალ
დაბის რამდ
 ავლ
 ებელი
ჩამოსულების მიმართ. ელენორ ვასილიკი, სკოლის მასწ
 ს. ელენორი
და მისი ოჯახი არც თუ დადებითად აფასებს ამ ფაქტ
პოლირიული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელია. იგი ბავ
შვობიდანვ ე კონსერვატიულ
 ად განწ
 ყობილ ოჯახში იზრდებოდა,
რაც მის შეხედულებებზ
 ეც აისახა. ასევე ადგილობრივ ბიზნესშ
 ი
ჩართული ადამიან ები ბოლომდ
 ე არ ენდობიან ახალჩამოსულებს
და მათ პოტენციურ კონკურენტებად და უცხო ქვეყნ ის ბიზნ ეს
ინტერესების გამტარებლებადაც კი განიხილავენ.
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როგორც ზემოთ ითქვა, ოჯახს ყავს მეგობრებიც, რაც გახდა
კიდეც მათი ჩამოსვ ლის მიზეზი. ისინი მხარს უჭერენ ოჯახის
ინტეგრაციას ადგილობრივ მოსახლეობაში. გადაწყვეტილების მიმ
ღები პირები, როგორიცაა, მაგალითად, გამგებელი დანტე მარტისი,
და სკოლის დირექტორი, ალეს ბარბარო, შედარებით ნეიტრალურ
პოზიციას ინარჩუნებენ. მოსახლეობისათვის ძალიან მნიშვნელო
ვანია საპატიო მოქალაქეთა აზრი დაბაში მიმდინარე პროცესების
თაობაზე.
სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს მხოლოდ პოლირიულ ენაზე,
სკოლის ატესტატის ასაღებად კი აუცილებელია პოლირიული ენისა
და ლიტერატურის გამოცდის ჩაბარება, რაც არც თუ ისე ადვი
 ავლ
 ისათვის.
ლია ახლადჩამოსული სკოლის მოსწ
ვისტების ოჯახი (ვალვერდეების მეგობარი) ფლობს პოლი
ნარიაში ყველაზე დიდ მაღაზიას, რომლის მენეჯმ ენტიც სურს
რომ ჩააბაროს ალირიელ მეგობარს, კონრად ვალვერდეს. თუ ეს
მოხდება, ამ შემთხვევაში ოჯახს ექნება საკმ არისი მატერიალური
შესაძლებლობა, რომ დარჩეს პოლინარიაში და მისცეს სათანადო
განათლება შვილს. თუმცა, მეორე მხრივ, მაღაზიის მეპატრო
ნე დგას დილემის წინაშე: თუკი მაღაზიას მენეჯმენტს გაუწევს
უცხოელი, შესაძლოა, კონსერვატიულად განწ
 ყობილმა მყიდველმა
აღარ ისურვოს მასთან პროდუქციის შეძენა. გორგ ვისტი, ასევე
მზადაა, შესთავაზოს ედა ვალვერდეს გამყიდვ ელის ადგილი მა
ღაზიაში, რადგან ედა ამ საქმეში საკმაოდ გამოცდილია. თუმცა
ეს მაღაზიის თანამშრომლებსა და მოსახლეობაშიც გაღიზიანებას
იწვევს, რადგან ედა უცხოელია, და თანაც ქალი. პოლინარიში
ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. ქალები არ მსახურობენ და საჯა
რო ადგილებში არ მუშაობენ. ამას რელიგიური წარმოდგენები
და ტრადიციები უდევს საფუძვლად.
კონრად ვალვერდე ამ წელს 60 წლის ხდება. მას, როგორც და
ბის მაცხოვრებელს, უწევს საპატიო მოქალაქეთა საბჭოში შესვლა,
თუმცა დაბაში ძალიან არაერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულებაა:
მათ არ სურთ დაარღვიონ უძველესი ტრადიცია, მაგრამ ასევე
ეწინააღმდეგებიან უცხოტომელის მიღებას.
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განრიგი:
10:00 – 11:00 – დარუკება, რა კავშ
 ირი აქვთ აქტორებს ერთ
მანეთთან, პოლინარიის რუკის შექმნა;
11:00 – 11:30 – როლებში შესვლ
 ა;
11:30 – 12:00 – პირვ ელი თვე: პირველი ინტერაქცია, მუშაო
ბა ინტერესის ჯგუფებში და აქტივობები.;
12:00 – 12:15 – საპატიო მოქალაქეთა მიერ პოლინარიის მო
სახლეობის შეკრება;
12:15 – 13:00 – თავისუფალი მოლაპარაკებები;
13:00 – 14:00 – შესვენება;
14:00 – 14:15 – პოლინარიის კრება;
14:15 – 15:00 – მეორე თვე;
15:00 – 15:15 – საპატიო მოქალაქეთა კრება: გადაწყვეტილე
ბების მიღება;
15:15 – 15:30 – საბოლოო ქმედებები;
 ა;
15:30 – 16:00 – როლიდან გამოსვ ლ
16:00 – 16:30 – შესვენება;
16:30 – 18:00 – სიმულაციის შეფასება პერსონალურ დონეზე.
მოქმედების პროცედურა: იმისათვის, რომ განახორციელოთ კონ
კრეტული ქმედება, უნდა შეავსოთ სამოქმედო აქტი. სამოქმ ედო
აქტი უნდა მოიცავდეს: აღწერას, თუ რისი გაკეთება გსურთ, კონ
კრეტულ დროსა და ადგილს, ჩართ
 ული პირების სიას და მათ
ხელმ ოწერას. აქტი უნდა გადაეცეთ თამაშის დამკვირვებლ
 ებს, რო
მლებიც შეაფასებენ, რამდენად რეალისტურია ქმედება და გაგაჩ
 მობის
ნიათ თუ არა საკმარისი რესურსები. დამკვ ირვებელთა თანხ
შემთ
 ხ
 ვ ევაში თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ქმედება, ინფორ
მაცია კი მიეწოდება პრესას.
მოქმედებები უნდა იყოს თანხმობაში თქვენ მიზნებთან, თქვე
ნი როლიდან გამომდ
 ინარე
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მოქმედებათა გეგმა
აქტორი:
დრო:
ქმედების აღწერა:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

მონაწილე აქტორთა ხელმოწერები:
ფასილიტატორთა გადაწყვეტილება:

რ ო ლებ ი
სახელი: ალეს ბარბ
 არო
სტატუსი: პოლინარიის საჯარო სკოლის დირექტორი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ უკვე წლებია პოლინარიის საჯარო სკო
ლის დირექტორი ხართ. ეს თანამდებობა თქვენთვის ცხოვრების უდი
დესი მიღწევაა, სკოლა თქვენი სახლია, ამიტომ ყოველთვის მაქსიმალუ
რად ცდილობთ, შეინარჩუნოთ სიმშვ იდე და ჰარმონია სკოლაში. თქვენ
მოსწავლ
 ეებ
 ს როგორც საკუთარ შვილებს ისე ეპყრობით, მიუხედავად
მათი წარმომავლობისა. თქვენთვის რელიგიას უდიდესი ადგილი უჭი
რავს ცხოვრებაში. ინდრე ბალატინი თქვენი ბავშვობის მეგობარია, რა
მაც განაპირობა თქვენი ინტერესი რელიგიაში და რელიგიურ პირებთან
სიახლოვე.
მიზნები: თქვენი მიზანია, დაიჭიროთ ბალანსი კონსერვატორ მასწავ
ლებელსა და ახალგადმოსულ სკოლის მოსწავლეს შორის.
მაგრამ კანონი არ გაძლევთ საშუალებას, გასცეთ დიპლომი თუ ერთ
საგანში მაინც
 მოსწავლეს ექნება ჩავარდნ ა. თქვენ მეგობრობთ სკოლის
მასწავლებლებთან და მათ ოჯახებთან, ასევე მეგობრობთ კონსერვატორ
მასწ
 ავლებელთან, თუმცა გსურთ ასევე მეგობრული ურთიერთობა დაამ
ყაროთ ახალგადმოსულ სკოლის მოსწავლესთან და დაეხმაროთ მას ინ
ტეგრაციაში.
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როგორც ადმინისტ
 რაციული თანამდ
 ებობის პირი, მეგობრობთ გამგე
ბელთ
 ან, რომელიც ასევე თქვენი ყოფილი მოსწ
 ავლეა, და ცდილობთ,
დაიმსახუროთ მისი კეთილგანწ
 ყ ობა, რათა მან იზრუნოს სკოლაზე. რე
ლიგიური შეხედულებებიდან გამომდინარე, თქვენ ეწინააღმ დეგებით ედა
ვალვერდ
 ეს მაღაზიაში დასაქმებას, თუმცა ეს არ გიშლით ხელს დადე
ბითი განწყობა გქონდ
 ეთ მისი შვილის მიმართ.

სახელი: ალენ პერი
სტატუსი: ვისტების მაღაზიის გამყ იდველი
პირადი ინფორმაცია: თქვ ენ უკვე წლებია მუშაობთ გორგ ვისტის
მაღაზიაში. სკოლის დამთ
 ავრებისთ
 ანავე გორგი დაგეხმარათ სამსახურის
მოძიებაში. თქვენ მისი მადლიერი ხართ, თუმცა შიშობთ, რომ სამსა
ხურს დაკარგავთ ახალგ
 ადმოსული ოჯახის გამო.
ერთი მხრივ, თქვენ არ გსურთ მაღაზიის მიტოვება, თუმცა არც ის
გსურთ, რომ მაღაზიის მენეჯმენტი უცხოელ პირს ჩაბარდეს, თქვენთვის
მნიშვნელოვანია პოლინარიულ
 ი ტრადიციები, შესაბამისად ვერ დაუშვებთ
იმუშაოთ ქალთ
 ან ერთად. გარდა იმისა რომ ის თქვენი კონკურენტია,
მისი კარიერული განვითარება ყველანაირად ეწინაარმდ
 ეგება პოლინა
რიულ ტრადიციებ
 ს. ასევე თქვენ თვლით, რომ ასეთი გადაწყვეტილება
შეაცირებს მყიდვ ელების რაოდენობას და მენეჯერს აღარ დასჭირდება
ორი გამყიდველი. თქვენ ცდილობთ გორგ ვისტს აცნობოთ თქვენი აზ
რი მოსალოდნელი ეკონომიკური პრობლემების შესახებ.

სახელი: ალფრ
 ედ ვალვერდე
სტატუსი: ვალვერდეებ
 ის ოჯახი, შვილი
პირადი ინფორმაცია: თქვ ენ ხართ 16 წლის ახალგაზრდა. 2 წელი
წადში თქვენ დაამთავრებთ სკოლას, და გსურთ ჩააბაროთ უმაღლეს
სასწავლებელშ
 ი, რათა შეისწ
 ავლოთ პოლიტიკური მეცნიერებები. თქვე
ნი ოცნებაა გახდ
 ეთ საერთაშორისო დონის დიპლ
 ომატი. თუმცა გამომ
დინარე იქიდან, რომ არც ისე დიდი ხანია დაიწყეთ პოლინარიულ
 ი
ენის შესწავლა, სრულყოფილად არ ფლობთ პოლირიულს, რაც ხელს
გიშლ
 ით მიაღწიოთ მიზანს, რადგან უმაღლეს სასწავლ
 ებელში მოსახ
ვედრად, თქვენ პირველ რიგში უნდა წარმატებით დაასრულოთ სკოლა
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და ჩააბაროთ პოლირიული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა. თქვენს
მიმართ გამოთქმულ კრიტიკაზე, თქვენ საკმაოდ მწვავედ რეაგირებთ.
ფეთქ ებადი ხასიათი ხელს გიშლით ჩამოგიყალიბდეთ კარგი ურთიერ
 
თობა თქვენს მასწავლებლებთან.
მიზნ ები: თქვენი მთავარი მიზანია, დაამთავროთ სკოლა და ჩააბა
როთ უმაღლეს სასწავლებელში, რისთვისაც თქვენ მაქსიმალურ დროს
უთმობთ მეცადინეობასა და პოლირიული ენის შესწავლას.
თქვენ აფასებთ სოფლის კულტურას, თუმცა მენტალურად უფრო მე
ტად ხართ დაკავშირებული ალირიულ კულტურასთან, რაც ართულებს
ინტეგრაციის პროცესს. ასევე თქვენი შეხედულებები ცხოვრებაზე ბევრად
უფრო ლიბერალურია, ვიდრე მანდურიზმის მიმდევრებისა.
თქვენ ადვილად შედიხართ კონფლიქტში, როდესაც თვენს კულტურას
ეხებიან, თავისუფალ დროს ცდილობთ დაეხმაროთ დედას.

სახელი: გორგ ვისტი
სტატუსი: ვალვ ერდ
 ეების მეგობარი ოჯახი, მაღაზიის მფლობელი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ სოფელში ყველაზე წარმატებული ადგი
ლობრივი მეწარმე ხართ. თქვენ გაქვ თ საკმაოდ დიდი მაღაზია, რომ
ლის მომსახურებითაც მთელი სოფელი სარგებლობს. ახალგაზრდობაში
თქვენ შეიძ ინეთ მეგობარი კალუნიდან რომელსაც ეკონომიკური პრობ
ლემების გამო ახლახანს პოლინარიაში საცხოვრებლად გადმოსვლა და
თქვენს მაღაზიაში დასაქმება შესთავაზეთ. თქვენ საკმაოდ ლიბერალურ
ოჯახში იზრდებოდით, ამიტომ უცხოელებთან ურთიერთობა, განსხვა
ვებული ადამიანების მიღება, თქვენთვის პრობლემას არ წარმოადგენს.
მიზნები: თქვენი, როგორც მეწარმის მიზანია, შეინარჩუნოთ მომხმა
რებლის კეთილგანწყობა, თუმცა, ამავე დროს, გსურთ დაეხმაროთ თქვენს
მეგობარ კონრადს. თუ კი მას ჩააბარებთ თქვენი მაღაზიის მენეჯმენტს,
მისი მეუღლე კი გახდება გამყიდველი, ამით ოჯახის ფინანსური მდგო
მაროება გაუმჯობესდება. მეორე მხრივ, თქვენ შიშობთ, რომ მაღაზიის
მომხმარებელთა რიცხვი შემცირდება, რადგან კონსერვატიულად განწყო
ბილი საზოგადოება არ შეაფასებს თქვენს ასეთ ნაბიჯს დადებითად.
მოსახლ
 ეობამ, შესაძლოა, უარი განაცხადოს, იყიდოს რაიმე მაღაზიაში,
რომელშიც ქალი მუშაობს. თუმცა, ამავე დროს, თქვენ გსურთ, საზოგა
დოება გახდეს უფრო გახსნილი, ამიტომ მზად ხართ, წახვიდეთ რისკზე.
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სახელი: დანტ
 ე მარტ
 ისი
სტატუსი: პოლინარიის გამგებელი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ საკმაოდ ახალგ
 აზრდ
 ა ასაკში მიაღწიეთ
წარმატებას და გახდით პოლინარიის გამგებელი. ეს ფაქტი ერთი მხრივ
ემპათიურად განაწყ ობს თქვენ მიმართ საზოგადოებას, მეორე მხრივ კი,
კონსერვატორი პირების სკეპტიციზმს იწვევს. თქვენ მაქსიმალურად ცდი
ლობთ შეინარჩ უნოთ სტაბილური და დაბალანს ებული პოზიცია. თუმ
ცა, ამავე დროს, დაინტერესებული ხართ კარიერ
 ული წინსვლითა და
დაწინაურ
 ების პერს პექტ
 ივით. თქვენ გქონდათ გამოცდილება ალირიის
სახელმწიფო წარმომადგ
 ენლებთ
 ან ურთიერ
 თობის, და თვლით რომ რაც
მოხდა წარსულშ
 ი უნდა დარჩეს წარს ულში.
თქვენ რეალ
 ურად წარმ ოადგენთ სოფლის ერთადერთ ოფიციალური
კავშირს სახელმწ
 იფო უწყებებთან, სწორედ თქვენ აწვდით სახელმწ
 იფო
დონეზეინფორმაციას სხვადასხ
 ვ აუწყებებს დაბაშიმიმდინარეპროცესების
 ინოთ უფრო მაღალი უწყებე
შესახებ. თქვენ გაქვ თ საშუალება, მოახდ
ბის ინფორმირება არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით თქვენი მიზა
ნია, შეინარჩუნოთ ბალანს ი ახალმოსახლ
 ეებთან ისევე, როგორც სოფლის
წარმომადგენლ
 ებთ
 ან, რათა დაეხ
 მაროთ ახალმ ოსახლეებს ინტეგრაციაში,
თუმცა ამავე დროს არ გამოიწ
 ვ იოთ კონსერვატორი მოსახლეობის რისხვ ა.
თქვენ უხუცესთა საბჭოს კონკურენტ
 ად აღიქვამთ და გაღიზიანებთ მათი
ძალაუფლება, თუმცა მაქს იმალურად ცდილობთ ამ განწყობის დაფარვას,
რადგან თქვენს ინტერესებში არ შედის მათი გაღიზიანება.

სახელი: ედა ვალვერდ
 ე
სტატუსი: ვალვერდეების ოჯახი, დედა
პირადი ინფორმაცია: თქვ ენი დედა წარმოშობით პოლინარიიდან
იყო, თუმცა ძალიან პატარა ასაკში, თქვენი ოჯახი ალირიაში გადავიდა
საცხოვრებლად. თქვენ ხართ დიას ახლ
 ისი, რომლის მთავარი საქმიანობა
ოჯახური ბიზნესი, კერძოდ კი, ნამცხვრ
 ების გაყიდვაა. დროის ძირითად
ნაწილს სწორედ ამ საქმიანობას უთმობთ. ახალ სახლში თქვენ გაქვთ
ვაშლის ბაღი, რაც გეხმ არებათ, რომ უფრო იაფად აწარმოოთ ნამცხვარი
და ჩააბ
 აროთ ის ადგილობრივ მაღაზიაში. თქვენი ბიზნ ესი უფრო წარ
მატებით განვითარდ
 ება, თუ კონრ
 ადი გახდება მაღაზიის ხელმძღვანელი.
თუმც
 ა, თქვენც გსურთ, რომ დასაქმ დეთ ამავე მაღაზიაში, რადგან გორგ
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ვისტმა შემოგთავაზათ გამყიდველის პოზიცია მაღაზიაში, რაც თქვენ
თვის ფინანსურად საინტერესოა.
მიზნები: თქვენი მთავარი მიზანია, თქვენმა შვილმა მიიღოს შესაბამისი
განათლება. გამომდინარე იქედან, რომ თქვენ ნახევრად პოლირიელი ხართ
წარმოშობით, ყველაზე კარგად ფლობთ პოლირიულ ენას და სწორედ
თქვენ შეასწავლეთ ენა თქვენს შვილს და მეუღლეს. თქვენი მიზანია,
ოჯახის ეკონომიკური კეთილდღეობა და თქვენი შვილისთვის სრულყო
ფილი განათლების უზრუნველყოფა, რისთვისაც ყველაფერს გააკეთებთ.
თქვენ გსურთ, უფრო აქტიურად ჩაერთოთ პოლინარიის საზოგადოებ
რივ ცხოვრებაში და ასევე მზად ხართ, დაიწყოთ მაღაზიაში მუშაობა,
მიუხედავად საზოგადოებრივი აზრისა და რელიგიური შეხედულებები
სა. თქვენი ღირებულებები არ ეთანხმება პოლინარიელების რელიგიურ
შეხედულებებს და განსაკუთრებით ქალის შეზღუდულ როლს საზოგა
დოებაში. თქვენ მზად ხართ ამაზე ხმამაღლა ესაუბროთ ადგილობრივ
მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი ქალებს და თქვენი აქტიურობით მათ
მაგალითი მისცეთ.

სახელი: ელა ვასილიკი
სტატუსი: სკოლის მოსწავლ
 ე, ელენორ ვასილიკის შვილი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ ალფრედ ვალვერდეს კლასელი ხართ.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ტრადიციულ ოჯახში იზრდებოდით,
დედათქვ ენი კი კატეგორიულად ეწინაარმდეგება თქვენს უცხოელებთან
მეგობრობას, თქვენ ალფრედის საუკეთესო მეგობარი ხართ და ხშირად
ეხმარებით მას დავალებების შესრულებაში. თქვენი შეხედულებები არ
ემთხვევა ტრადიციულ პოლინარიულ შეხედულებებს, რის გამოც თქვენ
ხშირად გაქვ თ კონფლიქტი მშობლ
 ებთან.
მიზნები: თქვენი მიზანია, გახდეთ წარმატებული ქალი, მიიღოთ გა
ნათლ
 ება და შექმნათ წარმატებული კარიერა. თქვენი ოჯახის ტრადი
ციებიდან გამომდინარე, ეს შეუძლებელია. თქვენი მშობლები არასოდეს
აღიარებენ ცხოვრების ამდაგვარ წესს. თუმცა თქვენ მზად ხართ, იბრძ ო
ლოთ თქვენი მომავლისათვის, თუნდაც დაიმსახუროთ ოჯახის უარყოფა.
თქვენ მზად ხართ, დაიცვათ ახალგ
 ადმოსული ოჯახის უფლებები და
თვლით, რომ ედა ვალვერდე სამაგალითო ქალია, რადგან მზად არის,
წინ აღუდგეს ტრადიციებს და საზოგადოებრივ წინააღმდეგობას საკუ
თარი ოჯახის კეთილდღეობისათვის და პირადი განვითარებისათვის.
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სახელი: ელენორ ვასილიკი
სტატუსი: პოლინარიის ენისა და ლიტერატურის მასწავლ
 ებელი პო
ლინარიის საჯარო სკოლაში
პირადი ინფორმაცია: თქვენ პოლირიული ენისა და ლიტერატურის
მასწავლებელი ხართ პოლინარიის საჯარო სკოლაში. უკვე რამოდენიმე
თაობას ასწავლ
 იდით, მათ შორის პოლინარიის გამგებელს. თქვენ კონ
სერვ ატიულ ოჯახშ
 ი იზრდ
 ებოდით, რაც ნათლად აისახა თქვენს შეხე
დულებებზე: თქვენ არ მოგწ
 ონთ ახალმ ოსახლეებ
 ის გამოჩენა სოფელ
ში, და ცდილობთ მათ გარიყვ ას. განს აკუთრებული სიმკაცრით კი ისეთ
მოსწავლ
 ეებს ეპყრ
 ობით, რომელთაც კარგად არ იციან პოლირიული ენა
და არ იცნობენ პოლირიულ კულტურას. თქვენ რელიგიური პიროვნება
ბრძანდ
 ებით, და ყველანაირად ეწინააღმ დეგებით ედა ვალვერდ
 ეს დასაქ
მებას, რადგ
 ან თქვენთ
 ვის ქალების მუშაობა ისეთ ადგილებშ
 ი, როგორიც
მაღაზიაა, აბსოლუტურად მიუღ
 ებელია, მეორე მხრივ, თქვენ განიცდით,
რომ თქვენი ქალიშვ ილისათვის, რომელიც თქვენთან შედარებით ლიბე
რალური იდეების მომხრეა, ასეთი ქმედება ცუდი მაგალითის მიმცემი
იქნება. თქვენთ
 ვის ალირიელებთან ურთიერთობა მხოლოდ უარყოფით
ემოციას იწვევს ასევე წარს ული კონფლიქტიდან გამომდინარე, თვლით
რომ ეს არის ეროვნ ება, რომლ
 ის ნდობაც არ შეიძლება.
თქვენი მიზანია, მოსწ
 ავლეებს შეაყვაროთ პოლირიული ენა, ლიტერა
ტურა და კულტ
 ურა. თქვენთ
 ვ ის მნიშვნელოვანია თქვენი მოსწავლეების
წარმოშობა და მაქსიმალურად შეეწ
 ინააღ
 მდეგებით ახალჩამოსული ოჯახის
ინტეგრ
 აციას საზოგადოებ
 აში. თქვენ ცდილობთ, გამოიყენოთ პირადი
კავშირი გამგ
 ებელთ
 ან, რათა იგი წინ აღუდგეს ამ ოჯახის ინტეგრაციას
პოლინარიაში. ასევე თქვენ ცდილობთ დაარწმუნოთ სკოლის დირექტო
რი, რომ დაბალი მოსწ
რ
 ების გამო უნდა მოხდეს ალფრედ ვალვერდეს
სკოლიდან გარიცხვ ა. თქვენი მიზანია, თქვენი შვილი გახდეს წარმატე
ბული მასწ
 ავლ
 ებელი, და ბოლომდე მიჰყვეს პოლინარიულ ტრადიციებს.

