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    kursi: interpersonaluri komunikaciis fsiqologia   
 
                        (rideri) 
 
wignidan: Watzlawick, Beavin, Jackson, Pragmatics of Human 

Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, 

New York 2011. 
 
paul vaclavikis aqsiomebi 

 

aqsioma aris debuleba, romelic damtkicebas ar saWiroebs. 

 

paul vaclavikma Camoayaloba 5 ZiriTadi principi (pragmatuli 

aqsioma), romlebic axasiaTeben adamianis komunikacias da aCveneben 

paradoqsebs: 

 

1. adamians ar SeuZlia ar iyos komunikaciaSi 

2. yovel komunikacias aqvs Sinaarsobrivi da mimarTebiTi aspeqti 

3. komunikacia yovelTvis mizezicaa da Sedegic  

4. adamianis komunikacia iyenebs analogiuri da digitaluri 

modalobebs 

5. komunikacia an simetriulia an komplementaruli 

 

1. adamians ar SeuZlia ar iyos komunikaciaSi 

„adamians ar SeuZlia ar iyos komunikaciaSi, vinaidan yoveli 

komunikacia (ara mxolod sityvieri) aris qceva da iseve rogorc 

adamians ar SeuZlia ar “moiqces”, aseve ar SeuZlia mas ar 

‘ikomuniciros,”. 

adamianTa Soris komunikacia sxvadasxva doneze xdeba. erTmaneTTan 

saubris garda adamianebi JestebiT da mimikiTac urTierToben. sxeulis 

yoveli, Tundac umniSvnelo, reaqcia (sxeulis ena) komunikacias 

warmoadgens, vinaidan nebismier qcevas komunikaciis xasiaTi aqvs. 

qcevas ar aqvs sapirispiro polusi, amitom SeuZlebelia “ar 

moviqceT” da Sesabamisad ar viyoT komunikaciaSi. 

praqtikuli magaliTi: 

qalbatoni zis eqimTan misaRebSi da iataks misCerebia. SeiZleba 

vifiqroT, rom is ar imyofeba sxvebTan komunikaciis procesSi. magram 

es ase ar aris, vinaidan is danarCen pacientebs araverbalurad 

amcnobs, rom ar surs maTTan kontaqti. 
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2. yovel komunikacias aqvs Sinaarsobrivi da mimarTebiTi aspeqti da 

amasTan meore gansazRvravs pirvels 

 

“yovel komunikacias aqvs Sinaarsobrivi da mimarTebiTi aspeqti da 

amasTan ukanaskneli gansazRvravs pirvels.” 

komunikaciis monawile garkveul Sinaarss, garkveul uwyebas gadascems. 

komunikaciis procesi wminda Sinaarsis garda gamoxatavs aseve 

komunikaciis partniorTa Soris urTierTmimarTebas da amis 

safuZvelze imasac, Tu rogor unda gaigos mimRebma gadamcemis uwyeba. 

xSirad erTi da igive Sinaarsi ucnobs sxva rames eubneba, vidre 

megobars. komunikaciis mimarTebiTi aspeqti aCvenebs, Tu rogori 

emociuri damokidebuleba aqvT erTmaneTTan komunikaciis partniorebs. 

is gansazRvravs Sinaarsobriv aspeqts, vinaidan komunikaciis 

partniorebs Soris urTierTmimarTeba warmaeTavs maT Soris 

urTierTgagebas.  

optimaluri komunikacia gvaqvs maSin, rodesac harmonia sufevs 

Sinaarsobriv da mimarTebiT aspeqtebs Soris an maSin, rodesac 

Sinaarsobriv doneze uTanxmoebas ar mohyveba garTuleba mimarTebis 

doneze. 

Sinaarsobrivi aspeqtis amocanaa informaciis miwodeba. mimarTebis 

aspeqti gvimJRavnebs, Tu rogor gaigo mimRebma mimarTeba. 

komunikaciaze zogadad SeiZleba iTqvas, rom ar arsebobs wminda 

informaciuli komunikacia. yoveli gamonaTqvami Seicavs mimarTebis 

aspeqtsac. mag., “Zalian lamazi yelsabami gikeTiaT. margalitebi 

namdvilia?” 

gadamcemis Jestika, mimika da intonacia mimRebSi sxvadasxva reaqcias 

iwvevs. 

 dasturs (naTqvami komplimentad aRiqmeba) 

 uaryofas (naTqvams yuradReba ar eqceva, vinaidan is negatiurad 

aRiqmeba) 

 gaufasurebas (gadamcemis da misi naTqvamis gaufasureba xdeba) 

rodesac negatiuri mimarTeba Sinaarsobriv (saqmian) doneze ganixileba, 

amas SesaZloa komunikaciis darRveva mohyves. 

praqtikuli magaliTi: 

diskusiisas giorgi ninos argumentebs aufasurebs, vinaidan mas ver 

itans. 

 

3. komunikacia yovelTvis mizezicaa da Sedegic (komunikaciis procesi 

damokidebulia komunikaciis partniorTa interpunqciaze) 
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“mimarTebis, urTierTobis buneba komunikaciis procesSi partniorTa 

mxridan interpunqciiTaa ganpirobebuli.“ 

yovel komunikaciis process aqvs Tavisi struqtura wyaro da mimRebi 

komunikaciis process sxvadasxvagvar struqturas aniWeben, ris gamoc 

TiToeuli mxare sakuTar qcevas meoris qcevaze reaqciad miiCnevs. mag., 

A raRacas eubneba B-s,  B usmens da igebs,  B CaekiTxeba, A ganumartavs, 

B pasuxobs, A ki usmens da azustebinebs da a. S. roca komunikacia ase 

mimdinareobs, aravis SeuZlia mogvianebiT zustad Tqvas, Tu vin daiwyo 

kamaTi. Komunikaciis procesis asset struqturas interpunqcias 

uwodeben. 

anu: 

 interaqciis yoveli monawile mimarTebas, urTierTobas garkveul 

struqturas aZlevs 

 yovel gamRizianebels mohyveba reaqcia (qcevaTa jaWvi) 

 yoveli gamRizianebeli imavdroulad komunikaciacaa, vinaidan 

komunikacia wriulad mimdinareobs. sawyisi wertili ar 

arsebobs. 

praqtikuli magaliTi: 

 

 

coli Civis, rom qmari yovelTvis TavisTavSi iketeba. qmari amis 

mizezad imas asaxelebs, rom coli mas gamudmebiT sayvedurobs. anu 

radgan coli sayvedurobs, qmari TavisTavSi iketeba. coli ki imitom 

sayvedurobs mas, rom is TavisTavSi iketeba. aSkaraa, rom aq biwier 

wresTan gvaqvs saqme. 

rodesac komunikacia darRveulia, komunikaciis TiToeuli partniori 

fiqrobs, rom meoresac igive informacia aqvs, rac mas. amgvari 

subieqturi aRqmis gamo, Zalze xSirad swored is xdeba, rasac 

darRveuli komunikaciis monawile winaswarmetyvelebda (mizez-

Sedegobrivi kavSiri).  

 

4. adamianis komunikacia iyenebs analogiur da digitalur modalobebs 

analogiuri kodisTvis damaxasiaTebelia niSansa da aRsaniSns Soris 

analogia. is ufro emociuri da xatovania, magram SedarebiT arazusti 

da amitom naklebad gamodgeba Sinaarsobrivi, saqmiani mxaris 

gadmosacemad, Tumca kargad gadmoscems mimarTebis, urTierTobis 

aspeqts. magaliTebi: metafora, simbolo, Jesti, mimika. 

digitaluri kodi, rogorc wesi, zusti, logikuri da analizuria, 

magram ise uSualo ar aris rogorc analogiuri kodi. is ufro 
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konvenciuri da TviTneburia (arbitrarulia)da sintaqsis da semantikis 

kanonebs eqvemdebareba. amitom is SesaZlebels xdis komunikacias 

mxolod iseT adamianebs Soris, romlebic kods floben. Cnobis 

Sinaarsobrivi, saqmiani mxare ZiriTadad digitaluradaa kodirebuli. 

komunikacia Sedgeba analogiuri da digitaluri elementebisgan. maSin 

rodesac digitaluri komunikacia SedarebiT erTmniSvnelovania da 

naklebad iZleva sxvadasxva interpretaciis saSualebas, analogiuri 

komunikacia arazusti da mravalmniSvnelovania. magaliTad, roca 

amboben: „gareT wvims“, es SedarebiT erTmniSvnelovani „digitaluri“ 

gamonaTqvamia. Magram, Tu magaliTad igive fraza mwuxare saxiT 

gamoiTqmis, mas SeiZleba sxvadasxva mniSvneloba hqondes. is SeiZleba 

niSnavdes imas. rom wyaro Sewuxebulia gamudmebuli wvimebiT an rom 

Sin fexiT wasvla undoda da axla fexiT veRar wava  da a. S. 

digitaluri komunikacia xSirad Sinaarsobriv, saqmian aspeqts 

gadmoscems, analogiuri komunikacia ki, romelic, rogorc wesi, 

araverbalurad mimdinareobs, ufro mimarTebas gamoxatavs. 

warmatebuli maSinaa komunikacia, rodesac analogiuri da digitaluri 

modalobebi Tan xvdeba erTaneTs da rodesac orive erTmniSvnelovania. 

 digitaluri: cnobis Sinaarsobrivi aspeqti _ xdeba kompleqsuri 

codnis gadacema. SesaZlebelia logikuri kavSirebis da uaryofis 

gamoxatva 

 analogiuri: cnobis mimarTebiTi, urTierTobiTi aspeqti bevrad 

ufro Zvelia da mravlismetyveli 

digitalur komunikacias aqvs kompleqsuri da logikuri sintaqsi, 

magram moklebulia mimarTebiseul, urTierTobiseul semantikas. 

analogiur komunikacias aqvs amgvari semantikuri potenciali 

urTierTobis, mimarTebis sferoSi, magram ar gaaCnia sintaqsi, romelic 

mimarTebaTa, urTierTobaTa erTmniSvnelovan definicias SeZlebda. 

analogiuri elementebiT, rogorc wesi, gadmoicema mimarTebis aspeqti, 

xolo digitaluriT Sinaarsobrivi, saqmiani aspeqti. 

arsebobs mwuxarebis da sixarulis cremlebi da Rimilsac SeuZlia 

simpaTiac gamoxatos da antipaTiac. analogiuri komunikacia 

mravalmniSvnelovania da sul sxvadasxvagvarad SeiZleba iqnes 

gagebuli. SesaZlo arasworma interpretaciebma SeiZleba komunikaciis 

partniorebs Soris konfliqti gamoiwvios. 

magaliTi: 

mSoblebis mier bavSvis kocna SeiZleba niSnavdes: „Cven Zalian 

gviyvarxar!“ an „cota xani gvacale muSaoba!“ 

 

6. komunikacia an simetriulia an komplementaruli 
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„interpersonaluri komunikaciis procesi an simetriulia an 

komplementaruli, imis mixedviT Tu ras emyareba partniorTa Soris 

urTierToba _ Tanasworobas Tu gansxvavebas.“ 

partniorebs Soris urTierTobebi an Tanasworobas eyrdnoba an 

gansxvavebas. simetriuli urTierTobisas interpunqciis partniorTa 

qceva sarkiseburia. Osaubrisas rive partniori Tanasworia. 

komplementarul urTierTobebSi qcevis gansxvavebuli saxeebi avseben 

erTmaneTs da gansazRvraven interaqciis process. aq urTierTobis 

safuZveli partniorTa gansxvavebulobaa. xSirad es gansxvaveba 

gamoixateba subordinaciaSi anu erTs upiratesoba aqvs meoris winaSe. 

magaliTad erTi partnioris dominantoba kavSirSia meoris monur 

qcevasTan. urTierTobis simetriuli forma imiT gamoirCeva, rom 

partniorebi cdiloben minimumamde daiyvanon erTmaneTs Soris 

gansxvavebebi (Tanasworobisken swrafva). 

 rodesac komunikaciis procesi simetriulia, saqme gvaqvs 

Tanabari Zalis or partniorTan, romlebic eswrafian 

Tanasworobas da gansxvavebis Semcirebas. amas SeiZleba agreTve 

partniorTa Soris „sarkuli qceva“ ewodos.  

 rodesac procesebi komplementarulia, yovelTvis arsebobs erTi 

„zemdgomi“ da erTi „daqvemdebarebuli“ partniori. partniorebi 

TavianTi qceviT avseben erTmaneTs.  

darRvvasTan saqme gvaqvs maSin, rodesac xdeba simetriuli eskalacia 

anu rodesac partniorebi cdiloben „ukbinon“ erTmaneTs.  

gaxevebuli komplementarulobis magaliTia dedis da qaliSvilis 

urTierTobebi. dedisa da qaliSvilis urTierTobaSi mxareebi 

gansxvavebulni arian, vinaidan isini ar arian Tanaswori partniorebi. 

es urTierToba sazogadoebriv da kulturul konteqstSi unda 

ganvixiloT da ar davaxasiaToT is „Zlieri-sustis“, „kargi-cudis“ an 

msgavsi terminebiT. aseTi komplementaruli urTierTobebia magaliTad, 

mamisa da Svilis, zemdgomis da daqvemdebarebulis, eqimis da pacientis 

da a. S. urTierTobebi, romlebic sazogadoebrivad da kulturuladaa 

ganpirobebuli. maTi urTierToba erTmaneTis Semavsebelia, aq erTi 

partnioris qceva ganapirobebs meorisas da piruku.  

komplementaruli urTierTobebi xSirad iwveven paradoqsul 

moqmedebebs. aseTi urTierTobebisas xSiria e. w. „ormagi uwyebebi” 

(mag., araverbalurad gamoxataven sxvas da amboben sxvas) an gamoiTqmeba 

paradoqsuli prognozebi. magaliTi: A saCuqrad iRebs B-sgan wiTel 

da mwvane pulovers. is icvams wiTels. B fiqrobs, rom mas mwvane ar 
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moewona. A-s rom jer mwvane Caecva, igive moxdeboda. sul erTia, ras 

gaakeTebda A - orive SemTxvevaSi igive moxdeboda. 

msgavsi situaciebi gvaqvs maSin, rodesac bevri problemaa dagrovili, 

romlebic ver wydeba an Tavad gadawyveta iqceva problemad. rodesac 

Tavad gadawyveta iqceva problemad, mdgomareoba SeiZleba kidev ufro 

garTuldes, aseve problemebi iqmneba, rodesac saerTod arafers 

vcdilobT an gadawyvetis mcdar gzas davadgebiT an sulac erTi 

meoris miyolebiT sxvadasxva mcdar gadawyvetebs mivmarTavT. 

gadawyvetis Seusabamo mcdelobebia: paradoqsebi, uaryofebi an 

utopiuri warmodgenebi. 

 uaryofa niSnavs, rom problemebis arsebobaa uaryofili. vinc 

problemebis arsebobaze miuTiTebs, gaufasurebuli xdeba. 

 rodesac SeuZlebeli gadawyvetebi SesaZleblad miiCneva, saqme 

gvaqvs utopiis sindromTan. am dros yovelive braldeba sakuTar 

uunarobas da ara miznis miRwevis SeuZleblobas. aq Zveli 

gadawyvetebis ignorireba xdeba, rac fsevdoproblemebs aCens. 

vaclaviki problemis gadawyvetis oTx nabijze miuTiTebs: 

1. jer saWiroa problemis definireba. aq unda moxdes gansxvaveba 

namdvil da fsevdo  problemebs Soris 

2. meore nabijia, gamoicados problemis gadawyvetis adrindeli 

mcdelobebi da gairkves, arasworma gadawyvetam xom ar warmoiSva 

problemebi. 

3. Semdegi nabijia miznis anu gadawyvetis gzebis formulireba. aq 

unda veridoT utopiebs da bundovan gadawyvetebs. 

4. bolos xdeba gegmebis dasaxva. 

 
 
 
           Ppaul vaclavikis paradoqsebi 

 

paradoqsi aris iseTi moqmedebis moTxovna, romelic ver Seasruleb, 

Tu ginda rom Seasrulo. 

aseTi moTxovnaa magaliTad: iyav spontanuri! is mimRebs gamouval 

mdgomareobaSi agdebs, vinaidan misi Sesruleba morCileba iqneboda da 

ara spontanuroba. 

 

paradoqsebi yoveldRiurobaSi Zalze xSiria. xSiria, roca 

komunikaciaSi darRvevebis mizezi xdeba garkveuli winapirobebis 

Sesruleba. 
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paradoqsis Semadgeneli nawilebi 

 

paradoqsis Semadgeneli nawilia, magaliTad, ormagi dabma, rodesac 

gadamcemis cnobaSi iseTi uwyebebi devs, romlebic erTmaneTs 

ewinaaRmdegeba. 

 

magaliTad: fizikurad Zlieri biWi fizikurad sustis winaSe 

wamoimarTeba da mas eubneba: “raSi gWirdeba Tavdacva”. 

 

axalgazrdas, romelic fsiqiatriul saavadmyofoSi mkurnalobda da 

Tavs ukve sakmaod kargad grZnobs, deda moinaxulebs. biWs Zalian 

uxaria da xelebs daadebs dedas mxrebze. deda Secbeba. biWi xels 

moaSorebs. deda eubneba: “aRar giyvarvar?” biWs Sercxveba da 

gawiTldeba. deda: “nu grcxvenia grZnobebis gamoxatva”. biWi veRar 

uZlebs amgvar mdgomareobas da dedis wasvlis Semdeg kvlav emarTeba 

Sizofreniuli Seteva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
wignidan: Fr. Schulz von Thun,  Miteinander reden: Störungn und Klärungen    

                    I-IV. Reinbek 2019.   
 
erTmaneTTan saubari – adamianTa Soris komunikaciis 
                anatomia da fsiqologia 
 
                                                           
                                                           
_ karl biuleri: metyvelebis sami aspeqti _ simbolo, 
simptomi, apelacia da paul vaclavikis komunikaciis ori 
aspeqti _ Sinaarsi da mimarTeba. es ori midgomaa 
gaerTianebuli Sulc fon tunis modelSi. 
  
                            saqmiani aspeqti 
 
                                                    
 TviTgacxadeba 
                  apelacia 
  (gamxela, 

 
  
gamonaTqvami 
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  (gamJRavneba) 
                   
                              mimarTeba 
 
                                                          

  es oTxi aspeqti aqvs nebismier gamonaTqvams (Äußerung). 

 

                                                              
                                                            gamonaTqvami 
                       wyaro, gadamcemi   ----------------------------   mimRebi 

 

 

  Feedback (ukukavSiri)  -  rogor mivida mimRebamde wyaros 
informacia, ra  
                        aRZra masSi. 
 
erTi da igive gamonaTqvami  yovelTvis Seicavs erTdroulad 
mraval sxvadasxva uwyebebs 
 
                      qmari cols: „ Sexede, mwvanea „ 
 

1. saqmiani Sinaarsi (anu: ris Sesaxeb viZlevi informecias) 
 
2.  TviTgacxadeba (gamJRavneba) (anu: ras vamJRavneb 
sakuTar Tavze)                                                    

TviTgacxadeba moicavs or aspeqts: TviTgamoxatvas, rac 
gacnobebulia gadamcemis mier, surs mas da TviTgaamJRavnebs, 
rac Zalauneburad, gaucnobiereblad xdeba. es meore mxare 
Zalze sainteresoa 

fsiqologiurad. 
mag. rom qmari qarTvelia, kargad aRiqvams ferebs, 

fxizelia rom eCqareba. 
_ TviTgacxadeba avlens Cems amJamindel mdgomereobas. 

aq SeiZleba sakuTari Tavis amaRleba, damcireba, 
“gavamJRavno”.ganzraxvebis damalva     
   3. mimarTeba (anu: ras vfiqrob Senze, ra mimarTeba gvaqvs 
erTmaneTTan). 

es Cans imiT, Tu rogor formulirebebs viZlevi, ra 
Tanmxlebi signalebi axlavs informacias, intonacia. es 
Zalze faqizad ganicdeba mimRebis mier. 
Cvens magaliTiSi: qmari bolomde ar Tvlis, rom qals 
mis gareSec SeuZlia manqanis kargad marTva. qalis 
reaqcia SeiZleba iyos:”Sen marTav manqanas, Tu me?” e.i. 
pasuxi gasces ara Sinaarss, aramed mimarTebas. 
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      mimarTeba TiTqos Semadgenelia TviTgacxadebisa, 
magram     
      mimRebisTvis is sul sxvaa; TviTgacxadebis dros is 
diagnostirebas    
      axdens gadamcemisas, 
      xolo mimarTebis SemTxvevaSi is TviTonaa 
dazaralebuli. 
      mimarTeba or uwyebas Seicavs. magaliTad, Tu ras 
fiqrobs qmari  
      colze (“is daxmarebas saWiroebs”) da imis Sesaxeb, Tu 
rogor    
      uyurebs igi massa da mimRebs Soris mimarTebas (“Cven 
erTmaneTTan   
      aseTi mimrTeba  gvaqvs”). 
      e.i. TviTgacxadeba Tu me _ uwyebebs Seicavs, mimarTeba 
Seicavs Sen_ 
U     wyebebs da Cven _ uwyebebs. 
      “ swors ambobs magram Wkuismaswavlebeli toni 
miuRebelia CemTvis”- 
      tipuri gamoTqma. 
 

4. apelacia (anu: ra minda gagakeTebino) - esaa gavlenis 
moxdenis survili mimRebze. 

      qmari cols Cvens magaliTSi: ”gazi mieci da iqneb 
movaswroT  
      sanam mwvanea” 
      apelacia SeiZleba iyos Ria da faruli. 
      apelaciis aspeqti sxvaa vidre mimarTebisa mag. 
SeiZleba coli kide-  
      vac eTanxmebodes „gazis micemas“, magram mimarTebis 
doneze   
      meurveobis survili qmris mxridan aRizianebdes,  an 
piriqiT  
      apelacias ar eTanxmebodes, magram es ise iyos 
gakeTebuli, rom  
      mimarTebis mxare wesrigSi iyos. 
  
gamonaTqvami, rogorc komunikaciuri diagnostikis sagani. 
 
  kvadratis „uwyebani“ erTmniSvnelovani ki ar aris, aramed   
  mravalmniSvne-lovani, rogorc gadacemuli ise miRebuli 
„uwyebani“. 
 
                  SuqniSani mwvanes uCvenebs 
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    me meCqareba      „Sexede mwvanea“              gazi mieci 
 
 
                                                  sakomunikacio 
lupa 
                   
 
                   
                  Sen Cems daxmarebas saWiroeb 
 
savarjiSoebi: 1. qmari cols: “eka, ludi gaTavda“ 
               2. gogona maswavlebels:”giorgim wigni 
moisrola” 
               3. bolo dReebSi CemTvis naTqvami frazis 
garCeva, an Cems 
                 mier sxvisTvis Tqmulisa. 
 
    
gamonaTqvami  da uwyeba. gamonaTqvami - esaa mravali aspeqtis 
Semcveli paketi verbaluri da araverbaluri nawilebiT. is 
mraval uwyebas Seicavs erT-droulad. SeiZleba erTi 
sityvac iyos (“gareT!”). 
 
eqsplicituri da implicituri uwyebani. kvadratis oTxive 
mxare Sei-Zleba iyos eqsplicituri da implicituri. mag. “me 
fsiqologi var”_eqsplicituria. an iseT terminebs vixmar, 
rom es cxadi xdeba. an apelacia “ludi momitane” 
eqsplicituria. “ludi gaTavda” _ implicituri. ufro 
gavrcelebulia implicituri uwyebani, vinaidan maTi  
uaryofa SeiZleba (“me es ar miTqvams”). 
 
araverbaluri komunikacia. mas gaaCnia mxolod sami mxare. 
aklia saqmiani Sinaarsi. 
            
me                   damamSvide 
damwuxrebuli                   Semicode 
var 
 
                         Seni bralia 

 
  tirili 
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_ Man kann nicht nicht kommunizieren  You Cannot Not Communicate 

(vaclaviki)  dumilic komunikaciaa. kupeSi Sesvlisas erTi 
esalmeba meores. meore dumiliT pasuxobs (pirveli aqsioma 
komunikaciis). 
 
 
 
                 
              simSvide              nu melaparakebi 
                 minda 
 
    
                 Tqven ar xarT saubris sasiamovno partniori 
 
 
kongruentuli da arakongruentuli gamonaTqvamebi. 
kongruenciulia gamonaTqvami, romlis verbaluri da 
araverbaluri aspeqti erTmaneTs eTanxmeba. mag. 
aRSfoTebuli saxe da „gaeTrie!“. 
fsiqologisTvis gansakuTrebiT sainteresoa inkongruentuli 
gamonaTqvamebi. mag. „ra dagemarTaT?“  _“araferi“ saxiT, 
intonaciiT da a.S. ki aSkaraa, rom raRac ar aris wesrigSi. 
inkongruentuloba komunikaciisa SeiZleba gamJRavndes 4 
saxiT. (Haley, 1978): 1) konteqstiT (damwvar namcxvarze: 
“SesaniSnavi namcxvaria”) 
2) formulirebiT (sawyal qurdebs cixe ki ara sanatoriumi 
ekuTvniT). 3) sxeulis moZraobiT – mimikiT, JestiT. 4) 
intonaciiT. roca gamonaTqvami 
inkongruentulia iqmneba ori done: pirdapiri done 
(Mitteilungslebene) da metadone. mimRebi fsiqologiurad rTul 
mdgomareobaSia. man ar icis romel dones daujeros _ 
pirdapirs Tu metadones. magaliTSi: “ra mogivida?” _ 
„araferi“. „araferi“ niSnavs: “Tavi damanebe”(pirdapiri done) 
da “izrune Cemze”(metadone). Tu is Tavs daanebebs, wyaro mas 
dasjis ganawyenebiT, Tu izrunebs SeiZleba Tavi kidev ufro 
moabezros. amas ewodeba ormagi dabma _ Doppelbindung, double-

bind (vaclaviki 1969). es xels uwyobs mimRebSi Sizofreniuli 
qcevis (reaqciebis) gaRvivebas. is gansakuTrebiT sazianoa, 
roca mimRebi damokidebulia gadamcemze (bavSvi _ mSoblebi). 
xSirad Sizofrenia aris amgvari ormagi dabmidan 
“gamosavali”. 
 

 
 dumili 
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gadamcemis mdgomareoba ormagi dabmisas. ratom akeTebs amas 
mas es ra-Rac upiratesobas aniWebs. mag. is mkafiod ar 
ambobs Tu ra unda da amiT eZleva naTqvamis uaryofis 
saSualeba “sityvaze ver daiWer”. 
mSoblebis apelacia Svilebis mimarT xSirad ormag dabmas 
Seicavs: “me minda, rom Sen Cemgan damoukidebeli iyo” da “me 
minda, rom Cemze iyo da-mokidebuli”. mag. mSobeli: “moiqeci 
ise, rogorc SenTvis ajobebs, Cems Tavs TviTon movuvli”. 
amis transsaqciuli analizi gviCvenebs, rom mSoblis 
zrdasruli me damoukideblobas aniWebs Svils, magram 
mSoblis bavSvur mes eSinia martoobis. 
 
savarjiSoebi: 1) sxvebisgan Tu gaxsovT inkongruentuli 
gamonaTqvamebis magaliTebi? an iqneb Tqvens mkerdSi “ori 
suli rom zis” da rogori Sedegebi hqonia amas Tqveni 
komunikaciisaTvis? _ plenumi. 
2) or kacian jgufebSi inkongruentuli komunikaciis 
savarjiSo – verbalurad mowoneba da araverbalurad 
antipatia mag. “ra kargi savarjiSoa!” saxe ki damwuxrebuli. 
garCeva ara plenumze, aramed imave or kacian jgufebSi. 
3) saSinao davaleba: miaqcieT yuradReba inkongruentul 
gamonaTqvamebs TqvenTan da Tqvens irgvliv. 
 
 
             oTxi yuriT miReba. 
 
aqamde vsaubrobdiT zogadi komunikaciur kvadratze. axla 
ganvixilavT igives mimRebis TvalTaxedviT. mas faqtobrivad 
sWirdeba oTxi yuri. 
 
mimRebis  “Tavisufali arCevani”.  
 
mag. rogor pasuxobs maswavlebeli gogonas, romelmac mas 
uTxra: ”giorgim wigni moisrola”. 

1) pasuxobs saqmian Sinaarsze: ”ganzrax isrola?” 
2) TviTgancxadebaze: ”mereda Sen ram gagabraza?” 
3) mimarTeba-urTierTobaze:”ratom meubnebi, me xom 

policieli ar var? an “kargia rom ase mendobi da 
meubnebi”. 

4) apelaciaze:”axlave vnaxav, ra moxda”. 
aseve oTxi arCevani aqvs cols, romelsac qmarma 
uTxra:”Sexede, mwvanea”. 
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es “Tavisufali arCevani” qmnis xSirad sirTuleebs, vinaidan 
mimRebi sxva yuriT usmens, xolo gadamcems sxva aqcentis 
gakeTeba undoda. 
 
miRebis calmxriobani.  
 
_ “saqmiani yuri” mag. mamakacebi da akademiuri sferos xalxi 
ZiriTadSi iyeneben “saqmian yurs”.  
mag. coli: “kidev giyvarvar?” 
qmari: “gaaCnia, Tu ras gulisxmob siyvarulSi?” 
coli: “ubralod mainteresebs Tu ra grZnobebi gaqvs Cems 
mimarT?” 
qmari: “grZnobebi? es xom cvalebadi ramaa, aba rogor 
giTxra.” 
gansakuTrebiT Znelia, rodesac orive partniori cdilos 
urTierTobis problema saqmiani Sinaarsis fonze 
gadawyvitos. magaliTad 16 wlis gogo 
midis megobrebTan da garbis saxlidan. 
deda: Tbilad Caicvi, gareT civa. 
qaliSvili: (gaRizianebuli) ratom, sulac ar civa. 
deda gabrazebulia ara marto qaliSvilis intonaciiT, 
aramed is jer bavSvad miaCnia da Tvlis rom masze meurveoba 
unda hqondes. 
deda: 10 gradusic ar aris gareT, Tan qaria. 
qaliSvili: daxede Termometrs 12 gradusia. 
es Sesworeba Setevaa dedaze urTierTobis aspeqtSi. amitom 
deda gadawyvets bolo mouRos am “unayofo diskusias”. 
deda: gesmis ras geubnebi, Caicvi Tbilad. 
qaliSvili: (Zalze gaRizianebuli tovebs saxls, ra Tqma 
unda arafers icvams). 
sakomunikacio kvadratis mixedviT analizi: qaliSvilma 
“patara gogod igrZno Tavi da Sesabamisi reaqcia misca 
mimarTebis doneze, Tumca 
Sinaarsis winaaRmdegi SeiZleba sulac ar iyo, magram 
reaqciac saqmian doneze xdeba (“sulac ar civa”).e. i. 
problema mimarTebis donezea da brZola midis saqmian 
doneze. 
 
 
                                gareT civa  
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        Seni janmrTeloba  Tbilad 
                  mawuxebs                      
Caicvi 
 
 
 
 marto Sen swor 
                        gadawyvetilebas ver miiReb 
 
Secdomis Tavidan acileba SeiZleboda qaliSvils rom 
epasuxa: “swori xar, magram ase ratom melaparakebi, Tavs 
patara bavSvad ganvicdi.” amiT qaliSvili xazs gausvamda, 
rom aq Tbilad Cacma-ar Cacma ki ar aris mTa-vari, aramed is, 
rom mas meurveoba ar surs. amiT cxadia konfliqtebi ar 
gaqreba am qveynidan, magram is ufro swor adgilas 
gadainacvlebs. 
 
savarjiSo 1: 
 
maswavlebeli: giorgi, ar ici, rom rezinis ReWva cudia 
janmrTelobisTvis? 
giorgi: piriqiT, sasargebloa kbilebisTvis. 
maswavlebeli: ki, gansakuTrebiT Saqari. 
giorgi: sulac ar aris Sig Saqari, ar iciT gana? 
maswavlebeli: Wkuis kolofo, cxadia ar iqneba naxevari 
saaTiani ReWvis Semdeg. 
giorgi: ufro dido Wkuis kolofo, mxolod 20 wuTia vReWav. 
kiTxvebi:  
1) gaaanalizeT komunikaciis fsiqologis TvalsazrisiT. 
2) ra darRvevebia maswavlebel-moswavlis komunikaciaSi? 
3) ras urCevdiT maswavlebels dasawyisSi? (frazebi 
CamoayalibeT) 
 
savarjiSo 2:  
 
 or-orad gaiyaviT da CaatareT saubrebi. B pasuxobs A –s 
mier naTqvamis saqmian Sinaarsze. ra gavlenas axdens es 
saubarze? xom ar gecnobaT amgvar saubrebi. 
 
urTierTobis (mimarTebis) yuri.  
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zogi adamiani yvelafers am yuriT ismens, maSinac ki roca 
sxva ramaa naTqvami. mag. “savarjiSo ar momwons”_ gadamcemi. 
mimRebi:”Tu CemTan ar ginda sxvasTan gaakeTe”. 
tipiuri Secdomaa yvelafris am yuriT mosmena da uunaroba 
saqmian doneze dialogisa. mag. maswavlebeli savarjiSos 
sTavazobs. mowafe: “ukve meored vakeTebT”. 
_ zogjer Znelia TviTgacxadebisa da urTierTobis aspeqtis 
garCeva. coli iketeba oTaxSi. qmari fiqrobs: “mas simSvide 
sWirdeba” (TviTgacxadebis yuri) an “CemTan urTierToba ar 
unda”( mimarTeba urTierTobis yuri). 
 
“TviTgacxadebis yuri”.  
 
es yuri ufro jansaRia is kiTxulobs: “ras me-ubneba es 
cnoba Senze?” 
xuT wlamde bavSvebs uWirT mozrdilis cnobis 
TviTgacxadebis yuriT Sefaseba. Tu mama ambobs: “rogor 
dasvrilxar Se Txupnia, Sena”. patara bavSvi amas mimarTebis 
YyuriT aRiqvams da fiqrobs:” me cudi bavSvi var, varcxven 
mSoblebs”. zrdasruli adamianis me_koncefcia awored 
mimarTebis uwyebaTa produqtia. ufro didi asakis bavSvi ki 
TviTgacxadebis yuriT aRiqvams amgvar cnebas da fiqrobs:” 
mamas dRes cudi dRe hqo-nia, Zalian mecodeba.” 
_ SeiZleba ukukavSiri (Feedback, Rückmeldung) adamianma aRiqvas 
mimarTebis, urTierTobis aspeqtiT e.i. sakuTeri Tavis xatSi 
Semoitanos da ifiqros (ai, Turme rogori var). 
TviTgacxadebis yuris aqtualizacia ki gvexmareba 
ukukavSiri ganvixiloT, rogorc ukukavSiris gamcemis 
TviTgacxadeba. meore ukiduresoba iqneboda ukukavSiri 
gangvexila, rogorc mxolod TviTgacxadeba da ara rogorc 
mimarTeba. am dros partniors seriozulad ar viRebT da 
mxolod diagnozis obieqtad ganvixilavT. sasurvelia, 
garkveuli balansi am or aspeqts Soris. 
 
fsiqologizireba.  
 
esaa roca saqmian Sinaarss sul ar eqceva yuradReba da 
xdeba fsiqologizireba yvelafrisa. mag kapitalisturi 
ekonomikis kritikoss kritikaze rom uTxra: ”Tqven imitom 
akritikebT mas, radgan bavSvobaSi ganebivrebuli iyaviT, 
muSaoba gezarebaT da sistemas abralebT”. an sabWoTa 
praqtikaSi sistemis kritikis sulac ”fsiqiatrizacia” 
xdeboda. 
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aqtiuri mosmena.  
 
esaa erT-erTi Sansi, rasac TviTgacxadebis yuri iZleva, 
Tuki is sagangebodaa gawafuli. aq gadamcemis mxileba da 
diagnozi ki ar aris mizani (”aha Turme vin yofilxar”), 
aramed ise SeRweva partnioris  grZnobaTa da azrTa 
samyaroSi rom Sefasebisgan Tavi Seikavo, ”ara gansajo” anu 
empaTiuri mosmena (rojersi). amiT mimRebi exmareba gadamcems 
sakuTari Tavis wvdomaSi, sakuTari Tavis ”povnaSi”. 
klienti: “Cemi qmari gvian modis amitom amaze ver izrunebs”. 
Terapevti: “marto giwevT problemebis gadaWra?” 
klienti: “mas marTla ar aqvs dro, Tavisi saqmec xom unda 
akeTos”. 
Terapevti: “Tqven cdilobT sakuTar Tavs uTxraT: Sen mas 
unda gaugo” da a. S. aq Terapevtis ZiriTadi mizania oTxive 
yuriT Cawvdes klientis Sinagan samyaros da daexmaros mas 
sakuTari Tavis gagebaSi. aqtiuri mosmenis meTodisgan 
gansxvavebiT sxva mimarTulebis Terapevtebi klientTan 
ZiriTadad TviTgacxadebis yurs iyeneben (fsiqologis 
xifaTi!) 
 
“apelaciis yuri”.  
 
es yuri mimarTulia apelaciaze da myisve pasuxobs mas. mag. 
“yava kidev darCa?” _ “exlave movxarSav”. 
_ finaluri ganxilva. adleris SemoRebulia. is yovelTvis 
svamda kiTxvas:”risTvis sWirdeba?” mag., “risTvis gWirdeba 
Sakiki?”, “ras aRwev amiT Sens garemocvaSi?” es kiTxva Cvenc 
gvexmareba faruli apelaciis dros amovicnoT Tu risi 
miRweva surs gadamcems e.i. yvela cnobas raRac funqcia 
gaaCnia. es iwvevs funqcionalobis eWvs. 
 
mosuli cnoba: “mimRebis namoqmedari”.  
 
Tu romeli yuriT miiRebs gada-cemul cnobas mimRebi es 
mTlianad maszea damokidebuli. enobrivi gansxvavebis garda 
aq mniSvnelovania Semdegi sami faqtori: mimRebis me-kon-
cefcia, gadamcemze misi warmodgena (Bild) da Tanmxleb 
uwyebaTa fenomeni. 
_ TviTxati (me-koncefcia): sakuTari Tavis negatiuri xati 
iwvevs imas, rom uwyinari uwyebani adamians negatiurad 
eCveneba da amiT ganumtkicebs negatiur TviTxats. aq biwieri 
wre ikvreba _ negatiuri TviTxati “iWers” negatiur 
gamocdilebas, es ki ganamtkicebs aseT TviTxats. 
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_ sxvisi xati: roca vinmes vicnobT ufro kargad viciT Tu 
ras gulisxmobs is. an Tu ar vicnobT vaskvniT intonaciiT, 
aqcentiT, CacmulibiT Tu saiTken umiznebs gadamcemi.. 
mag. maswavlebeli dagvianebul mowafes (TanagrZnobis 
mizniT): “saidan modixar?” 
mowafe: ”ratom mekiTxebiT?” 
arada maswavlebeli sxva rames gulisxmobda, magram 
maswavleblis mowafiseuli xati sul sxvagvari iyo. 
 
 
 
 
                        sxvagan iyavi  
 
  
   
me kontroliori               aRiare 
              var aRiare 
 
 
 
 
                       Sen saeWvod iqcevi 
 
_ Tanmxlebi uwyebani. mag. frazas: ”oTaxi gaaniave” Tan 
axlavs niuansi: ”adrec unda gageniavebina”. 
 
 
                   ukukavSiri (Feedback) 

 
_ rogorc iTqva mimRebis reaqcia damokidebulia erTis 
mxriv “Cadebul” uwyebebze, magram agreTve, aranakleb TviT 
mimRebis mdgomareobaze, ganwyobilebaze. amas uwodeben 
“fsiqo-qimiur” reaqcias, romelic cnobis miRebisas xdeba. 
mag. kritikas agresiuli “fsiqo-qimiuri” reaqcia mohyveba 
adamianSi, romelic darwmunebulia, rom Secdomis daSveba 
cudi ramaa. xolo vinc Tvlis, rom Secdomebis daSveba 
adamianuri ramaa is kritikaze konstruqciulad pasuxobs. 
  elisma (Ellis 1977) miuTiTa rom es reaqciebi damokidebulia 
adamianis iracionalur, indoqtrinirebul akviatebebze. mag. 
adamians miaCnia: “zrdasruli adamiani praqtikulad yvelas 
unda uyvardes mis irgvliv da yvelam unda aRiaros”. 
an “mxolod is aris Rirseuli adamiani, vinc yvelaferSi 
kompetenturia da Sromismoyvare”. elisis Teoria mimarTulia 

  
maswavleblis 
  SekiTxva 
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amgvari faruli rwmenebis aRmoCenasa da “Sinagani saubriT” 
maT racionalur relsebze gadayvanisken. 
 
mimRebis mier sami procesis gancalkeveba: 
 
 

 
       aRqma  

 
 
   interpretacia 

 
     grZnoba  
      emocia 

                        
 
 ukukavSirisTvis mniSvnelovania am sami procesis 
erTmaneTisagan gancalkeveba: 
 1) danaxva, dafiqsireba imisa Tu ra iTqva (“es ra tivtivebs 
supSi”) an  
    mimikis, Jestis danaxva. 
 2) interpretacia _ aRqmulisTvis raRac mniSvnelobis 
miniWeba (“e. i.  
   makritikebs”) 
   interpretacia SeiZleba iyos swori an mcdari. 
 3) aRqmulsa da interpretirebuls garkveuli grZnobebiT 
pasuxoben: (mag.  
   aRSfoTeba) es ukve swori an mcdari ki ar aris, aramed 
esaa faqti. 
   Cveulebriv Cven gviWirs am sami procesis gancalkeveba da 
isini erTad    
   gorgaliviT gadaxlarTulia. mag. coli qmars gegmebs 
uyveba. qmari   
   warbs iWmuxnis. qali pasuxobs: “ra saxe daayene”. 
 