სახელი: ილია პერმანი
სტატუსი: პოლინარიის გაზეთ „პოლინარიის დროით” რედაქტ
 ორი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ გაზეთ “პოლინარიის დროით” რედაქტორი
ხართ. სწორედ თქვენ იყავით გაზეთის დამფუძნებელი და სულის ჩამ
დგმელი წლების წინ, დღეს კი თქვენი გაზეთი ინფორმაციის მთავარი
წყაროა პოლინარიელ
 ებისათვ ის. ნდობა თქვენ მიმართ საკმ აოდ დიდია,
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თქვენც ცდილობთ, არ უღალატოთ პოლინარიელების ინტერესებს და აქ
ტიურად აქვეყნებთ შემეცნებით ინფორმაცია პოლინარიულ
 ი კულტურისა
და ტრადიციების შესახებ, აქტიურად ესწრებით რელიგიურ შეკრებებს
და მუდმივად ავრცელებთ სიახლეებს საპატიო მოქალაქეთა კრებისა და
სახელმწიფო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ.
მიზნები: რედაქტორი ვალდებულია, მოსახლეობ
 ას გააცნოს სოფელში
მიმდინარე მოვლენები. ინფორმაციის მოძიებაში მას რეპორტიორი ეხ
მარება. რედაქტორს ევალება, ქრონოლოგიურად დაალაგოს მოვლენები
და წარუდგინოს ისინი საზოგადოებას. ამისთ
 ვის თქვენ გადმოგეცემათ
სპეციალ
 ური ტექნიკა და პრინტერი, რათა ამობეჭდოთ და გაავრცელოთ
გაზეთი. თქვენი მიზანია, ასევე შეინარჩუნოთ ნდობა მოსახლეობაში.

სახელი: ინდრ
 ე ბალატინი
სტატუსი: უმაღლესი სასულიერო პირი – მანდურიზმის მიმდევართა
ლიდერი პოლინარიაშ
 ი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ ტრადიციულ პოლინარიულ ოჯახში გა
იზარდეთ. დედაქალაქში მიღებული სასულიერო განათლება კი დაგეხ
მარათ, გამხდ
 არიყავით პოლინარიის სასულიერო ლიდერი. თქვენთვის
რელიგიური ღირებულებები ყველაფერზე მაღლა დგას. თქვენ გსურთ,
რომ თითოეული პოლინარიელი გახდეს თქვენი ეკლესიის აქტიური წევ
რი, და პირვ ელ ადგილზ
 ე დააყენოს რელიგიურ
 ი ღირებულებები.
მიზნ ები: თქვენ აქტიურად ცდილობთ, გამოიყენოთ ადგილობრივი
კონტაქტები, რათა გავლენა მოახდინოთ პოლინარიაში მიმდინარე პროცე
სებზე. თქვენი მეგობარია პოლინარიის სკოლის დირექტორი, მასთან ახლო
ურთიერთობა გეხმარებათ რომ გავლენა ასევე იქონიოთ ახალი თაობის
შეხედულებებზე. თქვენ არ მოგწონთ პოლინარიაში ახალმოსახლეებ
 ის
გაჩენა. თქვენი მიზანია, მათ მიაღებინოთ მანდურიზმის ღირებულებე
ბი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ უნდა დატოვონ პოლინარია. ასევე,
თქვენთვის მიუღებელია ქალების დასაქმება. თუ ეს მოხდება, შესაძლოა
მომავალში მსგავსი ქმედებები გაგრძ ელდეს, რაც შეასუსტებს რელიგი
ისა და თქვენს, როგორც ეკლესიის წარმომადგენლის პირად გავლენას
მოსახლეობაზე.
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სახელი: კონრად ვალვერდე
სტატუსი: ვალვერდეების ოჯახი, მამა
პირადი ინფორმ აცია: კონრად ვალვერდ
 ეს ჰყავს ცოლი და ერთი შვი
ლი, სამწუხაროდ მან ვერ მოახ
 ერხ
 ა საკუთარ ქვეყანაში საკუთარი შე
საძლ
 ებლობების რეალ
 იზება. ეკონომიკურმ ა პრობლემებმა აიძულა იგი
პოლირიაში დაეწ
 ყ ო სამსახურის ძებნა. ახალგაზრდობაში, ერთ-ერთ სა
ერთაშორისო ახალგ
 აზრდ
 ულ ბანაკში, მან გაიც
 ნო გორგ ვისტი, პოლი
ნარიელი ახალგ
 აზრდა, რომელსაც ახლა, წლების მერე წარმატებული
ბიზნესი აქვს საკუთარ ქალაქში. მას შემდეგ, რაც შეიტყო კონრადის
პრობლ
 ემების შესახებ, გორგმა მას დახმარება შესთავაზა. ვალვერდეებ
 ის
ოჯახი ჩამოვიდა დაბაში, რადგან ვისტების მეგობარი ოჯახი შეპირდა
დასაქმ ებას, ერთი მხრივ კონრადს, შესაძლოა, ჩააბარონ მაღაზია, მეორე
მხრივ მის ცოლ ედას შესაძლოა, გამყიდველობა შესთავაზონ.
თქვენი მთავარი მიზანია, შვილებს მისცეთ განათლება, თქვენი უფ
როსი შვილი, ალფ
 რ
 ედი, წელს ამთავრებს სკოლას და სურს უმაღლეს
სასწავლ
 ებელშ
 ი ჩაბარება. ამაში დასახმარებლად მამა ყველაფერს გაა
კეთებს. თქვენ სრულყ ოფილად არ ფლობთ
 პოლირიულ ენას, თუმცა
ცდილობთ, რომ გაიუმჯ
 ობესოთ ენის ცოდნის დონე. თქვენ აქტიურად
იცავთ თქვენს უფლებებს პოლინარიაშ
 ი და გსურთ, გახდეთ საზოგა
დოების სრულუფლ
 ებიან ი წევრი. მალე თქვენ 60 წელი გისრულდ
 ებათ.
პოლინარიული წესების თანახმ ად, თქვენ უნდა გახდეთ საპატიო მოქა
ლაქეთა საბჭოს წევრი, თუმცა პოლინარიელების უმრავლესობა ეწინა
აღმდეგება თქვენს საბჭ
 ოში ინტეგრ
 აციას.

სახელი: ლუდო ბორგი
სტატუსი: პოლინარიის საპატიო მოქალაქეთა საბჭო
პირადი ინფორმ აცია: თქვენ საპატიო მოქალაქეთა საბჭოში ყველაზე
უხუცესი ხართ, რაც უდიდეს პატივისც
 ემას იწვევს პოლინარიის მოსახ
ლეობაში. თქვენი შეხედულებები დეფაქტო ყოველთვის ახდენს გავლე
ნას პოლინარიაშ
 ი მიმდ
 ინარე პროცესებზე. თქვენ გსურთ, პოლინარიამ
შეინ არჩ უნოს ტრადიციები და თვლით, რომ ეს შეუძლ
 ებელი იქნება იმ
შემთ
 ხვევაში, თუკი პოლინარიაშ
 ი სხვა ეროვნ ების წარმომადგენლებიც
იცხოვრებენ. ამავე დროს, თქვენ თვლით, რომ პოლირიასა და ალირიას
შორის მომხდარი დაპირისპ ირება არ უნდა იქნეს დავიწყ ებული. თქვენ

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

283

ალირიელებს მტრებად აღიქვამთ და გსურთ მათგან მაქსიმალურად მო
ახდინოთ იზოლაცია.
მიზნები: თქვენი მიზანია, პოლინარია გაიწმინდოს უცხოელებისაგან,
განსაკუთრებით კი ალირიელებისაგან, ამისთვის ცდილობთ გამოიყენოთ
თქვენი გავლენა. თუმცა, ცდილობთ, თავი შეიკავოთ მწვავე გამოსვლე
ბისაგან. თქვენ ცდილობთ, დიპლომატიურად იმოქმედოთ, გამოიყენოთ
გავლენის ყველა არხი, რათა მიაღწიოთ სასურველ მიზანს: ვალვერდე
ებმა ან უნდა მიიღონ პოლინარიის ყველა წესი, ან დატოვონ პოლი
ნარია სამუდამოდ.

სახელი: ლუმიერ კონტ
 ი
სტატუსი: პოლინარიის გაზეთ „პოლინარიის დროით” რეპორტიორი
პირადი ინფორმაცია: თქვენ გაზეთში “პოლინარიის დროით” რეპორტი
ორად მუშაობთ. თქვენი ამოცანაა, მოაგროვოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია,
ფოტომასალა, და მიაწოდოთ ეს მასალა რედაქტორს გასავრც
 ელებლად.
თქვენი მისიაა მაქს იმალურად საინტერესო ინფორმაციის მოპოვება, შეხ
ვედრებზე და მნიშვნელოვან ღონისძ იებებზე დასწ
 რება, და სისწრაფე:
მნიშვნელოვანია რომ ინფორმაცია დროულად მიეწოდოს მკითხველს.
მიზნები: რეპორტიორი პასუხისმგ
 ებელია ახალი ამბების მოძიებაზე,
მათ მომზადებაზე და წამყვანისთვის გადაცემაზე. ის ესწრება შეხვედ
რებს. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ პოლინარიაში ინფორმაცია უფრო მეტად
უნდა გაიფილტროს, თქვენ არ ემხრობით რედაქტორის მიმართულებას,
აქტიურად მოახდინოს ტრადიციებისა და რელიგიური ღირებულებების
პროპაგანდა მედიის საშუალებით. თქვენ ბევრ
 ად უფრო თავისუფალი
შეხედულებები გაქვთ, რაც იწვევს თქვენს პროტესტს. თქვენ ცდილობთ,
დაბალანსებული ინფორმაცია მიაწოდოთ რედაქტორს, თუმცა, ხშირად,
ხდება ისეც, რომ ინფორმაცია შემოწმების შემდეგ იცვლება და მოსახ
ლეობას რედაქტორისეული ენით მიეწ
 ოდება. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ
გაზეთის რედაქტორი უნდა იყოს ახალგაზრდა, თქვენს ავით თავისუფ
ლად მოაზროვნე ტიპაჟი, თუმცა გაბედავთ თუ არა დაუპირისპირდეთ
გაზეთის რედაქტორს და გახდეთ მისი კონკურენტი – ეს თქვენს მზა
ობაზეა დამოკიდებული.
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სახელი: ლუიზა ვალვერდ
 ე
სტატუსი: ვალვერდეების ოჯახი, შვილი
პირადი ინფორმ აცია: თქვ ენ 15 წლის ხართ. გაქვთ ხატვ ის გამორ
ჩეული ნიჭი, თქვენი ოცნებაა, გახდეთ ხელოვანი და თქვენი ცოდნით
ბევრად უსწრ
 ებთ თქვენს ასაკს. თქვემთვ ის ხელოვნება არის თვითგა
მოხატვის საშუალება, რაც საზოგადოებ
 ის მხრიდან შეუმჩნეველი რჩება.
თქვენთვის რთულია, მიიღოთ ის საზოგადოება, რომელშიც ცხოვრობთ.
თქვენ ასევე შეგიძლ
 იათ გრაფიტის შექმნა. თქვენ საუბრობთ პოლირიუ
ლად გარკ ვ ეულ დონეზე. თქვენ ხართ რელიგია ოდუიზმ ის მიმდევარი.
თქვ ენი ოცნებაა მონაწილეობ
 ა მიიღოთ საერთაშორისო არტ პროექ
ტებში. ამისთვის თქვენი ქალაქის ქუჩებში უნდა შექმნათ ხელოვნების
ნიმუში, რომელიც ასახავს არსებულ პრობლემატურ საკითხებს. თქვენ
გსურთ ამის გაკეთება, თუმც
 ა საზოგადოებ
 ა, რომელშიც ცხოვრობთ, კონ
სერვატიულ
 ად უყურებს მსგავს ი ტიპის საკითხებს. თქვენი მიზანია ნა
მუშევარი ეხებოდეს „ცხელ თემას”. თქვენ დარწმ უნებული ხართ იმაში,
რომ ეს დიდ დისკ უსიას გამოიწვევს თქვენს საზოგადოებაში.

სახელი: მატეო ლენტი
სტატუსი: მდივანი პოლინარიის საჯარო სკოლაში, არასამთავრობო
ორგანიზაციის დამფუძნებელი
პირადი ინფორმ აცია: თქვენ სკოლის დირექტორის მდივანი ხართ
პოლინარიის საჯარო სკოლაში. თქვენ ხართ რელიგია ოდუიზმის მიმ
დევარი, რომელიც განსხ
 ვავდ
 ება მანდურიზმისგ
 ან. თუმცა, ამის შესახებ
არავინ იცის. ოუდიზმ ი მხარს უჭერს აზრის, სიყვარულის თავისუფლ
 ებას
და ღიაა ყველასათვის. თქვენ გსურთ, გამოხატოთ თქვენი რელიგიური
შეხედულებები, თუმცა ამას ვერ ბედავთ. ხშირად ოდუიზმის მიმდევრები
დაცინვის საგანი ხდებიან, თუმცა თქვენ, გამომდინარე იქედან, რომ არ
გამოხატავთ თქვენს აზრებს, ამის პრობლემა არ გაწუხებთ. თქვენ დააფუძ
ნეთ არასამთავრ
 ობო ორგანიზაცია, რომელიც მოხალისეობრივ საქმიანობას
ეფუძნ ება. თქვენც მოხალისეობრ
 ივად უძღვებით ორგანიზაციას, თუმც
 ა,
მთელ ენერგიას დებთ ამ საქმიან ობაში, რადგან თანასწორი საზოგადო
ება და ადამიან ის უფლებების დაცვა თქვენი უპირველესი ინტერესია.
მიზნები: თქვ ენ გსურთ, გამოხატოთ საკუთარი რელიგიური შეხედუ
ლებები. თქვენ გსურთ, მიმართოთ პოლინარიის მთავრ
 ობას პეტიციით,
რათა მისცენ ოუდიმზ
 ის მიმდ
 ევრ
 ებს თვითგ
 ამოხატვ ის საშუალ
 ება. ასევე
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თქვენ გსურთ, თავი დაიცვათ რელიგიური ექსტრემიზმით გამოწვეული
ძალადობისაგან. თქვენ დადებითად ხართ განწყობილი ვალვ ერდეების
ოჯახის მიმართ, რადგან თვლით, რომ გონებაგახსნილი ხალხია. თქვენი
ორგანიზაცია ძირითადად ფინანსდება რელიგიური ინსტიტუციის მიერ,
რომელიც ოდუიზმის მიმდევარია, და რომლის ოფისიც ალირიაში მდე
ბარეობს. თქვენ გსურთ, გამართოთ მასიური დემონს ტ
 რ
 აცია რელიგიური
თანასწორობის მხარდასაჭერად თქვენს ქალაქში.