 
 
aRqma                                              ukukavSiri 
______________ 
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warbis Sekvra                                    
 
interpretacia 
____________________________ 
Cemi gegma ar moswons 
 
grZnoba 
___________________ 
aRSfoTeba imedgacrueba 
 
 
  cols am procesebis gancalkeveba rom moexerxebina, aRqmis 
mere mas SeeZlo ekiTxa da amiT Seemowmebina Tavisi 
interpretaciis siswore: ratom SeiWmuxne warbi? ar mogwons 
Cemi gegmebi? qmari: “ici, me meeWveba, rom . . . an “ rogor ar 
momwons, ubralod gamaxsenda, rom raRac unda gavakeTo da 
a.S. 
  vinaidan Cven viciT, rom mimRebis “Sinagan mdgomareobazea” 
damokidebuli cnobis zemoqmedeba, amitom Zalze sasagebloa 
am sami momentis gancalkeveba da amaSi varjiSi: 
 

 
vxedav, rogor SeiWmuxne 
warbi    

 
 
Mmgoni, ar mogwons Cemi 
gegma 
 

 
 
nawyeni var, vinaidan Seni 
mxar- 
daWeris imedi mqonda 

 
savarjiSoebi: 
 
fantaziaTa Semowmeba.. 
 
 mimRebis reaqcia damokidebulia rogorc vnaxeT agreTve mis 
fantaziebze gadamcemis Sesaxeb. mag. ”daRlilia, Cemi 
problemebiT ver gadavtvirTav”. 

 
 
  ra saxe 
  
    
   daayene 
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  fantazias interpretaciisagan gansxvavebiT safuZvlad ar 
udevs mkafio aRqmebi. saqme fantaziis gamoTiSva da masze 
uaris Tqma ki ar aris, aramed codna imisa, rom: 
_ fantaziebi sxvis Sesaxeb Cemgan momdinareoben. 
_ isini an zustia an arazusti. 
_ arsebobs ori SesaZlebloba maTTan dakavSirebiT: isini 
CvenTvis davitovoT da Sesabamisad moviqceT, an gamovTqvaT 
da maTi realoba SevamowmoT (“mgoni daRlili xar da 
finansebze laparaki gezareba, sworia?”) 
  pirvel SemTxvevaSi laparakoben ”galiaze” meore 
SemTxvevaSi ki _ sakontaqto xidze. 
es ukanaskneli xels uwyobs adamianTa daaxloebas. SeiZleba 
zogs usargeblod moeCvenos amgvari dazusteba, magram oTxi 
mizeziT sjobs gamo-Tqma, vidre gulSi Camarxva. 

1) gamouTqmeli grZnobebi ufro Zabaven komunikacias 
(”mZime haeri”). 

2) gamouTqmeli grZnobebi gadaiqcevian Sxamad, romelic 
Signidan ”avnebs xorcsa, merme sulsa”. 

3) gamoTqmuli grZnobebi saSualebas iZlevian Secvlili 
iqnes emociuri realoba, vinc siZulvili, wyena da 
antipatia gamoxata SeuZlia kvlav igrZnos siyvaruli. 

4) zustia Tu ara Cemi fantaziebi amas me ver gadavwyvet. 
amas gadawyvets mimRebi vinaidan is aris amis 
”specialisti”. roca me miviCnev, rom ukeT vici, Tu sxva 
ras ganicdis es axlosaa fsiqoterorTan. 

 
mimRebis pasuxismgebloba Tavisi reaqciisTvis 
 
komunikacia maSinaa kvalificiuri roca mimRebi 
pasuxismgeblobas inawilebs. mag. gamoTqma: ”Tqven me 
Seuracxyofa momayeneT” sxvas adanaSaulebs, xolo gamoTqma: 
”me Tavs Seuracxyofilad vgrZnob” ubralod faqtis 
konstatacias axdens. pirvel SemTxvevaSi mimRebi uaryofs 
sakuTar wvlils. pirvels uwodeben ”Sen-uwyebebs”, meores ki 
”me-uwyebebs”. ”Sen-uwyebebi” konfliqtis garTulebas iwvevs, 
”me-uwyebebi” ki saSualebas gvaZlevs konstruqciulad 
gadavwyvitoT uTanxmoeba. 
 
  saerTod ukukavSirsac kvadratis saxe aqvs masSi oTxive 
komponentia: Sinaarsi, TviTgacxadeba, mimarTeba da apelacia. 
 
interaqcia anu gadamcemisa da mimRebis erToblivi TamaSi 
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  aqamde gadamcemsa da mimRebs Soris erTjerad komunikacias 
vixilavdiT, magram cxovrebaSi komunikacia marto 
erTjeradi urTierToba ki ar aris, aramed urTierTobaTa 
mwkrivi, mTeli interaqcia. 
 
individualuri Taviseburebani rogorc urTierTobis 
(interaqciis) Sedegi 
 
  Cven vambobT, rom viRac domimanturia, bevrs laparakobs, 
viRac ususuria da damoukidebeli, viRac kidev usircxvilo 
da a.S. magram es Tvisebebi ki ar aris mxolod aramed 
interaqciis Sedegia, vinaidan es gulisxmobs meores, vinc 
meores saSualebas aZlevs iyos dominanturi, ususuri, 
molaparake da a.S. sxvisi “usircxviloba” gamowveulia 
agreTve Cemi uunarobiT vTqva “ara” da gamovxato Cemi 
interesi e.i. xdeba ormxrivi TamaSi rolebis ganawileba da 
ara ise rom erTia “boroti” da meore “msxverpli” am 
borotebisa. 
 
interpunqcia.  
 
miuxedavaT zemoTqmulisa, Cven xSirad vkiTxulibT: “vin 
daiwyo?” vaclavikis (1969) klasikuri magaliTi. qali 
sayvedurebiT avsebs qmars. qmari ki sakuTar TavSi iketeba. 
  “interpunqcia” _ (TviTneburad) erTi qcevis _ mizezad, 
meoris ki _ Sedegad ganxilva qmris interpretacia. “vinaidan 
is sayvedurebiT mavsebs mec viketebi sakuTar oTaxSi”. 
colisa: “vinaidan is gamirbis mec vsayvedurob”. 
   problema “vin daiwyo” upasuxoa iseve, rogorc qaTmisa da 
kvercxis paradoqsi. e.i. sistemuri Teoriis mixedviT 
komunikacia wriulia da dasasruli ara aqvs. magram mTavaria 
ara damnaSavis Zebna,  aramed “TamaSis” gacnobiereba da 
xelaxali SeTanxmeba: rogor SevicvaloT, raTa 
urTierTqmedeba ufro nayofieri iyos. 
1 + 1 = 3 niSnavs sistemur midgomas komunikaciisadmi da 
ambobs, rom ‘Seferxebebi” mxolod mimRebis da gadmocemis 
“jamiT” ar aixsneba. Tu giorgi da nana konfliqtSi 
imyofebian erTmaneTTan, xdeba iseTi ram, risi axsnac 
mxolod nanas da giorgis gacnobiT SeuZlebeli iqneba. 
amitom aseT dros unda ganvixiloT maT Soris urTierToba, 
“qvecnobieri TamaSis wesebi”. aq SeiZleba erTis “problema” 
urTierTobis SesanarCuneblad “azriani” saSualeba 
aRmoaCndes. 
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 “homeostazur sistemebSi zogi wevris “paTologia” 
aucilebelia sistemis SesanarCuneblad (selvini-palacoli, 
1978)”. 
 
 
            tradiciuli modeli    A _________________ B  ( “A-m 
daiwyo”) 
              (kauzaluri) 
 
 
             
            sistemuri modeli       A                                    B                                  
              (wriuli) 
 
 
 
cxadia, sistemuri modelis absolutizireba ar aris swori. 
iSviaTad viRac “iwyebs” kidevac. 
  
savarjiSoebi: 1) gaixseneT TqvenTvis “Zneli” adamiani da 
ifiqreT ra wvlili SegaqvT am “siZneleSi”. 
2) gaixseneT jgufi, romelsac hyavs “Savi cxvari” da es 
gasagebia mTliani sistemidan gamimdinare. 
 
 
 

 
 

                      metakomunikacia 
 
                  
metakomunikacia _ esaa komunikacia komunikaciis Sesaxeb. e.i. 
imis Sesaxeb Tu rogor vesaubrebiT erTmaneTs. magram 
igulisxmeba ara „mecnieruli” aramed uSualo saubari. mag. 
“mecnieruli” iqneba “ me mgoni, me vreagireb  Seni cota ar 
iyos inkongruentuli komunikaciis araverbalur nawilze da 
mimarTebis aspeqts cota sxvagvar interpretacias vaZlev, 
vidre Sen”. aseTi komunikacia, piriqiT, damangrevelia. 
  metakomunikacias sxvanairad uwodeben “saTvalTvalo 
gorakidan” (Feldherrnhügel) mzeras da amiT facifucze 
(Getümmel) amaRlebas. 
  kargi metakomunikacia gulisxmobs pirvel rigSi sakuTar 
TavSi CaRrmavebis unars da TviTgacxadebis simamaces ( ra 



                                                                       24 

 

xdeba aq amJamad CemSi rogor aRgiqvam Sen da ra xdeba Cvens 
Soris). amas xSirad veridebiT uxerxulobis gamo. 
  „metakomunikaciis unari – esaa  yvela warmatebuli 
komunikaciis Conditio sine qua non (vaclaviki 1969)“. 
  es xSirad gveZneleba da uxerxulobasTanaa dakavSirebuli, 
magram Tu „garRvevas“ movaxdenT saocari Semsubuqebis 
gancda gvaqvs xolme. 
  meore mxriv, metakomunikaciis donezec SeiZleba igive 
Seferxebebi moxdes, rac Cveulebriv doneze, ubralod 
moxdes donis Secvla. am dros mesame piri unda dagvexmaros 
da gagvicnobieros Secdomebi. 
 
savarjiSo:  
 
TqvenTvis usiamovno saubris Semdeg gaakeTeT SeniSvnebi Sem-
deg punqtebze: 
_rogor vgrZnobdi Tavs saubris dros? 
_ram gamoiwvia es grZnobebi? 
_iyo Tu ara CemTvis cxadi, me ra mindoda, ra iyo Cemi 
“uwyeba”? 
_gamovxate es “uwyeba”? 
_ra unda meTqva cxadad mikibv-mokibvis gareSe? 
_ram SemiSala amaSi xeli? 
_risi Tqma minda axla saubris Semdeg? (gulis mooxeba) 
_ra fantaziebi maqvs imaze, Tu ra SeniSvnebi gaakeTa Cemma 
partniorma? 
 
 
 
                                           
                                                           
TviTgacxadebis aspeqti 
 
  aq am aspeqts ganvixilavT gadamcemis TvalTaxedviT. 
  TviTgacxadeba uxerxulobas ukavSirdeba e.i. arsebobs 
TviTgacxadebis SiSi. magram Tu Cven gvinda sxvas vuTxraT 
(apelacia): “iyavi rac xar”, maSin amas win unda uswrebdes 
TviTgacxadebis SiSis daZleva. sxvanairad: Tu minda rom 
sxva gamexsnas, jer Cems Tavs unda gavexsna, anu sxvas ver 
movTxovT gulwrfelobas, Tu Cven Tavad ar mivcemT 
magaliTs. 
 
TviTgacxadebis SiSi.  
 



                                                                       25 

 

gadamcemma yovelTvis icis, rom mas TviTgacxadebis yuriTac 
mousmenen da Seafaseben amitom mas aqvs saerTo SiSi 
“gamocdisa”. amitom Cven mas vuwodebT TviTgacxadebis SiSs. 
amitom “eSiniaT” fsiqologisa, rom mas Tvlian 
TviTgacxadebis yuris specialistad. 
 
TviTgacxadebis SiSis warmoSoba.  
 
is ukve bavSvobidan yalibdeba. esaa Sedegi bavSvis 
individuumisa da sazogadoebis Sejaxebisa. es Sejaxeba 
gardauvalia magram misi Serbileba SeiZleba swori 
aRzrdiT. am Sejaxebas ori aspeqti aqvs: 1) bavSvis 
Taviseburebis Sejaxeba sazogadoebriv normebTan da 2) 
bavSvis arasrulyofilebis Sejaxeba garemodan momdinare 
miRwevis ganwyobasTan. 
1) bavSvis survilebi, ltolvebi ejaxeba iseT sazogadoebriv 
normebs rogoriebicaa: iyav damjeri, naklebi moiTxove, 
daemorCile, araferi gaafuWo, aRSfoTeba damale, 
seqsualoba ar aCveno” da a.S. esaa Znelad gasaTavisebeli 
normebi, romlebic bavSvs awveba. am normebs jer mSoblebi 
ganasaxiereben, mere mezoblebi, aRmzrdelebi, maswavleblebi, 
megobrebi. isini xdebian msajulebi, romlebic bavSvs 
aswavlian, Tu rogori grZnobebi, aRzrda da qcevebia 
misaRebi. es TandaTan gadaiqceva super-egod, sindisad, 
moTxovnebad, romlebic Trgunaven am gamovlinebas da amiT 
SiSs amcireben. am instanciis proeqcia xdeba Semdeg gareT 
da yvela adamiani rogorc mimRebi, xdeba msajuli, es ukve 
nevrotuli SiSia TviTgacxadebisa, bavSvis sruliad 
normaluri SiSisagan gansxvevebiT. 
2) adleris mixedviT bavSvisTvis yvelaze mniSvnelivani 
gancdaa misi ara-srulfasovnebis gancda radgan is ususuri 
arsebaa. Tu kargi pirobebia (sasurveli bavSvia, srulad 
ikavebs adgils Tavis garemoSi, xalSewyoba aqvs swavlaSi) 
maSin mas male uviTardeba jansaRi TviTRirebule-bis 
grZnoba.  Tu es ase ar aris, maSin mas uZlierdeba grZnoba, 
rom is marto veras gaxdeba, moumzadebelia cxovrebisTvis 
da hgonia, rom cxov-rabaSi damcirebuli da warumatebeli 
iqneba. adleris mixedviT, rac metia arasrulfasovnebis 
gancda, miT metia kompensacia da miT met wonas miawers 
sakuTar Tavs, an ufro meti darwmunebisaTvis zekompensacias 
axdens. 
  amrigad adamianebi iqcevian msajulebad da metoqeebad. 
 
TviTgacxadeba da TviTdamalva  
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  gadamcems metad afiqrebs TviTgacxadeba. amitom mas aqvs 
sxvaddasxva te-qnika raTa TviTgacxadeba misTvis 
xelsayreli iyos. esenia imponirebis teqnika, fasadis teqnika 
da TviTdamcireba. 
imponirebis teqnika. saqmiani Sinaarsis gadacemisas gadamcemi 
sxvaTa-Soris rTavs iseT rames, rac misTis ufro 
mniSvnelovani iyo („roca sa-xelmwifo universitetSi 
vswavlobdi. . .“) an Znelad gasagebi sityvebis koriantels 
ayenebs ( penitenciaruli sistema . . . eleqtorati . . .) 
fasadis teqnika. yoveldRiurad vxvdebiT adamianebs, 
romlebic TiTqos fasadis miRma cxovroben an rols 
TamaSoben, iseT rames amboben, rasac ar grZnoben. 
gansakuTrebiT mamakacebi, romlebic warmatebaze arian ori-
entirebulni, ar utydebian sxvebs da arc sakuTar Tavs 
warumateblobaSi an mwuxarebaSi. 
 es teqnika Cans agreTve laparakis mSral, abstraqtul 
stilSi, Raribi mimikiT da JestikiT. 
fasadis verbaluri saSualebebi. mag. man forma(„amboben“), 
vambobT: „amdeni lodinis Semdeg gabrazdeba kaci aba ra 
iqneba“, nacvlad imisa, rom vTqvaT: „gabrazebuli var amdeni 
lodiniT“. 
„Cven“ forma „me“-s nacvlad: „Cven Ria varT yvelafris 
mimarT“, arada mxolod sakuTar Tavze SeiZleba amis Tqma da 
ara sxvebze. 
kiTxvebi. esec fasadia da xSirad faravs sinamdviles. „ratom 
iyide es kaba?“ nacvlad „Seni axali kaba ar momwons“. 
_Es-forma. esaa anonimuri forma, roca vambobT: „mosawyeni 
saRamo iyo“, nacvled „ar momewona dRevandeli saRamo“. 
“Sen _ uwyebani”. yvelaze gavrcelebuli teqnika 
grZnobismieri “me-gamoTqmebis” Tavidan acilebisa “Sen _ 
uwyebebia”. esaa teqnika sakuTari Sinagani gancda sxva-ze 
gadaitano. 
 
          Sen – uwyebani                          me _ uwyebani 
 
yovelTvis unda Semawyvetino             vbrazdebi roca 
sityvebs mawyve- 
laparaki?                                 tineben, radgan 
vfiqrob rom Cemi  
                                            naTqvami ar iyo 
saintereso. 
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Sen ver gendoba kaci                      Zalze metkina 
guli, rom es                    
                                            sxvas mouyevi. 
 
 
  Sen _ uwyebani ufro mets faraven, vidre gamoTqvamen. esaa 
aisbergis xi-luli nawili.  
 
(naxatis adgili)  
 
 
                                      Sen-uwyebani, rogorc 
aisbergis wveri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           TviTgacxadebis bundovani Sre 
 
 
nax. Sen-uwyebani mxolod “wvetiani” ki araa, aramed wyaros 
ganwyobilebasac bundovans tovebs 
 
Sen _ uwyebis miRma xSirad bundovani  gancdebia. arc 
mimRebma da arc gadamcemma icis mkafiod, Tu ra udevs 
safuZvlad aisbergis xilul nawils. amis garkvevas sWirdeba 
an Terapevtis Careva an TviTanalizi. 
mag. qmari eubneba plaJze gaSxlarTul cols: “ra zarmaci 
vinme xar!”. 
Terapevti qmars ekiTxeba:“ras ganicdiT roca Tqveni coli 
qviSaze wevs?” 
qmari: “es autanelia, is xom Zvirfas dros kargavs. ramdeni 
ramis naxva SeiZleboda.” 
Terapevti: “drois gaflangva Tqvenc gamogicdiaT?, iciT es 
sakuTari gamocdilebidan?” 
qmari: “adre Zalze xSirad ar vicodi rogor gamomeyenebina 
Svebuleba.” 
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Terapevti: „ras ganicdidiT am dros?“ 
qmari: „es jojoxeTi iyo, ver vitandi sakuTar Tavs.“ 
aq Terapevtma gamoaaSkarava, rom qmars drois gaflangvis 
SiSi aqvs da misi zedmeti aRelveba aqedan modis. colma ki 
es jojoxeTi gaaxsena. 
 
demonstraciuli TviTdamcireba.  
 
esaa imponirebis teqnikis sapirispiro ram. adamianebi 
TviTdamcirebisas sakuTar Tavs patarebad, umweoebad da 
quantite  negligeable-d warmoaCenen. ratom akeTeben amas? 
gavixsenoT faruli apelacia, romelic TviTgacxadebaSicaa 
Camaluli. mag. es SeiZleba niSnavdes: „SemewinaaRmdege“, „ar 
damijero“, an SeiZleba mZime da arasasurveli amocanebis 
sxvisTvis akidebis survili iyos ( me arafris maqnisi var. 
Sen unda itvirTo cxovrebis simZime). 
  uwyeba: „me arafris maqnisi var“, gulisxmobs mimarTebis 
aspeqtSi: „Sen Zlieri _ me susti“ da mimRebisTvis 
macdunebelia. aq partniori gamodis patara da 
damokidebuli. arada, urTierToba Tanaswori unda iyos. 
amaze ruT koni ambobs: „vinc saWiroze naklebs iZleva 
qurdia, xolo vinc zedmets iZleva _ mkvleli“ (1975). 
 