სახელი: ვენი პენტ
 ო
სტატუსი: ინდრე ბალატინის (რელიგიური ლიდერი) ძმისშვილი. პო
ლიციელ
 ი.
პირადი ინფორმაცია: თქვენ ინდრე ბალატინის ძმისშვილი ხართ.
თქვენი ბიძის პოზიცია გაძლევთ თავისუფლად მოქმედების საშუალე
ბას, რადგან მას პატივს სცემენ რელიგიური მიმდევრები. გამომდინარე
აქედან, თქვენი ქმედებები არ აღიქმება დანაშაულად და მოსახლეობა
მუდმივად ცდილობს, მათ გამართლებას რელიგიური მიზეზებით. თქვენი
მოქმ ედებები მოიცავს: აგრესიულ ქცევას უცხოელების, სხვა რელიგიის
მიმდევრების მიმართ, თქვენ პატივს არ სცემთ მოხუცებულებს. გარდა
ამისა, თქვენ მუშაობთ პოლიციელად.
მიზნები: თქვენი მიზანია, დაეხმაროთ ბიძას დაიცვას რელიგიის სტა
ტუსი. თუ იგი დაკარგავს გავლენას, თქვენც დაისჯებით აგრესიული
ქცევისათვის. თქვენ ყველაფერს აკეთებთ მის მხარდასაჭერად და მან
დურიზმის პრინციპების დასაცავად, თუნდაც ამისათვის დაგჭირდეთ რე
ლიგიით აკრძ ალული მეთოდების გამოყენება. თქვენ ახლახანს დაიწყეთ
მუშაობა პოლიციაში და გსურთ დაწინაურება.
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მას შემდ
 ეგ, რაც თამაში დასრულდება, მნიშვ ნელოვანია, მონა
წილეებ
 ს მიეცეთ შანსი, გამოვიდნენ როლიდან იგივე სახის სავარ
ჯიშოს დახმარებით, რომელიც მათ დაეხმარათ როლშ
 ი შესვლაში.
თამაშის შემდეგ, როგორც წესი, ხდება თამაშის შეფასება სხვა
დასხვ ა დონეზე, მაგალითად პერს ონალური/ემოციური დონე, პრო
ცესის და სიმულაციური თამაშის, როგორც მეთოდის შეფასება.
ოქრ
 ოს წესი: ფასილიტატორი უნდა ჩაერ
 იოს რაც შეიძ ლება ნაკ
ლებად და მხოლოდ იმდენად, რამდენს აც მოით
 ხოვს გარემოება.
სხვ ა სიტყვ ებით რომ ითქვას, ფასილიტატორი მოტივირებას
 ალისებს მონაწილეებს აქტიური ჩართულობისათ
უკეთებს, წაახ
ვის. რადგან მონაწილეებ
 ი მიჩვ ეულ
 ნ ი არიან ცხოვრებაში უფრო
პასიურ როლებს, ფასილიტატორმა ხაზი უნდა გაუს ვ ას ალტერ
ნატიულ/განს ხვ ავებულ სასწ
 ავლ
 ო ატომოსფეროს.
ზოგადად, ფასილიტატორმა არ უნდა განს აჯოს კითხვები, რომ
ლებიც გაჩნ დება: არ არსებობს უხერხული კითხვები, არსებობს
მხოლოდ უხერხ
 ული პასუხები. რა თქმა უნდ
 ა, ფასილიტატორი
არ არის ვალდ
 ებული, უპასუხოს ყველა შეკითხვ ას, მაგრ
 ამ მან
უნდა მოახერხ
 ოს ის, რომ მონაწილე თავად მივიდეს პასუხამდე.
ასევე, მნიშვნ ელოვანია, პრობლ
 ემათა ალტერნატული გადაწყ ვ ეტის
გზების მხარადაჭერა და მათი მიღება, და არა საკუთარი იდე
ებისა და გადაწყ ვ ეტების შეთავაზება. განასაკუთრ
 ებით მაშინ, თუ
ჯგუფი 20–ზე მეტი მონაწილისგან შედგება, ამ შემთხ
 ვევაში უნ
და დავიმატოთ მეტი ფასილიტატორი. ფასილიტატორთა ჯგუფის
ზომა განისაზღ
 ვრება მონაწილეთა რაოდ
 ენობითა და სიმულაციის
სცენარით.
ფასილიტატორი უნდა აცნობიერ
 ებდ
 ეს, რომ სილულაცია სასწ
 ავ
ლო პროცესია და რომ ის საჭიროებს ზედამხედვ ელობას. ამდენად,
ის უნდა აკვირდ
 ებოდეს მონაწილეებს და აფასებდეს პროგრესს,
საჭიროებ
 ისამებრ. ასევე, ის უნდა იძლეოდ
 ეს უკუკავშირს. სწავ
ლის შედეგის შესაფასებლ
 ად ფასილიტატორმ ა უნდა გაანალიზოს
მონაწილეთა გადაწყვეტილებანი და მიღწ
 ეული შედეგები. ეს მიმ
დინარე დაკვ ირვ ება მისც
 ემს მას საშუალ
 ებას შეამჩნიოს პროგრ
 ესი
ან ჩაერ
 თოს პრობლ
 ემურ სიტუაციაშ
 ი. მაგალითად, თუ მონაწი
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ლეებს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება ფასილიტატორი იწყებს
კითხვების დასმას, რათა მიეხმაროს მათ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში. ცხადია, ფასილიტატორის როლი შემოიფარგლება მხო
ლოდ ხელშეწყობით და არ გულისხ
 მ ობს მზა პასუხების მიცემას.
შეიძლება მოხდეს ისე, რომ თამაშის დასაწყისში მონაწილეები
დაიბნენ ან დაკარგონ გამბედაობა. ფასილიტატორის მოვალეო
ბაა, მოტივირება გაუკეთოს მონაწილეებს, შეაქოს თუ საჭიროა.
შესაძლებელია ისიც, რომ მონაწილეები დასაწყ ისში არ იცნობდნენ
პრობლემას. ამ დროს ფასილიტატორმა ლიდერობა უნდა გასწი
ოს და დასვას შეკითხვები მონაწილეთა ცოდნის გასაღმავებლად.
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ტრენინგი ჟურნალისტებისათვის
სამშვიდობო ჟურნალისტიკის პრინციპები და პრაქტიკა
სამშვიდობო ჟურნალისტიკის დამკვიდრებას კონფლიქტ
 ურ რე
გიონ ებს ა და ქვეყნებში კონფლიქტების მოგვარებისათვის განსა
კუთრ
 ებული მნიშვნელობა აქვს .
კონფლიქტებისადაპოსტ-კონფლიქტ
 ურისიტუაც
 იის გაშუქებისას,
 ლიქტის ანალიზი, დაპირისპირებულ მხარეთა
მნიშვ ნელოვანიაკონფ
თვალს აზრ
 ისის მიუკ ერძ ოებელი წარმოჩენა და მიუკერძოებლობა,
რაც მედიის წარმ ომადგენლებისაგან მნიშვნ ელოვან ცოდნ ასა და
უნარებს მოითხოვს.
- მედიის წარმომადგენლები კონფ
 ლიქტზ
 ე, ან კონფლიქტ
 ურ
ზონაში მუშაობ
 ისას, უამ რავი პრობლემის წინაშე დგები
ან, რომელთა დაძლევაში მათ კონფ
 ლიქტ
 ების გადაწყ ვეტის
თეორიასა და პრაქტიკაში არსებული ცოდნ ა და უნარების
ფლობა ეხმარებათ;
- ჟურნ ალისტებს განსაკუთრებული როლი და შესაძლებლობები
აქვ თ
 კონფლიქტურ სიტუაციაში, მის აღმ ქსა და განვითარე
ბაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. ჟურნალისტ
 ების სამშ
 ვი
 ას ძალუძს არს ებული, ან მოსალოდნ ელი
დობო მოღვ აწეობ
კონფლ
 იქტის კონსტ
 რ
 უქც
 იული, სამშვიდობო განვითარების
ხელშემწყ ობა;
- კონფლ
 იქტურ ზონაში მომუშავე ნებისმიერი პროფესიონ ა
ლისთ
 ვის, რომელს აც არ სურს დაპირისპ ირების, შუღლ
 ის,
სისხლისღ
 ვრის ხელშემწყობი გახდეს, ამგვარი ცოდნ ა გან
საკუთრებით მნიშვნელოვანია.
 იქტების პრევენციის ა
- მედიის როლი მნიშვ ნელოვანია კონფლ
და მოგვარების, მშვ იდობის მშენებლობის ხელშეწყობისათვ ის.
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სამშვ იდობო ჟურნალისტიკა
სამშვიდობო ჟურნალისტიკა ორიენტირებულია იმაზე, რომ მის
მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, შეძლებისდაგვარად, ობიექტური
იყოს. იგი საზოგადოებას სთავაზობს ინფორმაციის ალტერნატი
ულ წყაროებს, ავრცელებს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ასუსტებს
“ომის მედიის” შეტყობინებებს, ცდილობს ისეთი ალტერნატიული
თვალსაზრისების მიწოდებას, რომელიც ხელს უწყობს გამწვავებული
პრობლემების მშვიდობიანი გადაწყვეტისაკენ შემობრუნებას. იგი
 ესად
ცდილობს, უზრუნველყოს გახსნილი კომუნიკაცია, რაც უაღრ
მნიშვნელოვანია სტაბილურობისა და წესრიგის აღსადგენად. სამ
შვიდობო ჟურნალისტიკის აქტიური მონაწილეობა კონფლიქტების
თავიდან არიდებაში, მათ მოგვარებასა და გადაჭრაში დღითიდღე
მატულობს.
ტერმინი– სამშვიდობოჟურნალისტიკა(Peace Journalism) ეკუთვნის
იოჰან გალტუნგს, ნორვეგიელ მეცნიერს, პროფესორს მშვიდობის
დარგში და მშვიდობისა და განვითარების ქსელის (TRANSCENDის) დირექტორს. ეს ტერმინი მის მიერ პირველად გამოყენებულ
იქნა 1970-იან წლებში. გალტუნგი აღნიშნავდა, რომ “ომის ჟურ
ნალისტიკის” (War Journalism) მიერ გამოთქმული მოსაზრებები
დიდადაა დაფუძნებული და წააგავს “სპორტის ჟურნალისტიკის”
(Sport Journalism) მოსაზრებებს, სადაც ფოკუსირება ხდება გამარჯ
ვებაზე, როგორც ერთადერთ შესაძლო გზაზე თამაშში ნულოვანი
ჯამით, სადაც ერთი მხარე იგებს /იმარჯვებს , ხოლო მეორე, აუ
ცილებლად აგებს/მარცხდება. ამის სანაცვლოდ, გალტ
 უნგმა გაა
კეთა შემდეგი შემოთავაზება: სამშვიდობო ჟურნალისტიკა უნდ
 ა
ჰგავდეს კარგ “ჯანმრთელობის ჟურნალისტიკას”, სადაც კორესპონ
დენტი აღწერს, თუ როგორ ებრ
 ძვის პაციენტი მძიმე დაავადებას.
იგი გვესაუბრება ამ დაავადების მიზეზებზ
 ე – მის სასიცოცხლო
ციკლზე, გარემოზე, გენეტიკურ საფუძველზე და ა.შ. და, ამავე
დროს, გვისახავს მკურნალობისა და თავიდან არიდების შესაძლო
საშუალებების სრულ სპექტრს.
“სამშვიდობო ჟურნალისტიკა ეს არის ამბების თხრობისა და
ასახვის უფრო სრული, თანმიმდევრული გზა. კონფლიქტის ანა
ლიზისა და ტრანსფორმაციის ფრთხილი ამოწევა, გაგება. ეს მიდ
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გომა ავლენს ახალ მიმართ
 ებებს /კავშირებს ჟურნ ალისტებს, მათ
წყაროებსა და იმ ამბებს შორის, რომელზ
 ეც ისინი საუბ
 რობენ,
ჟურნალისტების მოღვ აწეობ
 ის შედეგებზ
 ე, ჟურნ ალისტური ჩარევის
ეთიკაზე“ (Annabel McGold r ick and Jake Lync h, “Peace Jour n alizm,
How ToDoIt”, 2000).
კულტურული და სტრუქტურული ძალადობის კონც
 ეფცია მშვი
დობის მშენებლობაში
 ურული ძალადობა:
სტრუქტ
 ება სრულად აიხსნ ას, როგორც ინდივიდების წი
- არ შეიძ ლ
 რახული ძალადობა;
ნასწარ განზ
 იკას, ორგანიზაციას (“ყვე
- ეფუძნება ტრადიციას /ჩვევას, პრაქტ
ლა ასე აკეთებს”);
- სიღატაკე;
- ექს პლ
 ოატაციაზ
 ე აგებული სისტემები (მონობა);
- მატერიალ
 ური უთანასწ
 ორობა;
- აპარტეიდ
 ი;
- ინსტიტუციონალიზებული რასიზმი;
- ინსტ
 იტუციონალიზებული სექს იზმი;
- კოლონიალ
 იზმ ი;
- კორუფცია, საიდუმლო გაერ
 თიანებები;
 იკალური სტრუქტ
 ურული ძალადობა, რომელიც მოიცავს
- ვერტ
ეკონომიკურ ექსპ ლოატაციას, პოლიტიკურ რეპრესიებს და
კულტურულ გაუცხოებ
 ას;
- ჰორიზონტალური სტრუქტ
 ურული ძალადობა, რომელსაც ძა
ლუძს იმ ადამიან ების ერთად გაჩერება, ვისაც ცალცალკე
 ება და პირიქით.
სურს ცხოვრ
კულტურული ძალადობა:
- სიძულვ ილის ენა;
- ქსენოფობია;
- დევნ ის მანია;
- მითები და ლეგენდები ომის გმირებზე;
- ომის რელიგიური გამართლ
 ება (საღვ თ
 ო ომი);
- “რჩეულნი“;
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- გენდერული ძალადობა;
მედია თავს არიდებს კონფლ
 იქტის სერიოზულ ანალიზს, რაც
მისი “ომის მედიად” გადაქცევის წინაპირობად იქცევა ხოლმე. იგი
სტრუქტურულიდაკულტურულიძალადობის ნაწილიხდება, ხელს
უწყობს ძალადობაზე მიმართული იდეების გავრცელებას, რასაც,
საბოლოო ჯამში, სავალალო შედეგებამდე მივყავართ.
კონფლიქტის მიზეზებში უფრო ღრმად შესვლას თუ მოვინ
დომებთ დავინახავთ, რომ ძალადობა უამრავ სფეროში საკმაოდ
საფუძვლიანად არის დამკ ვიდრებული. პრობლემა ის გახლავთ,
რომ ვინც უნდა იყოს ის, ვისაც სურს ძალადობის შენელების
გზას დაადგეს, გადააწყდებასოლიდურ, ცვლილებებისადმიმდგრად
სტრუქტურას და კულტურას, რომლებიც ნებისმიერი სახის ძა
ლადობას ამართლებენ.
უფრო ხშირად, ყურადღების გამახვილება პირდაპირ ძალადო
 ძოლი დაჯგუფების მიერ
ბაზე ხდება. მაგალითად, რომელიმე მებრ
“პირდაპირი გზით” განხორციელ
 ებული ხოცვა-ჟლეტა სრულიად
თვალსაჩინოა. თუმცა ის ეკონომიკური სტრუქტ
 ურები, რომლებიც
საზოგადოების ერთი, მცირე ნაწილის გამდიდრებას უწყობენ ხელს,
ხოლო დანარჩენებს სიღარიბეში ამყოფებენ, ისევ და ისევ ძალა
დობის ნაწილია.
ძალადობას გააჩნია როგორც ხილული, ასევე უხილავი შედე
გები. ომის დროს ხდება ადამიანების მკვლელობა, დასახიჩრება,
გაუპატიურება, არის უამრავი დევნილი – ეს ძალადობის ხილული
შედეგებია. მაგრამ ამ ხილულ შედეგებთან ერთად არსებობს უხი
ლავი შედეგებიც, რაც, შესაძლოა, შემდგომში გაცილებით უფრო
 ს:
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. აქედან მომდინარეობ
- სიძულვილი, რომელიც მომდინარეობს დანაკარგიდან, ან ცუ
დი მოპყრობიდან;
- რევანშისა და მოწინააღმდეგის დამარცხების მყარი ტენდენ
ცია;
- ტრავმისა და დიდების მითი, რომელიც ძალადობის კულ
ტურას ემატება;
- სოციალური სტრუქტურების დაზიანება;
 რუქტიული
- საზოგადოება კარგავს კონფლიქტისადმ ი კონსტ
 ომის სურვილსა და უნარს.
მიდგ
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საგულისხმოა, რომ “ომის კორესპოდენტ
 ების” შეტყ ობინებებ
ში ძალადობის ცალმხრივი გაშუქება ამ ძალადობას საზოგდ
 ო
ებისათვის უფრო მისაღებს ხდის. სრული სურათის ჩვენებას კი
გამომაფხიზლ
 ებელი ეფექტი აქვს, რადგან ეს არის არა მხოლოდ
ძალის გამოყენების ფასისა და მნიშვნელობის ჩვენება, არამედ, იმ
შესაძლ
 ებლ
 ობებისაც, რომელთა გამოყენებაც არ მოხერხ
დ
 ა.
სტრუქტურები, როგორც წესი, საკმაოდ მყარია. პრობლ
 ემა ისაა,
რომ სტრუქტურაში ადამიანები პატარა, ანონიმურ, უმნიშვ ნელო
არსებებად მოჩანან. შესაბამისად, ისინი ნებისმიერ დაკისრებულ
პასუხისმგ
 ებლობას ადვილად იცილებენ თავიდან. მიუხ
 ედავად ამისა,
არსებობს “ცუდი სტრუქტურები“, რომელთ
 ა დაძლევაც მოხერხდ
 ა,
მაგალითად, კოლონიალიზმ ი და მონობა. იცვლება ისეთი მყარი
 ურაც, როგორიცაა – პატრიარქ ატი. ამაში ჩაბმ ული არი
სტრუქტ
 ეტული ადამიანები თავისი კონკრ
 ეტული ქმედებებით.
ან კონკრ
გალტუნგი განიხილავს ასეთ მაგალითს: “მასები” – გარკვეულ
 ი
 ებით და უფრო ახლო
პოლიტიკური ჟარგონია. თუ დავაკვირდ
დან შევხედავთ, “მასები” ნაკლებად ანონიმურად გამოიყურება და,
შესაძლოა, რომელიმე მხარის ძლიერი ლიდერის მოხაზულობაც
კი მიიღოს, რომელსაც, ამ “მასების სახელით რაღაც გადაწყვეტი
ლებაც გამოაქ ვ ს და გარკ ვეული ქმედების ინიცირებასაც ახდენს”.
კიდევ ერთი მაგალითი ეკონომიკის სფეროდან: “ბაზარი” ესაა
კიდევ ერთი ანონიმური სტრუქტურა. “ბაზარი” აწესებს ფასებს.
უფრო ახლოს თუ მივალთ და დავაკვირდ
 ებით, იგი ნაკლ
 ებად
ანონიმური ხდება, იღებს ძლევამოსილი კორპ ორაციებ
 ის ხელ
მძღვანელების (CEO-ს) მოხაზულობას. ისინი აწესებენ ფასებს,
მუშახელის ანაზღაურებას, და ა.შ.; და ყველაფერი ეს კეთდება
 ის” სახელით.
“ბაზრ
 უქტ
 ურები იძენენ სახეებ
 ს, სახელებს, მისამართ
 ებს, მაგრამ
სტრ
არსი არ იცვლება. “რეალ
 ობა წარმოად
 გ
 ენს ძლიერი მოქმედი პირე
ბისა და ანონიმური ხალხის ნარევს. ჩართეთ ეს ძლიერი ადამია
 ოგში, გაზარდეთ “პატარა ხალხის” ცნობიერების დონე.
ნები დიალ
ყოველი მათგანი პოტენციურად ძლიერია”.
კულტ
 ურულიძალადობაუფროპრობლემატურია, ვიდრესტრუქ
ტურული, რადგან იგი ყოველ ჩვენთაგანშია. სტრუქტურული ძალა
დობა მომგებიან ია სათავეში მდგომთათვის, მაგრამ უმრავლესობა
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სათავეში არ არის. სტრუქტურებს განიხილავენ, როგორც რაღაც
გარეგანს, მაგრ
 ამ კულტურა – შინაგანია. იგი ჩვენს გულებს რე
ლიგიით/იდეოლოგიით, ენით ასაზრდოებს. კულტ
 ურა ქმნის ჩვენს
იდენტურობას. კულტურული ანალიზი უფრო მტკივნ ეულია, ვიდ
რე სტრუქტურული.
კულტურული და სტრუქტურული ძალადობა მედიასთ
 ან
მიმართებაში
სტრუქტურულ ძალადობასთან დაკავშირებული პრობლემაა
მედიაზე ხელისუფლების ზეწოლა, რომელიც მრავალ ქვეყანაში
ხორციელდება. იმისათვის, რომ ჟურნალისტმ ა გააკეთოს კარგი,
პროფესიონალური რეპორტაჟი, ხშირად მას დიდი წინააღმდეგო
ბისა და ხიფათის გადალახვა უხდება. მედია მუდმივი ზედამ
 ატიის ერთ-ერთი უმ
ხედველობის ქვეშ იმყოფება, მაგრამ დემოკრ
ნიშვნელოვანესი პრინც
 იპი ხომ სიტყვის თავისუფლ
 ებაა, ხოლო
ჟურნალისტიკა კი პასუხისმ გებელია იმაზე, რომ საზოგადოებას
ხელი მიუწვდებოდეს ინფორმაციაზე, რათა იგი აქტიურად იყოს
ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებშ
 ი. და
აქ ისევ ჟურნალისტური ეთიკისა და ჟურნალისტის პასუხისმგე
ბლობის საკითხი დგება, რადგ
 ან უპატიოს ნო ადამიანის ხელში
ინფორმაცია შეიძლება საშინელ იარაღად იქცეს.
ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსებში, ჩვეულებრივ ჟურნალის
ტის სამი ძირითადი მოვალეობა ფიგურირებს: სიმართლის ძიება,
დამოუკიდებლობა და ზიანის მინიმუმამდე დაყვანა. ჟურნალის
ტი უნდა შეეც
 ადოს სამივე ამ კომპონენტის დაბალანსებას, რათა
თავისი საქმიანობით ზიან ი არ მიაყენოს ადამიან ებს, საზოგადო
ებას, ქვეყანას. ადამიანის უფლებათა უნივერსალურ დეკლ
 არაცი
ში საუბარია გამოხატვის/სიტყ ვის თავისუფლებაზე, მაგრამ ამავე
დროს, საუბარია იმაზეც, თუ რა არის მიუღებელი. სრულიად
მიუღებელია სიძულვილის ენით საუბარი, მსჯელობა რასობრ
 ივ
უპირატესობაზე, ან სიძულვილზ
 ე. სამწუხაროდ, ჟურნალისტიკა
ძალიან ხშირად, ამა თუ იმ მიზეზით, სწორედ ამგვ არ ხერხებს
მიმართავს ხოლმე.
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ეფექტიან ი კომუნიკაცია ჟურნალისტებისათვ ის
ჟურნალისტ
 ების პროფესიულისაქმ იანობაინფორმაციის მიღებას,
დამუშავებას, გადაცემას, გავრ
 ცელებას ემსახურება. ისინი ატყობი
ნებენ ადამიან ებს უახლ
 ეს ინფორმ აციას და ზემოქმედებას ახდენენ
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე.
ეფექტ
 იანი კომუნიკაციის უნარები ჟურნ ალისტებისათვ ის – მასმედიის წარმ ომადგ
 ენლებისათვის – განს აკუთრებით მნიშვ ნ ელოვა
ნია მათი საქმ იანობის ნებისმიერ სფეროში და ნებისმიერ ეტაპზე.
ჟურნ ალისტების მიერ მოპოვებული ინფორმ აცია სწორად\შესატყ
ვისად უნდა იქნას გაგებული და გადაცემული მათი მსმენელის,
მაყურებლ
 ის, მკითხველისათვის.
კომუნიკაცია
 ი პრობლემური/კონფლიქტური სიტუაციის მიმდინა
ნებისმ იერ
 ურობაზეა
რეობა და მისი შედეგი ჩვენს კომუნიკაციურ კომპეტენტ
დამოკიდებული.
კომუნიკაცია, როგორც უკვე ზემოთ ვთქვით, ეს არის ინფორ
მაციის ურთიერთ
 გ
 აცვ ლა ადამიან ებს შორის. პროცესის თავისებუ
რება იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანები ერთმანეთს გარკვ ეულ
საკითხზ
 ე ესაუბ
 რებიან, ანუ შინაარ
 სს ატყობინებენ და, ასევე გა
დასცემენ/უზიარებენ ერთმანეთს საკუთარ გრძნობებს/დამოკიდე
ბულებას. ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს, როგორც ვერბ
 ალური
(სიტყ ვიერი), ასევე არავერბალური (უსიტყვ ო). ჩვენი მიზანია, რომ
გავაგებინოთ ადამიან ს ის და ისე, რომ მან შესატყვისი ინფორ
მაცია მიიღ
 ოს.
ერთ
 იმხრივ, არაეფექტიან იკომუნიკაცია დაპირისპირების ხიფათს
შეიცავს, ხოლო მეორ
 ე მხრივ, წამოჭრ
 ილი პრობლემის მოგვარება
მნიშვნ ელოვნადაა დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდ
 ენად შევძ ლ
 ებთ
ეფექტ
 იანი ურთიერთ
 ობის დამყარებას. ნებისმიერი შემთხვევაში,
კომუნიკაციის პროცესი შემდეგნაირად შეიძლ
 ება წარმოვიდგინოთ:
მოსაუბრე გადასც
 ემს მსმენელს შეტყ ობინებას, ანუ შინაარს სა და
გრძნ ობას, რომელიც მის ხედვ აში, მისი პიროვნების პრიზმაშია
გარდატეხილი. ამ ინფორმ აციას იგი გადასც
 ემს როგორც ვერბა
ლურად, ასევე არავერბალურად. მსმენელი ინფორმ აციას იღებს
შესაბამისი გრძნობის ორგანოებ
 ით. მიღებული შეტყობინება გარ
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დატყდება მსმენელის პიროვნებაში. როგორც წესი, მოსაუბრის მიერ
გაცემული და მსმენელის მიერ მიღებული ინფორმ აცია იდენტუ
რი არ არის.
კომუნიკაციის ეფექტია ნ ობისათვის საწყ ისსა და ბოლო ინფორ
მაციას შორის მაქსიმალური დაახლოებ
 ა უნდა მოხდ
 ეს.
რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
მოსაუბრე უნდა შეეცადოს, რომ მის მიერ გადაცემული შეტ
ყობინება კარგად იყოს სტრუქტურირებული, აზრიანი, ლაკონური.
მსმენელი, მოსაუბრეზე უნდა იყოს ორიენტირებული, რათა
მიწოდებული შეტყობინება (როგორც შინაარსი, ასევე გრძნ ობა)
ადეკვატურად აღიქვას. ეფექტიანი კომუნიკაციისთვის ერთნაირ
 ად
მნიშვნელოვანია, როგორც მოსაუბრის, ასევე მსმენელის როლი.
ადამიანი, რომელსაც ძალა შესწევს, ქცევის სხვადასხვა ფორ
მები (სტრატეგიები) გამოიყენოს – ზოგჯერ სიმტკიცე, ზოგჯერ
სირბ
 ილე – პატივისცემას იმსახურებს, მას ანგარიშს უწევენ.
საგულისხ
 მოა, რომ კონფლიქტის დროს, ხშირად, ადამიანები
ასაბუთებენ საკუთარ მოქმედებას საზოგადოებრივი ან რაიმე აბ
სტრაქტული ინტერესებითაც კი. როდესაც ვინმე ამ ინტერესებს
თავს ესხმის, ისინი იკავებენ პოზიციას და ამით კიდევ უფრო
შორდებიან საკუთარ მოთხოვნილებებს. ნდობის ზრდასთან ერთად,
ადამიანები/მხარეებ
 ი უფრო და უფრო განეწყობიან ინფორმაციის
გასახსნელად და თუნდაც ეს პროცესი ძალიან ნელა მიდიოდეს,
ისინი სულ უფრო მეტად აცნობიერებენ იმას, თუ რომელი მოთ
ხოვნილებებია მათთვის უფრო მნიშვ ნელოვანი. ამ დროს ისინი
აქტიურად აცნობიერებენ საკუთარ ინტერესებს.
სიძულვილის ენა
სიძულვილის ენა – გულისხმობს დამამცირებელ გამონათქვა
მებს ინდივიდის, ან ადამიანთა ჯგუფის მიმართ. სიძულვილის ენა
არაერთხელ იქნა გამოყენებული სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა
ეპოქაში, როგორც შუღლისა და სიძულვილის გაღვივების საშუ
ალება. ნაცისტური რადიო და ტელევიზია აქტიურად იყენებდა
ამ საშუალებას, რათა გაეღვივებინა რასობრივი სიძულვილი და
შემდგომში ადვილად განეხორციელ
 ებინა თავისი გეგმები. დღესაც,
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დედამიწის მრავალ წერტ
 ილში სიძულვ ილის ენა მედიის ხელ
შეწყ ობით ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ომების გასამართლ
 ებლად და
მხარდასაჭერად, რასაც ეფუძნ ება გენოციდი და ეთნიკური წმენდა.
სიძულვ ილის ენა სირთულის წინაშე აყენებს ადამიან ებს, რომ
ლებისთვ ისაც სიტყ ვ ის თავისუფლება მთავარი და უპირობო ღი
რებულებაა. რაში მდგომარეობ
 ს დილემა. ერთი შეხედვით, “სი
 ს და
ძულვილის ენა“ იწვევს ძალადობას, დისკ რიმინაციას, ზიზღ
 ეგება
სიკვდილს აც კი და, ამავე დროს, მისი აკრძ ალვ ა ეწინააღმ დ
ადამიანის უფლებების მე-19 მუხლს, რომელის მიხედვ ითაც ყვე
 ება. მაგრამ ეს მხოლოდ
ლას აქვს აზრის გამოხატვის თავისუფლ
ერთი შეხედვ ით. ეს ნათლად არის ასახული ადამიანის უფლებე
 აშორისო კონვ ენც
 იის მე-20 მუხლი კრძალავს ნაციონა
ბის საერთ
 იმინაციის მხარდ
 აჭერას.
ლური, რელიგიური, რასობრივი დისკ რ
მაგრ
 ამ კონვ ენც
 იის მუხლ
 ები ვერ წყვეტს დავას იმ მორალური
 ებიც წამოიჭრება ამ სა
და ეთიკური ნორმების ირგვ ლივ, რომლ
 ან დაკავშ
 ირებით. სიტყვ ის თავისუფლ
 ება მოიაზ
 რ
 ება დე
კითხებთ
 ი საზოგადოების ყველაზე დიდ მონაპოვრ
 ად და მას
მოკრატიულ
ეფუძნ ება ყველა დანარჩენი უფლება და თავისუფლ
 ება. მაგრ
 ამ იმ
შემთხვევებში, როდესაც “სიძულვილი ენით” გამოწვ ეული ზიანი
 ვა: რის ფასად არის მო
თვალსაჩინო და აშკარაა, ჩნდება კითხ
 ება.
პოვებული ამგვარი სიტყვის თავისუფლ
 ულეებ
 საც აწყდ
 ება,
“სიძულვ ილის ენის” აკრძ ალვ ა სხვა სირთ
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმ ე გვაქვს მედიასთან. სკანდა
ლურ მასალას, რომელიც ხშირ შემთხ
 ვ ევაში “სიძულვილის ენას”
უკავშირდება მეტი მიმზ
 იდვ ელობა აქვს და მისი შეზღუდვა თა
ვისუფალ მედიაზე ზეწოლად აღიქმება.
როგორ უნდა იმოქმ ედოს ასეთ პირობებშ
 ი სამშვ იდობო ჟურნ ა
ლისტიკამ? იქნებ, უმჯობესია, რომ მან პრიორიტეტულად ჩათვ ა
ლოს ის, რომ ადამიანებს ზიან ი არ მიაყენოს, თუნდაც თვლიდეს,
რომ ეს სიტყ ვის თავისუფლ
 ების შეზღუდვ ის ფასად უჯდება.
მედიის კონსტ
 რუქტ
 იული და დესტ
 რ
 უქციული როლი პოლი
ტიკურ პროცესებში
იმისათვის, რათა მედია სტრუქტ
 ურული და კულტურული ძა
ლადობის ტყვედ არ იქცეს, არ იმუშაოს მათზე და არ შეუწყოს
ხელი ძალადობას, ჟურნ ალისტებს კარგ
 ად უნდა ჰქონდ
 ეთ გააზ
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რებული საკუთარი როლი და შესაძლებლ
 ობები ქვეყანაში მიმ
დინარე შიდა და საგარეო პოლიტიკურ/ეკონომიკურ პროცესებშ
 ი.
კონფლ
 იქტის ანალიზი, რომელიც მიეწოდება მილიონობით მსმე
ნელს, დამყარებულია იდეების ინტერპ რ
 ეტაციაზე. ხშირად, იგი
კონფლიქტში მყოფ ამა თუ იმ მხარის პოლიტიკურ პოზიციას
უფრო წარმოაჩენს, ვიდრე მის ინტერესებს და მოთხ
 ოვნ ილებებს.
მაშინ, როცა ინტერესების და მოთხოვნილებების გათვ ალისწინე
ბა მხარეებს დიალოგისაკენ წაიყ ვანდა და შესაფერის პირობებს
 იქტის მოგვარებისათვ ის. ხშირად, კონფლიქტში
შექმნიდა კონფლ
მყოფი ერთი მხარის პოლიტიკოსების სუბიექ ტური და მიკერძო
 ური ინფორმაციის
ებული ხედვა კონფლიქტის შესახებ ობიექ ტ
სახით გადაიცემა მედიის საშუალებით.
დაპირისპირების პირობებში მიკერძოებული ინფორმაცია “მტრის
ხატის” შექმნას უწყობს ხელს. მედია კი, ხშირად, არ იღებს არა
 ობას დაპირისპირების ესკალაციაზ
 ე.
ნაირ პასუხისმგებლ
ცალმხრივი ინფორმაციის გადაცემისას მედია მოქმედებს წაგე
ბა-მოგების მოდელით.
ეს კი, იმას იწვევს, რომ:
• აღიარებულია მხოლოდ ერთი მხარის უფლებები;
• მიმდინარეობს მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესებისა და მო
თხოვნილებების დაფიქსირება;
• აღიარ
 ებულია მხოლოდ ერთი მხარის ზარალი და დანაკარ
გი;
• საუბარია კონფლიქტში ერთი მხარის მოგებაზე იმის გაუთ
ვალისწინებლად, თუ რა შედეგები მოჰყ ვა ომს, ან რა პრობ
ლემების (პოლიტიკური თუ ეკონომიკური) წინაშე დადგა
ხალხი ომის შედეგად;
• დომინირებს აზრი, რომ კონფლ
 იქტის მოგვარება მეორე მხა
რის ინტერესების გაუთვ ალისწინებლადაც შეიძლება.
ასეთ პირობებში, კონფლიქტშიმყოფ მხარეებს /მთავრობებს შორის
როგორი სამშვიდობო ხელშ
 ეკრულებაც უნდა დაიდოს, კონფ
 ლიქ
ტის მოგვარებისა და შერიგების პროცესის დაწყება რთულდ
 ება.
ამიტომ, მნიშვნ ელოვანია, რომ მედიამ მოვლენების გაშუქებისას

298

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მოგება-მოგების (თანამშ
რ
 ომლობის) მოდელი განავითაროს, რაც
იმის საშუალებას მოგვც
 ემდა, რომ:
• ვაღიაროთ კონფ
 ლ
 იქტ
 ის შედეგად, ამ კონფ
 ლ
 იქტ
 შ
 ი მონაწი
ლე თითოეულ
 ი მხარის უფლებების დარღვევა;
• გამოვნახოთ საერ
 თ
 ო ინტერესები და მოთხოვნ ილებები (პო
ლიტიკური, ეკონომიკური, გეოპ ოლიტიკური და სხვა);
• ვაღიარ
 ოთ თითოეულ
 ი მხარის ზარალი;
 ოთ, რომ კონფ
 ლიქტის შედეგად ვერც ერთმა მხარემ
• ვაღიარ
 თ
 ა რაოდ
 ენობა, პო
ვერ მოიგო (იგულისხმება ომის მსხვ ერპ ლ
 ემები, იძულებით გადაად
ლიტიკური, ეკონომიკური პრობლ
 ა პრობლ
 ემა და სხვა);
გილებულ პირთ
 ლ
 იქტის მოგვარება მხარე
• დავაფიქს იროთ ფაქტი, რომ კონფ
 ია.
ების ინტერესებშ
 ილებელია, რომ მედიამ აქცენტი გააკეთოს კონფ
 ლიქტ
 ის
აუც
ანალიზზე, რაც მოიც
 ავს:
 იქტის ანალიზს, რომელიც დაეყრდ
 ნ ობა არა მხოლოდ
• კონფლ
ეთნიკურ თუ რელიგიურ ჯგუფებს შორის უთანხმოებებს ა
 ორისი სიძულვ ილის პერსპ ექტივას, არამედ
და ეროვნ ებათშ
პოლიტიკური, ეკონომიკური და გეოპ ოლიტიკური ინტერე
სების მიმოხილვას კონფლიქტში;
• რეგიონ ალურ ინტერესებს და მის როლს შიდა კონფლიქ
ტებში;
 იქტის დაწყ ებასა და ესკა
• შიდა პოლიტიკის როლს კონფლ
ლაციაშ
 ი (იგულისხ
 მება ქვეყნ ის შიდა პოლიტიკის ანალიზი,
რომელიც გამოავლენს კონფლ
 იქტ
 ის დაწყ ების მიზეზებს).
მშვიდობაზე ორიენ ტირებული მედიის განვითარება პოსტ-კონ
ფლიქტ
 ურ ქვეყნ ებშ
 ი საჭიროა კონფ
 ლ
 იქტის ესკალაციის შესაჩე
 ორმაციისათვის. ამ შემთ
 ხვევაში
რებლად და, ასევე, მისი ტრანს ფ
აუცილებელი იმის ანალიზი, თუ ინფორმ აციის რომელი ასპექტ
 ი
 იქტ
 ის ესკალაციას, და რომელი დეესკ ალაციას. ომ
იწვევს კონფლ
 ლ
 იქტების გაშუქება არ
ზე ორიენტირებული მედიის მიერ კონფ
იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოხდეს სამშვ იდობო ინიციატივის
განვითარება და კონფ
 ლ
 იქტ
 ის კონსტრ
 უქც
 იულ
 ი მოგვარება. საზო
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გადოება, ამ შემთხვევაში იმ ცალმ ხ
 რივ და სუბიექ ტ
 ურ ინფორმა
ციაზე აკეთებს აქცენტს, რაც მედიის მიერ არის შეთავაზებული.
ამ შემთხვევაში ომზე ორიენ ტირებული მედია, როგორც სტრუქ
ტურული ძალადობის ნაწილი, არჩევანს არ უტოვებს პოსტ-კონ
ფლიტურ საზოგადოებას, რომ მან კონფ
 ლ
 იქტის გადაწყ ვ ეტის ალ
ტერნატიულ (მშვიდობიან) გზებზ
 ე იფიქროს.
სამშვ იდობო ჟურნალისტიკა უნდა შეეც
 ადოს, რომ:
• წარმოაჩინოს კონფლიქტში ჩართული ყველა მხარე (მათი
მიზნებით), ორი დაპირისპ ირებული მხარის სანაცვლოდ. ეს
შედეგების მრავალფეროვანი ნუსხის შემუშავებას შეუწყობს
ხელს, რაც შემოქმედებითი პოტენციალის ამოქმედებით მი
იღწ
 ევა;
• ეძებოს “სხვა” საკუთარ თავში და პირიქით, “ჩვენ” და “სხვად”
დაპირისპირების ნაცვლად. ეს სხვისი ქცევის უკეთ გაგების
საშუალებას იძლევა;
• ეძიოს კავშირები და თანმიმდევრულობა მოვლენებს შორის,
დროსა და სივრცეში. იმის ნაცვლად, რომ აღწეროს კონკრე
ტული კონფლიქტი და მასშ
 ი გამოვლ
 ენილი ძალადობა, რო
გორც ერთადერთ
 ი. ეს იძლევა არა მხოლოდ აწმყოს, არამედ
მომავლის დანახვის, გამოცდილების შეძენის საშუალებას;
• ასახოს რეპორტაჟში უხილავი (მაგ., რომელიც გარკვეული
დროის შემდეგ ვლინდება) შედეგებიც, მხოლოდ თვალსაჩინო
შედეგების აღწერის ნაცვლად. ამით, შესაძლოა მოხერხდეს
შემდგომი/შესაძლო ძალადობის თავიდან არიდება;
• კარგად გაერკვეს მიზნებში (რა სურთ მხარეებს, რისი შეცვლა
უნდათ), იმის ნაცვლად, რომ მხოლოდ ლიდერების მიერ
გამოთქმული პოზიცია გაახმოვანოს. ეს დაეხმარება მხარე
ებს საკუთარი მიზნების ჩამოყალიბებასა და შემოქმედებითი
გამოსავლის ძიებაში;
• ფოკუსირება გააკეთოს საერთოს (გადამფარავი მიზნების) ძი
ებაზე, განსხვავებებზე კონცენტრირების ნაცვლად. ეს დაეხ
 აში;
მარება მხარეებს თავსებადი მიზნების მოძიებ
• აჩვ ენოს, თუ რამდენად იმედგამაცრუებელი, დამთრგუნველია
ძალადობა ადამიანებისათვის, აჩვენოს შედეგები, თავად ძა
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ლადობრივი ქმდებების სანაცვლოდ. ამგვარად, შესაძლებელია
ძალადობის უკეთ გაგება;
განიხილოს პრობლემები, რომელიც მხარეების მიერ არ გან
ხილულა, ნაცვლად ძალადობის წამოწყ ებაში დადანაშაულე
ბისა. შესაძლოა, ასეთ დროს ისეთი საკითხები წამოიწიოს,
რაზეც მხარეები ჯერ არ დაფიქრებულან;
განიხილოს ყველა მხარის ტანჯვა, შიში და წყენა, როგორც
ერთნაირად საინტერესო, მნიშვნელოვანი და ყურადღების
 ვ ის, შიშის და წყე
ღირსი, მხოლოდ ერთი მხარის (ტანჯ
ნის) წარმოჩენის ნაცვლად. ეს თავიდან ააცილებს მხარეების
დაყოფას “მსხვერპ ლად” და “მხეცებად”, რაც, თავისთავად,
“მხეცის” დასჯას გულისხმობს;
 
ააგოს რეპორტაჟი იმაზე, თუ რა უნდა აკეთონ თავად კონფ
ლიქტში ჩართულმა ადამიანებმ ა, და არ წარმოაჩინოს ისინი,
როგორც მსხვერპლი. არ მოახდინოს ენის ვიქტ
 იმიზაცია. არ
გამოიყენოს სიტყვები – “გაჭირვებული”, “დაჩაგრული”, “გა
ტანჯული” და ა.შ. ეს ადამიანებს საკუთარი პრობლემების
გადაწყვეტაში აქტიური ჩართვ ის საშუალ
 ებას მისცემს;
ზუსტად იცოდეს სიტყვის მნიშვნელობა და ადეკვატურად
გამოიყენოს იგი, ემოციური დატვირთვ ის მქონე ცნებების
გაუაზრებელი ხმარების ნაცვლად. ეს დაიც
 ავს ენას გაღა
რიბებისგან, მხარეებს არათანაბარი დადანაშაულებისაგან და
 იას ძალადობის ესკალაციისაგან;
სიტუაც
ილაპარაკოს იმაზე, რაც არასწორად კეთდება და შეავსოს
რეპორტაჟი რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციით წყაროების
სანდოობასთან დაკავშირებით, ისეთი ზედს ართ
 ავი სახელე
ბის გამოყენების ნაცვლად, როგორიცაა “ბოროტი”, “მხეცური”,
“ბარბაროსული” და ა.შ., რაც ერთი მხრიდან დანახული სუ
რათია. ეს დაეხმარება ჟურნალისტს იმაში, რომ არ დადგეს
რომელიმე მხარის პოზიციაზე და არ შეუწყ ოს ხელი კონ
ფლიქტის გამწვავებას;
მიმართოს მხარეებს/ადამიანებს ისე, როგორც ისინი უწო
დებენ საკუთარ თავს, ნაცვლად იმისა, რომ მიაწებოს ისე
თი იარლიყები, როგორიცაა “ტერორისტი”, “ექსტრემისტი”,
“ფანატიკოსი”, ან “ფუნდამენტალისტი”. ეს ის ტერმინებია,
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რომლითაც “ჩვენ” მოვიხსენიებ
 თ “მათ”, ამ ტერმინაბით არა
ვინ მიმართ
 ავს საკუთარ თავს. ამ გზით ჟურნალისტ
 ი თავს
აარიდებს რომელიმე მხარისადმ ი მიკუთვნ ებულობას;
ილაპარაკოს ყველა მხარის შეცდომებზ
 ე და გულდ
 ასმით შე
ისწავლოს/წარმოაჩინოს და მოეპყრას მათ განცხადებებს, მხო
ლოდ ერთი მხარის შეცდომებზე და მათ მიერ ადამიან ის
უფლებების დარღ
 ვევებზე ფოკუსირების ნაცლად. ეს იძლევა
 ეს
იმის საშუალებას რომ ორივე მხრიდან თანაბრად მოხდ
 ის გამოაშკარავება და
(იყოს ერთნაირი შანსები) დამნაშავეებ
დასჯა;
შეატყობინოს მაყურებელს/მსმენელს/მკითხვ ელს ის, თუ ვინ
ამბობს და რას, და არ ისაუბრ
 ოს მოსაზრებაზე ან მოთხოვ
 ზე. ამ გზით ჟურნალისტი
ნაზე, როგორც დადგენილ ფაქტ
შეძლებს ნეიტრალურობის შენარჩუნებას;
ილაპარაკოს იმ საკითხებზე, რომელიც შესაძლოა, კონფლიქ
ტის შემდგომი ნაბიჯების, მომავალი ძალადობის საფუძვე
ლი გახდეს, ლიდერების მიერ შექმ ნ ილი იმ განცხადებების/
დოკუმენტების მხარდაჭერის ნაცვლად, რომელშიც სამხედ
რო ჩარევაზე, როგორც მშვიდობის დამყ არების ერთადერთ
გზაზეა საუბარი. ეს ხელს შეუწყობს იმას, რომ ადამიან ები
დაფიქრდნენ კონფლიქტის გადაწყვეტაზე არაძალადობრივი
გზით, შეიქმნ ას მშვიდობის კულტურა საზოგადოებაში;
 როვოს ყველა სამშვიდობო ინიციატ
 ივა,
მოიკვლიოს და შეაგ
მიუხედავად იმისა თუ ვისგან მომდ
 ინარეობ
 ს იგი, “ჩვენი”
ლიდერების გადაწყვეტილებებისადაშეთავაზებების ლოდინის
ნაცვლად. ეს ხელს შეუწყ ობს საზოგადოებ
 ის გააქ ტიურ
 ებასა
და ჩართვას სამშვიდობო პროცესებში.

ბოლო დროს მასმედია არა მხოლოდ ინფორმაციის მიღების სა
შუალებაა, არამედ ცნობიერების, გრძნ ობების, გემოვნების ფორმი
 ის სახეს იძენს. ეს ზემოქმ ედება ხორციელდება
რების ინსტრუმენტ
ვიღაცისათვის მისაღები/სასურვ ელისულისკვ ეთების შესაბამიოს ად.
დასავლ
 ეთში მასმედიის შესახებ ჩატარებულ მრავალრიცხოვან
პოლიტოლოგიურ და სოციოლოგიურ გამოკვ ლევებში უკვე დამ
ტკიცებულია, რომ მასმედია არის “ცნობიერების მანიპულატორი”.
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მანიპულაციის სხვადასხ
 ვა ფორმისა და მეთოდის კვლევისას, ამე
რიკელმ ა მეცნიერმ ა რ. გუდინმ ა გამოყო მანიპულირების ორი ძი
რითადი მოდელი – “ფსიქოლოგიურ
 ი” და “რაციონალური”.
“ფსიქოლოგიური” მანიპულაციის დროს გამაყენებულია ინდი
ვიდის ავტომატური რეაქც
 ია ამა თუ იმ ფსიქოლოგიურ სტი
მულებზე. ეს მოდელი ხასიათდება იმით, რომ ხდება ყველაზე
შესატყვ ისი სტიმულის შერჩევა, რათა ამოქმ ედდეს ზუსტ
 ად ის
ფსიქოლოგიური მექანიზმები, რომელთ
 აც მანიპულატორისათვის
 იებ
 ის გამომწვ ევა შეუძლია. ასეთი მიდგომისას
სასურველი რეაქ ც
ადამიან ი განიხილება, როგორც ჩვეულებრივი ბიჰევიორ
 ისტული
 იპით – სტიმული-რეაქცია.
მექანიზმ ი, რომელიც მოქმ ედებს პრინც
მანიპულაციის “რაციონ ალური” მოდელი ხორციელდება არა
ფსიქოლოგიური მოტივების გამოყენებით, არამედ მოტყუებისა
 ებით.
და ვერაგობის საშუალ
ინგ
 ლისელი მეცნიერი ფ. ტეილ
 ორი გამოყოფს მანიპულაციის
შემდ
 ეგ ფორმ ებს:
• რიგითი მოქალაქისათვ ის მისაწვ დომი ინფორმ აციის რაოდე
 ირება;
ნობის შემც
 ენციური და ნახევრად
• პროპაგანდის გამოყენება – ანუ ტენდ
სწორი ინფორმ აციის მიწოდება;
 ის გამოყენება – ანუ იმ ინფორმაციის განზრახ
• გასაიდუმლოებ
დაფარვ ა, რომელს აც შეუძ ლ
 ია სახელმ წიფოს ოფიციალური
პოლიტიკური კურს ის შერყევა;
 ე – გამიზნულად დიდი ინფორმ აციის
• ინფორმ აციული სიჭარბ
მიწოდება, რათა რიგითი მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის
ადეკვატური აღქმ ა და შეფასება შეუძ ლ
 ებელი გახდ
 ეს. ამ
მიდგომის არსი იმაში მდგომარეობ
 ს, რომ მოქალაქეებისათვის
ინფორმ აციის წყაროების მიგნ ება ფაქტ
 ობრ
 ივად გართულდეს
და ისინი იძულებული იყვნენ, რომ დაეყ რდ
 ნონ ოფიციალ
 ურ
ინტერპ რეტაციას.
 ები მოთხოვნ ილებაა ტოლერანტობის განწყობის
მასმ ედიაში ნაკლ
ფორმირებისათვ ის რეპრ
 ესიულ
 ი, მანიპულაციური კომუნიკაციისა;
აქ საჭიროა ჰუმანიტარული, დიალ
 ოგის ტექნოლოგიები. მედიის
მანიპულატორული შესაძლებლობები კარგადაა ცნობილი მკვლევ
 ამისა და იმიჯმ ეიქინგის
რებისათვის, პოლიტიკოსებისათვ ის, რეკლ
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სპეციალისტებისათვის და ა.შ. ამ საკითხ
 ებზე უამრავი კვლევა
არსებობს. ამ თემის განხ
 ილვა მრავალ ჰუმანიტარულ სასწავლო
კურსშია შეტანილი.
ჟურნალისტიკას შეუძ ლია საზოგადოებაში ითამაშოს პარტნ იო
რობის, თანხ
 მობისა და კონსოლიდაციის ხელშემწყობის/კატალი
ზატორის როლი. სოციალური დიალოგის წარმართ
 ვის ხელოვნება
ეფექტური საშუალებაა, რომელიც გავლენას ახდენს ტოლერანტობის
ჩამოყალიბებაზე. დიალოგი – ეს არის “მოლაპარაკებები, რომელსაც
 ის
შედეგად შეთანხმება მოსდევს”, გზა უთანხმოებიდან პოზიციებ
დაახლ
 ოებისაკენ და ერთობლივი გადაწყვეტილებისაკენ, დისკ უ
 ენად სწორად
სიისა და პოლემიკის პროცესში. იმაზე, თუ რამდ
ესმით ჟურნალისტებს ამგვარი დიალოგის არსი და მექანიზმები,
დაფუძნებულია ინფორმაციული წესრიგის დამყ არება საზოგადო
ებაში, რაც, თავის მხრივ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დემოკ
რატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის.
მედიის მნიშვნელობა დიალოგის პროცესში
მედიის თავისებურებაა, რომ იგი, როგორც რეგულარული/გამ
ჭოლი/მისაწვდომი, მასობრივი ურთიერთობის საშუალება სოცია
ლური დიალოგისათვის ძირითადი ასპარეზი ხდება. აქ მნიშვნე
ლოვანია, რომ დიალოგის მონაწილეები გამოდიან მილიონობით
მაყურებლი/მსმენელის/მკითხველის წინაშე. მნიშვ ნელოვანია, რომ,
ხშირად, მხარეები კამათობენ კამათისათვის, გამარჯვებისათვის, ან
საკუთარი თავის წარმოსაჩენად. ”ჭეშმარიტების” მიღწევა კი შესაძ
ლებელია მხოლოდ ისეთი დიალოგის დროს, როდესაც მხარეებს
მრავალფეროვანი, სანდო მონაცემების საფუძველზე და ამომწურავი
არგუმენტაციის გამოყენებით სურთ საუკეთესო ვარიანტის პოვნ ა,
და თუ არსებობს კონსტრუქტიული დიალოგის წარმართვის შე
საძლებლობა, დაუშვებელია სრული მიუღ
 ებლ
 ობა, ისევე, როგორც
სრული მიმღ
 ებლობა ყველაფრის მიმართ. ჭეშმარიტი დიალოგი
სათვის აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ აქ უადგილოა
“თამაში ნულოვანი ჯამით”. მოგებული უნდა დარჩეს დიალოგის
ყველა მონაწილე. დიალოგში ნორმალური ურთიერთ
 დამოკიდე
ბულება გულისხმობს პარტნიორების თანასწორუფლებიანობის
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აღიარებას, გადაწყვ ეტილების მიღებისას მათი პოზიციებ
 ისა და
ინტერესების გათვ ალისწ
 ინებას, მათი წინადადებების განხილვას.
იმისათვის, რომ დიალოგი კონს ტ
 რ
 უქტ
 იულად წარიმართ
 ოს,
აუცილებელია მონაწილეთა ორიენტ
 აცია პოზიტიურ შედეგებზე,
რასაც, თავის მხრივ, თანამედროვე სოციალური პროცესების გაგე
ბა/გაცნ ობიერ
 ება განაპირობებს. ეს ნიშნ ავს იმას, რომ სოციალური
სტრუქტ
 ურების სირთ
 ულის, პრობლემების არაძალადობრივი გა
 ობის, სოციალ
 ური პროცესების მონაწილეთა
დაწყ ვეტის აუცილებლ
 ივი ქმედებებისა და გადაწყ ვ ეტილებების აუცილებლობის
ერთობლ
გააზრ
 ება მოხდ
 ეს. ჟურნ ალისტ
 იკისათვ ის ეს უნდა ნიშნავდეს სა
კუთარი პოზიციის გამოთქ მ ისა და სხვისი შეხადულების გათ
 ინების შესაძლებლ
 ობას; შეხედულებების შეჯერებასა და
ვალისწ
არგუმენტების ანალიზს; მიდგომებისა და შეთავაზებების აწონდაწონას, პოლემიკისა და კრიტიკის წარმართვ ას; დისკ უსიებ
 ში
მონაწილეობასა და გადაწყვ ეტილებების შეთავაზებას; საწინააღ
 ეთავაზების განხილვას; ურ
მდეგო მოსაზრებებისა და კონტრშ
 თ
 მისაღები გადაწყ ვ ეტილების ძიებასა და მის დასაბუთებას.
თიერ
 ისათვ ის სასურვ ელი ხდება, როდესაც ისინი
დიალოგი მხარეებ
 ებენ ამ დიალ
 ოგის “ობიექ ტურ” აუცილებლობას. ანუ იმას,
აცნობიერ
რომ ყველანი ერთ პლურალისტულ სისტემაში იმყოფებიან. ცხადია,
რომ ასეთ შემთხ
 ვევაში არსებული ინტერესთ
 ა კონფლ
 იქტ
 ი მოი
 ის მიერ საერთ
 ო/მთლიანი საფუძვლის გამონახვ ას,
თხოვს მხარეებ
რაც სრული ურთიერ
 თ
 გაგების, მოთხოვნილებებისა და მიზნების
(ზოგჯ
 ერ გაუც
 ნობიერ
 ებელი/ფარული) გარკვ ევის გზით მიიღწ
 ევა.
ინფორმაციულ ომებში მედიის აქტიური გამოყენება სრულიად
ჩვეულ
 ი იყო, როდესაც წაგება-მოგების პრინციპი საყოველთ
 აოდ
იყო მიღებული სოციალ
 ურ ურთიერთ
 ობებში. XXI საუკუნეში ის
ტორიული აუცილებლ
 ობაა ამგვ არ იდეოლ
 ოგიაზ
 ე, მის თეორიასა
და პრაქტ
 იკაზე უარის თქმა. საზოგადოებ
 ამ უარი უნდა თქვას
ფსიქოლოგიურ ზეწოლაზე, პრობლემის გადაწყვეტის ძალადობრ
 ივ
 ად აუცილებელია პრობლემების მიზეზების
გზებზე. ამის ნაცვლ
ყოველმხრ
 ივი ანალიზი, მხარეების “სახის”/ღირს ების შენარჩ უნებით
ყველასათვ ის ხელს აყრელი გადალახვ ის გზებისა და შესაძლ
 ებლ
 ო
 ება სერიოზ
 ული ძალისხმევა
ბების ძიება. ყოველივე ამას სჭირდ
 ემა, ტოლერანტ
 ობა და მოთმ ინება; პარტ
 ნი
– ურთიერთპ ატივისც
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ორების მზაობა, დაინახონ პრობლემა ოპონენტის თვალით; მათ
მიერ საკუთარი ხაზის გატარების უფლების აღიარება; დათმობებზე
წასვლის მზაობა და, ამავე დროს, ფსიქოლოგიურ
 ი მდგრადობა,
პრინციპულობა; დემაგოგიის შეწინააღმ დ
 ეგება და პარტ
 ნიორისაგან
პატიოსანი დიალოგის მოთხოვნა.
არსებობს ძალები, რომელთანაც დიალოგის წარმართვა შეუძ 
 რემისტე
ლებელად და არასაჭიროდ გვესახება. მაგალითად, ექსტ
 ული ურთიერთობები გამორიცხ
 ულია
ბი, რომლებთანაც პარტნიორ
(ისინი თავადაც გამორიცხავენ ამგვარ ურთიერთობებს). მაგრამ
პოლიტიკოსებისა და ჟურნალისტების ვალია, მოახმარონ დიდი
ძალისხმევა, რათა კარგად გაერკვნ ენ იმაში, თუ რასთან აქვთ საქ
 ემისზ
 მს მიაწერენ.
მე მანამ, სანამ რომელიმე ძალას/მხარეს ექსტრ
დამოუკიდებლად იმისაგან, თუ რამდენად განწყობილია ჟურ
ნალისტი დიალოგის საწარმოებლად, პლურალისტულ საზოგადო
 ის
ებაში მას უწევს სოციალურ დიალოგში შესვლა, საზოგადოებ
“მრავალხმიანობასთან”, განსხვავებულ პოზიციებ
 თან შეხება და
მათზე გამოხმაურება.
იმისათვის, რომ დიალოგი ეფექიან ი, შედეგიანი იყოს, აუცი
ლებელია შემდეგი პირობების დაცვა:
• პრობლემის ზუსტი განსაზღვრა;
 ისის გამომხ
 ატველი, კომპეტენტ
 ური მონა
• ყველა თვალსაზრ
წილეების შერჩევა;
 ების მკაფიო ფორმულირება;
• საკამათო საკითხ
 ი ინტერესების გაგება;
• მხარეების ძირეულ
• მონაწილეების დაინტერესება პრობლემის გადაწყვეტაში;
• გაცნობიერება იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღება შესაძ
ლებელია.
მასმედიის მონაწილეობის ფორმები სამშვოდობო კამპანიების
მოწყობაში
დიდია მედიის როლისამშვიდობო/საზოგადოებრივიკამპანიების
მოწყობაში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ასეთი მედია კამპა
ნიები, როდესაც საქმე ეხება არატოლერანტული ველის შეცვლას.
ცალკეუუ
 ლი მასალები, გაფანტული სხვადასხვა მედია-საშუალე
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ბებში, ხშირ შემთხვ ევაში, წინააღმდ
 ეგობრ
 იავ ია და ყურადღების
მიღმ ა რჩება. მედია-კამპანიის დროს ეს ყველაფერი თავმოყრილია
და ქმედითი. შესაბამისად, მასალების მიწოდების ორი ძირითა
დი ფორმ ა გამოიყოფა: ცალკეული გამოსვ ლ
 ები და ხანგ
 რძლივ
დროზე გათვლილი აქციები.
ცალკეულ გამოსვლ
 ებს მიეკ უთვნ ება გამოსვ ლები/მასალები,
რომელიც საგაზეთო ფურცლებზე, ან ტელე/რადიო გადაცემებში
 ები ხშირად მსმენე
გვხვდება. როგორც აღინიშნა, ასეთი გამოსვ ლ
 ვ ელის ყურადღ
 ების მიღმ ა რჩება. ამიტომ
ლის/მაყურებლი/მკითხ
აუცილებელია, მათი ვიზუალ
 ური საშუალ
 ებებით (ტელე/ფოტომა
 იდრება. აქ შესაძლებელია, აგრეთვ ე,
სალა, ნახატები და ა.შ.) გამდ
 ან დაკავშირებული ინტერვ იუებ
 ი, ფელეტონები, რეცენზი
თემასთ
 აჟების გამოყენება.
ები, მიმოხილვები, რეპორტ
 ის/აქციების (სერიალები, დისკ უსიებ
 ი, კონკ ურ
მედია-კამპ ანიებ
 ები, მა
სები, მრგვალი მაგიდა, ცხელი ხაზი, დისკუსიები, რეიდ
 ე ნიშნ ები და ა.შ.) უპირატესობა იმაში მდგომა
ისურები/სამკერდ
 ა/მსმენელთ
 ა/მკითხველთა ფართო
რეობს, რომ ისინი მაყურებელთ
 ენის,
აუდიტორიას მოიცავს, იძლევა არა მხოლოდ ფაქტების დადგ
არამედ კონკ რეტული სიტუაციის ანალიზის საშუალ
 ებას. აქ შე
 ეტული პრობლ
 ემების ირგვლ
 ივ და
საძლებელია მსჯელობა კონკრ
 რუქც
 იულ
 ი გადაწყ ვ ეტის ძიება. რეგულარული გადაცემები/
კონს ტ
 იკაციებ
 ი ხელს უწყობს მასალის მოძიებ
 ას და აძლიერებს
პუბლ
მის ეფექტურობას. აუდიტორიას საშუალ
 ება ეძლევა, რომ ინფორ
მაციის მიღებიდან აქციაშ
 ი აქტიურ მონაწილეობაზე გადავიდეს.
მედია-კამპ ანიის ორგანიზებისა და ჩატარების 10 საფეხური.
სტრატეგია და ტაქტ
 იკა:
1. პრობლ
 ემური სიტუაციის განს აზღვრა. პრობლემის მოკლე
ფორმულირება. სამომავლ
 ო ხედვის ჩამოყალიბება;
2. პრობლ
 ემური სიტუაც
 იის ანალიზი და კვლევა. პრობლ
 ემის
მიზეზების განსაზღვრა, სიტუაციის კვლევა, მოკავშ
 ირეების
და ოპონენტ
 ების განს აზღვრა, სარგებლისა და რისკ ის გან
საზღვრა, ზემოქმედების გზები;
3. კამპანიის სტრატეგიის შემუშავება. საერთ
 ომიზნ ის გამოკვეთა,
მრავალი ასპექტ
 იდან პრობლ
 ემის ერთი ასპექტის გამოყოფა.