 

            TviTgacxadebis teqnikaTa Sedegebi  
 
 zedmeti zrunva TviTgacxadebaze mSvinvier energias iTxovs, 
aferxebs saqmian Sedegebs da kedels aRmarTavs adamianebs 
Soris. 
_ saqmiani mxaris Seferxeba. roca adamiani TviTgacxadebiT, 
TviTdemon-strirebiT aris dakavebuli cxadia zaraldeba 
saqmiani mxare, Sinaarss  imdeni yuradReba ar eqceva. aseve 
mimRebi, romelic emzadeba „TviTgacxa-debisTvis“ naxevari 
yuriT usmens Sinaarss da amzadebs sakuTar „gamosa-vals“. 
_ adamianTaSorisi solidarobis barieri (rixteri 1974). 
solidaroba gulisxmobs pirovnebis gaxsnas, Riaobas 
sakuTar sisusteebze da naklovanebaTa aRiarebas. ase vigeb 
me, rom sxvebic swuxan, daurwmuneblebi arian, problemebi 
aqvT, zogjer ar ician situaciidan gamosavali. aq me vxedav 
rom marto ara var Cemi problemebiT. sxvebi ar arian iseTi 
suverenulebi da saukeTesoni, rogoric megona. 
TviTgacxadebis SiSi iwvevs am sisusteTa, problemaTa 
dafarvis dominirebis tendencias. 
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_ mSvinvieri sijansaRisaTvis xifaTi. sakuTari Tavis 
dafarva mSvinvi-erad „arahigienuria“ da sxeulebriv 
avadmyofobaTa risks ukavSirdeba 
(mag.: gulis infarqti, Sead. rixteri 1974) 
 
  Fkomunikaciis fsiqologis rCevebi   
 
 ras gvirCevs komunikaciis fsiqologia TviTgacxadebasTan 
dakavSirebiT? 
fsiqologisagan xSirad elodebian triuks „optimaluri 
zemoqmedebisas“, arada es triuki sruliad ubraloa: 
naklebad izrune “kargi figurisTvis“. zedmeti zrunva 
energiis mflangvelia da sastiki mteri cxadi, Sinaarsiani 
da solidaruli komunikaciisa. roca ruT kons 
„triukebi“mosTxoves, upasuxa: „Tqvi ubralod rasac ganicdi 
_ es arnaxuli triukia“. 
 
kongruentoba da auTenturoba.  
 
es rCeva Semdegia “iyavi rac xar, gareT gamoxate igive, rasac 
SigniT ganicdi”. amis winapirobaa, Seecado mkafiod icode 
Tu ras ganicdi (sakuTar Tavs nu daumalav amas). am rCevas 
fsiqologiaSi ewodeba „kongruentoba“ an „auTenturoba“. 
kongruentoba rojersTan gulisxmobs pirovnebis sami 
sferos Tanxvedras: Sinagani gancdis (ras vgrZnob, ra xdeba 
CemSi), cnobierebis (ra meZleva aqedan cnobierad) da 
komunikaciis (ras gamovxatav aqedan gareT, ras vaCen aqedan). 
 
rojersis mixedviT: 
 
_ rac ufro kongruentulia gadamcemis komunikacia miT 
ufro naTelia da erTmniSvnelovani cnoba mimRebisTvis. 
inkongruentoba iwvevs undoblobas da daurwmuneblobas. 
_ rac naklebad cdilobs gadamcemi TviTgacxadebis 
Selamazebas, Riad gamoxatavs Tavis grZnobebs da azrebs, 
miT nakleb daZabulia mimRebi da miT ufro intensiurad 
usmens. 
_ rac ufro kargad usmens mimRebi, miT ufro grZnobs 
gadamcemi rom mas gauges da mimarTebis aspeqtSi miT ufro 
dadebiTad uyurebs mimRebs. 
_ amas amCnevs mimRebi da TviTonac kongruentulad pasuxobs. 
ase aZliereben erTmaneTs es mcdelobebi da viRebT sam 
elements: kongru-entobas, pozitiur Sefasebas da grZnobiT 
gamsWvalul, empaTiur gagebas. 
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ori saxis inkongruentoba.  
 
vTqvaT viRacas Seuracxyofa miayenes, man aRSfoTebulma 
upasuxa saTanadod. mesame piri mas eubneba: „me vxedav, rom 
Tqven gewyinaT“. is ki pasuxobs: “me ki ar mewyina, aramed 
cota gavxalisdi kidec; CemTvis mTavari saqmea.“ roca 
Sinagani gancda (am SemTxvevaSi aRSfoTeba) gacnobierebulia, 
magram gareT gasvlisas is ifareba raTa kargad gamoCndes 
(„cota gavxalisdi kidec“), am dros saqme gvaqvs erTi saxis 
inkongruentobasTan, xolo roca Sinagani gancda da 
grZnobebi araa gacnobierebuli da adamians sjera rasac 
ambobs, esaa meore saxis inkongruentoba. es ukanaskneli 
bevrad ufro saSiSia mSvinvieri sijansaRis TvalsazrisiT. 
 
  kiTxvebze „ras ganicdiT?“ an „rogor moqmedebs Tqvenze 
sxvisi naTqva-mi?“ orgvari reaqcia arsebobs: pirvelia 
uSualo mimarTeba grZnobebTan 
mag. „nawyeni var, Tumca sworad gamakritike da isic vici, 
rom Cemi wyenineba ar gindoda”. aseTi adamianebi Tavs ar 
ityueben da uSualo kavSiri aqvT mSvinvier realobasTan. 
isini SeiZleba yovelTvis mSvidad ar cxovroben, magram maTi 
urTierToba sxva adamianebTan araa zedapiruli da meti 
intensivobiT xasiaTdeba. 
 
  meore reaqciaa azriT gaSualebuli mimarTeba grZnobebTan. 
aseT ada-mianebs an dakarguli aqvT uSualo kontaqti 
grZnobebTan an Tavs ityu-eben. mag. “ es kritika me mimaCnia 
nawilobriv gamarTlebulad da vinaidan CemTvis saqmea 
mTavari, neitralurad vuyureb mas. meore punqti kritikisa 
gaumarTlebelia da me es ar mexeba”. rojersi amaSi xedavs 
nevrozis birTvs. Tu me maqvs TviTxati “me var kaci, 
romelsac uyvars meuRle, bavSvebi da mezoblebi,, maSin me 
CemSic uarvyof sxvadasxva negatiur grZnobebs maT mimarT. es 
ki fsiqosomaturi avadmyofobaTa mizezi SeiZleba gaxdes. 
aseTi adamianebi patara leqciebs kiTxuloben, roca maT 
ekiTxebian TavianTi grZnobebis Sesaxeb. 
 
seleqciuri auTenturoba.  
 
es termini Semotenilia ruT konis mier da niSnavs “Nicht alles, 

was echt ist, will ich sagen, doch was ich sage, soll echt sein. . .“ (yvelafers ki 

ar vambob, rac naRdia, magram rasac vambob, yvelaferi naRdi unda 

iyos) 
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  „ar arsebobs urTierToba, sadac totaluri gaxsniloba 
yovel wuTas  
SesaZlebeli an asatani iyos. amitom me vasvxvaveb maqsimqlur 
da opti-malur auTenturobas. absolituri gulwrfeloba 
damangrevelia. saWiroa wonasworoba moCvenebiT umankoebasa 
da upativcemlobas Soris an pozitiurad Tu vityviT, 
gonivrul dumilsa da gonivrul komunikacias Soris.” 
 
ruT konis mixedviT komunikacia unad iyos harmoniuli, 
“swori”. ras niSnavs komunikaciis harmoniuloba, siswore? aq 
igulisxmeba harmonia saerTo, mTliani situaciis 
WeSmaritebasTan. saerTo situaciaSi ki Sedis Cemi 
ganwyobileba, Cemi mizani, urTierTobis xasiaTi, mimRebis 
ganwyobileba da situaciis moTxovnebi. 
 
  “siswore” SeiZleba autenturi ar iyos mag. megobris 
gamosaxsnelad tyveobidan SeiZleba movityuo da patiosani 
saxe davayeno. Tumc es auTenturi ar iqneba, magram Cemi 
poziciidan gamomdinare (megobris ga-darCena yvelaze 
mTavaria) SeiZleba „swori“ iyos. 
 
  an kidev situacia moiTxovs uyuradRebod davtovoT 
zogierTi aspeqti, mag. vinmes samsaxuridan daTxovisas, mis 
upiratesobaze ar saubroben. 
 
  urTierToba Tu ar iZleva saSualebas me mimRebs ver 
gavexsnebi. amitom zogadad swori kiTxvaa: ra aris situaciis 
WeSmariteba? ra gamomdinar-eobs mocemuli situaciidan? 
 
swavlis mizania auTenturoba.  
 
SeiZleba Tu ara auTenturobis daswavla? Tumaca ara 
forsirebuli treningiT. aucilebelia egzistencialur-Tera-
piuli procesi, am gzaze ori barieri arsebobs: 1) 
sazogadoebrivi urTi-erTobani CemSi da 2) sazogadoebrivi 
urTierTobani Cems irgvliv. 
 
  pirveli gulisxmobs TviTpativiscemis minimums mainc. vinc 
odnavadac ar aris darwmunebuli sakuTar TavSi, „Tavis 
damalvas“ mimarTavs an Se-sabamis SemTxvevaSi 
arasrulfasovnebis grZnobis kompensacias axdens da xazs 
usvvams Tavis mniSvnelobas.  TviTpativiscemisa da 
komunikaciis kav-Siri adlerma aRmoaCina, mogvianebiT ki 
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virjinia satirma daadastura. amrigad, komunikaciis unari 
mTlianad pirovnebis gajansaebas uwyobs xels. Terapiuli 
procesebi, romlebic adamians sakuTar TavTan „Searigeben“, 
mis Crdilovan mxareebs da perfeqcionizms Seamcireben 
(roca Secdoma da naklovaneba aRar aris adamianisaTvis 
sircxvili da ubedureba), imavdroulad aZliereben mSvinvier 
sijansaRes. 
 
  meore barieria sazogadoebrivi instituciebi. Znelia 
auTenturobis ganviTareba, rodesac institucia 
konkurenciazea agebuli, mag. Tu skolas sazogadoebrivi 
„dakveTa“ aqvs xorbali CenCosagan gaarCios da mxolod is 
mowafeebia waxalisebuli vinc „xorblis“ mxaresaa, maSin 
aseTi skola TviTgacxadebis SiSis samWedloa. aseve 
karierisaTvis brZola samsaxurSi xels uSlis 
auTenturobas. aseT dros Znelia samsaxuris situaciaSi 
gadaitano treningis dros SeZenili auTenturoba, radgan 
samsaxurSi konkurenciaa waxalisebuli. ufro advilia 
amgvari gamocdilebis pirad cxovrebaSi gamoyeneba. 
 
TviTganviTarebis jgufebi.  
 
rojersis Sexvedris jgufebi (Encounter Groups) an ruT konis 
TZI  (Temaze centrirebuli interaqcia) jgufebi iZlevian am 
SiSis daZlevis saSualebas vinaidan grZnoba („imas rogoric 
me var sxvas ver vaCveneb“) anu dabali TviTpativiscema 
SeiZleba sxvasTan erTad daiZlios mxolod maSin, Tu es 
sxva aRiarebs Cems pirovnebas da ara fasads. aseT jgufebSi 
eCvevian grZnobaTa gamoxatvas da xedaven, rom sxvebi amas ki 
ar sjian aramed, piriqiT meti interesiT da pativiscemiT 
epyrobian. bolos Cndeba grZnoba: me ufleba maqvs viyo aseTi 
da es kargia“. 
 
Yalom-ma (1974) ikvlia aseTi jgufebis efeqti. is ekiTxeboda 
aseTi jgufebis wevrebs, Tu ra gamocdileba miiRes maT 
jgufSi treningiT. yvelaze xSiri iyo Semdegi 5 pasuxi: 
 

1. xelaxla aRmovaCine da miviRe adre miuRebeli Cemi 
(rogorc pozitiuri, ise negatiuri) Tvisebebi 

2. SeviZine unari, gamomexata, Tu ra maRizianebda, maSin 
rodesac adre amas ar vambobdi 

3. sxvebi gulwrfelad meubnebian, Tu ras fiqroben Cemze. 
4. viswavle Cemi grZnobebis gamoxatva. 
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5. mivxvdi, rom Cems cxovrebaze me var pasuxismgebeli 
imisda miuxedavad, Tu ra rCevebs da daxmarebas viReb 
sxvebisgan. 

 
damxmare wesebi.  
 
ruT konma Camoayaliba wesebi, romlebic xels uwyoben 
komunikaciis auTentur stils. isini mniSvnelovania ara 
marto TviTganviTarebis jgufebSi, aramed aseve saswavlo da 
samuSao jgufebSi: 
 
_ roca saubrob iyavi Senive Tavis warmomadgeneli; gamoiyene 
„me“- forma da ara „Cven“- an ”man“- forma. 

 
_ Tu kiTxvas svam, yovelTvis Tqvi Tu ratom svam mas da Tu 
ra mniSvneloba aqvs am kiTxvas SenTvis. ecade Senve Tqva es 
da Tavidan aicilo interviu ( romelic SeiZleba 
aucilebeli gaxdes sxva SemTxvevaSi). 
 
_ iyav auTenturi da seleqciuri Sens komunikaciaSi. 
gaacnobiere, Tu ras fiqrob da grZnob da SearCie Tu ras 
ityvi da ras moimoqmedeb. 
 
_ ramdenadac SesaZlebelia Tavi Seikave interpretaciebisgan. 
amis nacvlad gamoxate Seni piradi reaqciebi. 
 
_ yuradReba miaqcie Seni sxeulis signalebs. zogjer is 
mets geubneba Sens Tavze, vidre Seni gansja. 
 
  sanam am wesebs CvenTvis viyenebT, isini Zalze sasargebloa. 
magram ro-gorc ki komunikaciis policieli vxdebi da maTi 
meSveobiT sxvas vdarajob, esaa maTi borotad gamoyeneba, 
rac „ im suls emsaxureba  romlis daZlevac maT surT“ 
(ruT koni). 
 
„siSiSvleSia sidiade“.  
 
esaa amgvari jgufebis xifaTi. radgan am gamocdilebis 
pirdapir dogmaturi gadatana cxovrebaze ar SeiZleba, 
radgan es araa cxovrebiseuli norma.  
 
  auTentoba ar unda gadaiqces savaldebulo programad, 
cxovrebis kriteriumad. am SemTxvevaSi misi mizani _ Sinagani 
artaxebisgan gaTavisufleba _ axal mimikriul normad 
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gadaiqceva da daikargeba namdviloba, sinaRde. es gaaCens 
namdvilobis fasads, rac ufro saSineli fasadia, vidre 
Cveulebrivi fasadebi. 
 
 
 
cnobis saqmiani mxare 

 
 
 aq ganxiluli iqneba ori aspeqti: 
1) roca komunikaciis monawileebs uWirT iyon „saqmianni“ da  
2) roca cnoba gaugebaria mimRebisTvis, e.i. „saqmianoba“ da 

„gasageboba“. ras ambobs amaze komunikaciis fsiqologia? 
 

„saqmianoba“ 
 

xSirad gaigonebT me „me saqme mainteresebs“. magram mimRebi 
aseT gamo-Tqmas skeptikurad uyurebs xolme, vinaidan Cven 
adamianebi varT da ara kompiuterebi. 
„saqmiania“ saubari, roca Sinaarsismieri gageba ise xdeba 
partniorebs Soris rom danarCeni sami mxare xels ar uSlis 
am gagebas. 
roca sami mxare xels uSlis saqmian Sinaarss, es SeiZleba 
Semdegi kva-dratiT gamovsaxoT. 
 
 
 
 
                       „Teza X sworia“ 
                       (saqmiani Sinaarsi) 
 
      “vici raSic “iyav Wkviani” 
(apelacia) 
      aris saqme“, (apelacia) 
    „arss vxvdebi” 
(TviTgamoxatva) 
 
 
 
 
                    “ra sisulelea Teza y-s  
                     sworad CaTvla“ 
                       (mimarTeba) 
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  roca xelisSemSleli faqtorebi moxsnilia: 
 
 
 
                        „Teza X sworia“ 
                       (saqmiani Sinaarsi) 
 
„darwmunebuli var                               
„miTxariT Tqveni 
Teza X sisworeSi,                                     
azri da moismineT Cemi; 
SeiZleba vcdebi“                                 erTad ufro gaverkveviT 
(TviTgacxadeba)                                  vidre 
calcalke“ 
                                                   (apelacia) 
 
                      
                      „rogorc Cans gaqvT sabuTebi 
                      y sasageblod. CemTvis  
                      misaRebia rom Tqven sxvanairad 
                      azrovnebT“ (mimarTeba) 
 
 
ra saSualebebi gvaqvs saqmiani komunikaciebis 
waxalisebisTvis? arsebobs ori strategia. pirveli _ ufro 
gavrcelebuli _ arasaqmiani gamocdilebebi CavaxSoT („es aq 
uadgiloa“) da meore _romelSic Seferxebebs upiratesobac 
ki eniWeba. 
 
pirveli strategia („es aq uadgiloa“).  
 
es aris disciplinis win wamoweva da xelisSemSlel 
faqtorTa CaxSoba. xanmokle urTierTobebis dros es drois 
damzogavi meTodia. magram xangrzlivi TanamSromlobisas ar 
aris momgebiani “saqmianobis saxuraviT” grZnobaTa „daxurva“, 
rac unda CavaxSoT grZnobebi, isini mainc moqmedeben 
qvecnobierad da rogorc wesi grZeli saqmiani teqstis 
TviTgamoxatvas da TviTmarTlebas emsaxurebian. „saqme“ 
iqceva pirovnul-emociur qveteqstebis troaseul cxenad. 
 
meore strategia („Seferxebebs upiratesoba eniWebaT“).  
 
saqmiani normis nacvlad, romelic ambobs: “nu ilaparakeb 
Senze”, “nu iqnebi pirovnuli”, grZnobebi da SegrZnebebi 
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saqmian saubrebSi uadgiloa, komunikaciis fsi-qologia 
gvirCevs  SigadaSig metakomunikaciis CarTvas 
TviTgacxadebisa da mimarTebis aspeqtTa Zlieri 
aqcentirebiT: „ra mimarTebaSi varT erT-maneTTan?” “ratom 
gewinaaRmdegebiT xSirad?” “ratom meSinia sakuTari azris 
gamoTqmis?“ 
  ruT konis ZiriTadi impulsi aris saqmianobisa da 
adamianurobis har-moniaSi moyvana is ambobs mokled:“xelis 
SemSlel faqtorebs upirate-soba aqvT“. (gamovlenis 
TvalsazrisiT) 
  ruT koni ambobs: „Sefasebebi ar kiTxuloben aqvT Tu ara 
gamovlenis ufleba. isini ubralod arian rogorc tkivili, 
sixaruli, SiSi, gafan-tuloba. mTavaria rogor movereviT 
maT. isini calkeul adamianebs axe-veben, xolo jgufebs 
konfliqtis potencials uqmnian. isini, daTrgunulni da 
gamouTqmelni, gansazRvraven procesebs skolebSi, 
prezidiumebSi, mTavrobebSi, milaparakebebze. es 
xelisSemSleli faqtorebi diqtatorebi arian am SemTxvevaSi. 
Sedegebic uazro da destruqciulia xolme. amas iwvewvs 
‚Seferxebebisagan Tavisufali‘, upirovno moqmedebani. Teza 
‚Seferxebebs upiratesoba aqvT‘ niSnavs mxolod imas, rom 
Cven maT vaRiarebT da pirvel rigSi vaqcevT yuradRebas. 
  es gamiuTqmeli Seferxebebi cudad mTavrdeba 
TviTganviTarebis jgufeb-Sic. 
  Cveulebriv ras mimarTaven monawileebi Seferxebebisas?  
1) moaCveneben, rom viTom yuradrebiT arian, sinamdvileSi ki 
ar usmenen.  
2) aiZuleben sakuTar Tavs iyon yuradRebiT, romelic 
mxolod mcire nawilia SesaZleblisa, vinaidan danarCeni 
energia dabmulia Zlieri emociebiT.  
3) CaxSobili emociebi sxva gzebiT ‚moZraoben‘ da Secdomebis 
wyaro xde-bian mag. gadawyvetilebis miRebisas“.   
 
treningis jgufebSi cdiloben aq metkomunikaciis Semotanas. 
miuCveve-lTaTvis es Znelia da miaCniaT, „saqmianis“ nacvlad 
„pirovnulis“ Car-Tvad da drois uazrod flangvad. ruT 
koni ambobs: „Cven cota dro gvaqvs, amitom nela unda 
gavakeToT...“ xangrZlivi strategiis dros saqmi-an nawilis 
gadatvirTva TviTgacxadebiT da mimarTebiT bevrad met dros 
gvakargvinebs. 
  magram aq erTi xifaTi arsebobs. Cven yvelani miCveuli 
varT pirvel strategias da uceb meoreze gadasvla 
SeuZlebelia da saxifaToc. nam-dvili progresi lokokinis 
terminiT xdeba xolme. meore xifaTia saqmiani mxaris 
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saerTod TvalTaxedvidan dakargva. wlebis manZilze 
CaxSobili grZnobebi da azrebi amoxeTqaven xolme da 
walekaven saqmian Sinaarss. aq ruT koni ambobs, rom swori 
komunikacia esaa gza scilasa da qaribdas Soris. mSral 
saqmian komunikaciasa da emociur-pirovnul 
TviTgamocdilebas Soris. TZI-Si wamyvanis amocanaa samive 
komponenti TanabarmniSvnelovnad miiRos da maT Soris 
wonasworoba daamyaros. 
 