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

307

4. სამიზნე ჯგუფების შესწავლა და განსაზღ
 ვრა. იმ ფაქტ
 ორების
შესწავლ
 ა, რომელიც საკითხის აღქმაზეზემოქმედებს, კომუნი
კაციური რესურსები აუდიტი, კომუნიკაციებ
 ის ეფექტ
 ურობის
ანალიზი;
5. არსებული რესურსების შეფასება. შიდა რესურს ების შეფასება,
რესურსების მოზიდვის გეგმის შემუშავება;
6. კოალიციის ფორმირება;
7. პერსონალისა და მოხალისეების შერჩ ევა;
8. კამპანიის ტაქტიკის შემუშავება. სამიზნ ე ჯგუფებზე ზემოქმე
 ა, კამპ ანიის
დების საშუალებების შერჩევა, თემის განს აზღვრ
დაგეგმვა;
 ან შესა
9. კამპანიის გეგმის განხორციელება. შედეგების მიზნ ებთ
 ი, შემოქმ ედებითი და ოპერატიული
ბამისობის მონიტორინგ
რეაგირება;
10. კამპანიის ეფექტურობის შეფასება. პროცესისა და შედეგის
შეფასება.
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ცხრ
 ილი #1
ტერმ ინების ნუსხაჟურნ ალისტ
 ის ყოველდ
 ღ
 იურისაქმ იანობისათვ ის
ძველიდან

ახლისკენ

როლები:
ზედამხედველი
კომენტატორი
დამკვირვებელი
დამოუკიდებელი სასაუბრო
საკითხებიდან

ხელის შემწყობი
კომუნიკატორი
დამოუკიდებელი,
ურთიერთდამოკიდებული
“ერთ ნავში”

სტილი/ამბები
დებატები
განსხვავება
პოლემიკა

დიალოგი
საერთო და განსხვავებული
დისკუსია

ჟურნალისტიკისადმი მიდგომა:
სიმარტივის ძებნა
რეაგირება მომხდარზე
შემთხვევებზე დაფუძნებული
რეპორტაჟი
“მე ვარ ობიექტური”
ბალანსი = ორივე მხარის თანაბარი
გაშუქება (რაოდენობრივად)

დამოკიდებულება აუდიტორიის
მიმართ:
ფიზიკური დაზიანება/სისხლი
ააგზნებს
გეგმები სტუდიაში დგება
ლიდერებმა/ექსპერტებმა ყველაზე
კარგად იციან
უფლება, რომ იცოდე

სირთულის/კომპლექსურობის
ძებნა
კონფლიქტის გაგების
სტრატეგია
პროცესზე დაფუძნებული
რეპორტაჟი
„მე ვარ მიუკერძოებელი“
ბალანსი = ორივე მხარის
აღქმის და შეხედულებების
წარმოჩენა (ხარისხობრივად)
საზოგადოებისმონაწილეობა
პრობლემების გადაწყვეტაში
ქმნის აუდიტორიას/მკითხველს
ხალხს დაგეგმვაში
მონაწილეობის უფლება აქვს
კონსულტირება უნდა გააკეთო
უბრალო ადამიანებთან
დემოკრატიზაციის პროცესში
მონაწილეობის მიღების
უფლება
მკვლევარი და მოქნილი
ღირებულებებზე დაყრდნობა
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ცხრილი #2
ომზე ორიენტირებული მედია

მშვიდობაზე ორიენტირებული
მედია

1. კონფლიქტის კონცეფციის განსაზღვრა
კონფლიქტის ესკალაციის
ასპექტები

კონფლიქტის დეესკალაციის
ასპექტები

1. მილიტარისტული პოლიტიკის
მხარდაჭერა;

1. მილიტარისტული პოლიტიკის
კითხვის ქვეშ დაყენება;

2. კონფლიქტის, როგორც
კონკურენციის პროცესის
ინტერპრეტაცია;

2. კონფლიქტის, როგორც
კონკურენციის პროცესის
კითხვის ქვეშ დაყენება;

3. ყურადღების გამახვილება
სამხედრო ღირებულებებზე;

3. სამხედრო ღირებულებების
კითხვის ქვეშ დაყენება;

4. სამხედრო ძალების, როგორც
კონფლიქტის მოგვარების
ყველაზე ეფექტური
საშუალების წარმოჩენა.

4. მშვიდობიანი ალტერნატივების,
როგორც განსაკუთრებული
საჭიროების წარმოჩენა.

ომზე ორიენტირებული მედია

მშვიდობაზე ორიენტირებული
მედია

2. ჟურნალისტის მიერ კონფლიქტში მონაწილე მხარეების უფლებებისა
და მიზნების შეფასება
კონფლიქტის ესკალაციის
ასპექტები

კონფლიქტის დეესკალაციის
ასპექტები

1. ანტაგონიზმი;

1. ბალანსი;

2. მტრის უფლებებისა და
მიზნების სრული უარყოფა;

2. მტრის უფლებების აღიარება
და მიუკერძოებელი, მისი
მიზნების ობიექტური გაშუქება;

3. საკუთარი მხარის უფლე
ბებისა და მიზნებისათვის
უპირატესობის მინიჭება

3. ობიექტური თვითკრიტიკა
და საკუთარი უფლებებისა და
მიზნების შეფასება;
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4. საერთო ინტერესებისა და
შესაძლო თანამშრომლობის
სრული უარყოფა.

ომზე ორიენტირებული მედია

4.

კრიტიკული დისტანცია კონ
ფლიქტში მყოფ ორივე მხარესთან
– აქცენტის გაკეთება მათ საერთო
ინტერესებზე, ომის საწინააღმდეგო
მოძრაობისა
და
სამშვიდობო
ინიციატივების მხარდაჭერა.

მშვიდობაზე ორიენტირებული
მედია

3. ჟურნალისტის მიერ მხარეების ქმედებების შეფასება
კონფლიქტის ესკალაციის
ასპექტები
1. კონფრონტაცია
(დაპირისპირება);

კონფლიქტის დეესკალაციის
ასპექტები
1. თანამშრომლობა;

2. საკუთარი მხარის ქმედებების 2. საკუთარი ქმედებების
გამართლება და საკუთარი
კრიტიკული შეფასება;
სისწორისათვის ხაზგასმა;
3. მტრის ქმედებების
გამტყუნება;

3. მეორე მხარის ქმედებების მი
უკერძოვებელი, ობიექტური
შეფასება;

4. კონფლიქტით გამოწვეული
აღშფოთების გადატანა
დაპირისპირებული მხარის
თითოეულ წარმომადგენელზე
– მთლიანად ეთნიკურ
ჯგუფზე.

4. აღშფოთების გადატანა ომზე,
როგორც მოვლენაზე; ორივე
მხარის ქმედებების კრიტიკული
და ობიექტური შეფასება,
მიყენებული ზიანის გაშუქება
ორივე მხარეზე და იმ მოგების
შეფასება, რომელსაც ორივე
მხარე მიიღებდა კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარებით.

ომზე ორიენტირებული მედია

მშვიდობაზე ორიენტირებული
მედია

4. ემოციური ჩართულობა კონფლიქტში
კონფლიქტის ესკალაციის
ასპექტები
1. დესტრუქციული ემოციები;

კონფლიქტის დეესკალაციის
ასპექტები
1. კონსტრუქციული ემოციები;

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

311

2. მტრის მიმართ მუქარის უარყოფა; 2. მტრის მიმართ მუქარის აღიარება;
3. უპირობო მხარდაჭერა საკუთარი 3. გამარჯვების ფასის აღიარება;
მხარის გამარჯვების მიმართ;
4. მუქარის მოლოდინი;

4. მუქარის მოლოდინის შემცირება;

5. უნდობლობის გაღვივება
5. შერიგების პერსპეაქტივებთან
მტრისა და მესამე მხარის
დაკავშირებული ინფორმაციის
მიმართ, რომელიც კონფლიქტში
მიწოდება.
მყოფ მხარეებს შორის
შუამავლობას ცდილობს.
ომზე ორიენტირებული მედია

მშვიდობაზე ორიენტირებული
მედია
5. სოციალური იდენტიფიკაცია და სირთულეები
კონფლიქტის ესკალაციის
ასპექტები

კონფლიქტის დეესკალაციის
ასპექტები

1. სოციალური ვალდებულება
კონფრონტაციაზე;

1. სოციალური ვალდებულება
თანამშრომლობაზე;

2. მსხვერპლის წარმოჩენა საკუთარ 2. ორივე მხარეზე მსხვერპლისა
მხარეზე და თავგანწირვის,
და დაჩაგრული ხალხის,
როგორც დადებითი მოვლენის
როგორც ომის შედეგის
წახალისება. მეორე მხარის,
თანაბრად აღიარება;
როგორც უღირსის განხილვა;
3. საკუთარი ხალხის
ღირსეულთან გაიგივება, მეორე
მხარის ხალიხის უღირსთან
იდენტირება; უხეში მოხსენიება
მათი, ვინც კონფლიქტის
მშვიდობიანი მოგვარების
ინიციატივით გამოდის;

3. ორივე მხარეზე კონფლიქტში
მყოფი ხალხის ნეირტალური
მოხსენიება და აქცენტის
გაკეთება მათზე, ვინც
კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით მოგვარების
ინიციატივით გამოდის;

4. საკუთარი ელიტის დადებითად 4. ნეირტალური პოზიციის
და მეორე მხარის უარყოფითად
გამოვლენა ორივე მხარის
მოხსენიება. ელიტის იმ
ელიტის მიმართ, აქცენტის
ნაწილის გამოცხადება
გაკეთება ელიტის იმ
უარყოფით მოვლენად, რომელიც
ნაწილზე, რომელიც
კონფლიქტის მოგვარებას
კონფლიქტის მოგვარებას
მშვიდობიანი გზით ცდილობს.
მშვიდობიანი გზით ცდილობს.
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ცხრ
 ილი #3
რა უნდა გააკეთოს სამშვიდობო ჟურნალისტ
 იკაში მომუ
შავე ადამიან მ ა?
მშვიდობა – კონფლიქტის
ჟურნალისტიკა

ომი – ძალადობის ჟურნალისტიკა

1. მშვიდობაზე/კონფლიქტზე
ორიენტირებული კონფლიქტის
სტრუქტურის, მხარეების,
მიზნების, საკითხების შესწავლა.
მოგება-მოგებაზე ორიენტაცია

I. ომზე/ძალადობაზე
ორიენტირებული
ფოკუსირება კონფლიქტის
არენაზე, ორი მხარე 1 მიზანი
(მოგება), ომი – თამაში ნულოვანი
ჯამით

დროისა და სივრცის ჩარჩოების
გაფართოება, კონფლიქტის
მიზეზებისა და შედეგების
ძიება ყველგან, მათ შორის
ისტორიასა და კულტურაში.
კონფლიქტის გამჭვირვალეობის
უზრუნველყოფა

ჩაკეტილი სივრცე, შეზღუდული
დრო; მიზეზები და გამოსავალი
ზედაპირზეა, პირველად ვინ
ისროლა ქვა
ომი – ფარული, გაუმჭვირვალე

ყველა მხარის მხარდაჭერა;
ემპათია, გაგება. კონფლიქტი,
როგორც პრობლემა. ფოკუსირება
კონფლიქტის შემოქმედებითად
გადაწყვეტაზე.
ყველა ჩართული მხარის
ჰუმანიზაცია.

ჟურნალისტიკა “ჩვენ-ისინი”,
პროპაგანდა, მხარდაჭერა – ჩვენ
“ისინი” – პრობლემაა, ფოკუსირება
მათზე ვინც ჯობნის, “მათი”
დეჰუმანიზაცია

პროაქტიული მიდგომა:
პრევენციული სამუშაო
ძალადობის/ომის დაწყებამდე

რეაქტიული მიდგომა: მიმდინარე
ძალადობის გაშუქება

ფოკუსირება ძალადობის
ფარულ ეფექტზე (ტრავმა,
სტრუქტურული, კულტურული
ზიანი)

ფოკუსირება ძალადობის მხოლოდ
ხილულ ეფექტებზე (მოკლულნი,
დაჭრილნი, მატერიალური
ზარალი)
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II. სიმართლეზე ორიენტირებული II. პროპაგანდაზე
ორიენტირებული
სიცრუის და დაფარულის
“მათი” სიცრუის გამოაშკარავება,
გამოაშკარავება ყველა მხარეზე
საკუთარის დაფარვა
III. ხალხზე ორიენტირებული

III. ელიტაზე ორიენტირებული

ტანჯვის წარმოჩენა (ქალების,
ბავშვების), ხმის მინიჭება
მათვის, ვისაც იგი არ აქვს

ფოკუსირება საკუთარ ტანჯვაზე,
ქმედითუნარიან ელიტარულ
მამაკაცებზე, მათი გახმოვანება

ბოროტების მთესველისთვის
სახელის დარქმევა

სახელის დარქმევა “მათი”
ბოროტებისათვის

ფოკუსირება მშვიდობის
მშენებელ ადამიანებზე

ფოკუსირება მხოლოდ ელიტარულ
მშვიდობის მშენებლებზე

IV. გადაწყვეტაზე
ორიენტირებული

IV. გამარჯვებაზე
ორიენტირებული

მშვიდობა=არაძალადობა+კრეატიუ
ლობა

მშვიდობა=გამარჯვება+ცეცხლის
შეწყვეტა
ასამშვიდობო ინიციატივის
ყველა სამშვიდობო ინიციატივის დაფარვა მანამ, სანამ გამარჯვება
გაშუქება, ომის თავიდან არიდება გარანტირებულია
ფოკუსირება სტრუქტურაზე,
კულტურაზე და მშვიდობიან
საზოგადოებაზე