  Es-is _ saqme, Tema, saerTo amocana. 
  me _ jgufis wevri, Tavisi grZnobebiT, pirovnuli 
SesaZleblobebiT da    
       xelisSemSleli faqtorebiT. 
  Cven _ jgufi mimarTebaTa qseliT da interaqciebiT. 
 
 
saqmiani da mimarTebis doneTa gancalkeveba 
yoveldRiurobaSi 
 
                       
 
                               is (saqme)   
 
 
 
 64???? 
 
               me                                           Cven 
         (calkeuli)                                     
(jgufi) 
 
 
  yoveldRiurobaSi saqmiani da mimarTebiTi mxare 
gancalkevebulia er-TmaneTisagan da saWiroa meseme ram: 
saqme-Tema,  romelic aerTianebs or adamians. rodis varT 
Cven marTla saqmianni? maSin, roca Cveni Sinagani energia 
Temazea mimarTuli. xSirad ki partniorTa Sinagan samyaroSi 
sul sxva Temaa aqtualuri, vidre is Tema, romelzec isini 
laparakoben (mag.: Seyvarebulebi sokoebze saubroben, magram 
orives „sakuTrivi“ Tema maT siyvarulze fiqria).  
TZI-is impulsia oficialuri da „sakuTari“ Temebis 
damTxveva. kidev erTi magaliTi: qmari mogzaurobidan 
brundeba da coli ekiTxeba:“rogori iyo?“ qmari uyveba 
sxvadasxva ambebs, rogorc aucilebel savarjiSos. qali 
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kargad ver usmens. qmari:“raRac naxevrad mismen“. 
coli:“uamrav wvrilmanebs yvebi“. Sedegi cudi ganwyobilebaa. 
aq oficialuri Tema colisa erTi iyo, magram mas „sakuTriv“ 
ainteresebda: “rogor mimarTebaSi xar CemTan, amdeni xnis 
aryofnis Semdeg, maSin roca amdeni ucxo adamiani gaicani.“ 
yoveldRiuri facifuci xels gviSlis sakuTriv Temis 
aRmoCenaSi. am aRmoCenaSi Semdegi kiTxva gvexmareba:“ra aris 
CemTvis axla da am situaciaSi mniSvnelovani SenTan 
mimarTebaSi?“ es kiTxva xSirad gadaaqcevs Temas Sexvedris 
adgilad amiT komunikacia xdeba „swori“, harmoniuli 
(stimmig). sxva SemTxvevaSi sanaxevrod varT erTad da 
kontaqtic ara gvaqvs erTmaneTTan. 
 
        
          
 
 
 
 
 

 
 
     

              
 
 
sicxade, „gasageboba“ (Verständlichkeit) 

 
   
  samecniero literatura, satelevizio diskusia Tu sxva 
ram sxvadasxva mizezis gamo SeiZleba iyos Znelad 
gasagebi. zogjer Znelia gaarkvio, Tu raa mizezi Znelad 
„gasagebobisa“: Tavad gansaxilveli sagnis buneba, avtorTa 
arasakmao komunikaciuri unari Tu „specialistisTvis“ 
damaxasiaTebeli „imponirebis manera“ 
magram faqti erTia Znelad gasagebi teqsti msmenelSi Tu 
mkiTxvelSi warumateblobis gancdas iwvevs, siTamames 
ukargavs mas da saboloo angariSiT sakuTari Tavisadmi 
mis pativiscemas amcirebs, ramac, SesaZloa 
arasrulfasovnebis grZnoba gauCinos mas. es ki 
demokratiis Zireul principebs ewinaaRmdegeba.  
 
    

Tema 
rogorc 
fsevdo 
Sexvedris 
adgili 

Tema 
rogorc 
Sexvedris 
adgili 

A BB 
A B 
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TviTgacxadebis yuri                                   
saqmiani yuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Tumca araferi mesmis, 
                 magram, rogorc Cans, Zalian Wkviani kacia! 
 
 
 
ra unda vqnaT? gadamcemmac da mimRebmac unda ganiviTaron 
komunikaciuri unarebi. mimRebma pirvel rigSi unda 
iswavlos uadgilo mowiwebis ukugdeba da moiTxovos 
gasagebi da cxadi informacia, rac misi kanonieri 
uflebaa. gadamcem-ma ki unda Seiswavlos zogierTi ram, 
razec qvemoT gveqneba saubari. 
 
ra aris sicxade, ra aris gasageboba?  
 
esaa Tviseba sainformacio teqstisa, romelic „sicxadis“ 
oTx Seicavs: ubraloebas, danawevreba-miwesrigebulobas, 
lakonuroba-mkafioebas da damatebiTi stimulacias. 
 
SeiZleba Tu ara gasagebobis, sicxadis gazomva?  
 
rasakvirvelia nebis-mier teqsts (an leqcias da a.S.) 
gaaCnia oTxi maxasiaTebeli _ zemoT dasaxelebuli oTxi 
faqtoris Sesabamisad. 
 
SeiZleba Tu ara, nebismieri teqsti gavxadoT ufro 
gasagebi, cxadi:?  
ise rom mkiTxvelma an msmenelma meti gaigos da 
daimaxsovros? pasuxi: rasakvirvelia. eqsperimentebma 
daadastures, rom Tu teqstis sicxadis diagnozma 
sicxadis dabali done uCvena, imave sicxadis 
gaumjobesebam gaaadvila imave miznis miRweva mocemuli 
teqstisaTvis. mkiTxvelebma meti informaciac miiRes, meti 
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dainteresebac gamoiCines da xalisic meti hqondaT 
kiTxvis dros. 
 
daswavladia Tu ara informaciis gasagebad miwodeba?  
 
visac amis swavla unda da uaris Tqma „mecnierul“, 
Znelad gasageb teqstebTan dakavSirebul „upiratesobebze“ 
(mowiweba), mas es advilad SeuZlia. keTili neba da marto 
rCeva ar kmara magram arsebobs Sesabamisi treningis 
programa (ix. qvemoT). Sesabamisi savarjiSoebiT da 
magaliTebiT. 
axla saTiTaod ganvixiloT. 
 
ra aris sicxade?  
 
Sulc von tunis xelmZRvanelobiT Catarebul 
eqsperimentSi Txovdnen maswavleblebs da sxva eqspertebs 
moswavleebisTvis teqsts sadac axsnili iqneboda 
qviTrebis Sevsebis wesi. maT es unda gaekeTebinaT rac 
SeiZleba gasagebad. mere mo-swavleebs aZlevdnen am 
teqstebs da amowmebdnen, Tu ramdeni informacia miiRes 
moswavleebma. Sedegi: zogi teqsti advilad gasagebi iyo, 
zogierTi sruliad gaugebari. Semdeg Seadares orive 
tipis teqsti da gamoyves iseTi niSnebi, romlebic yvela 

gasageb da gaugebar teqstebs axasiaTebda. ეs 

დამახასიათებელი niSnebi iyo:  

1) ubraloeba (საპირისპირო: sirTule)  
2)  danawevreba-wesrigi (sapirispiro: daunawevrebloba, 
erTmaneTTan   

     daukavSirebloba)  

      3)  lapidaroba-gamokveTiloba (sapirispiro: მიდებ–მოდება –  

   Weitschwefigkeit) 

4) damatebiti stimulacia (sapirispiro: დამატებოთი 

სტიმულაციის   
    uqonloba). 
 

1.   ubraloeba _ sirTule.  

 
es Tvisebebi საკუთარ Tavs შემდეგნაირად წარმოადგენენ: 

 

ubraloeba: „მე მქვია უბრალოება. Cemi naTqvami advili 

gasagebia. me mokle winadadebebს და nacnob sityvebs ვიყენებ. 
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specialur terminebs, როგორც წესი, ganvmartav xolme, 

xatovnad, TvalsaCinod vlaparakob ise rom yvelas 
SeuZlia raRaca war-moidginos. vlaparakob, rogorc 
normaluri adamiani da ara rogorc mecnieri“. 

sirTule: „ჩემი სახელია სირთულე. ეს სახელი,  რომელიც 

კონტრადიქტორულად upirispirdeba Cems win სიტყვით 

გამოსულ საპირისპირო  პოლუსს, moicavs ყველა im stilistur 

maxasiaTebეls, romeლic xels uSliს რეცეფციას sityviერ 

da საქმიან doneze და ამასTan უცხო, სპეციალური და რთული 

სიტყვების თუ წინადადებების გამოყენებით sagangebod დახშულ 

ეზოტერულ კონსტრუქციებს qmniს აბსტრაქციის საკმაოდ maRal 

doneზე“ 

 

2.   danawevreba, wesrigi _ daunawevrebloba.  

 

es თვისებები  exeba ukve ara formulirebas, rogorc 

sicxadის  შემთხვევაში, aramed teqstis agebulebas. mokle 

teqstშi es ise mniSvnelovani araa, rogorc grZel teqstშi.  

 

      დanawevreba, wesrigi: 
აი, როგორ წარმოადგენს საკუთარ თავს ტექსტის სიცხადის, 

გასაგებობის ეს მეორე ნიშანი: 
 “ me yvelafers vakeTeb imisaTvis, raTa mkiTxvel-ma 
(msmenelma) orientacia da mTlianoba ar dakargos. rogor 
vaxerxeb amas? imiT, rom vzrunav rogorc garegnul 
danawevrebaze ise Sinagan Tanmimdevrulobaze:  
garegani danawevreba _ winaswar Tqma imisa Tu rogoraa 

agebuli teqsti; abzacebi, qvesaTaurebi, სტრუქტურირება; 

mniSvnelovani adgilebis kursiviT  gamoyofa an xazgasmა. 

Sinagani wეsrigi – ასეთ ტექსტში yvelaferi logikurad 
igeba erTmaneTze ise rom azrobrivi mimarTebebi mkafiod 
Candes ”. 

 
daunawevrebloba, erTmaneTTan daukavSirebloba: 
 “ CemTan erTi azri meores misdevs imisda mixedviT Tu 

rogor gamaxsendeba ისინი. mniSvnelovani sityvebi da 
winadadebebi araa gamoyofili da yvelaferi erTmaneTSia 

areuli. მე აბზაცებს არ გამოვყოფ და mkiTxvelma ar icis 

საითკენ  წავა ყოველივე, უჭირს მიხვდეს, Tu ra kavSirSia erTi 

azri meoresTan. zogjer winadadebebi daukavSireblადაა  

მოცემული erTmaneTis gverdiT.” 
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3.   ლakonurოba, gamokveTiloba _ mravalsityvaoba. 

 

ლakonuroba, gamokveTiloba: “bevri informacia ცოტა 

sityvebiT, სათქმელის mokled, lakonurad გადმოცემა, 

yuradRebიs mxolod mniSvnelovanze გamaxvilebა, zogjer 

ძლიერ შეmokleბა”. 

 

მრავალსიტყვაობა: “neba momeciT Cemi Tavi warmogidginoT: 
Cemi Tvisebebi e.i. is niSnebi romlebic gamomarCeven 

sxvebisgan ukve miniSnebulia ჩემი სახელით. me miyvars 
mravalsityvaoba. xSirad Soridan momaqvs magaliTebi da 
movlenebs dawvrilebiT aRvwer, Tumc SeiZleba ramodenime 

sityviT iTqvas mTavari. zogjer umniSvnelo დეტალებში 

gadaviWrebi da mTavari maviwydeba. შორიდან დაწყების ორ 

შესაძლებლობას ვიყენებ: ერთია ვერბალური მრავალსიტყვაობა ( 

ერთსა და იმავეს სხვადასხვა სიტყვებით ვიმეორებ), მეორე კი 

შინაარსის სიუხვე არაარსებითს ვეხები, შორიდან ვიწყებ და 

ყველაფერს დაწვრილებით აღვწერ). Tumcა dawvrilebiT 

moyola ხშირად ეხმარება mkiTxvels გაგებაში, magram me 

zomaze metი მომდის.” 

optimumi am oridan SuaSiა საZიeბელი. grZeli da mikib-

mokibuli teqsti Zalze mZimea, gansakuTrebiT 

axalgazrdებისთვის. მას ხელიდან უსხლტება arsebiTi da 

ეფანტება yuradReba. ასეთი მაგალითები უფრო იშვიათია ბეჭდურ 

ტექსტებში, მაგრამ ხშირად გვხვდება ზეპირ მეტყველებაში.  
 

4.  damatebiTi stimulacia _ misi uqonloba.  

 

      ტექსტის სიცხადის es ფაქტორი yvelaze naklebadaa  nakvlevi. 
misi mizania  

      კომუნიკაციის პროცესში azrovnebაsთან ერთად mkiTxvelis 

თუ მსმენელის  

      emociebis CarTvac. შულც ვონ თუნი damatebiTi stimulaciis 
Semdeg  

      xerxebს გამოყოფს: 

 

_ საკვანძო და mniSvnelovani adgilebis ნათელსაყოფად 

magaliTebiს  

    მოტანა sakuTari ან mkiTxvelis praqtikidan. 
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_ სურათხატების მოხმობა elementaruli saerTo 
gamocdilebidan mag.  

    სportidan ან სხვა ყველასათვის ნაცნობი სფეროდან  
_ grafikuli gamosaxva. 
_ personifikacia abstraqtuli cnebebisa mag. “ubraloeba” 
laparakobs  

    (იხ. ზემოთ). 
_ SigadaSig sakuTar Tavze laparaki da saqmiani 
SinaarsiT sakuTar   
    TavTan mimarTebaSi moyvana. mag. aRniSvna imisa, Tu 
ratomaa esa Tu  
    is Sinaarsi CemTvis ase mniSvnelovani. mimRebi ufro 
mzadaa miiRos  

    რაიმე informacia, roca gadacemuli informaciis ukan 
gadamcemis  

    Pirovneba სჩანს 
. 
sicxadis gazomva  

  
mas zomaven xuTbaliani skaliT yvela 4 faqtoris  
mixedviT.  
 
 
 

 sirTule 
ubraloeba 

 
 daunawevr
ebloba 
 daukavSir
ebloba 

danawevreba  
wesrigi 
 

  
 mikibv-
mokibva 
 mravalsity
vaoba 

lakonuro- 
ba gamokve- 
Tiloba                                                              
damatebiTi sti- 

+   +   + 0 _  _    _ 

+   +    +    0    _  _    _ 

+   +   +    0    _  _    _ 
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 mulaciis 
uqonl. 

damatebiTi 
stimul 
acia 
 
  sqeli xaziT gamoyvanilia sicxadis mxriv yvelaze 

optიmaluri zo-nebi. eqspertebi aZleven teqstebs 
Sesafaseblad am skalaze da saSua-lo monacemebi 
gviCveneben sicxadis xarisxs. 

 
teqstis sicxadis gaumjobeseba 

 
eqspertebi diagnozs usvamen ama Tu im teqsts. Semdeg 

xdeba imave ტექსტის gaumjobeseba oTxive faqtoris 

მიხედვით. Sedegad gvqonda ori teqsti _ pirvandeli da 
gaumjobesebuli. qve-moT moyvanilia magaliTi pedagogiuri 

Jurnalidan. teqsti exeba komu-nikacias. maswavlebelTa 
umravlesoba Tavs anebebs am teqstis kiTxvas, Tumca yvela 
aRiarebs, rom teqstis Sinaarsi maTTvis uintereso ar 
aris. 
 
    originaluri teqsti:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
teqsti-originali 

 

komunikacia warmoadgens simboluri formebiT interaqcias da iseve, 

rogorc Tavad interaqcia, praqtikulad gamoxatavs Zalauflebriv 

urTierTdamokidebulebas interaqciisa da komunikaciis procesSi myofi 

adamianebisa. aqedan gamomdinare, enobrivi aRzrda unda ganvixiloT, 

rogorc aRzrdis erT-erTi Semadgeneli nawili socialuri moqmedebis 

CamoyalibebisTvis; amave dros socialuri moqmedebis cnebaSi 

+   +   +    0    _  _    _ 

ubraloeba დanawevreba, 
wesrigi 

ლakonuroba, 

gamokveTilო 
ba 

damatebiTi 
stimulacia 

 
  _   _ 

 
     _ 

 
     + 

 
   _  _ 
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moiazreba, rogorc, erTis mxriv, winaswar mocemuli rolebis normaTa 

brmad dacva, aseve, meores mxriv, individualuri, nebsiTi qmedebis 

gamovlineba. imisaTvis, raTa SesaZlebeli iyos racionaluri, da  

sakomunikacio sazogadoebaSi adamianebTan solidaruli qmedeba, 

calkeuli ena unda asrulebdes ara mxolod analitikur-kognitiuri 

procesebis artikulaciis mediumis funqcias, aramed, amavdroulad, 

uSualod socialur urTierTobebze refleqsuri komunikaciis 

saSualebis, da agreTve subieqturi, sakuTari Tu ucxo ganzraxvebisa 

da moTxovnilebebis interpretaciisa da komunikaciis funqciasac. es 

ki sxvadasxva enobrivi kodebis codnis garda, moiTxovs mgrZnobelobas 

enis pragmatikis gansxvavebul niuansebSi gamovlenil mniSvnelobaTa 

Sinaarsisadmi. 

 

 

martivi versia (teqstis ufro gasagebi versia): 
 

 

komunikacia niSnavs sityvebiT an sxva simboloebiT erTmaneTze 

reagirebas da erTaneTze gavlenis moxdenas; amasTan, es niSnavs: 

Zalauflebis ganxorcielebas. 

aqedan gamomdinare, enobrivi aRzrda moiazrebs aseve aRzrdas im 

TvalsazrisiT, Tu rogor unda moveqceT sxva adamianebs, anu es aris 

aRzrda socialuri moqmedebebisaTvis. rogori unda iyos maSin 

socialuri moqmedeba? da ras unda mieqces yuradReba enobrivi 

aRzrdisas, rom mizani miRweul iqnas? 

 

aRzrdis mizania „socialuri moqmedeba“: ar imoqmedos adamianma brmad, 

roca sxvebi misgan amas moiTxoven. amasTan ara marto ar gaakeTos da 

ar dauSvas is, rac Tavad surs, aramed, sxvebTan erTad gonivrulad 

ganixilos sakiTxi da Sedegad SeTanxmebulad imoqmedos.  

 
enobrivi aRzrdis funqcia: ena mxolod azris sityvebiT gadmosacemad 

araa saWiro. es unda moiazrebdes aseve Semdegs: „rogor veqceviT 

erTmaneTs?“ aseve: „ra ganzraxvebi da moTxovnilebebi unda imalebodes 

Cemi da sxvisi naTqvamis miRma?“ 

amisaTvis unda viswavloT sxvisi gageba, radganac isini TavianT 

mosazrebebsa da moTxovnilebebs Cvengan gansxvavebulad gamoxataven. da 

kidev: Cveni mgrZnobiareba im mimarTulebiT unda ganvaviTaroT, rom 

ukeTesad SegveZlos imisa gageba, Tu ras gulisxmoben adamianebi, roca 

isini raRacas amboben.    
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informaciis gasagebad miwodebis treningi 

 
am unaris gaumjobeseba mowodebebiT da rCevebiT 
SeuZlebelia. treningis pirveli safexuria, teqstis 
Sefasebis unaris gamomuSaveba zemoT moyvanili cxrilis 
mixedviT. esaa aRqmis gavarjiSeba. qcevis Sesacvlelad 
naxevari amiT miRweulia. meore naxevarSi movarjiSe adgens 
mokle teqstebs da mere xdeba Sedareba eqspertebis mier 
Sedgenil analogiur teqstTan. jer xdeba oTxi faqtoris 

nawil–nawil, saTiTaod gavarjiSeba, mere yvelasi erTad. 

praqtikam gviCvena, რომ es unari ar არის Tandaყოლილ, igi 
daswavladia. 
 
 
 
cnobis mimarTebiTi aspeqti 
 
 
_ mimoxilva (“rogor melaparakeba”?) 
 
momRebi SeiZleba eTanxmeba Sinaarss, magram is reagirebs 
imaze Tu ro-gor mimarTavs mas gadamcemi. aq Cans gadamcemis 
mxridan: “aseTi mimarTeba maqvs SenTan”, “ase gxedav”. es Cans 
formulirebaSi , intonaciaSi, mimikaSi da JestebSi. 
  Tu TviTgacxedebis aRqmisas mimRebi fiqrobs “aha naxe vin 
yofilxar”. mimarTebis aspeqti mas pirovnulad exeba da 
piriqiTaa mimarTuli (“ro-gor aseTi var?”). saojaxo 
TerapiaSi cnobilia, rom es aspeqti xSirad ga-damwyvetia 
col-qmruli urTierTobisas. 
  es “rogor aseTi var?” rogorc aRvniSneT zemoT me-
koncefciaze ax-dens gavlenas da adamians uyalibebs 
Sesabamis TviTxats. es mniSvnelovania bavSvis aRzrdisas, 
vinaidan aRzrda is ki ar aris ramdeni Sevaswav-leT, aramed 
mimarTebis sferoSi ra uwyebebs vaZlevT bavSvs. es 
mimarTebiTi uwyebani ara marto konkretuli adamianebisagan, 
aramed sazogadoebrivi institutebisagan momdinareobs. 
 
mimarTebis ori aspeqti.  
 
esaa “Sen”-uwyeba (“Cems TvalSi Sen es xar”) da “Cven”-uwyeba 
(“Cven aseTi mimarTeba gvaqvs erTmaneTTan”). xSirad isini 
erTad arian mocemuli da maTi gancalkeveba Znelia, magram 
saWiro. jer “Sen”-uwyebebze visaubrebT, mere ki “Cven”-
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uwyebebze. mimarTeba – urTierToba ganawilebuli iqneba: 
moqmedebis jvaredini modeli da transaqciuli analizi. 
 
mimarTebis analizis instrumentebi 
 
qcevis jvaredini modeli.  
 
arsebobs ori teqnika mimarTebis mxriv mimRebis 

არათანასწორად მიღებისა _ damcireba  da meurveoba anu თუ ამას 

სკალის სახეს მივცემთ: 1) dafaseba – damcireba da 2) 

warmarTva/meurveoba – გადაწყვეტილების თავისუფლების აღიარება. 
 