ფოკუსირება ოფიციალურ
შეთანხმებაზე და
კონტროლირებად საზოგადოებაზე

შედეგები: გადაწყვეტა,
რეკონსტრუქცია, შერიგება

მოძრაობა კიდევ ერთი ომისაკენ,
ძველისაკენ დაბრუნების
ტენდენცია
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რაში მდგომარეობ
 ს მედიის როლი და პასუხისმგ
 ებლობა?
მედიის როლი საზოგადოებ
 ის დემოკრ
 ატიზაციის პროცესში ყვე
ლასათვ ის ნათელია: ურთიერ
 თობა საზოგადოების განსხ
 ვავებულ
ჯგუფებთან და კონკრ
 ეტულ პიროვნ ებებთან; მონაწილეობა სხვა
დასხ
 ვა სფეროში (პოლიტიკაში, ბიზნ ესშ
 ი, ყოველდღიურ ცხოვრ
 ე
ბაში) წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრაში; წინა ხაზზე დგომა
 ლიქტის დროს. დღეს საქართ
 ვ ელოში
დაპირისპ ირებისა და კონფ
 ღიურ საქმიანობად იქცა.
ყოველივე ეს – ჟურნალისტის ყოველდ
მას, როგორც დაპირისპირების „შუამავალს” ხელეწიფება ინფორმ ა
 იქტის მხარეებთან მუშაობა. მას დიდი
ციის მოპოვება და კონფლ
ზემოქმ ედება აქვს და შეუძლია იყოს, როგორც „ცეცხლის აალე
 ლიქტ
 ური სიტუაც
 იების „ჩაქრ
 ობის”
ბის”, ასევე არსებული კონფ
ხელშ
 ემწ
 ყ ობი მხარე. ამისათვის იგი, პირველ რიგში შესატყ ვისი
ცოდნითა და უნარებით უნდა აღიჭურვოს.
სტერეოტ
 იპები
ქცევა, რომელიც სტერეოტიპებს ა და ცრურწ
 მ ენებს ემყარება, ხში
რად, გაუგებრობების და კონფლიქტ
 ების მზეზი ხდება. წინასწარ
ნეგატიურ განს ჯას (Prejudice) და სტერეოტიპებს, დისკრიმინაცია
მოსდევს, ხოლო დისკრიმინაციას – ძალადობა. მედიას, ხშირად
ადანაშაულებენ ამგვარი ფაქტორების შექმნასა და გაძლიერ
 ება
 ური სიტუაციისათვისაა დამახასიათ
 ებელი და
ში, რაც კონფლიქტ
ძალზე სახიფათო.
სტერეოტ
 იპები – ისეთივე ნორმალური მოვლ
 ენაა, როგორც კონ
ფლიქტი. სტერეოტიპების წყალობით ხდება რთული რეალობის
“გამარტივება”. ასეთი გამარტივების შედეგად კი, ჩვენი სხეულ
 ი
და გონება უკეთ ადაპტირდ
 ება გარემოში და მსგავს სტიმულებ
ზე (გამღიზიან ებლებზე) ერთსა და იმავე ავტომატურ საპასუხო
რეაქ ციას შეიმუშავებს, ხოლო უცნობი სტიმულის (გამღიზიანებ
ლის) მიღებისას მაშინვ ე მომატებულ შფოთვ ასა და შიშს ავლენს.
სტერეოტიპების სასარგებლო ფუნქ ც
 ია სოციალური ურთიერთ
 ობე
ბის პროცესშ
 ი დაკავშირებულია, მაგალითად იმასთან, რომ იგი
ქცევის ერთგვარი პროგნოზირებისა და მასზე შესატყ ვ ისი რეაგი
რების საშუალებას იძნევა. ხიფათი კი იმაში მდგომარეობ
 ს, რომ
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სიტუაციის ამგვ არ გამარტივებას შეცდომაში შევყ ავართ. ამასთ
 ანავე,
კონფლიქტ
 ურ სიტუაციაში მძაფრდ
 ება ნეგატიური სტერეოტიპები.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების სპეციფიკა
ჟურნალისტი უნდა ითვალისწინებდეს მასობრივი კომუნიკა
ციისათვის დამხასიათებელ თავისებურებებს ა და შესაძლებლო
ბებს, რომელიც ყოველდღიურად ფართოვდება. მაგალითად, 10-15
წლის წინ: ტელევიზია, გაზეთი, ჟურნალი, რადიო, წიგნი უკვე
განიხილებოდა, როგორც მედია ზემოქმედების სერიოზული სა
შუალებები, რადგან ითვლებოდა, რომ მაგალითად, ტელევიზიის
საშუალებით პოლიტიკურ ლიდერს მილიონობით ადამიანისათვის
შეეძლო ხმის მიწვდენა. მაშინ, როცა მანამდე, ადამიანების რა
ოდენობას „სპიკერის ხმის ძალა განსაზღვრავდა“. დღეს, ინტერ
ნეტ–მედია მძლავრი დამატებითი მედიუმია, რომელიც ფაქტი
ურად, დაფარვასთან ერთად, განუზომლად ზრდის ინფორმაციის
გავრცელების სისწრაფეს.
სენსორული არხები
ითვლებოდა, რომ პიროვნებათშორის კომუნიკაციაში ადამიანის
შეგრძნების ყველა ორგანოა ჩართული – ვხედავთ, გვესმ ის, მოქ
 ალურ სიგნალებსაც ვიღებთ.
მედებს ყნოსვა და შეხება, არავერბ
დღეს, ახალი ტექნოლოგიები შეგრ
 ძნების ორგანოებს, თითქოს
გაორმაგებული ძალით ამუშავებს.
ინფორმაცია დეპერსონალიზებულია
იგი მოკლებული იყო პერსონალურ მახასიათ
 ებლებს და ეს
ბუნებრივი იყო, რადგან თუ პიროვნებას ვერ ვესაუბრებით, ვერ
ვხედავთ, ჩვენი პიროვნული კონტაქტი შეზღუდულია. დღეს, ორ
მხრივიკომუნიკაცია ჟურნალისტიკაშიმისაწვდომია, ამასთანავე, მისი
უდიდესი ნაწილი ტელე/ინტერნეტ–სივრცეშია გადანაცვლებული.
უკუკავშირი
უკუკავშირის არსებობა ძალზე მნიშვნ ელოვანი ფაქტორია კო
მუნიკაციაში, ხოლო დაგვიანებული უკუკავშირი დღესაც მნიშვნე
ლოვან პრობლემად განიხილება. დაპირისპირებული საზოგადოე
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ბის პირობებში ხდებოდა მხარეებ
 ის პოლარიზება, და მედია ამას
პირდ
 აპირ ასახავდ
 ა. სატელევიზიო გადაცემაში მიწვეულ
 ი პოლი
ტიკოსის მიერ აქტუალ
 ურ საკითხზ
 ე გამოთქ მულ მოსაზრებაზე,
ოპოზიციური პარტიის წარმ ომადგენლის კომენტარი, ორი დღის
დაგვიან ებით კეთდ
 ებოდა. დღეს, ინტერნეტი, რადიო გადაცემები
და სატელევიზიო თოქ–შოუე ბი საკმ აოდ წარმ ატებით ახერხებენ
უკუკავშირის ოპერატიულ უზრუნვ ელყ ოფას.
გეით
 ქ იფერი
გეითქ იფერი არის ნებისმიერი ადამიანი, ან ადამიან თა ჯგუ
ფი, ვინც ინფორმ აციის მოძრაობას აკონტროლებს, განსაზღვ რავს
– მიეწ
 ოდოს მესიჯი საზოგადოებას, თუ არა. მაგალითად, კორეს
პონდენტი, რომელიც პოლიტიკოსის სიტყ ვას ფარავს; ან, ახალი
ამბების სატელევიზიო ქსელი, რომელიც ასევე შეიძლ
 ება იყოს
გეითქიფერი ორგანიზაცია, ასევე რედაქტორი, რომელიც გარკვე
ულ ინფორმ აციას პირვ ელ გვერდზ
 ე ათავს ებს, ან ეპიზოდს ჭრის
ტელეგადაცემიდან და სხვ.
სამოქალაქო საზოგადოება ცვლილებებისთვ ის
მთავარი სიტყვები: ცვლილება, განვითარება, სამოქალაქო თვით
 ოგი
შეგნ ება, სოლიდარობა, ქსელი, კანონის უზენაესობა, დიალ
 ან, სამოქალაქო დემოკრატიულ
 ი კონტ
 რ
 ოლი, დე
სახელმ წიფოსთ
 ატია, თანამშრ
 ომლობა, ღია საზოგადოებ
 ა.
მოკრ
სამოქალაქოსაზოგადოებადიდ როლს თამაშობს დემოკრატიული
 ორმაციის პროცესშ
 ი.
გარდაქმნ ებისა და ღირებულებების ტრანსფ
ცვლილებები ჩვენი ცხოვრების მუდმივად თანმ დევი, განუყრელი
ნაწილია. ცვლილებები დამახასიათებელი და სასურველია ისეთი
ქვეყნებისათვის, რომლ
 ებმ აც დემოკრ
 ატიული განვ ითარების გზა
აირჩ იეს. სამოქალაქო საზოგადოებ
 ა, ცვლილებების მამოძრ
 ავებელ
ძალას წარმ ოადგენს – მას ცვლილებების აგენტსაც კი უწოდებენ.
სამოქალაქო საზოგადოება, საზოგადოების წევრ
 თა გაძლ
 იერებას
უზრუნვ ელყოფს, რათა მათ სოციალურ, პოლიტიკურ და კულ
ტურულ პროცესებშ
 ი ჩართ
 ვ ა და ნამდვ ილი დემოკრ
 ატიული,
მონაწილეობითი პროცესების უზრუნვ ელყ ოფა შეძლონ. გაერ
 ო-ს
განვ ითარების პროგრამა სამოქალაქო საზოგადოებ
 ას შემდეგნ აირ
 ად
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განმარტავს: „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებ
 ის მიზა
ნი არც სარგებლის მიღებაა და არც მთავრ
 ობაში მოსვ ლა, ისინი
ადამიანებს აერთიანებენ განვ ითარებისა და ცვლილებებისათვ ის”.
სამოქალაქო საზოგადოება, ავტორიტარული მთავრ
 ობების კონტ
როლის მნიშვნელოვანი აგენტ
 ია, მისი მიზანია ადამიან ების გაძლი
ერებადაპოლიტიკურიანგარიშვალდებულების რეჟიმის დამყ არება.
სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა გააც
 ნობიეროს, რომ მისი მი
 ევა. მას მრავალ გამოწვ ე
ზანია – საერთო კეთილდღეობის მიღწ
ვასთან უწევს გამკლავება. იმისათვის, რომ მან ცვლილებების
განხორციელ
 ება და ქვეყნის დასავლური, დემოკრატიულ
 ი ტრანს
ფორმაციის ხელშეწყობა შეძლოს, იყოს ძლიერი და ანარიშსაწევი
ძალა, მნიშვნელოვანია, რომ – თვითონ იყოს ამ ღირებულებების
მატრებელი.
სამოქალაქო საზოგადოება ერთგ
 ვ არი შუამავალია სახელმწიფო
სა და საზოგადოებას შორის. იგი ხელისუფლებასა და ბიზნ ესთან
ერთად სახელმწიფოს მნიშვნელოვან სექტორს წარმოდგენს. მი
 რე
სი ფუნქციაა – საზოგადოების საჭიროებების შესწავლა, გააზ
 ებასთ
 ან – დიალოგის,
ბა და მათზე რეაგირება, რაც ხელისუფლ
თანამშრომლობის, კრიტიკის რეჟიმს გულისხ
 მობს. მისი მიზანია,
აამაღლოს სახელწიფო პოლიტიკის მგრძნობიარ
 ობა არსებული გა
მოწვევებისა და საზოგადოების ინტერესების მიმართ.
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ტრენერების ტრენინგი კონფლიქტების მართვაში
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება და ტრენინგ
 ი
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების იდეა გასული სა
უკუნის 80-იან წლებიდან მოდის. მისი ფუძემდებელი – დენის
კოულბ
 ი, იმ თეორ
 იული მოდელის ავტორია, რომელიც განმარ
ტავს, თუ რატომ არ უნდა დაემყაროს სასწავლო პროცესი მხოლოდ
ლექციებ
 ს, არამედ გამოიყენოს როლური (ან სხვა სახის) თამაშები
და რეალური ცხოვრებისეულ
 ი სიტუაციების სიმულაციები. უფ
რო მეტიც, იგი მასწავლ
 ებლებს /ტრენერებს ამგვარი გამოცდილების
 ისაკენ უბიძგებდა.
გამოყენების რეალურ ცხოვრებაში ძიებ
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების კონცეფც
 იებ
 ი, თავ
დაპირვალად მართლაც გარდატეხა იყო განათლების სფეროში.
კოულ
 ბისათვის (1984) ამოსავალი დებულება ის იყო, რომ სწავ
ლის პროცესი მხოლოდ განზოგადებულ კონცეფციებს, გამზადე
ბულ განს აზღვრებებსა და უშუალ
 ოდ მიღებულ ინფორმ აციას არ
ეფუძნება. ადამიან ი პრაქტ
 იკითაც სწავლ
 ობს, დაკვირვ ებითაც და
გარდ
 ა ამისა, ცდილობს ნასწავლი ისევ პრაქტიკაში გამოსცადოს.
დასწ
 ავლის სტილები
დენის კოულბი (1984) თავის კონცეფც
 იას ენტონი გრეგორის
სწავლების ციკლ
 ის თეორ
 იაზე აფუძნებდ
 ა. გრეგორმა განსაზღ
 ვრ
 ა
დასწავლ
 ის ოთხი სტილი, რაც მისი აზრით, იმ გზას ასახავს,
რომლ
 ითაც ადამიანი ცოდნას იძენს.
ეს გზა, აბსტრ
 აქტულია (რაციონალური, ემოციური ან ინტუ
იტური), ან კონკრეტული (ჩვენი შეგრძნების ორგანოებით – მხედ
ველობა, სმენა, შეხება და ა.შ.).
გარდა ამისა, ხდება მიღებული ცოდნის გადამუშავება – თან
მიმდევრულად (მოწესრიგებულად, მეთოდოლოგიურად), ან შემ
თხვევითი შერჩევით (ჰოლისტურად).
ანუ, სახეზეა ორი განზომილება და აქედან გამომდ
 ინარე, განი
საზღვრ
 ა დასწავლ
 ის ოთხი სტილი: კონკრ
 ეტული თანმიმდევრული
(CS), კონკ რ
 ეტული შერჩ ევითი (CR), აბსტრ
 აქტული თანმიმდ
 ევ
რული (AS) და აბსტრაქტული შერჩევითი (AR).
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შემდგომში, ბერნის მაკარტიმ განავითარა, უკვე მოსწავლის მა
ხასიათებლებიც. ეს მახასიათებლები იმის მიხედვით განისაზღვრა,
თუ რომელს ანიჭებდა ადამიანი უპირატესობას არსებული მოდე
ლებიდან. განისაზღვრა მოსწავლეების ოთხი ტიპი:
კონკრეტული თანმიმდევრული ტიპი (Concrete Sequent ial)
ინოვატორი მოსწავლე – შესანიშნავი დამკვირვებელი, ინფორ
მაციას გარე სამყაროს დაკვირვებით და ათვისებული ინფორმაცი
ის კატეგორიებში ზუსტი დახარისხებით იღებს. მას სიამოვნებას
ანიჭებს ფენომენების დახარისხება, კვლევა, ზუსტი ჩანაწერების
გაკეთება. უპირველეს ყოვლისა აინტერესებს მნიშვნელობა, სიც
ხადე და მთლიანობა.
კონკრეტული შერჩევითი ტიპი (Concr ete Random)
დინამიური მოსწავლე – მას საწყის წერტილად რეალური სამ
 უაციით ცდილობს. უყვარს
ყარო მიაჩნია, მაგრამ მის გაგებას ინტ
რისკი, მიდის გასაოცარ გადაწყვეტამდე, ეზიზღება “ჭკუის კოლო
ფები”. მისთვის სწავლის ეფექტური სტილია – დამოუკიდებელი
სწავლა, ექსპერიმენტირება, განცდაზე და შეცდომებზე დაფუძნე
ბული სწავლა.
აბსტრაქტული თანმიმდევრული ტიპი (Abstract Sequential)
ანალიტიკოსი მოსწავლე – ცხოვრობს იდეებისა და თეორიე
ბის აბსტრაქტულ სამყაროში. მისთვის რეალობა სიტყვებისა და
ცნებებისაგან შედგება. კარგად გამოსდის ლოგიკური აზროვნება,
ანალიზი, განსჯა. მისთვის ეფექტური სასწავლო პროცესებია –
ლექცია და დებატები, უყვარს კვლევა. მოსწონს ათვისებული ინ
ფორმაციის ესეების, პროექტების ფორმით სინთეზირება.
აბსტრაქტული შერჩევითი ტიპი (Abstract Random)
საღი აზრის მოსწავლე – ეყრდნობა ემოციებს, შთაბეჭდილე
ბებს, შეხედულებებს და ინტუიციას. დაინტერესებულია იმით,
თუ როგორ ხდება ის რაც ხდება. ურჩევნია თვითონ სცადოს.
სურს, რომ გაიგოს, თუ როგორ შეიძლება ცოდნისა და გამოც
დილების ცხოვრებაში გამოყენება. უყვარს ჯგუფური დისკუსია,
ავლენს ინტუიციას და წარმოსახვას. ურთიერთობის დროს უმ
თავრესად საკუთარ გამოცდილებას უზიარბს ადამიანებს.
დენის კოულბისათვის ეს მოდელი ტრადიციულ სწავლებაზე
საუბრის საწყის წერტილად იქცა. მისი აზრით, ტრადიციულ სწავ
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კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ლებაში მხოლოდ ერთ ტიპს ენიჭება უპირატესობა (აბსტ
 რ
 აქტულ
კონცეპტუალიზაციას) – იგი ანალიტიკოს მოსწავლეზეა გათვლ
 ი
ლი და დანარჩენების დისკრ
 იმინაციას ახდ
 ენს. კოულბის აზრით,
სწავლებაში ოთხივე ტიპი უნდ
 ა იყოს გათვალისწინებული. “სწავ
ლის ციკლის” კოულბისეული მოდელი სწორედ ამ პრინციპზეა
აგებული.
ჩვენ იდეების ფორმულირებაც შეგვიძლია და მოვლენების თე
 ა ვცადოთ ათვისებული ცოდნის
ორიული ახს ნაც. შემდეგ უნდ
 ვავებულ პირობებში დანერგვა. თუ
– რეალურ ცხოვრებაში, განსხ
ეს მცდელობა წარმატებულია, შეგვიძლია გავაგრძელოთ ციკლუ
რი მოძრაობა, რომელსაც სპირალური სახე ექნ ება, რადგან მისი
გამდიდრება მოხდება ახალი გამოცდილებით.
დ. ა. კოულბის დასწავლის ციკლი ტრენინგის პროცესში
 ის მიხედვით)
(ჯ. ვან დერ ალს ტ
გამოცდილება
ექსპერიმენტირება
გამოცდილების რეტროსპექცია (რეფლექსია)
გამოცდილებაზე დაფუძნებული დასკვნები
კოულბის დასწავლის ციკლს ოთხი კომპონენტი აქვს:
• გამოცდილება (წარსული ან ახალი გამოცდილება, პრაქტიკუ
ლი აქტიობით შეძენილი);
• რეტროსპექცია (მიღებული გამოცდილების ანალიზი, რის სწავ
ლაშეიძლებაამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რააზრ
 იუნდ
 ა
გამოვიტანოთ, რას გამოვიყენებდით, ყოველივეს გააზრება);
• დასკვნა (მიღებული ცოდნის არს ებულ სისტემაში ჩართვა);
• ექსპ ერიმენტირება (გამოცდილების გამოყენება, ახალი უნარე
ბის რეალობაში გამოცდა, შემდგ
 ომი ნაბიჯების დაგეგმვა).
გამოცდილებაზე დაფუძნებულ სწავლების პროცესს, წამყვ ანსა
და მოსწავლეს შორის ურთ
 იერთობების სრულიად განსხ
 ვ ავებული
სტილი ახასიათებს.
ტრენინგის დროს, ლექციებისა და გამოცდების სანაცვლ
 ოდ,
უპირატესობა პრაქტიკულ სავარჯიშოებსა (როლურ თამაშებს, სი
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მულაციებს და სხვ.) და ჯგუფურ მუშაობას ენიჭება. აქტიურობს/
საუბრობს უმთავრესად მონაწილე და არა ტრენერი. მონაწილე
ებს შორის ინტერაქცია გაცილებით უფრო მნიშვნ ელოვანი/საინ
ტერესოა, ვიდრე მონაწილის პირდაპირი ინტერაქცია ტრენერთან.
ტრენინგის მონაწილის უკუკავშირი და შეხედულებები ისეთივე
მნიშვნელოვანია, როგორც წამყვანის. იმისათვის, რომ თითოეული
მონაწილის დანარჩენ ჯგუფის წევრებთან ურთიერთობა გაადვილ
 მანეთის თვალებში შეძლონ ჩახედვა, მონაწილეთა
დეს, მათ ერთ
რაოდენობა დაახლოებით 15 ადამიანი უნდა იყოს.
მუშაობის გარემოც განსაკუთრებული, განსხვავებულია. არსე
ბობს მონაწილეთა განლაგების სხვადასხვ ა ვარიანტები (უფრო
 ხშირად, ეს არის ნახევარი წრე, ან ნალის ფორმის განლაგე
ბა, მაგიდების გარეშე.) ძალიან ხშირად ხდება ჯგუფის დაყოფა
წყვილებად, ან 3-5 კაციან მცირე ჯგუფებად რაც ზოგჯერ, მეტ
სივრცეს მოითხოვს, რათა მონაწილეებს მუშაობაში, პრაქტიკაში,
ერთმანეთისათვის უკუკავშირის მიცემაში არ შეეშალოთ ხელი.
მცირე ჯგუფში მუშაობისას მათ უსაფრთხ
 ო, ინტიმური გარემო
უნდა ჰქონდეთ.
 იურად
ყველაზე მნიშვნ ელოვანი ის არის, რომ მონაწილეები აქტ
იყვნენ ჩართული ტრენინგის პროცესში. ტრენერის როლი იმაში
მდგომარეობს, რომ მგრძნ ობიარე იყოს და რეაგირებდეს ჯგუფის
დინამიკაზე. ამავე დროს, ისაუბროს მონაწილეებთან იმის თაობა
 იური მონაწილეობა.
ზე, თუ რა ხდება და წაახალისოს მათი აქტ
არსებობს მეთოდები, რომელიც ყოველივე ამას ემს ახურება. გარდა
“აუცილებელი” კომპონენტებისა, ტრენინგზ
 ეარს ებობს სპეციალური,
მამოტივებელი აქტივობებიც – “აის-ბრეიქერები” და ე.წ. “გასამხნე
ვებელი” სავარჯიშოები. ყველა ეს ტექნიკა ნდობის ატმ ოსფეროს
შექმნას, გააქტიურებას, ენერგიის მომატებასა და შესუსტებული
ყურადღების მობილიზებას ემსახურება.
გარდა ამისა, თამაშები, სტრუქტურირებული დისკუსიები (დამ
ყარებული “კრიტიკულ შემთხვ ევებზე”, ან სხვა მასტიმულირებელ
იმპულსზე – ფილმი, ტექსტი, სურათი, მუსიკა, მოძრაობა, ცეკვა,
და ა.შ.), სასწავლო პროცესს მნიშვნელოვნად ამდიდრებს.
ხშირად ტრენერი, ილუზიონისტს უფრო გავს (რომელსაც ჩანთა
ფერადი ფურცლებით, ბუშტებით, თოკებით, ბურთებით, მაკრატ
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ლით, საინტერესო სურათებით, კამერით, ვიდეოკასეტებით და ა.შ.
აქვ ს სავსე), ვიდრე კარგ მასწავლებელს, ტრადიციული გაგებით,
რომელიც ლექციაზე ცარცით, პროექტორითა და პოინტერით ეკი
პირებული მოდის.
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდები და თამა
შები
გამოცდილებაზე დაფუძნებულ სწავლებას ტრენინგის ყველა იმ
მეთოდს უწოდებენ, რომელიც ადამიანის აქტიობას, მის ემოციურ/
პიროვნულ გამოცდილებას ეხება.
ფაქტიურად, ეს არის სწავლა, ამ სიტყვის ყველაზე ფართო
მნიშვნელობით.
ამგვ არ მეთოდებში იგულისხმ ება – ყველა სახის სავარჯიშოე
ბი და თამაშები, სიმულაციები, როლური თამაშები და ა.შ. ანუ,
ყველანაირი არატრადიციული პრაქტიკული საქმიანობა.
თამაში ადამიანისათვის უცხ
 ო არ არის. ბავშვობიდან მოყოლე
ბული იგი სხვადასხვ ა თამაშებს ეცნ ობა და თამაშობს.
ზოგი თამაში ფიზიკურ აქტ
 იობას მოითხოვს, ზოგიც – და
ფიქრებას.
ამა თუ იმ თამაშს თავისი სამშობლო და ისტორიაც აქვს. მაგა
ლითად, ცნობილია, რომ ჭადრაკის სამშობლო ინდოეთია. თამაშის
პირველი ჩანახატები კი, ჯერ კიდევ, ძველ ეგვიპტურ სამარხებში
გვხვ დბა. ამ ჩანახატებიდან ზოგს რელიგიური მნიშვნელობა ჰქო
ნდა, ზოგს კი უბრალოდ – გასართობი.
ყველა შემთხვ ევაში, თამაშები საუკეთესო ხიდია ხელოვნურ/
უხიფათო სამყაროსა და სინამდვ ილის იმ ფრაგმენტებს შორის,
რომელიც თამაშშია ასახული.
რაც შეეხება ტრენინგში თამაშების გამოყენების თავისებურე
ბებს, აქ მნიშვნ ელოვანია, რომ:
– თამაშს სიმსუბუქის, ვალდებულებებისაგან თავისუფლების
განცდა ახასიათებს – “ეს ხომ სინამდვ ილეში არ ხდება,
მხოლოდ თამაშია...”
– თამაშის დროს, ვერ იქნ ები პასიური, რადგან მონაწილეობა
მისი თანმდევი პირობაა. მონაწილის ქცევის ინტერპრ
 ეტირება

საგანმანათლებლო პროგრამათა სატრენინგო მოდულები

–

–

–

–
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ხდება მაშინაც კი, როდესაც იგი პასიურია. პასიური ქცევა
ხომ დამოკიდებულების, ან სტრატეგიის მაჩვენებელია;
მონაწილეობა არ მოითხოვს რაიმე სპეციფიურ თეორიულ
ცოდნას. თამაშებსა და სხვა გამოცდილებაზე დაფუძნებულ
აქტივობებში წინა გამოცდილება გადამწყვეტი არ არის. ხში
რად, კარგი იდეებისა და წარმატებული/ახლებური გადაწყვე
ტილებების ავტორები სწორედ ისინი არიან, ვისაც ცოდნა
არ გააჩნია;
თამაშის დროს ყველას აქვს საკუთარი თვალსაზრისის ქო
 ება. სავარჯიშოები რაიმეს კეთებასა და პიროვნულ
ნის უფლ
გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. აქ არავინ აფიქსირებს აბ
სოლუტურ ჭეშმარიტებას და უნივერსალურ ცოდნას. ამის
ნაცვლად, გაზიარებულია მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ
ყოველ ადამიანს თავისი/განსხვ ავებული გამოცდილება აქვს
და სწორედ ის არის თავისი საკუთარი სამყაროს უდიდესი
ექსპერტი;
მონაწილეს აღმოჩენის გაკეთების შესაძლებლობა ეძლევა. ანუ,
შეგიძლია დაინახოის, რაც წლების განმავლობაში(მიუხედავად
თეორიული ცოდნისა) არ დაგინახავს. ასე ხდება, როდესაც
პირისპირ აღმ ოჩნდ
 ები მეორე ადამიანთან, რომელიც ამ დროს
სარკის როლს თამაშობს შენთვის. ხშირად, ის გამოსახულება,
რასაც სარკეში ხედავ, მნიშვნელოვნად განსხვავდება შენში
არს ებული ხატისაგან და ესეც საინტერესოა;
არსებობს შესაძლებლობა – გამოსცადო შენი მოსაზრებები,
ან ქცევა უსაფრთხ
 ო გარემოში. ეს ისეთი გარემოა, რომელიც
რეალურის მოდელირებას ახდენს და, ამავე დროს, დაშვე
ბული შეცდომა გამოცდილების გამდიდრების შანსია და არა
კატასტროფული (ეკონომიკური, ან პიროვნებათშორისი) შე
დეგებისა.