1. dafaseba niSnavs gadamcemis mier mimRebisadmi pativiscemas, 
imas rom is Tanasworuflebiani pirovnebaa. esaa zrdiloba, 
taqti, gamxneveba da reversiuloba e.i. gadamcemi iseve 
elaparakeba mimRebs, rogori laparakis uflebac mimRebs 
aqvs piruku gadamcemTan ise, rom maTi urTierToba ar 
gafuWdeba. 
2. damcireba. gadamcemi ganixilavs mimRebs rogorc 
arasrulfasovan pi-rovnebas, amcirebs tuqsavs zevidan 
elaparakeba. igivea seriozulad ar miReba, devna, Sercxvena. 
es mimarTeba xasiaTdeba arareversiulobiT e.i.  mimRebs ar 
aqvs ufleba iseve moeqces gadamcems, rogorc mas moeqca igi. 
 
2) warmarTva, damoZRvra. aq gadamcemi mimRebs azrovnebaSi da 
moqmedebaSi sakuTari gavlenis qveS aqcevs. miTiTebebi, 
instruqciebi, kiTxvebi, akrZa-lvebi da sxva amgvari mimarTeba 
protests iwvevs mimRebSi. xSirad bav-Svis da mozardis 
TviTneboba protestia meurveobis winaaRmdeg.  
  arsebobs mimarTebis aspeqtis diagnostikis saSualeba, esaa 
koordinat-Ta sistema (jvari), sadac yvela adamiani fasdeba 
Zalze damafasebel da Zalze damamcirebel mimarTebebs 
Soris. 
  
 
 
                       warmarTva / damoZRvra 
 
 
     avtoritaruli stili          patriarqaluri stili 
                                           
 
upativcem-                                                  
pativiscema 
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loba damcireba    ___________________________          
dafaseba 
 
 
   

     mimSvebi (laisse-faire) stili      partnioruli 
socialurad 
                                        integrirebuli stili 
                    
 
arsebobs sufTa formebi, magram rasakvirvelia arsebobs 
Sereuli formebic, roca gadamcemi pativiscemas amJRavnebs, 
magram warmmarTveli da dammoZRvravia, mimRebi pativs ara 
scems da Tan dominirebs da a.S. 
magaliTi 14 wlis gogona: „dediko, me jinsebs Cavicvam, 
kargi?” oTxi ti-pis deda sxvadasxvanairad upasuxebda. 
 
                    warmarTva / damoZRvra 
 
 
    xom ar gagiJdi!                    ara sayvarelo dRes es  
    Savi kaba unda                     mTlad kargi ar iqneba, 
    Caicva, morCa                       Caicvi ra Seni Savi 
kaba? 
 
upativcemloba   _________________________     pativiscema 
                                           
    rac ginda is qeni                  vwuxvar, magram mTlad 
sazeimod ar 
    did Wkuas ver mogTxov            gamoiyurebi, Tumca, 
etyoba, Sar- 
    mainc                               valSi ufro kargad 
grZnob 
                                        Tavs, ara? 
 
sxvaTa upativcemloba arbilebs  sakuTari 
arasrulfasovnebis grZnobas (adleri), magram ara 
xangrZlivad. es stilebi sakmaod Rrmad zis adamianSi da 
maTi swrafad Secvla SeuZlebelia. 
 
transaqciuli analizi 
 
qcevis jvaredini modelis garda mimarTebis garkvevisTvis 
transaqciuli analizis gamoyenebac SeiZleba. transaqciuli 
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analizi (e. berni, zrdasrulTa TamaSebi) e. w. mSoblebis mes, 
bavSvobis mes, da zrdasrulis mes. 
 
mSoblebis me - esaa yvelaferi rasac mSoblebi gadascemen 
bavSvs: daxmare-ba, dacva, cxovrebiseuli sibrZne, 
gafrTxilebebi, miTiTebebi da akrZal-vebi, warmodgenebi 
imaze Tu rogori unda iyo. komunikaciis dros am nawilidan 
xSirad ismis:”es dRevandeli axal-gazrdoba” da Civili 
amaze. 
 
mSoblebis mes ori aspeqti aqvs: 1) kritikul _ ganmkiTxav _ 
moralistu-ri da 2) mzrunvelobiTi. 
 
 
 
 
kritikuli  ____________ mSoblebis me _______________ 
mzrunvelobiTi  
 
Tu mec wesrigi                                     modi 
Caicvi jempri, ci- 
meqneba, Tveni saq-                                   va gareT 
mec ukeT wava 
 
 
 
bavSvobis meSi mocemulia bavSvobisdroindeli yvela 
grZnoba da reaqcia. 
yvela adamiani samgvarad iZleva reaqcias:  
 
1) bunebrivad (mxiarulad, ancurad, spontanurad);  
2) konformulad, Semgueblurad (damjered, qeddadrekilad);  
3) meamboxed (jiutad, uxeSad, ganawyenebiT). 
 
 
 
                              bunebrivi 
 
 
 
  
                            bavSvobis  me  
 
 



                                                                       50 

 

 
          Semguebluri                           meamboxe 
 
 
 
 
zrdasrulis me afasebs faqtebis realobasTan mimarTebas da 
gadaamowmebs mSoblebis mesa da bavSvobis medan momdinare 
impulsebs mizanSewonilebis TvalsazrisiT. kargad 
Camoyalibebuli zrdasruli me uSvvebs mxolod im normebs 
da Rirebulebebs mSoblebis medan, romlebic dResac 
adeqvaturni sCanan da mxolod im nawilebs bavSvobis me-dan, 
romlebic situacias Seesabameba.   
 
roca CvenSi zrdasruli me moqmedebs, Cven varT saqmiani, 
informaciuli, makonstatirebeli, analizuri, informaciis 
momTxovni da vtovebT gonieri adamianis STabeWdilebas da 
partniorsac amave doneze mivmarTavT. 
 
samive me legitimuria da faseuli, magram urTierTobis 
partnioruli stili ZiriTadad emyareba zrdasrulis mes, 
bavSvobis bunebriv mes da mSoblebis mzrunvel mes. 
gadamcemis uwyeba misi erT-erTi medan modis da mimarTulia 
erT-erTi mesadmi mimRebSi, axdens mis provocirebas, 
cdunebas. mag. kritikuli mimarTebis medan momdinare uwyeba 
ufro xSirad Semgueblur an meamboxe bavSvobis mes 
provocirebas axdens mimRebSi da (piriqiT!) mag. Sefi: “meti 
wesrigi gmarTebT, qalbatono qeTevan”. mdivani: ”Tu Tqven 
yvelarferi ukeT iciT, Tavadve miawesrigeT Tqveni qaosi”. 
 
    
 
  mSoblis me 
 
 
  zrdasruli me 
 
 
  bavSvobis me 
 
 
        Sefi                      mdivani 
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Cveni pirveli magaliTi:”Sexede mwvanea” aris saqmiani 
informacia or zrdasrul mes Soris, magram 
qvezRurblovnad qmris mSoblebis me mzru-nvelobiT uwyebas 
mimarTavs (StrixiTaa qvemoT gadmocemuli). 
 
 
  mSoblis me                             mSoblis me 
 
 
 
  zrdasruli me                          zrdasrulis me 
 
 
 
  bavSvobis me                            bavSvobis me   
 
 
 
       qmari                                   coli 
 
 
cols SeuZlia sxvadasxvagvarad upasuxos qmris sityvebs. 
faruli transaqcia mas ubiZgebs pasuxisken, romelic 
bavSvobis medan momdinareobs: Semgueblurad (a) an meamboxed 
(b) Tumca SesaZlebelia reaqciebi zrdasrulis medan (c) an 
mSoblebis medan (d). orive ukanaskneli reaqcia qmris farul 
transaqcias xvdeba. 
   
     a) mapatie, dRes yuradReba modunebuli maqvs. 
   b) Tavadac kargad vxedav. 
     c) gmadlobT rom miTxari. 
     d) RmerTo Cemo, ra mouTmeneli xar. vinc saWesTan zis, mas 
yovel wuTs   
     xels ar uSlian. 
 

 

   mSoblis me                     d  მშობლის მე 
 
 
 

   zrdasrulis me                 c ზრდასრულის მე 
 
 
                                                                         b 
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   bavSvobis me                     a ბავშვობის მე 
 

 

                               
         qmari                 coli 
 
 
 
sxvisi xati  

 

 
urTierTobebi maSinaa problemuri roca Cemi xati sxvaze ar 
emTxveva missave TviTxats. ori ram uSlis xels sxvis aRqmas: 
proeqcia da gada-tana. 

 
proeqcia. garkveuli mSvinvieri procesebi, romlebic CemSi 
mimdinareoben SeumCneveli rCebian CemTvis da maT  vxedav 
sxvaSi. esaa grZnobebi rom-lebsac me CemSi ar vaRiareb, 
vinaidan Cems TviTxats ar Seesabamebian. sxvaSi ki zedmetad 

mgrძnobiare var maT mimarT. 

 
gadatana. roca sxva raRaciT CemTvis mniSvnelovan adamians 

magonebs (xma, Tmა, saxe და ა. შ.), masze gadamaqvs grZnobebi, 

romlebic am ადამიანტან makavSirebda. mag. ufross undoblad 

vekidebi, radgan mgonia, pativs ara mcems (სხვა უფროსი 
gamaxsenda). 
 
 
 
   
brZola mimarTebis defaniciisTvis 
 
 

aqamde mimarTebis aspeqtis erT mxares vixilavdiT _ „Sen“–

uwyebebs. axla ganvixilavT „Cven“_uwyebebs e.i. თუ რას 
fiqrobs gadamcemi massa da mimRebs Soris mimarTebaze, roca 
AA da B erTmaneTs xvdebian isini unda SeTanxmdnen imaze Tu 

ra SeiZleba da ra – ara. yoveli qceva meore adamianis mimarT 

Seicavs mimarTebიs, urTierTobis defიniciasac. es 

gardauvalia rogorc gadamcemisaTvis, ise mimRebisTvisac – 

miiRos an uaryos es defიnicia. 
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mimRebis oTxi reaqcia SemoTavazebul mimarTebaze.  

 

haleis (1978) mixedviT mimRebis მხრიდან შესაძლებელია oTxi 
reaqcia mimarTebis gadamcemiseul defaniciaze: 

 
miReba. mimRebs gadamcemis qceva maTi urTierTobisTvis 
“sworad” (Stimmig) miaCnia. mag. urTierTmimarTeba, erTad 
sicili raime xumrobaze, pasuxis gacema kiTxvaze, zogjer 
uaris Tqma moTxovnaze (“Tumca imas ver gavakeTeb, rasac 
mTxov, magram Cveni urTierTobisTvis sworad mimaCnia amgvari 
moTxovna”). 

 

დაშვება (Durchgehen lassen). aq mimRebi mimarTebis წყაროსეულ 
defanicias ar eTanxmeba, magram cxadad ar ewinaaRmdegeba 
mas. mag. maswavlebeli saqmian pasuxs aZlevs mowafis 
Tavxedurad formulirebul kiTxvas. 

 

ukugdeba (Zurückweisen). aq mimRebi mkafiod agrZnobinebs 
gadamcems, rom mimarTebis implicitur uwyebas ar iRebs. is 

ambobs:”ara, me ase ar vuyureb Cvens mimarTebas”. 

ignorireba (= არაფრად ჩაგდება). aq mimRebi araviTar ღია 

reaqcias ar iZleva da amiT იუწყება : ”Sen CemTvis araferს ar 

წარმოადგენ”. 
 
 
              miReba             
   A _ mimarTebis definicia                 
_______________________  B 

       _________________________                     (diax) 
       (Cven aseTi mimarTeba gvaqvs                       
        erTmaneTTan, ara?)                              
”daSveba”   
                                               
_______________________                    
                                                (rogor giTxra, 
principSi  
                                                 ara, magram 
iyos!) 
                                                       
                                                         
ukugdeba 
                                                
_______________________ 
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                                                     (ara, Cemo 
kargo) 
 
                                                          

იgnorირება 
                                                
_______________________ 
                                                   (araviTari 
komentari) 
 
 

ჰაlეis azriT, Sizofreniuli simptomia mimarTebis 

defიniciaze xSirad uaris Tqma. ise Cven gvaqvs defიniciaze 

uaris Tqmis saSualebebi mag. TiTqos ver davinaxe (”nეviJu”). 

 

mimarTebაTa (urTierTobaTa) sami ZiriTadi saxe 

 
haleis mixedviT A –sa da B-s Soris urTierTobis sami 
ZiriTadi kate-goria arsebobs. 

 

simetriuli mimarTebebi (urTierTobebi). esaa iseTi 

mimarTeba, roca A da B erTmaneTis miმართ msgavs qcevebs 

axorcieleben. mag. ოriveნი erTსა da იმავე winadadebas 

ayeneben, ვინმეს akritikeben da a.S. 

 
Semavsebeli mimarTebani. erTi avsebs meores. mag. erTi 
kiTxvas svavs, me-ore pasuxobs, erTi ubrZanebs _ meore 
emorCileba.  

 

მetაkomplementარuლi mimarTebani. ერთი შეხედვით მხოლოდ 

სიმეტრიული და კომპლემენტარული ურთიერთობები არსებობს. 

მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩავუკვირდებით aris situaciebi roca A 

aiZulebs B-s იბატონოს (dominirebდეს) masze (A-ze), marTos ის 
an daexmaros mas. aq TiTqos B-s aqvs upiratesoba, magram 

ufro maRal საფეხურზე A-s aqvs upiratesoba, ვინაიდან მან 

გამოიწვია ეს კომპლემენტარული ურთიერთობა. amas halei 

uwodebs metაkomplementarul mimarTebas. ისიც  შეიძლება (და 

ხშირად ხდება კიდეც ასე), რომ A-მ აიძულოს B მიიღოს ის როგორც 

თანასწორი. ეს იქნება სიმეტრიული ურთიერთობა. სხვა სიტყვებით, 

შეიძლება A-მ მისცეს B-ს სიმეტრიული ურთიერთობის საშუალება ან 

მოსთხოვოს მას ასეთი ურთიერთობა.  ეს ქმნის პარადოქსულ 
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სიტუაციას პარტნიორთა ურთიერთობაში.                              mag. 

xSirad qmari თხოვს ცოლს iyos მისი Tanaswori partniori da  

emansipirebuli ქალი. coli გადაუჭრელი dilemis winaSea 
radgan aq aris ormagi dabma. rasakvirvelia samive forma 
SeiZle-ba erTi urTierTobis SigniTac gamovlindes.  
 
manevrebi urTierTobaSi  

 
gacnobis pirvel etapze xdeba მიმართების urTierTdefიnicia. 
magram arsebobs agreTve arsebuli urTierTobis xelaxali 

defიnicia. amas uwodeben “manevrebs”. manevri SeiZleba 
kiTxvis, brZanebis komentaris da a.S. saxiT gakeTdes. mag. 

mowafe maswavlebels: “amjerad kargad moგიmzadebiათ 
gakveTili”_ esaa simetriuli manevri, vinaidan aqamde 

მსოლოდ maswavlebels hqonda ufleba komentari gaekeTebina 

და შეეფასებინა მოსწავლის პასუხების ავ–კარგიანობა, მოსწავლის 

კომენტარი კი მას და მასწავლებელს თანასწორად განიხილავს.  

 
  magaliTi: studenti gogo da axalgazrda kaci. 

 

  kaci: SeiZleba Camოvjde? (parkSi skamze, სადაც გოგონა უკვე 

ზის). is gogos   
  abarebs Tavis beds,  
  vinaidan parkSi  CamojdomisTvis es kiTxva ar aris saWiro. 
esaa   

    metაkomplementaruli mimarTeba. 
  gogona: cxadia (aixedavs da warbs SeiWmuxnis). 
  kaci Camojdeba da saTvalis wmendas iwyebs, gogo ki 
kiTxvas agrZelebs. A am dros Camoivlis Zveli matarebeli.     
  kaci: bebias matarebeli (cota ironiulad) 
  gogo: hm (icinis) 
 
mimarTebeTa uwyebebis xangrZlivi zemoqmedebani: me 
koncefcia 
 
mimarTebis aspeqti bavSvobidan did gavlenas axdens 
adamianis TviTxatis Camoyalibebaze. adamianis warmodgena 
sakuTar Tavze adleris mixedviT pirovnebis gadamwyveti 
maxasiaTebelia. rodesac adamians ar aqvs sakuTar Tavze 
maRali warmodgena anu mas sakuTari arasrulfasovnebis 
grZnoba awuxebs, maSin is an morCilebas irCevs sxvebTan 
urTierTobisas an gamudmebiT usvams xazs sakuTar 



                                                                       56 

 

mniSvnelobas, yvela saSualebiT cdilobs sxvebs daumtkicos 
Tu raoden mniSvnelovani pirovnebaa. rodesac adamians 
ganumtkicdeba me koncefcia, is mxolod iseT gamocdilebas 
uSvebs, romelic mis me koncefcias Seesabameba, sxvas ki 
gandevnis.  
 
me-koncefciis Camoyalibeba Sen _ uwyebebis da etiketebis 
mikvriT 
 
bavSvobidan mniSvnelovania pirovnebebis Sen-uwyebebi: 
“sulelo! Sengan araferi gamova”, “Sen Cemi sayvareli bavSvi 
xar!”, “teqnikuri niWi ar gaqvs!”, “kargad SegiZlia xato”, 
esaa eqsplicituri Sen-uwyebebi. 
arsebobs implatatiuric, gamouTqmelic sadac Cans mimarTeba 
bavSvTan. SeiZleba mTavari uwyeba mSoblebisa iyos:”Sen 
sasurveli bavSvi xar” an  
“Sen arasasurveli bavSvi xar”. es aRebeWdeba bavSvs da 
mTeli cxovreba mihyveba. 
 
institutebi da sazogadoeba rogorc Sen uwyebaTa 
gadamcemni.  
 
mag. “SenisTana aq aTasi modis” da sxva aTasi magaliTi. 
 
uqnaras etiketi.  
 
mag. kriminaluri karieris Camoyalibeba xdeba TandaTan. 
TandaTan uyalibdeba bavSvs TviTxati: ”me uqnara, uvargisi 
vinme var”. amas Tavisi safexurebi aqvs. 
 

1. bavSvis qceva romelsac is TviTon uwyinarad da 
saxalisod miiCnevs, mozrdilTa mier “cudad”, 
“borotad” kvalificirdeba. 
 

2. bavSvi jer Tu Tvlida rom mas ver gauges, usamarTlod 
moeqcnen, mere sakuTari Tavis mimarT definciis cvlis, 
gansakuTrebiT Tu mozrdilebi mxolod mis qcevas ki 
ara, mTlianad mis pirovnebas akritikeben. 
 
 

3. am xelaxali definiciisas bavSvi devianturi 
identurobis Zebnas iwyebs is ukavSirdeba sxva 
“SemCneul ” Tanatolebs. aq yalibdeba bandebi, iqmneba 
normebi, romlebic amgvar etikets jildod aRiqvamen. 
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4. protestis gaZliereba xdeba imiT, rom isini gangeb 

midian konfliq- 
tebze samarTaldamcav  organoebTan, policiasTan, 
iusticiasTan. 
 

aq paradoqss viRebT. am organoebis mier kriminalTa devna 
aZlierebs am ukanasknelTa ukve Camoyalibebul me-
koncefcias. 
 
TviTxati, rogorc gamocdilebis „Semoqmedi“.  
 