სავარჯიშოები “ყინულის გალღვობისა” და გასამხნევებელი (Icebreakers and energisers):
ეს თამაშების განსაკუთრებული კატეგორიაა, რადგან, როგორც
უკვე აღინიშნა, მათ საკუთარი/განსაკუთრებული მიზანი აქვთ. პირ
ველი – გამოიყენება ტრენინგის, ან ბლოკის დასაწყისში განტვირ
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თვისა და გარკვ ეულ ტონალობაზე აწყობის მიზნით. გასამხნ ევე
ბელმა სავარჯიშოებმა (energiser) მონაწილეები უნდა “გამოაცოცხ
ლოს”, დაღლილობისას ახალი ენერგიით დატვირთოს, დაეხმაროს
მათ ყურადღების კონცენტრ
 აციაში, როდესაც იგი დაქვეითებულია.
ტრენინგშ
 ი გამოყენებული სხვა მეთოდები
ტრენინგის მსვლელობისას არა მხოლოდ თამაშების, არამედ
სხვადასხვა მეთოდებისა და ხერხების გამოყენებაც ხდება, რაც
იმის საშუალებას იძლევა, რომ ტრენინგი საინტერესო და დი
ნამიური იყოს.
ლექცია – სწავლების კარგად ცნობილი, ტრადიციული მეთოდია.
ინტერაქციული სწავლების დროს ამ მეთოდის გამოყენების თა
ვისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ მაქსიმალურად წახალისებუ
 ძლიობა
ლია უკუკავშირი (კითხვ ები, კომენტარები) და მისი ხანგრ
15 წუთს არ უნდა აღემატებოდეს.
ლექციის გასახალისებლად გამოიყენეთ ვიზუალური საშუალე
ბები: სურათები, ცხრილები, გრაფიკები.
პრეზენტაცია, მასალის ან ნამუშევრის წარდგენა – ტრენინგის
დროს ტრენერსაც უხდ
 ება და მონაწილეებსაც. ტრენერი თეორიულ
საკითხებს ან სქემებს წარადგენს ხოლმე, ხოლო მონაწილეები –
ინდ
 ივიდუალური, ან ჯგუფური მუშაობის შედეგებს.
ამა თუ იმ მასალის წარდგენისას, მნიშვნელოვანია, პრეზენტა
ციის ძირითადი პრინციპების გათვალისწინება:
– წინასწარ კარგად დაგეგმეთ პრეზენტაცია;
– გაითვალისწინეთ აუდიტორია;
– იყავით მსმენელზე ორიენტირებული;
– ისაუბრეთ მსმენელისათვის გასაგებ ენაზე;
– წაახალისეთ შეკითხვები;
– გამოიყენეთ თვალსაჩინოება და სხვა.
დისკუსია – ტრენინგის დროს რთულ საკითხებზე მსჯელობისას
გამოიყენება. შეიძლება გამოიყოს დისკუსიის რამოდენიმე სტადია:
• განსახილველი საკითხის ირგვლივ სხვადასხვა მოსაზრებების
იდეების შეგროვება (ამ სტადიას ეწოდება გაფართოვება);
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• წინადადებების კლასიფიკაცია (დაჯგუფება) და რანჟირება
(ამ სტადიას ეწოდება შევიწროვება);
• დასკვნები (გადაწყვეტილების მიღება).
მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიის წარმართვა საკმაოდ მარ
ტივ პროცესად აღიქმება, ტრენერი უნდა ფლობდეს გარკვეულ
უნარებს და სხვადასხვა მეთოდებს, რაც მას სამივე ეტაპის ეფე
ქტურად განხორციელებაში დაეხმარება.
მცირე ჯგუფებში მუშაობა – ტრენინგის დროს სხვადასხვა მიზ
ნით ხორციელდება ხოლმე. კარგია ამ მეთოდის გამოყენება, რო
დესაც პარალელურად რამოდენიმე საკითხის გადაწყვეტა გვინდა,
ან ჯგუფური აზრის შექმნა გვსურს, ან გვინდა, რომ საკითხი
რამოდენიმე მცირე ჯგანიხილებოდეს პარალელურად
ამ დროს, ყველა მონაწილეს აქვს აზრის გამოთქმის საშუალება.
თუ ტრენინგში ათ კაცზე მეტი მონაწილეობს, მაშინ მცირე
ჯგუფებში მუშაობა ტრენინგის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი
ხდება. მცირე ჯგუფის მონაწილეთა ოპტიმალური რაოდენობაა
3-7 ადამიანი.
რამოდენიმე რჩევა მცირე ჯგუფებად დაყოფისათვის
მონაწილეების მცირე ჯგუფებად დაყოფა შესაძლოა მათვე მი
ვანდოთ და ზოგჯერ, ეს არ არის ცუდი. მაგრამ ხდება ხოლმე,
რომ ერთად ის მონაწილეები ჯგუფდებიან, ვინც ისედაც მეგობ
რობს, ხოლო სხვები იზოლირებულად გრძნობენ თავს. ამ შემთ
ხვევაში დროც მეტი გვეხარჯება.
შეიძლება გავითვალოთ და ნუმერაციით (შემთხვევითი შერჩე
ვით) დავყოთ ჯგუფები. ასეთ შემთხვევაში მუდამ ერთად მჯდო
მი ადამიანების სხვადასხვა ჯგუფებში გაერთიენება გამოგვდის,
მაგრამ ესეცაა, რომ ზოგიერთი მონაწილე დაბნეული დარბის და
ეძებს თავის ჯგუფს.
ქვემოთ მოტანილია ჯგუფებად დაყოფის რამოდენიმე კომ
პრომისული ვარიანტი, სადაც არც სტიქიური დაყოფა ხდება და
არც – მექანიკური.
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⇒ მოძებნეთ თქვენი ჯგუფი
ტრენერი მონაწილეებს დაყოფისათვის გარკვ ეულ კრიტერიუ
მებს სთავაზობს. და ყოველ ქვე-ჯგუფს თავის კუთხეს მიუჩენს
ოთახში. მონაწილეები დგებიან იმ კუთხეში, რომელ ქვე-ჯგუფსაც
მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს. კარგია, თუ ქვე-ჯგუფის სახელი
როგორმე უკავშირდება ტრენინგის თემას. ქვეჯგუფების სახელე
ბი შეიძლება იყოს:
 ი”, “წყალი”, “მიწა”, “ჰაერი”;
ა) ელემენტები: “ცეცხლ
ბ) მსჯელობები: “დიახ”, “არა”, “არ ვიცი”, “შესაძლებელია”;
გ) ფერები: “თეთრი”, “შავი”, “წითელი”, “ყვითელი”, “მწვანე”;
დ) დღის (დილა, შუადღე, საღამო) ან წელიწადის (გაზაფხუ
ლი, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი) დრო;
ე) გამოთქმები, საყვარელი საჭმელი, სასმელი და სხვა.
 ავსება
⇒ მსგ
ა) ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით;
ბ) პასუხისმგებლობის მიხედვით სამსახურში (მაგალითად „ის,
ვინც დეპარტამენტის უფრ
 ოსია”, „ის, ვინც გუნდს ხელმ
ძღვანელობს”, „ის, ვინც მხოლოდ საკუთარ თავზე აგებს
პასუხს”)
გ) რეგიონების მიხედვით (ვინც საიდან არის);
დ) ვინც ერთ
 ნ აირი პროდუქტი შექმნ ა, ან ერთნ აირი საგნის
მფლობელია.
⇒ მიწვევა
ტრენერი იწვევს 4 მოხალისეს და თხოვს, რომ დადგნენ ოთა
ხის კუთხეებში. დიდი ჯგუფი ოთახის ცენტრ
 შ
 ი დგას.
I ვერსია – კუთხეში მდგომი მონაწილე ირჩევს ჯგუფიდან ადა
მიანს და იწვევს მას. შემდეგ, ეს ადამიანი იწვევს შემდეგ
ჯგუფის წევრს და ა.შ.
II ვერსია – დიდი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ირჩევს რომელი
მე კუთხეს. შემდეგი მონაწილე სხვა კუთხეს და ა.შ. სანამ
არ შეივსება ყველა ჯგუფი.
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ტრენერის სტილი
ტრენერს უწევს არაერთი როლის შესრულება, რომელთაც ყვე
ლა ტრენერი განსხვავებულად ასრულებს და ეს მის პერსონალურ
სტილზეა დამოკიდებული.
ექსპერტი/”აკადემიკოსი”
• აქცენტირებას რაციოზე ახდენს;
• ინსტრუქტორი – “დირექტიული მასწავლებელი”;
• ანალიტიკოსი – ორიენტირებული უმთავრესად ფაქტებზე და
მეცნიერულად დადასტურებულ მონაცემებზე;
• ტრენინგის მასალების წარდგენის სერიოზული გზა;
• იგი ფლობს ცოდნას რომელსაც მონაწილეებს გადასცემს;
“თერაპევტი”
• ფოკუსირებული ურთიერთობაზე, და არა შინაარსზე;
• იყენებს, წაახალისებს ჯგუფის დინამიკას;
 ი
• ორიენტირებული, უპირველეს ყოვლისა, ემოციებზე, ინდ
ვიდიდან მომდინარე საკითხების ანალიზზე და მათი პრაქ
ტიკიდან მომდინარე შემთხვევებზე;
“შოუმენი”
• ტრენერის ქმედება კარგად მომზადებულ თეატრალურ დად
გმას მოგვაგონებს;
• პრეზენტაციაში უხვადაა წინასწარ მომზადებული ილეთები,
სახუმარო ამბები და გასართობი ელემენტები;
• “აუდიტორიის” ყურადღების მუდმივლი პროვოცირება;
• პასუხისმგებლობა ინფორმაციისა და ცოდნის მიღებაზე ტრე
ნერზეა;
• ტრენინგის მონაწილეებს ნაკლებად აქვთ საკუთარი უნარე
ბის შემოწმების/გამოცდის/სრულყოფის შესაძლებლობა
მწვრთნელი/”შერპა”
• ახდენს სხვების სტიმულირებას, წაახალისებს მათ აზროვნე
ბასა და აქტიურობას;
• თანმიმდევრულობის “არა დირექტიული” ძიება, რომელშიც
აუტენტური პიროვნება აღმოჩნდება ჩართული;
• ძირითადი ყურადღება დამხმარე კითხვების დასმაზე, პასუ
ხები/გადაწყვეტა მონაწილეებზეა მინდობილი.
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ტრენინგის პროგრამის აუცილებელი კომპონენტები:
1. მონაწილეთა გაცნობას ორმაგი მნიშვნ ელობა აქვ ს. ერთის
მხრივ, მონაწილეები ეცნ ობიან ერთმანეთს და მეორე მხრივ, ამ
გზით ტრენინგზე კეთილგანწყ ობილი და ღია ატმოსფერო ყალიბ
დება.
2. მოლოდინების გარკვევა ტრენერს ეხმ არება იმაში, რომ მან
ზუსტად დაადგინოს, თუ რას მოელიან მონაწილეები ამ ტრე
ნინგისგან, რისი შესწავლა სურთ. მოლოდინები სხვადასხვაგვა
რი შეიძლება იყოს – ურთიერთობა, ადამიანების გაცნობა, რაღაც
კონკრ
 ეტული ცოდნის შეძენა.
3. ერთობლივი მუშაობის წესების განსაზღვრ
 ა – ეს ინტერაქ
 ი სპეციფიური ნაბიჯია. ტრენინ
ტიული მეთოდების კიდევ ერთ
გის შესავალ ნაწილში ამ კომპონენტის უგულებელყოფა, შესაძლოა,
მოგვიანებით საკმაოდ სერიოზული გაუგებრობის მიზეზი გახდეს.
ზოგიერთი ტრენერი წესებს თავად სთავაზობს. ეს ერთის მხრრივ,
დროს დაგიზოგავთ, მაგრამ ხიფათიც არს ებობს – მონაწილეები
 ვევენ სხვის მიერ დადგენილ წესებს. ამი
დიდი მონდომებით არღ
 ობესია მათი ერთ
 ობლივი შემუშავება.
ტომ, უმჯ
ტრენინგის დასკვნითი ნაწილია – შეფასება.
არსებობს ზოგადი წესები, რომელთაც იცავენ ის ადამიანები
ვისაც ჯგუფთან მუშაობა, მისი მართვ ა უწევს.
• შეიმუშავეთ და გამოიყენეთ მართვისათვის “ჯგუფის ნორ
მები”;
• გახსოვდეთ, რომ არც ტრენერია მკაცრი მასწავლებელი და
არც ტრენინგის მონაწილე – სკოლის მოსწავლე;
• გაითვალისწინეთ, რომ ჯგუფში ნდობისა და ურთ
 იერთ პა
ტივისცემის ატმ ოსფეროს ჩამოყალიბეაზე პასუხისმგებელი
თქვენ ხართ;
• გახსოვდეთ, რომ ტრენერს/ფასილიტატორს მონაწილეთა მი
 ესიისა და უპატივცემლობის გამოვლენის უფლ
 ება
მართ აგრ
არ აქვ ს;
• შეეცადეთ, რომ ბოლომდე მიიყვანოთ წამოწყებული საქმე
(ტრენინგი, სემინარი) და დასახულ მიზანს მიაღწიოთ;
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და, კიდევ რამოდენიმე რჩევა:
– აქტიურად მოუსმინეთ მონაწილეებს;
– გამოხატეთ ინტერესი და პატივისცემა თვითოეული მონა
წილისა და მათი იდეებისადმი;
– თუ თქვენით ვერ უმკლავდედბით სიტუაციას, მოიშველიეთ
ჯგუფის აზრი, სემინარზე მოსული ხალხის დიდ ნაწილს
სურს მუშაობა და მათაც აღიზიანებთ ის ადამიანები, ვინც
ხელს უშლის ამ პროცესის მიმდინარეობას;
– ხშირად გამოიყენეთ იუმორი, ეს დაძაბული სიტუაციის გან
ტვირთვის საუკეთესო საშუალებაა.
ტრენინგის მასალები
ტრენინგის მასალებს ტრენერები – დასარიგებელ მასალებსაც
უწოდებენ. მათი მიწოდება სხვადსახვა პრინციპით ხდება:
– ასეთი მასალები პირდაპირ ეხმაურება/ეხება ტრენინგის თე
მებს, ამიტომ, შეიძლება დავაჯგუფოთ კონკრეტული თემების
მიხედვით და თანდათან დავურიგოთ მონაწილეებს;
– შეიძლება, ამ მასალებს წიგნის ფორმა მივცეთ და ტრენინგის
დაწყებამდე დავურიგოთ ჯგუფის წევრებს, რათა წინასწარ
წაიკითხონ;
– შესაძლოა, ეს მასალა ტრენინგის ბოლოსაც დარიგდეს, ასეთ
შემთხვევაში მას “სამახსოვროს” ფუნქცია დაეკისრება, ანუ
მონაწილეებს საშუალება ექნებათ, რომ ტრენინგის შემდეგ
ჩახედონ მათ და გაიხსენონ ესა თუ ის საკითხი.
მასალის მოცულობა, უმეტესად დამოკიდებულია ტრენერისა და
დამკვეთის მატერიალურ/ტექნიკურ შესაძლებლობებზე.
თუ ტრენინგის დრო არ გყოფნით მთლიანი თეორიული მა
სალის გადასაცემად, შეგიძლიათ სხვადსხვა საკითხები მონაწი
ლეებს წერილობითი სახით სხვა მასალებთან ერთად გადასცეთ.
მონაწილეები მას დამოუკიდებლად წაიკითხავენ.
ტრენერების გუნდური მუშაობა
ტრენინგის ჩატარება საკმაოდ რთული საქმეა და ტრენერს
ბევრ მოთხოვნებს უყენებს. თუ თქვენ მარტო მუშაობთ, მაშინ
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ერთდროულად ძალზე ბევრი როლის შესრულება გიწევთ: ფასი
ლიტატორის, ჩამწერის, კომენტატორის, დიზაინერის, მენეჯერის,
ორგანიზატორის, ექსპერტის, შოუმენის და ა.შ.
მაგრამ, თუ ტრენერები გუნდურად მუშაობენ, მაშინ ამ როლე
ბის გადანაწილება ხდება (რა თქმა უნდა თუ ნამდვილ გუნდთან
გვაქვს საქმე და არა უბრალოდ ადამიანების ჯგუფთან).
კარგია, თუ ისეთი პარტნიორი გყავთ, რომელსაც თქვენი კარ
გად ესმის, ფსიქოლოგიურადაც შეგესაბამებათ და ძალიან გიად
ვილდებათ მასთან ერთად მუშაობა. რეალურ ცხოვრებაში ასეთი
შემთხვევბი, საკმაოდ იშვიათია, თუმცა ამგვარი პარტნიორობის
გავარჯიშება პრინციპში შესაძლებელია.
ტრენინგის ერთობლივად წაყვანის დროს:
□ ერიდეთ ურთიერთობების გარკვევას ჯგუფის თვალწინ;
□ ნუ შეაწყვეტინებთ ერთმანეთს საუბარს;
□ ნუ დადგებით დაფასთან ერთ
 ად, თუ რა თქმა უნდ
 ა, ამის
აუცილებლობა არ არის;
□ ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად, თუ რაიმე
ისე არ გამოდის, როგორც დაგეგმეთ;
□ არ მიიღოთ გადაწყვეტილება პარტნიორთან შეთანხმების გა
რეშე;
□ ნუ დაარღვევთ წინასწარ მიღებულ შეთანხმებას.
ტრენერების ერთობლივი მუშაობა საგრძნობლად ზრდის ტრე
ნინგის ეფექტიანობას. გარდა იმისა, რომ ხდება სამუშაოს განაწი
ლება, ტრენინგიც უფრო მსუბუქი და საინტერესო გამოდის, რად
გან საუბრის განსხვავებული მანერა და საკითხის მრავალმხრივი
წარდგენა გაცილებით მიმზიდველია და ნაკლებად დამღლელი.
უკუკავშირის მიცემის წესები
ცნობილია, რომ ტრენინგის ეფექტურობა იმ უკუკავშირის ხარის
ხზეა დამოკიდებული, რომელიც აქტიურად გამოიყენება, როგორც
ტრენერის, ასევე მონაწილეების მხრიდან. უკუკავშირის მიცემასა
და მიღებას თავისი წესები აქვს. ასეთ პროცესში ურთიერთო
ბა უფრო სრულყოფილია და ტრენინგის ძირითადი მექანიზმიც
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ამოქმედებული – უკუკავშირი ჩვენ საკუთარი ქცევის შეცვლის/
კორექტირების და სხვისი დახმარების/განვითარების ხელშეწყობის
საშუალებას გვაძლევს. ტრენერმა ამ მექანიზმის ამოქმედებას ხე
ლი უნდა შეუწყოს.
როგორი უნდა იყოს უკუკავშირი?
* აღწერთი — და არა შეფასებითი
* სპეციფიკური — და არა ზოგადი
* დახმარების და არა დასჯის მიზნით
როგორ მივცეთ უკუკავშირი?
* მიეცით სიტუაციისა და პრობლემის დეტალური აღწერა
 ოს”) .
(ნუ გამოიყენებთ სიტყვებს – “ყოველთვ ის”, “არასდრ
* კონცენტრირება გააკეთეთ იმაზე, რისი შეცვლაც შესაძლებე
ლია.
* მიეცით უფლება ადამიანს, რომ არ დაეთანხმოს თქვენს უკუ
კავშირს.
* მიაწოდეთ ინფორმაცია — და არა რჩევა.
უკუკავშირის მიცემისას, შეგიძლიათ “სენდვიჩის” ტექნიკაც გამო
იყენოთ: დაიწყეთ პოზიტიურით (შეაქეთ, აღნიშნეთ ჩატარებული
სამუშაო), მოგვიანებით გამოხატეთ თქვენი კრიტიკული კომენ
ტარები და ბოლოს გამოხატეთ თქვენი დარწმუნებულობა იმაში,
რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ტრენერების ტრენინგის პროგრამა
ტრენინგის თითოეული დღის ხანგრ
 ძ ლ
 ვობა შეადგენს 6 საათს
I
•
•
•

დღე
გაცნობა (გაცნ ობის ფორმები და მნიშვნელობა);
ჯგუფის ნორმები (ნდობისა და უშუალო გარემოს შექმნ ა);
ტრენინგის მეთოდიE(ტრენინგის განმარტება, ჩატარების გზები
და ხერხები. ტრენერების ტიპები);
• სავარჯიშო _ “ყინულის გალღობა”, მისი მნიშვნელობა და სა
ხეები;
• ჯგუფის დინამიკა (ჯგუფში მიმდინარე პროცესები);
• პრეზენტაცია;
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• პრეზენტ
 აციის არავერბალური მხარე (სხეულის ენა, ვიზუა
ლური კონტ
 აქტი და ვიზუალიზაციის გამოყენება);
• პრეზენტაციის ვერბალური მხარე (ტექსტის სტრუქტურა. არ
 ები);
გუმენტ
 იის მიცემის ხელოვნება.
• ინს ტრუქც
II
•
•
•
•
•
•

დღე
ჯგუფთ
 ან მუშაობის მეთოდები;
მცირე ჯგუფებში მუშაობის ტექნიკა;
ჯგუფური დისკუსიის წაყვანა (ფასილიტაცია);
ფასილიტატორის უნარ-ჩვევები(პარაფრაზი, შეჯამებადასხვა);
 ვის დასმის ტექნ იკა და ტიპები;
კითხ
 ენა, მნიშვნელობა, სპეციფიკა, თამაშის
როლური თამაში (შედგ
გარჩევა).

III დღე
• ჩასე სტუდყ (მნიშვ ნელობა, სპეციფიკა, გარჩევა);
• სიმულაცია (ტერმ ინის განმარტება, გამოყენების თავისებურება,
გარჩ ევა);
• ტრენინგის დროს სპეციფიკური მეთოდების გამოყენება (ანკე
ტირება, ტესტირება, კითხვარი და სხვა);
 ირის ფორმ ები და მნიშვნელობა;
• უკუკავშ
• ვიდეო ტრენინგ
 ის სპეციფიკა და გამოყენება.
IV და V დღე
• ჯგუფის წევრების მიერ საკუთარი სატრენინგ
 ო პროგრამების
 ენა;
შედგ
 იში ჯგუფის წაყვანაში;
• ვარჯ
• მოხდება პროგრამების დემონსტრირება და მათი განხ
 ილვ ა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამათა
ტრენინგების ამსახველი ფოტომასალა 1996-2013 წწ.
ფოტომასალა ეკუთვნის ცენტს და დაცულია
მის ფოტო-ვიდეო არქივში.
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დევნილთა ახალგაზრდული ჯგუფი. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 1996 წ.

ტრენინგი ცხინვალში. 1997 წ.
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ჟურნალისტები. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 1997 წ.

აფხაზეთის ექსკომბატანტები. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 1998 წ.
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დევნილთა ჯგუფი. ზუგდიდი, 1999 წ.

აფხაზეთის ავტ. რესპ. სამათავრობო სტრუქტურათა თანამშრომლები.
ცენტრის ოფისი, თბილისი, 1999 წ.
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დეპორტირებული მუსლიმი მესხების თემი. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 2000 წ.

დევნილები. ქუთაისი, 2000 წ.
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სტუდენტები. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 2002 წ.

თსუ-ს სტუდენთა ჯგუფი. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 2003 წ.
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ახალგაზრდა ლიდერები. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 2004 წ.

დევნილები. ცენტრის ოფისი, თბილისი, 2008 წ.
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სამშვიდობო ჟურნალისტიკა, სამხრეთკავკასიური ტრენინგი.
თბილისი, 2010 წ.