Camoyalibebuli TviTxati Tavis Sesabamis gamocdilebas 
„qmnis“. amisa-Tvis aris ori meqanizmi: Tavis arideba da 
damaxinjeba _ sxvagvari interpretacia. orive meqanizmi 
gamoiyeneba rogorc gare ise Sinagani gamocdilebis (mg. 
grZnobebi, motivebi) mimarT. 
 
arideba. mag., Tu me vici rom teqnikuri niWi ar maqvs maSin 
Tavs varideb Sesabamis situaciebs da droTa ganmavlobaSi 
marTla uunaro vxdebi am sferoSi vinaidan varjiSis 
saSualeba ar gamaCnia da e.i. ikvreba biwieri wre. aq adamiani 
arCevs iseT situaciebs, sadac “damarcxebisagan” garanti-
rebulia. 
  Zalze saSiSia pirovnuli ganviTarebisaTvis roca 
negatiur TviTxatis generalizacia xdeba (“me isedac aravis 
ar vuyvarvar”). am dros adamiani Tavisi qceviT marTla 
axdens provocirebas sxvebis mxridan antipaTiisa. 
 
damaxinjeba. am dros Tavis arideba ar xdeba, magram zogi 
gamocdileba, romelsac SeuZlia kiTxvis niSnis qveS 
daayenos arsebuli me koncefcia da romelic, adamianis 
azriT, ewinaaRmdegeba mis TviTxats, Tumca miiReba mis mier, 
magram damaxinjebuli aRqmis gamo misi misadageba xdeba 
TviTxatTan. 
 
Sinagani gamocdilebis acileba da damaxinjeba.  
 
am dros Cven ver vamCnevT, ar vutydebiT sakuTar Tavs iseTi 
grZnobebis, Tvisebebis da a.S. arsebobaSi, romlebic 
ewinaaRmdegebian Cvens me koncefcias. 
 
rojersis fsiqologia mimarTulia am grZnobaTa 
aRiarebisaken, maTi adeqvaturi aRqmisaken. 
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rogor unda mivudgeT mimarTebis (urTierTobis) darRvevebs  
 
roca Tavad saubris partniorebi ver axerxeben komunikacias 
fsiqologs uxmoben. is ki saTanado atmosferos Seqmnis 
garda Semdeg funqciebsac asrulebs: 
 

1. urCevs mimarTebis eqspliciturad gamoTqmas (“saqmiani” 
argumentaciis Sewyveta). 
 

2. Sefaruli me-uwyebebs gamoavlens, maTi “bebiaqali” 
xdeba. 
 
 

3. survilebis gamoxatvas urCevs anu Ria apelaciisken 
mouwodebs (svla momavlisken da ara warsulisken _ 
aRSfoTebisa da ganrisxebisaken). 
 

  misi intervencia kvadratis formiT asset saxes iRebs 
: 
 
                          saqmiani Sinaarsi 
 
 
        me-uwyebebi survilebi 
    (TviTgacxadeba) 
(apelacia) 

 
                      Eeqsplicituri, mimarTebiTi 
                              gamoTqmebi 
 
 
 
  komunikaciis fsiqologis erT-erTi teqnikaa „alter-egos” 
teqnika. ro-ca is iRebs erT-erTi partnioris rols da mis 
nacvlad laparakobs _ xan erTi xan meore mosaubris 
nacvlad, Tan maT ukan dgeba, uyurebs maT konfliqts. 
mniSvnelovania rom man samarTlianad ilaparakos orives 
magivrad da ar Seqmnas romelimesTan koalicia. 
 

 
(datoveT saqmiani 
done) 
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Sulc fon Tuns magaliTad kvlav mohyavs dedisa da 
qaliSvilis zemoT ganxiluli dialogi. Komunikaciis 
fsiqologis Carevis Sedegad irkveva, rom aq ojaxis saerTo 
situaciaa mniSvnelovani, radgan dedas ar siamovnebs marto 
saxlis funqciebi (sarecxi, samzareulo . . .), radgan hgonia, 
rom Tanaswor adamianad ar aRiqvamen, ver grZnobs siTbos da 
a. S.. esaa sistemuri midgoma _ marto „simptomis matarebeli“ 
ki ar ganvixiloT aramed mTeli konteqsti. 
 
mimarTebis „funqcionalizeba“ (“modi erTxelac vcadoT da 
viyoT adamianurebi”).  
 
rodesac viciT, rom saqmiani TanamSromloba mxolod maSinaa 
nayofieri, Tu mimarTebis aspeqti gamarTulia, es garkveul 
safrTxesac Seicavs. Es safrTxea mimarTebiT manipulirebis 
survili imisaTvis, raTa efeqturi gavxadoT muSaoba. roca 
B-m icis, rom karg mimarTebas A-s mxridan garkveuli 
funqcia aqvs dakisrebuli anu is xelovnuria da imitom 
„keTdeba“, rom maRali efeqti iqnes miRweuli. es iseTive 
safrTxea urTierTobisTvis rogorc fsiqologizacia. 
komunikaciis fsiqologi adamianis Rirsebebis damcveli unda 
iyos da ara manipulatori. 
 
                    cnobis apelaciuri mxare 
  
 
arsebobs: 
 
_ faruli apelaciebi 
_ paradoqsuli apelaciebi 
_ Ria apelaciebi 
 
komunikacias ori mxare aqvs: gamoxatva da zemoqmedeba.  
 
arian adamianebi romelTaTvisac mTavaria raRac gamoxaton 
da zemoqmedebaze orientirebulebi ar arian da arian 
iseTebi, vinc zemoqmedebazea orientirebuli. 
 
 
 

 
 gamoxatva 
 
 

  
 zemoqmedeba 
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 tirili                tirilis 
„Rilakebze“ daWera 

 
 
 qeba                    moferebis 
danaklisi 

 
 
 informireba           tendenciurad 
informireba 

 
 
 Txroba                 moralis kiTxva 
 
 
 
Sesabamisad komunikaciis trenings ori mimarTuleba aqvs: 
gamoxatvis treningi da zemoqmedebis treningi.  
 
pirveli tipis treningi ufro Terapiuladaa orientirebuli. 
aq mniSvnelovania TviTaRqmis unaris ganviTareba, raTa 
gavigoT, Tu ra xdeba CvenSi, SevamCnioT sxeulis signalebi. 
aq mTavaria TviTgacxadebis unari da auTenturi saubari. 
Treningis am mimarTulebas did mniSvnelobas aniWebs 
humanisturi fsiqologia, romlis kredos am konteqstSi 
kargad gamoxatavs ruT konis gamonaTqvami:  „me ase mwams: Tu 
sakuTar Tavs gamovxatav sxvaze zemoqmedebis survilis 
gareSe, me ukve zemoqmedebas vaxden“.  
 
meore tipis treningisas mizania sxvaze zemoqmedebis unaris 
gaZliereba. magaliTad ritorikis kursebSi aswavlian 
sakuTari Tavis ise gamoxatvas, ganzraxvis ise miwodebas, 
rom mimRebze didi StabeWdileba moaxdinon da mas apelaciis 
Sesabamisi nabiji gadaadgmevinon. aseTi treningis magaliTia 
aseve menejerebis treningi, romlis saTauria, vTqvaT, 
„rogor SevZloT TanamSromelTa motivireba?“ aseT 
treningSi monawileebs gamoumuSaveben iseTi komunikaciis 
unars, rom man moaxerxos TanamSromelTa srulad CarTva 
organizaciis Tu firmis saqmianobaSi. 
 

 
TviTgacxadeba 

 
mimarTeba 

 
Sinaarsi 
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zogierTi apelaciis uSedegoba 
      
mimarTebiT ganpirobebuli alergia apelaciaze. dedisa da 
qaliSvilis zemoT ganxilul magaliTSi qaliSvils 
azrianad miaCnia Sinaarsi, magram is ar iRebs Wkuis 
swavlebas. xSirad mimRebis alergia apelaciaze iwvevs 
gadamcemis gaubedaobas (maswavlebeli, xelmZRvaneli . . .) da 
viRebT fsevdo-demokratias. saqme isaa, rom zogi situacia 
iseTia, rom iTxovs pirdapirobas, direqtiulobas. am dros 
sworia ara gaubedaobiT gamowveuli fsevdo-demokratia, 
aramed mkacri „gaakeTe esa da es“. 
 
 
apelacia uvargisia „Rrma“ cvlilebebis gamosawvevad. mag. 
„giyvardeT erTmaneTi“, „nu iqnebi eWviani“. es Tvisebebi ufro 
Rrmad devs adamianSi, vidre apelaciisTvis misawvdomi 
sferoa. amitomac apelaciebs gaurbis saubris Terapia 
(rojersi). aseT situaciebSi aqtiuri mosmena gacilebiT 
ufro efeqturia da met Sanss iZleva, rom klientma Tavad 
Secvalos arasasurveli qceva. 
 
apelacia rogorc pirvelqmnili gancdis „moparva“.  rodesac 
adamians Txoven iseTi moqmedebas, ris Sesrulebasac is 
isedac apirebda, misi fsiqologiuri Rirebuleba ecema. mag., 
biWi apirebs mamis gaxarebas imiT, rom baRs dabaravs. mama ki 
mas winaswar Txovs igives. biWs xasiaTi ufuWdeba da ar 
akeTebs imas, rasac Tavadac apirebda. gasagebia, rom 
adamianebs surT Tavad iyvnen gasakeTebeli saqmis 
wamomwyebni. 
 
apelaciebi aferxeben spontanur qcevas. anu „iyav 
spontanuri“ _  (vaclavikis paradoqsi). qmari iSviaTad Cuqnis 
cols yvavilebs, Tan mxolod im SemTxvevaSi, rodesac coli 
amas Txovs. Qali eubneba: „erTxel Seni iniciativiTac maCuqe 
yvavilebi!“ qmars es spontanurobas ukargavs. 
an: melanqoliks cxovrebis momxibvlelobaSi arwmuneben, is 
ki ufro naRvliani xdeba, radgan xedavs, Tu ra uazrod 
iqceva („nu xar ase mowyenili!“). 
 
gamousadegari apelaciebi. Igulisxmeba kontrproduqtuli 
apelaciebi, romlebic sapirispiro Sedegs aRweven 
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danarTi I 
 
ix. Tavi ukukavSiri 
 

 

 

ukukavSiri  

 

 

 

 

adamianebs Soris 

adekvaturi urTierToba 

emyareba unars...  

 

 

 

 

 

garSemomyofTa mimarT swori qceva, sxvaTa 

Soris, emyareba unars da mzadyofnas, rom 

daakvirde sakuTar Tavs da warmatebebisa 

da warumateblobebisagan iswavlo. amasTan 

SesaZloa miTiTebebi, romlebic sakuTar 

qcevasa da sakuTar qmedebebs exeba, 

faseuli daxmareba iyos. yvela 

TanamSromelma, maT Soris xelmZRvanelma 

pirebma, amgvari miTiTebebi Riad unda 

miiRon da sxvebsac amave saxiT unda 

daexmaron. imas, vinc kritikul miTiTebebs 
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rom sakuTar qcevaze 

sxvaTa miTiTebis 

safuZvelze iswavlo...  

 

 

da Tavadac aseTi 

miTiTebebi gasce. 

 

 

 

 

 

mzardi kompleqsuroba 

zrdis 

urTierTdamokidebulebas... 

 

 

 

 

da aucileblobas rom 

adamianuri 

moTxovnilebebi 

seriozulad iqnas 

miRebuli. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavdapirvelad saWiroa  

sakuTar qcevaze 

miTiTebebis aRqmis 

swavla. 

 

 

 

mxolod aRqma araa 

sakmarisi! 

 

 

iZleva, ar SeiZleba amis gamo ziani 

miadges. 

 

miTiTebebi, romlebsac sxvebi iZlevian, 

raTa es sakuTari qcevis 

dasaregulireblad gamoiyenon, ufro 

carieli sityvebia, vidre saqme! – zogierT 

miTiTebis mosmena ar siamovnebT. amitom mas 

uyuradRebod toveben; is arasasiamovnoa – 

da damamcirebeli. zogierTi miTiTebis 

micema ar siamovnebT; isini uxerxulia da 

SesaZloa saziano Sedegebi mohyves. 

 

sakiTxis mosagvareblad sakuTarisa da 

sxvaTa qcevis mniSvneloba, e.i. interesebis 

gadakveTa pirad da saqmian doneze 

gvaiZulebs gavaanalizoT miTiTebebi da 

ukureaqciebi, romlebic Cvens sakuTar 

qcevazea mimarTuli. arasasurvelia didi 

xnis ganmavlobaSi profesiuli 

warumateblobis, ukmayofilebisa da iseTi 

konfliqtebis moTmena, romelTa 

gadawyvetac SesaZlebelia. 

 

profesiuli yoveldRiuri cxovrebis 

mzardi kompleqsuroba zrdis im ares, 

sadac Cven erTmaneTze damokidebulni varT. 

es aseve exeba urTierTobas ufrossa da 

xelqveiTs Soris. es momatebuli da 

mzardi urTierTdamokidebuleba zrdis 

moTxovnilebebsa da moTxovnebs saerTo 

gadawyvetilebebis miRebasa da 

participaciaze swored adamianebs Soris 

urTierTobebis sferoSi: dResdReobiT 

TanamSoromlebi adrindelze ufro metad 

elian imas, rom maTi piradi 

moTxovnilebebi iseve seriozulad iqneba 

gaTvaliswinebuli, rogoric maTi 

ufrosebisa. 

 

amgvarad miTiTebebs sakuTar qcevaze da maT 

gaTvaliswinebas samomavlo qcevisas 



                                                                       64 

 

 

 

SeekiTxeT sxvas misi 

STabeWdilebis Sesaxeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am miTiTebebs Cven 

ukukavSirs vuwodebT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukukavSiri aZlierebs 

qcevis formebs, romlebic 

pozitiurad ganicdeba... 

 

 

 

 

iZleva zogierTi 

gadamwyveti mniSvneloba eniWeba sawarmos 

SigniT warmatebuli komunikaciisaTvis. 

Tuki amis saTanadod Semecneba da 

gaTvaliswineba mosdeba, SesaZlebelia am 

xSirad araverbalur signalebsa da 

miTiTebebze aRqmis fokusirebiT bevri 

mniSvnelovani monacemi da informacia 

moipovo urTierTobis safuZvelTan 

dakavSirebiT. amgvarad sakuTari aRqmis 

gamZafreba aris erT-erTi umniSvnelovanesi 

winapiroba imisa, rom Secvalo sakuTari 

marTvis da qcevis stili da amasTan ar 

dagaviwydes adamianuri faqtoric. 

 

magram aRqmis unari anu sensitiuroba 

sxvisTvis sakmarisi araa. amas gulisxomobs 

Semdegi gamonaTqvami: ”it takes two, to see 

one“. Tqven SegiZliaT Tqveni Tavi sworad 

mxolod sxvis  (jgufis) sarkeSi aRiqvaT. 

 

Cveni aRqma saWiroebs mosaubre partnioris 

mxridan verbalur koreqtirebas: 

araverbaluri signalebi –arada Cvens 

yoveldRiur profesiul saqmianobaSi Cvens 

qcevaze swored aseTi signalebi moqmedebs 

- mravalmniSvnelovania da Cveni aRqmis 

seleqciurobis gamo SesaZloa arasworad 

iqnes gagebuli. 

Sexedulebebis da STabeWdilebebis amgvari 

gaziarebis da miRebis unari Cveni qcevis 

gaumjobesebis mizniT – ase uCveulo ram 

Cvens sazogadoebaSi – daswavladia. qvemoT 

mocemulia ramodenime wesi zemoTqmulTan 

dakavSirebiT.  

 

1. ra aris ukukavSiri? 

`ukukavSiri~ aris yvela is Setyobineba, 

romelic imis Sesaxeb awvdis informacias 

sxvebs, Tu rogor moxda Cems mier qcevis 

aRqma, gageba da gancda: 

`ramodenime xania Tqven erTi sityvac 

ki aRar giTqvamT, da me marTla ar 
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Semaferxebeli qcevis 

koreqturis saSualebas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da SeuZlia adamianebs 

Soris urTierTobebi 

gaarkvios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vici, ras unda niSnavdes es. Tqveni 

dumili maRelvebs.~ 

yoveli Setyobineba, romelic sxvas imis 

Sesaxeb awvdis informacias, ra ganzraxvebi, 

survilebi da grZnobebi maqvs me raRac 

garkveul situaciaSi: 

`visurvebdi geTqvaT CemTvis, 

mowyenili xarT, brazobT Tu 

ubralod araferi gaqvT saTqmeli, 

radganac Tqveni dumili 

gaurkvevlobaSi magdebs.~ 

 

2. ukukavSiris pozitiuri gavlenebi 

 

ukukavSiri ganamtkicebs qcevis formebs 

imiT, rom saxels arqmevs da aRiarebs maT. 

 

„swored axlaxan Tqven, Cemis azriT, 

erTi metad mniSvnelovani analizi 

gaakeTeT. amiT Tqven me damexmareT, 

ufro naTlad damenaxa problema.“ 

 

ukukavSiri saSualebas gaZlevT, rom 

SeasworoT Tqveni sakuTari qcevis 

formebi, romlebic ganzraxul mizans ver 

aRweven: 

 

„Tqven ambobT, rom Tqven Cemi 

daxmareba gsurT da amis gamo 

mindobT. magram Cemi daxmareba 

iqneboda, Tuki Tqven azris 

gamoTqmisgan Tavs ki ar SeikavebdiT, 

aramed mas Riad metyodiT.“ 

 

ukukavSiri xels uwyobs pirovnebebs Soris 

urTierTobis garkvevas: 

 

„batono mixeil, me aqamde 

darwmunebuli viyavi, rom TqvenTan 

TanamSromloba ar SemeZlo. magram 

axla vxedav, rom TqvenTan erTad 

muSaoba CemTvis ufro stimulis 
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sxvadasxva saSiSroeba da 

SiSi aZnelebs, rom 

ukukavSiri gavceT... 

 

 

 

 

 

 

 

 

magram SesaZloa mimRebis 

reaqciac barieri 

aRmoCndes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momcemi iqneba. 

 

rac ufro metia Cveni mzaoba 

erTmaneTisTvis aseTi daxmarebis gawevisa, 

miT ufro izrdeba SesaZlebloba 

viswavloT erTmaneTisgan. ukukavSiris 

saSualebiT Tqven mudam SegeZlebaT Tqveni 

TviTSefaseba sxvaTa aRqmasa da Sefasebas 

SeadaroT: ukukavSiris gareSe Tqveni 

mosazrebebi da varaudebi daudasturebeli 

da gadaumowmebeli darCeba. 

 

”dro ara maqvs, rom axla TqvenTan am 

problemaze visaubro. SesaZloa es 

mogvianebiT moxerxdes“. – „maSin verafers 

ver vizamT“ – imis tipiuri gamoxatulebaa 

imisa, rom araviTari ukukavSiri ar xdeba. 

drois ar qona niSnavs interesis aqronas 

adamianis da / an Temis mimarT. uaris Tqma, 

TavSekaveba, isea formulirebuli, rom igi 

mtkicebiTia da pasuxismgeblobis Tavidan 

acilebas isaxavs miznad. aseT dros ise 

SeiZleba moviqceT, TiTqos araferi 

gagvigonia.  

Ees arafris momcemia; es ori adamiani 

erTmaneTisaTvis arafers warmoadgens. aq 

ar arsebobs araviTari qmedeba, araviTari 

swavla, mxolod sruli mowyeniloba. 

 

Aaqedan gamosavali: urTierTobis gabma da  

dakvirveba imisa, Tu rogor gamoiyureba 

urTierToba mocemul momentSi. 

 

 

3. ra aZnelebs sxvisTvis ukukavSiris 

micemas? 

 

- normebi Cvens kulturaSi, romlebic 

sxvaTa mimarT piradi grZnobebisa da 

STabeWdilebebis gamoxatvas zRudaven. 

- SiSi, rom ukukavSiris mimRebi amaze 

gabrazdeba da rom amiT urTierToba 
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TumcaRa roca 

ukukavSiris mimRebi... 

 

 

gauaresdeba. 

- SiSi, rom ukukavSiris mimRebi Cven 

amis gamo dagvsjis. 

- SiSi, rom Cveni ukukavSiri 

arasworad iqneba gagebuli. 

- SiSi, rom mimRebi Cvens ukukavSirs 

ver gaumklavdeba. 

- yoymani imis gamo, rom ar viciT, Tu 

ra iqneboda saukeTeso saqcieli. 

 

4. ukukavSiris mimRebis mxridan ra 

reaqciebi aferxeben ukukavSiris gamcems an 

ra aiZuleben mas dadumdes? 

 

- mimRebi xsnis, ratom moiqca igi ase 

da ara sxvagvarad. 

magaliTi: ”Cveulebisamebr me xom 

sruliad sxvagvarad 

viqcevi; magram am 

gansakuTrebul situaciaSi 

Tqven xom unda gaigoT...“ 

 

- mimRebi darwmunebulia ukukavSiris 

gamcemis motivTa aragulwrfelobaSi. 

magaliTi: ”Tqven ukve didi xania 

sababs eZebT, raTa ziani 

momayenoT“. 