ტრენინგის შედეგების პრეზენტაცია. ცენტრის ოფისი, თბილისი 2011 წ.
(5-დღიანი ტრენინგი სამხრეთ კავკასიის 25 ჟურნალისტის მონაწილეობით
სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში კვიპროსზე).
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ახალგაზრდა ლიდერები და ჟურნალისტები. ახალციხე, 2013 წ.
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ლექსიკონი
ანტისემიტიზმი – ქსენოფობიის ერთ-ერთი ფორმ აა და სიტყვ ასიტყ ვით
ებრაელი მოსახლეობის დევნასა და დისკ რიმინაციას გულისხმ ობს.
აპართეიდი – რასობრივი დისკრიმინაციის ყველაზე სასტიკი ფორმა, რო
მელიც რასობრივი ნიშნით გარკვეული ჯგუფებისათვის სამოქალაქო,
პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალ
 ური და კულტ
 ურული უფლე
ბების აღკვეთაში გამოიხატა. ასევე, რასობრივი დაყოფის სისტემა,
რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში არსებობდა. ადამიან ები
იყოფოდნენ “თეთრკანიანებად”, “შავკანიანებად” და “ფერადკანია
ნებად”. ამგვარი დაყოფა განმტკიცებული იყო კანონმდ
 ებლობით.
სამხრ
 ეთაფრიკულ აპართეიდს საბოლოოდ 1994 წელს მოეღო ბო
ლო, როდესაც პრეზიდენტმა დე კლერკმა პირველი თავისუფალი
არჩევნები ჩაატარა, რის შედეგად იგი პრეზიდენტის პოსტზე ნელ
სონ მანდელამ შეცვალა.
არაძალადობა – განიხილება, როგორც ფილოსოფია, თეორია და პრაქ
ტიკა, რომელიც ითვალისწინებს ძალის გამოყენების გარეშე კო
ნფლიქტებისა და კონფლიქტური სიტუაც
 იების დარეგულირებას,
ბრძოლის წარმოებას არაძალადობრივი მეთოდებით. არაძალადობის
ფილოსოფია სათავეს განდის მოღვაწეობასა და მოძღვრებაში იღებს.
აგრესია – მიზანმიმართული მტრული დამოკიდებულება და/ან დეს
ტრუქციული ქმედება. ადამიანის აგრესიულ ქმედებას, ჩვეულებ
რივ, რისხვა ან შიში უდევს საფუძვლად.
ასერტიულობა – მტკიცე/პრინციპული/დაჟინებული ქცევა, როდესაც ადა
მიანი ზრუნავს საკუთარი მოთხოვნილებების/ინტერესების დაკ
მაყოფილებაზე, იცავს საკუთარ უფლებებს, და ამავე დროს, არ
ზღუდავს/ითვალისწინებს სხვის ინტერესებს/უფლებებს.
‘განტევების ვაცი’ – თავდასხმის ან თავდაცვის ფორმა, როდესაც სა
კუთარი პრობლემები ან უსიამოვნებანი სხვა ისეთ ადამიან ს, ან
ადამიანთა ჯგუფს ბრალდება, რომელთაც არ შეუძლიათ შესაბამისი
წინააღმ დ
 ეგობის გაწევა. განტევების ვაცის ძებნას ფსიქოლოგიური
თვითდამკვიდრების ფუნქციაც აქვს, ვინაიდან შედეგის მიღწევის
შემთხვევაში, ბადებს საკუთარი უპირატესობის გრძნობას.
გენდერი – არის სოციალურად კონსტრუირებული სქესი. რომელიც წარ
მოადგენს კულტურაში ჩამოყალიბებული თვისებების, სოციალ
 ურ
ქცევებისა და როლების ერთობლიობას, რომელიც მიეწერება ქალსა
და მამაკაცს.
გენოციდი – სამოქალაქო მოსახლეობის რასობრივი, ან ეროვნული ჯგუ
ფების წინასწარგამიზნული და სისტემური მოსპობა, ერების და
ხალხების, გარკვეული რასების, ან ფენების, რელიგიური ან რა
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სობრივი ჯგუფების განადგურების მიზნით. ომისაგან განსხ
 ვ ავებით,
გენოციდი ცალმხრივი მასობრივი მკვლ
 ელობაა.
გლობალიზაცია – თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკური, ეკონომიკური
და კულტ
 ურული მდგომარეობ
 ა, რომელიც ხასიათ
 დება ინფორმ ა
ციისა და ფინანსების, საქონლ
 ისა და მომს ახურეობის უსწრ
 აფესი
მოძრაობით, ღია საზღ
 ვრ
 ებითა და ურთიერ
 თ
 დამოკიდებულების
ზრდით სახელმწიფოებს შორის.
დისკრიმინაცია – შეიძლ
 ება განისაზღვ როს, როგორც ცალკ ეული ადა
მიანების, თუ ადამიანთ
 ა ჯგუფების დაქვ ემდებარების, ან მათ
მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ნებისმიერი ფორმა, რო
მელიც ეფუძნება ისეთ მახასიათებლ
 ებს, რომლ
 ებიც მიუღ
 ებელი,
ან შეუსაბამოა მათი ცხოვრ
 ების პირობებთ
 ან. ნიშნ ავს ნებისმიერ
განსხვავებას, გამორიცხვას, აკრძ ალვ ას ან უპირატესობის მინიჭე
ბას, რომელს აც საფუძვ ლ
 ად უდევს სქესი, რასა, ნაციონ ალობა, ენა,
რელიგია, პოლიტიკური შეხედულებები, ასაკი ან რაიმ ე სხვა სტა
ტუსი და რომლის მიზანია (და, ასევე, შედეგიც) გავლ
 ენა მოახდი
ნოს ადამიან ის უფლებებით და თავისუფლ
 ებებით სარგებლ
 ობაზე.
დეჰუმანიზაცია – დაპირისპირებული მხარისაგან “მტრ
 ის ხატის” შექმნა,
მისთ
 ვ ის ყოველგ
 ვ არი ადამიანური თვისებების `ჩამორთმევა’ და,
შესაბამისად, იმ აზრის დამკვიდრ
 ება, რომ იგი ადამიან ურ მოპ
ყრობას არ იმსახურებს.
ეთნიკური ჯგუფი – იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომლთ
 აც აქვთ საერ
 თ
 ო
ღირებულებები, ისტორია, რელიგია, ეროვნ ება, ენა, ტრადიციები,
კულტ
 ურა, ურთიერ
 თობის სტილი, მოლოდინები, სოციალ
 ური გა
მოცდილება, თვითიდენტიფიკაცია და იერსახე.
ეთნოცენტრიზმი – ბერძნული სიტყვაა და მასშ
 ი ერთი რომელიმე ერის
სხვებზე აღმატებულობის განც
დ
 ა მოია ზ
 რ
 ება. გაუც
ხ
 ოვება სხვა კულ
ტურისა და ენის მატარებელი ხალხის მიმართ. საკუთარი კულ
ტურის, როგორც უფრო მაღლ
 ა მდგომის, ღირებულისა და უნიკა
ლურის აღქმა სხვა კულტურებთ
 ან მიმართ
 ებაში. უნდობლ
 ობა და
მიკერძოებული დამოკიდებულება “სხვ ების” მიმართ.
ეთნიკური ერთობა – გულისხმობს ადამიან თ
 ა ისეთ ერთობას, რომელ
თაც მოეპოვებათ:
• ამ ერთობისათვის დამახასიათებელი სახელი;
• საერთო წინაპრ
 ების მითები:
• ისტორიულ
 ი მეხს იერება;
• სხვებისაგან განს ხვავებული კულტ
 ურის ერთი ან რამდ
 ენიმე ელე
მენტი (ენა, დღესასწ
 აულ
 ები);
• მიკუთვნ ებულობა გარკვ ეულ ტერიტორიასთ
 ან;
• ზოგადი ერთიანობის გრძნობა.
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ექსტრემიზმი – ტენდენცია აგრესიული, ძალადობრივი ტაქტიკისაკენ,
რომლისთვისაც შეუთავსებელია კომპრ
 ომისი და რომელიც მუდ
მივად სრული გამარჯვებისაკენაა მიმართული.
თანამშრომლობა -ურთიერთმომგებიანი და კარგად განსაზღვრული ურ
თიერთობა მხარეებს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს შედეგების
გაუმჯობესებას, ერთობლ
 ივი მიღწ
 ევების უფრო მაღალ მაჩვენებელს
ცალკეულთან შედარებით.
ინტერესები – ადამიანის (ჯგუფის, ერი, ქვეყნის) მიერ ამა თუ იმ პო
ზიციის დაკავების საფუძველი. რეალურად ინტერესები განაპი
რობებს მხარეების მოტივირებას. ხოლო, მოტივი, თავის მხრივ,
მოთხ
 ოვნილებებს (უსაფრთხოებ
 ის, აღიარების სამართლიანობის და
ა.შ.) ეფუძნება. ინტერესები ხშირად ზედაპირზე არ ჩანს, მხარეებ
ს
უჭირთ მათზე საუბარი. მათი გამოვლ
 ენა სპეციალ
 ურ ცოდნასა და
ძალისხ
 მევას მოითხოვს.
იდეოლოგია – არის შეხედულებათა ჩამოყალიბებული სისტემა, რომე
ლიც თავის გამოხატულებას პოლიტიკურ დოქტრინებში ჰპოვებს.
კონფლიქტ
 ის პრევენცია – ქმედებები, რომელიც მიზნად ისახავს კონ
ფლიქტის ადრეულ გამოვლენას, ძალადობის, კონფლიქტის ესკა
ლაციის თავიდან არიდებას.
კომპრომისი – კონფლიქტის გადაწყვეტის გზა, რომელიც თითოეული
მხარის ინტერესების მხოლოდ ნაწილობრივ დაკმ აყოფილებას გუ
ლისხმობს.
კონსენსუსი – გადაწყვეტილება, რომელიც ყველა მხარისათვისაა მისა
ღები (იმ გადაწყვეტილებისაგან განსხვავებით, რომელიც ხმათა
უმრავლ
 ესობით მიიღება).
კულტურა – საზოგადოების განვითარების გზა, რომელიც მოიც
 ავს წესჩვეულებებს, რიტუალებს, ენას, ჩაცმ ულობას, ქცევასა და მრწამსს.
კრიზისი – ძლიერი კონფრონტაცია მხარეებს შორის, რომელიც შესაძ
ლოა ძალადობაში გადაიზარდოს. დიდია შეჯახების საშიშროება,
წესრიგისა და კანონიერების დარღვევის ხიფათი.
მტრის ხატი – უარყოფითი ჰიპოთეზების, თეორიების, შეხედულებების
ერთობლიობა, დაპირისპირებულ მხარესთან მიმართებაში, რომელ
საც ინდივიდი ან ჯგუფი შესატყვისად მიიჩნევს. ამგვარი ხატები
კატეგორიულობით გამოირჩევა.
მშვიდობის კულტურა – ძალადობისა და ომის ალტერნ ატივას წარმ ოად
 
გენს. მშვიდობის კულტურა გულისხ
 მობს: მტრის ხატის ნაცვლად
– ურთიერთგაგება, შემწყნარებლობა და სოლიდარობა; შეიარაღების
ნაცვლად – განიარაღება საყოველთაო და კონტროლირებადი; ავტო
რიტარული მთავრობის საწინააღმდეგოდ დემოკრ
 ატიული მონაწი
ლეობა; ინფორმაციის გასაიდუმლოებისა და პროპაგანდის ნაცვლად
ინფორმაციის თავისუფალი მოძრაობა და გაზიარება; ძალადობის

348

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ნაცვლად დიალოგი, მოლაპარაკებები, კანონის უზენაესობა და
აქტიური არაძალადობრივი ქმედებები; მამაკაცების დომინირების
ნაცლად ქალების თანასწორობა; ომისთვის განათლების ნაცვლად
განათლება მშვიდობისათვის; სუსტის ექსპლ
 ოატაციის სანაცვლოდ
მშვიდობის ეკონომიკა, მდგრადი განვ ითარება.
პოზიციები – კონფ
 ლიქტშ
 ი ჩართული მხარეებ
 ის გაცხ
 ადებული მიზნები,
რომელიც, ჩვეულებრ
 ივ საუბ
რ
 ის ზედაპირზ
 ეა და “მე მინდას”
ტერმინებში ფორმულირდება. პოზიციებიდან მხარეებ
 ის საუბ
 არი,
შესაძლოა, არაეფექტ
 ური და ზოგჯ
 ერ დესტ
 რ
 უქც
 იულ
 იც იყოს.
რასიზმი – სხვისი დისკ რიმინაციის კენ მიმართ
 ული მრწამსის, იდეოლოგი
ის და სოციალ
 ური პროცესების ერთობლ
 იობ
 ა, რომელიც რასობრივ
ჯგუფთან შესაძლ
 ო მიკუთვ ნ ებულობიდან გამომდ
 ინარეობ
 ს. რასობ
რივი მიკუთვ ნ ებულობის საფუძვ ელზ
 ე ხდება ადამიანის უფლება
თა უგულვ ებელყოფა, რასაც ერთი რასის უპირატესობის აღიარე
ბა ედება საფუძვლ
 ად. რასიზმ ი არის რეაქ ც
 იულ
 ი იდეოლ
 ოგია,
რომელიც დაფუძნებულია ადამიან თა რასის ვითომდ
 ა ბუნებრ
 ივ,
ბიოლოგიურ, წინასწ
 არგ
 ანსაზღვრულ არაერ
 თ
 ფ
 ასოვნებასა და მათ
დაყოფაზე “მაღალ-დაბალ”, “სრულფ
 ასოვან-არასრ
 ულფ
 ასოვან” რა
სებად, რაც ერთი რასის მეორ
 ეზე ბატონობის საფუძველს იძლევა.
სიძულვილის ენა – გულისხ
 მ ობს დამამც
 ირებელ გამონათქ ვ ამებს ინდი
ვიდის, ან ადამიან ების ჯგუფის მიმართ. სიძულვ ილის ენა არაერ
 
თხელ იქნა გამოყენებული სხვადასხ
 ვა ქვეყანაში, სხვადასხ
 ვა ეპო
ქაში, როგორც შუღლისა და სიძულვ ილის გაღვ ივების საშუალება.
სტერეოტიპი – გამარტ
 ივებულ განზ
 ოგადებათა ერთობლ
 იობ
 ა, ცალკეულ
 ი
ინდივიდების ან ჯგუფის შესახებ, რომელიც ამ ჯგუფს გარკ ვეულ
კატეგორიას მიაკუთვნებს და შესაბამისი მოლოდინებიდან გამომ
დინარე შაბლ
 ონურ აღქმ ას უწყობს ხელს.
სექსიზმი – ადამიან თ
 ა დისკრიმინაცია სქესის საფუძვ ელზე.
ტოლერანტობა – ეს არის განსაკუთრ
 ებული ზნეობ
რ
 ივი თვისება, რო
მელიც ასახავს პიროვნ ების აქტიურ სოციალ
 ურ პოზიციას და
ფსიქოლოგიურ მზაობას, რათა მან პოზიტიურად იურთიერთ
 ოს
განსხვავებული ნაციონ ალობის, რელიგიურ
 ობის, სოციალური წარ
მოშობის, ან განსხვავებული შეხედულებების, მსოფლმ ხ
 ედველობის,
აზროვნების და ქცევის მქონე ადამიანებთან. ადამიანის ნება/გან
წყობა იყოს მომთ
 მენი იმ ადამიანების მიმართ, ვისი შეხედულე
ბები/გზები განსხვავებულია მისი საკუთარისაგან.
ტერორიზმი – არაერ
 თჯ
 ერადი ძალადობრ
 ივი ქმედება, რომელს აც ახორ
ციელებს არალეგალურ ან ნახევრ
 ად ლეგალურ მდგომარეობ
 აში მყო
ფი პირი, პირთ
 ა ჯგუფი ან ის პირები, რომელებიც მოქმედებენ
სახელმ წიფოს სახელით, პოლიტიკური ან სისხლ
 ის სამართლ
 ებრივი
მიზეზებით, ან მხოლოდ იმისათვ ის, რომ მათთვის მიუღ
 ებელია
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არსებული სამყარო. წინასწანგანსაზღ
 ვრული პოლიტიკური მკვლე
ლობებისაგან განსხვავებით, ძალადობა არ არის ტერორიზმ ის მიზა
ნი. ადამიანები ძალადობის მსხვერპ ლი შემთხვევით, ან შერჩევით
ხდებიან (როგორც ერთგვარი წარმომადგენლები, ან სიმბოლოებ
 ი).
ტერორისტული აქტი ერთგვარი გაფრთხ
 ილება, ან ნიშანია. ურთი
ერთობა ტერორისტებს, საზოგადოებ
 ასა და მათ მსხვ ერპ ლს შორის
ძალადობასა და მუქარაზეა დაფუძნ ებული. ტერორისტები ძირითა
დად ადამიანებით მანიპულირებენ. ასევე, პოლიტიკურად მოტი
ვირებული ქმედების ფორმა, რომელიც ფსიქოლოგიურ (დაშინება)
და ფიზიკურ (ძალადობრივი ქმედება) კომპონენტ
 ებს მოიცავს. იგი
ხორციელდება ინდივიდუალურად ან ადამიან თა მცირე ჯგუფების
მიერ. მისი მიზანია საზოგადოების ან სახელმ წ
 იფოს იძულება, რა
თა მან შეასრულოს წამოყენებული მოთხოვნები.
ტოტალიტარიზმი – აბსოლუტური ძალაუფლ
 ების პოლიტიკური იდეო
ლოგია. სახელმწიფო სოციალიზმი, კომუნიზმ ი, ნაციზმი, ფაშიზმი
და ისლამური ფუნდამენტალიზმი ტოტალიტარიზმის არც თუ ისე
დიდი ხნის გამოვლინებებია. ტოტალიტარული სახელმწ
 იფო, რო
მელიც მმართველობის სისტემა არ არის შეზღუდული კონსტიტუ
ციურად, ან არ არის შეკავებული სხვა ძალების მიერ (ეკლესია,
პროფკავშირები, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებ
 ი). ასეთ
სახელმწიფოში ხელისუფლება არ მიმართავს არჩევნებს. სახელმ წი
ფო ერევა და აკონტროლებს სოციალური ცხოვრების ყველა დონეს:
ოჯახს, რელიგიას, ბიზნესს, კერძო საკუთრებას, თუ სოციალურ
ურთიერთობებს. ტოტალიტარული რეჟიმი ადამიანის უფლებების
ყველაზე სერიოზული დამრღვევია.
ფანატიზმი – ურყევი და უალტერნატივო ერთგულება გარკვეულ
 ი მრწამ
სისადმი, რომელიც ადამიანის ურთიერ
 თობებში და ქმედებებში
ვლინდება.
ქსენოფილია – შედარებით ახალი მოვლენა და ცნებაა. XX საუკუნის
90-იან წლებში ფართოდ გავრც
 ელებული იყო აზრი, რომ ყველა
მსოფლიო მნიშვნელობის ქმედების ავტორები მხოლოდ ევროპული
წარმ ოშობის მამაკაცები იყვნენ. ამის საპასუხოდ გაჩნდა მიმდი
ნარეობა, რომელსაც 1993 წლის 13 დეკემბერს გაზეთ “ტორონტო
გლოუბ ენდ მეილში” დიბეჭდილ პუბლ
 იკაციაში ჯონ ბენტლიმ
“ქსენოფილია” უწოდა. ამ ტერმინში მან იგულისხმა განს აკუთ
რებული ინტერესი და სიმპათია ქალების, ფერადკანიან ებისა და
უსახლკაროთა მიმართ. უფრო ფართო გაგებით, ქსენოფილია (ბერძ.
ξενός [xeno] – უცხო, φιλία [philia]- მიყვარს) – ეს არის სიყვარული
ყველაფერი უცხოს მიმართ. ქსენოფილი არის ადამიანი, რომელსაც
იზიდავს ყველაფერი უცხო, განსაკუთრებით უცხო ადამიანები, მა
თი მანერები, ჩვევები, კულტურა და ტრადიციები.
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ქსენოფობია – გაძლიერ
 ებული მტრობა/შიში/მიუღ
 ებლ
 ობა უცხოელ
 ების
მიმართ.
ღირებულებები(values) – ტრადიციებზე, რელიგიაზ
 ე, კულტ
 ურაზე, ოჯახზე
პიროვნულ გამოცდილებაზე დამყარებული სიღრ
 მისეულ რწმენათა/
შეხედულებათა სისტ
 ემა.
ძალადობა – მდგომარეობა კონფლიქტის ესკალაციის პროცესშ
 ი, რო
დესაც ხდება კანონის უგულვებელყ ოფა/ჩანაცვლ
 ება შიშით, სიძუ
ლვილით, თავდაცვით, შურისძ იებ
 ით.
ძალაუფ
 ლება (power) – სხვებზე ზემოქმედების უნარი/უფლ
 ება სასურ
ველის მისაღწევად.
წინასწარგანწყობები/წინაგანსჯები (prejudices) – ნიშნავს დასკ ვნების გამო
ტანას ფაქტებისა და მდგომარეობ
 ის გაცნ ობამდე. როგორც წესი, ამ
სიტყვებს გამოიყენებენ ნეგატიური დასკ ვ ნების შემთ
 ხ
 ვ ევაში, გან
საკუთრებით ადამიანის გენდერული, სოციალური კლასის, ასაკის,
შეზღუდული შესაძლებლობების, სექსუალ
 ური ორიენ ტ
 აციის ა და
რასობრივ/ეთნიკურ კუთვნილებასთან მიმართებაში. გორდ
 ონ ალ
ფორტი წინასწარგანწყობებს ასე აღწერს – „ეს არის დადებითი ან
უარყ ოფითი გრძნობები ადამიანის, ან საგნის მიმართ, რომელიც
არ არის დაფუძნებული ანდა უსწრ
 ებს პირად გამოცდ
 ილებას”.
ჰომოფობია – ტერმინი ნიშნავს შიშს, განდ
 გომას, ან დისკრიმინაციას
ჰომოსექსუალობისა და ჰომოსექსუალთ
 ა მიმართ. გამომდ
 ინარეობ
ს
სიტყვებისგან ჰომოსექსუალი და ფობია.
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ბიბლიოგრაფია
წიგნში გამოყენებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების სა
ერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ შემუშავებული და 20-წლიანი
საგანმანათლებლო სატრენინგო პროგრამებით აპრობირებული სატ
რენინგო მასალა, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ქვეყნდებოდა ცენ
ტრისავე ელექტრონულ და ბეჭდურ, გამოცემებში. ნაბეჭდი ტრენინ
გების მასალები ასევე რიგდებოდა ტრენინგის მონაწილეებში.
1. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენ
ტრის ყოველთვიური პერიოდული გამოცემები:
• “კონფლიქტები და მოლაპარაკებები” (1995-1999 წწ.), რედ. გიორგი
ხუციშვილი;
• “ალტერნატივა” (1997), რედ. ეფემია ლორია;
• “კონფლიქტის ალტერნატივა (1998 წწ.), რედ. დეა ღადუა;
• “მონადა” (1997-1998 წწ.), რედ. დალი ბერეკაშვილი;
• “დრო მშვიდობისა” (2001-2011 წწ.), რედ. ირაკლი კაკაბაძე (2001-2005),
ლევან აბაშიძე (2006-2007), გია ჭუმბურიძე (2007-2009), ალექსანდრე
ლორთქიფანიძე (2009-2011);
2. საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის საქ
მიანობის ანგარიში, 1996-1997 წწ., გიორგი ხუციშვილი, ფილოსოფიის
მეცნიერებათა დოქტორი, ეფემია ლორია, რედაქტორი, ჟურნალი
“კონფლიქტის ალტერნატივა”, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების
საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, თბილისი, 1997 წ.
3. Understanding Conflict, Edited by George Khutsishvili, Ph.D., collection of
works by a team of Georgian scholars, published by International Center on
Conflict and Negotiation (ICCN), ISBN: 99928-58-07-9, Tbilisi, 1998,
4. როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები, გამოშვება I, რედაქტორი – გიორგი
ხუციშვილი, წიგნზე მუშაობდნენ: გიორგი ხუციშვილი, ფილოსოფიის
მეცნიერებათა დოქტორი, თინა ასათიანი, ტრენერი, ფსიქოლოგი, დალი
ბერეკაშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, რუსუდან
მშვიდობაძე, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, გიორგი (გაგა)
ნიჟარაძე, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, კონფლიქტებისა
და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა,
ISBN:99928-824-9-2; თბილისი, 2000 წ.
5. როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები, გამოშვება II, რედაქტორი – გიორგი
ხუციშვილი, წიგნზე მუშაობდნენ: გიორგი ხუციშვილი, ფილოსოფიის
მეცნიერებათა დოქტორი, მაია რაზმაძე, ფსიქოლოგი, კონფლ
 იქტოლოგი,
ლია (ხათუნა) სანიკიძე, ფსიქოლოგი, კონფლიქტოლოგი, კონფლიქ
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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ტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გა
მოცემა, ISBN:99928-824-8-4; თბილისი, 2000 წ.
მშვიდობის დამკვიდრება გახლეჩილ საზოგადოებაში, გამოშვება III,
რედაქტორი – გიორგი ხუციშვილი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქ
ტორი, ავტორი – თამარ ციხისთავი, მშვიდობის მშენებლობისა და
კონფლიქტების ტრანსფორმაციის სამაგისტრო პროგრამების კურსდ
 ამ
თავრებული, კონფ
 ლიქტოლოგი, კონფლ
 იქტ
 ებისა და მოლაპარაკებე
ბის საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, ISBN:99928-824-2-5;
თბილისი, 2001 წ.
როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები, გამოშვება IV, რედაქტორი –
გიორგი ხუციშვილი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტ
 ორი, ავტო
რი – დ-რი იოჰან გალტუნგი, ამერიკის, გრანადის, რიცუმეიკანის,
ტრომსის და ვიტტენის უნივერსიტეტების პროფესორი მშვიდობის
სწავლების დარგში, “ტრანსცენდის” (მშვიდობისა და განვითარების
ქსელი) დირექტორი, ავტორისეული თარგმანი – თინათინ ასათიან ი,
ფსიქოლოგი, ტრენერი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთა
შორისო კვლევითი ცენტ
 რის გამოცემა, ISBN:99928-824-4-1; თბილისი,
2001 წ.
საგანმანათლებლო პროგრამა მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქ
ტების მოგვარების დარგ
 ში, პროგრ
 ამის მონიტორინგის შედეგები და
ანალიზი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლე
ვითი ცენტრის გამოცემა, თბილისი, 2001 წ.
ტერორიზმ ი, რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ?, ავტორი და რედაქ
ტორი – გიორგ
 ი ხუციშვილი, ფილოსოფიის მეცნ იერებათა დოქტ
 ო
რი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი
ცენტრის გამოცემა, ISBN:99928-937-946; თბილისი, 2003 წ.
საქართველო და მსოფლ
 იოს რელიგიები, რედაქტორი – სოზარ სუბარი,
ავტორი – ნუგზარ პაპუაშვილი, კონფლ
 იქტ
 ებისა და მოლაპარაკებე
ბის საერთაშორისო კვლევითი ცენტ
 რის გამოცემა, ISBN:99940-805-5-5;
თბილისი, 2004 წ.
ევროპის ანუ საქართველოს პასპ ორტი შეუწყნ არებლ
 ობის წინააღმ დეგ:
ყველა განსხვავებულია, ყველა თანასწორია, ბროშურა ტრენინგის მო
ნაწილისათვის. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრის გამოცემა, თბილისი, 2004 წ.
ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს, ტოლერანტობის სახელმძ ღვანელო
მასწავლებლ
 ებისათვის, რედაქტ
 ორი – შორენა ლორთქიფანიძე, ავტო
რები: ნანა ბერეკაშვილი, რუსიკო მშვიდობაძე, მანანა ჯავახიშვილი,
თეა ლობჟანიძე, შორენა ლორთქიფანიძე, ირინა სულხანიშვ ილი, კონ
ფლიქტ
 ებისა და მოლაპარაკებების საერთ
 აშორისო კვლევითი ცენტრის
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13.

14.

15.

16.

17.
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გამოცემა, ISBN:99940-805-0-4; თბილისი, 2005 წ.
დავძლიოთ გენდერული ძალადობა საქართვ ელოში, ტრენერთ
 ა ტრე
ნინგის კურიკულუმი, კონფლიქტ
 ებისადამოლაპარაკებების საერთ
 აშო
რისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა გაერ
 ო-ს მოსახლ
 ეობ
 ის ფონდთან
(UNFPA) პარტნიორობით, ISBN:978-9941-0-3291-2; თბილისი, 2005 წ.
რელიგიური მრავალფეროვნება საქართ
 ველოში, გზამკვლევი, წიგნ ზე
მუშაობდნენ: რუსუდან გოცირიძე, ლელა ქართ
 ვ ელიშვ ილი, კონფ
 ლიქ
ტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გა
მოცემა, ISBN:9789992882-4-1-2; თბილისი, 2008 წ.
გმირები საზღვრებს გარეშე, ავტორი – დენიელ ბათრი, ითარგმნ ა
და გამოიცა კონფ
 ლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრის მიერ, ISBN:978-99928-824-8-1; თბილისი, 2010 წ.
კონფლიქტები, ავტორები: გიორ
 გი ნიჟარაძე, რუსუდან მშვიდობაძე,
თინათინ ასათიანი, თამარ ციხისთავი, კონფ
 ლიქტ
 ებისა და მოლა
პარაკებების საერ
 თაშორისო კვლევითი ცენტრ
 ის გამოცემა, ISBN:97899928-824-7-4; თბილისი, 2010 წ.
გენდერული თანასწორობის სახელმძღ
 ვანელო პრინც
 იპები ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გენდ
 ერული თანასწ
 ორობის
სესახებ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის ა და ყოველდ
 ღ
 იურ
საქმიანობაში გამოყენების შესახებ. კონფ
 ლ
 იქტ
 ებისა და მოლაპარაკე
ბების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრ
 ი, ალიან ს ები ქვემო ქართლი,
მერსიქორფსის ერთობლივი გამოცემა, თბილისი, 2013 წ.
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