 

- mimRebi Tavs esxmis ukukavSiris 

gamcems da yuradRebas amaxvilebinebs 

mas mis sakuTar Secdomebze. 

magaliTi: ”sxvaTa Soris maxsendeba, 

rom Tqven cota xnis win 

umsgavsoba CaidineT...“ 

 

- mimRebi ukukavSiris gulwrfelobas 

eWvqveS ayenebs. 

magaliTi: ”es xom sxvagvarad iyo, 

vidre Tqven axla ambobT. 

amas garda, sxvaTa Soris, 

Tqven cota xnis win 

sakmaod megobrulad 
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da aseve ukukavSiris 

gamcemi TavianT sakuTar 

principebze dganan... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mepyrobodiT, maSin, rodesac 

axla meubnebiT, TiTqos 

saSinlad gabrazdiT.“ 

 

- mimRebi cdilobs ukukavSiris 

gamcemis moralur diskreditacias: 

magaliTi: ”me araadamianurad da 

uwesobad mimaCnia, rom Cems 

Sesaxeb Tqvens 

STabeWdilebebs miyvebiT. es 

sxvebis intimur sferoSi 

dauSvebeli SeWraa. me Cems 

Tavs ar vaZlev amis 

uflebas, raTa davicva  

sakuTari Tavic da sxvebic“. 

 

ukukavSiris mimRebis am reaqciebs saerTo 

is aqvT, rom mimRebs ar surs ukukavSiris 

mosmena. 

 

es SesaZloa zianis midgomis SiSiT iyos 

gamowveuli. es SiSi klebulobs an 

sruliad qreba, rodesac ukukavSiris 

gamcemis mxridan seriozuloba da 

urTierTobis gaumjobesebis mcdeloba 

aSkaraa. amas garda SesaZloa hkiTxon am 

pirebs, surT Tu ara maT ukukavSiris 

mosmena. 

 

sxvagvaradaa saqme maTTan, visac ar surs 

ukukavSiris mosmena, raTa im situaciaSi 

ar aRmoCndnen, rom sakuTari Tavis Secvla 

mouwioT an aanazRauron is, risi gakeTebac 

maTTvis sxvam ar moisurva. 

 

aq dagvexmaeba ara argumentebi ukukavSiris 

dadebiTi da uaryofiTi mxareebis 

sasargeblod, aramed mxolod ukugdeba 

Sexedulebisa, TiTqos meore adamiani arc 

ukukavSiris mosasmenad da arc sadavo, 

xelisSemSleli qcevis Sesacvlelad – 

romlis mosawesrigebladac surT saubari 
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ukukavSiri SeiZleba 

mniSvnelovani daxmareba 

iyos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qcevis saorientaciod da 

dasaregulireblad 

 

 

 

 

 

 

– mzad ar aris. Tuki sxva isev araa 

saubrisaTvis mzad, da igi meores mxriv 

araviTar gadaWris saSualebas an sxva 

axsna-ganmartebebs ar gvTavazobs, saboloo 

mcdelobad rCeba, rom xelisSemSleli 

qceva uarvyoT, ignorireba gavukeToT an 

ukidures SemTxvevaSi da sanam 

SesaZlebelia, kontaqti SevamciroT, an 

sruliad SevwyvitoT. egoizmis javSani 

SeiZleba mxolod martom da Signidan 

gavarRvioT. 

 

 

5. wesebi ukukavSiris mimRebisaTvis 

 nu daicav da nu gaamarTleb! 

 nu daiwyeb axsna-ganmartebas! 

 srolas sroliTve nu upasuxeb! 

 mousmine da miiRe (aRiqvi)! 

 daiwye saubari ukukavSiris gamcemTan! 

   

 

6. raSi SeiZleba gamoiyenos ukukavSiris 

mimRebma ukukavSiri? 

 uTxras sxvas an gadasces 

araverbalurad, rom man ukukavSiri 

moismina da gaigo, da surs amaze 

muSaoba. 

 uTxras, ra grZnobebs iwvevs es masSi. 

 ara gansajos, aramed gauziaros 

sadavo qcevaze Tavisi Sexeduleba da 

is, Tu rogor aRiqva misi qceva. 

 Seecados aCvenos kavSiri sakuTar da 

sxvis qcevas Soris. 

 eZebos sxvasTan erTad alternativebi. 

 ukukavSiris Sesaxeb am dialogur 

komunikacias kavSiri ara aqvs manamde 

aRweril uaryofasTan da 

racionalizaciasTan. gansxvaveba 

mkafio gaxdeba maSin, rodesac yvela 

monawile CaerTveba procesSi –amis 

niSani ki mSvidi saubaria. 
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7. rogor unda iyos ukukavSiri, raTa is 

qcevis orientiri  da  qcevis regulirebis 

xelSemwyobi gaxdes? 

 

 aRweriTi SefasebiTis nacvlad: 

rodesac moralurad ar gansjiT, amiT 

Tqven mimRebSi amcirebT midrekilebas, 

daicvas sakuTari Tavi da uaryos 

SeTavazebuli informacia. 

 

rodesac amis nacvlad Tqven sakuTar 

reaqcias aRwerT, amiT saSualebas 

aZlevT sxvas, rom man es informacia 

Tavisi survilisamebr Seafasos an ar 

Seafasos. 

 

 konkretuli zogadis nacvlad: 

rodesac Tqven vinmes eubnebiT, rom 

igi dominanturia, maSin es 

gamonaTqvami ise mravlismomcvelia, 

rom misi qcevis Secvlas ver 

miaRwevT. konkretulad gauziareT 

mas, ra gaakeTa da ra formiT 

SegaferxaT Tqven an jgufi 

Tavisufal moqmedebaSi. 

 

varaudebis, fantaziebisa da 

interpretaciebis nacvlad 

konkretul qcevis analizze 

mimarTuli. 

 

mimarTuli Secvlad qcevis formebze 

da ara  iseTze, romelzec mocemul 

pirovnebas gavlenis moxdena ar 

SeuZlia. magaliTi: „Tqveni xma 

nervebs miSlis“. 

 

 Txovna iZulebis nacvlad  

ukukavSiri maSinaa yvelaze efeqturi, 

rodesac es Tavad mimRebma iTxova. 

Tuki igi amas aSkarad ar akeTebs, 
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maSin dawyebis pasuxismgebloba iman 

unda itvirTos, visac ukukavSiris 

gacema surs. 

 

gaTvaliswinebul unda iqnes aseve 

mimRebis moTxovnebi, gansxvavebiT 

iseTi ukukavSirisagan, romlis 

drosac gamcemisaTvis sulerTia, 

sasargebloa es mimRebisaTvis Tu 

saziano. 

 

 Tavis droze anu rac SeiZleba 

swrafad – gaWianurebis gareSe.  

ukukavSiri umetes SemTxvevaSi miT 

ufro efeqturia, rac ufro mcire 

droa gasuli qcevasa da am qceviT 

gamowveuli gavlenis Sesaxeb 

informaciis miwodebas Soris. Tumca 

gaTvaliswinebuli unda iqnes aseve 

sxva faqtorebi: garemo pirobebi, 

ukukavSiris miRebis mzadyofna, 

wamieri aRelveba da sxva. 

 

8. wesebi ukukavSiris gamcemisaTvis 

 

 moralurad nu gansji! 

 nu ganazogadeb! 

 nu gaukeTeb interpretacias! 

 isaubre mxolod Tqveni saxeliT! 

 Tavs nu moaxvev!  

 mxolod is aRwere, rac garegnulad iyo 

SesamCnevi da daasaxeleT amiT 

gamowveuli Tqveni grZnobebi. 
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danarTi II 
ix. Tavi aRqma, interpretacia, emocia 

 

ინსტრუქციები კონტროლირებული დიალოგისათვის (წიგნიდან: 

Antons, K., Praxis   

                             der Gruppendynamik. Göttingen Bern Toronto Seatle 2000. 

 

მონაწილეები ნაწილდებიან სამკაციან ჯგუფებად (როლები A, B, C). 

თითოეული სამკაციანი ჯგუფიდან ორი მონაწილე (A და B) ირჩევენ 

რაღაც თემას და ცდილობენ, რომ ამ თემაზე დიალოგი წარმართონ. 

ამასთან, დიალოგი უნდა წარიმართოს გარკვეული წესების დაცვით: 

A საუბარს იწყებს რაღაც წინადადებით, რაღაც თეზით. B–მ 

თავდაპირველად A–ს წინადადება შინაარსის ზუსტი დაცვით უნდა 

გაიმეოროს; ხოლო წინადადების არსი შეცვლილია თუ არა B–ს მიერ, 

ეს A–მ უნდა დაადასტუროს გამონათქვამით – „სწორია“. მხოლოდ ამის 

შემდეგ შეუძლია B–ს, რომ A–ს წინადადებას უპასუხოს.  

თუკი წინადადება B–ს (ან A–ს) მიერ მთლად სიზუსტით არ 

განმეორდება, მაშინ ეს A–ს (ან B–ს) მიერ არ დადასტურდება და 

უარყოფილი იქნება ასე: „მცდარია“ ან „არა“. ამის შემდეგ B–მ (ან A–მ) 

ეს წინადადება ხელახლა უნდა გაიმეოროს; თუკი ის ისევ მცდარი 

იქნება, A (ან B) ისევ უარყოფს მას და B კვლავ იმეორებს ამას 

დაუსრულებლად. 

C ასრულებს დამკვირვებლის როლს და დიალოგში ვერბალურად 

ერევა მაშინ, როდესაც თამაშის წესები ირღვევა. დროსაც იგი 

აკონტროლებს. 

ეს დიალოგი გრძელდება 15 წუთი. ჯამში შედგება 3 დიალოგი: 

ყოველი 15–წუთიანი დიალოგის შემდეგ მონაწილეები როლებს 

ცვლიან. შედეგად თითოეულ მონაწილეს მოუწევს დამკვირვებლის 

როლში ყოფნა. 

45 წუთის შემდეგ ხდება სადისკუსიო შეხვედრა. 
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კონტროლირებული დიალოგის მაგალითი: 

ვთქვათ, სასაუბრო თემაა „საჭიროა თუ არა TG–სხდომებზე 

ტრენერები?“ 

A: 

 

ჩემი აზრით შეგვეძლო TG–სხდომებზე ტრენერების დასწრება 

შეგვემცირებინა. ისინი ხომ მაინც არაფერს ამბობენ. 

B: 

 

თქვენ ფიქრობთ, რომ შეგვიძლია TG–სხდომებზე ტრენერების დასწრება 

შევამციროთ, რადგანაც ისინი მაინც არაფერს ამბობენ. 

A: 

 

სწორია 

B: 

 

მაგრამ მე ვფიქრობ, ისინი იქ რომ არ გვყოლოდნენ, ზუსტად არ 

გვეცოდინებოდა, რა უნდა გაგვეკეთებინა.  

A: 

 

თქვენ ფიქრობთ, ტრენერები რომ TG–სხდომებს არ ესწრებოდნენ, ჩვენ 

დაბეჯითებით არ გვეცოდინებოდა, რა უნდა გაგვეკეთებინა. 

B: 

 

სწორია 

 

დასკვნა: კონტროლირებული დიალოგი 

რა სახის პრობლემებმა შეიძლება გაართულოს ორი ადამიანის 

საუბრისას ელემენტარული ურთიერთგაგების პროცესი? 

შეცდომები მოსაუბრის მხრიდან: 

 არ ახდენს საკუთარი მოსაზრებების ორგანიზაციას, სანამ საუბარს 

დაიწყებდეს; 

 საუბრობს გაურკვევლად; 

 ცდილობს ბევრი რამ ჩაატიოს ერთ წინადადებაში, ისე რომ ის 

დამაბნეველი ხდება. მოკლე წინადადებები  უფრო ეფექტურია. 

 საუბრისას მოჰყავს მეტისმეტად ბევრი იდეა – ხშირად 

ერთმანეთთან სრულიად დაუკავშირებელი,  ისე რომ 

პარტნიორისთვის დასკვნის გაკეთება რთულდება; 

 დაუკვირვებლობით შეუჩერებლად ლაპარაკობს, ისე რომ არ აფასებს 

პარტნიორის შემეცნების უნარს: გრძელი საუბრისას რეზონანსის 

ნაკლებობა  ზრდის დასაბუთების მოთხოვნილებას, რასაც ყურადღება 

არ ექცევა; 

 წინა მოსაუბრის პასუხიდან კონკრეტულ საკითხებს უყურადღებოდ 

ტოვებს და შესაბამისად პასუხობს იმის შეუსაბამოდ, რაც მანამდე 

ითქვა:  საუბარი წინ ვერ მიდის. 

შეცდომები მსმენლის მხრიდან: 

 ისმენს უყურადღებოდ; 

 პარალელურად ფიქრობს და პასუხს ამზადებს, ნაცვლად იმისა, რომ 

ყურადღებით მოისმინოს, გამოთქვამს აზრს, როცა პარტნიორი ჯერ 



                                                                       74 

 

კიდევ ლაპარაკობს. შედეგი: სრულყოფილად ვერ იმეორებს, 

ავიწყდება, რაც ითქვა და რისი თქმაც თავად სურდა; 

ცდილობს უფრო მეტად დეტალებს დააკვირდეს და ჩაუღრმავდეს, 

იმის ნაცვლად, რომ ნათქვამიდან მთლიანი აზრი გამოიტანოს და 

არსებით საკითხებს  მიაქციოს ყურადღება. 

მოსაუბრის აზრებს წინ უსწრებს და იმაზე მეტს იმეორებს, ვიდრე 

პარტნიორმა თქვა. 

ცდილობს ნაკლებად ნაცნობი ელემენტების გამოყენებას 

მსჯელობისას.  

 

გაგება და აზრის გასაგებად გადმოცემა არ არის ისეთი თავისთავადი 

პროცესი, როგორც ამას ადამიანები თავიანთი გულუბრყვილობით 

ხშირად მიიჩნევენ. ეს რეალური გამოცდილება უფრო მგრძნობიარეს 

ხდის ადამიანს დიდ ჯგუფებში  შესაძლო გაუგებრობების მიმართ. ამ  

გამოცდილებამ შეიძლება შეგვაგნებინოს, თუ რამდენად ადვილია, 

არაცნობიერად, წინასწარი განსჯიდან გამომდინარე ვიფიქროთ, 

თითქოს სხვისი ფსიქოლოგიაც ისეთივეა, როგორიც საკუთარი. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
danarTi III 
ix. Tavi teqstis sicxade-gasageboba 
 
versia-originali 
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komunikacia warmoadgens simboluri formebiT interaqcias da iseve, 

rogorc Tavad interaqcia, praqtikulad gamoxatavs Zalauflebriv 

urTierTdamokidebulebas interaqciisa da komunikaciis procesSi myofi 

adamianebisa. aqedan gamomdinare, enobrivi aRzrda unda ganvixiloT, 

rogorc aRzrdis erT-erTi Semadgeneli nawili socialuri moqmedebis 

CamoyalibebisTvis; amave dros socialuri moqmedebis cnebaSi 

moiazreba, rogorc, erTis mxriv, winaswar mocemuli rolebis normaTa 

brmad dacva, aseve, meores mxriv, individualuri, nebsiTi qmedebis 

gamovlineba. imisaTvis, raTa SesaZlebeli iyos racionaluri, da  

sakomunikacio sazogadoebaSi adamianebTan solidaruli qmedeba, 

calkeuli ena unda asrulebdes ara mxolod analitikur-kognitiuri 

procesebis artikulaciis mediumis funqcias, aramed, amavdroulad, 

uSualod socialur urTierTobebze refleqsuri komunikaciis 

saSualebis, da agreTve subieqturi, sakuTari Tu ucxo ganzraxvebisa 

da moTxovnilebebis interpretaciisa da komunikaciis funqciasac. es 

ki sxvadasxva enobrivi kodebis codnis garda, moiTxovs mgrZnobelobas 

enis pragmatikis gansxvavebul niuansebSi gamovlenil mniSvnelobaTa 

Sinaarsisadmi. 

 

 

martivi versia 

 

komunikacia niSnavs sityvebiT an sxva simboloebiT erTmaneTze 

reagirebas da erTaneTze gavlenis moxdenas; amasTan, es niSnavs: 

Zalauflebis ganxorcielebas. 

aqedan gamomdinare, enobrivi aRzrda moiazrebs aseve aRzrdas im 

TvalsazrisiT, Tu rogor unda moveqceT sxva adamianebs, anu es aris 

aRzrda socialuri moqmedebebisaTvis. rogori unda iyos maSin 

socialuri moqmedeba? da ras unda mieqces yuradReba enobrivi 

aRzrdisas, rom mizani miRweul iqnas? 

 

aRzrdis mizania „socialuri moqmedeba“: ar imoqmedos adamianma brmad, 

roca sxvebi misgan amas moiTxoven. amasTan ara marto ar gaakeTos da 

ar dauSvas is, rac Tavad surs, aramed, sxvebTan erTad gonivrulad 

ganixilos sakiTxi da Sedegad SeTanxmebulad imoqmedos.  

enobrivi aRzrdis funqcia: ena mxolod azris sityvebiT gadmosacemad 

araa saWiro. es unda moiazrebdes aseve Semdegs: „rogor veqceviT 

erTmaneTs?“ aseve: „ra ganzraxvebi da moTxovnilebebi unda imalebodes 

Cemi da sxvisi naTqvamis miRma?“ 

amisaTvis unda viswavloT sxvisi gageba, radganac isini TavianT 

mosazrebebsa da moTxovnilebebs Cvengan gansxvavebulad gamoxataven. da 

kidev: Cveni mgrZnobiaroba im mimarTulebiT unda ganvaviTaroT, rom 
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ukeTesad SegveZlos imisa gageba, Tu ras gulisxmoben adamianebi, roca 

isini raRacas amboben.    

შულც ფონ თუნი, ერთმანეთთან საუბარი I (ბოლო ნაწილი) 

        (გერმანულიდან თარგმნა მირანდა ცერცვაძემ) 

 

4. პარადოქსული აპელაციები 

4.1 <<რეკომენდაციის, მითითების საწინააღმდეგოდ>> 

4.2 პირველი  და მეორე რიგის გადაწყვეტები  

4.3 სიმპტომების აღწერა 

4.4 პარადოქსული აპელაციები, როგორც ტაქტიკური მანევრი 

გამარჯვების უზრუნველყოფისთვის 

5. ღია აპელაციები 

5.1 მიზეზები, რის გამოც  ადამიანები ურთიერთობებში ღია 

აპელაციების გამოყენას თავს არიდებენ 

5.2 ღია აპელაციები, როგორც დაზიანებული კომუნიკაციის 

გამაჯანსაღებელი, დამხამრე საშუალება 

5.3 საფუძვლები, რომლებიც   ღია აპელაციების გამოხატვისას 

აუცილებელია 

 

 

 

 

4. პარადოქსული აპელაციები 

4.1 <<რეკომენდაციის საწინააღმდეგოდ>> 

ჩვენ აქამდე უეჭველად  მიგვაჩნდა რომ ყოველი აპელაციის 

გათვალისწინება იქნება ეს ღია,თუ ფარული  მიმღებში იწვევს 

მოქმედებას. ეს ბანალურად და უტყუარად ჟღერს. როცა მინდა ჩემთან 

მოვიდნენ, ვეტყვი <<მოდი აქ>> და არა <<დარჩი სადაც ხარ>>. თუ 

მინდა მიმღებმა გარკვეული სასმელი იყიდოს, ვაჩვენებ რეკლამას, 

სადაც ამ სამსელის  შესახებ საუბრობენ, თუ როგორი გამაჯანსაღებელი 

თვისებები აქვს და არა პირიქით, სადაც იტყვიან რომ საშინელი გემო 

აქვს, რაზეც გული ერევათ. ეს ყველაფერი ნამდვილად გონივრულია, 

თუმცა არსებობს ისეთი აპელაციები, რომლებზეც მიმღები 

საპირისპიროდ რეაგირებს. გადავხედოთ მაგალითს, რომელიც 

ალფრედ ადლერმა (1973) შემოგვთავაზა: 2 წლის გოგონა მაგიდაზე 

ცეკვავს. შეშინებული დედა ეძახის <<ახლავე ჩამოდი ქვემოთ!>> 

გოგონა დაძახების მიუხედვად ცეკვას აგრძელებს. 3 წლის ძმა კი 

ეძახის: <<დარჩი ზემოთ!>>. პატარა მაშინვე ხტება მაგიდიდან. სახეზეა 

დედის მიმართვა და ქალიშვილის განსახვავებული პასუხი. ალფრედ 

ადლერი ამ შემთხვევას შემდეგნაირად განიხილავს: <<უდავოა, როცა 
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უფროსი ბავშვს ჭკუას არიგებს განიცდის საკუთარ სხვაობას, სიდიდეს, 

იმის მიუხედავად იგი ამას დარიგებას გაითვალისწინებს თუ არა>> 

(1973, S. 44).  ჩვენ ვნახეთ რომ მიმღები გარემოებისდა მიხედვით 

რეაგირებს. ასე იმიტომ კი არ მოქმედებს, რომ საკუთარ 

უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავს, არამედ ეს მისთვის, საკუთარ 

,,სამეფოში’’ უნებართვო ჩარევად განიცდება, რისი შესრულებაც 

პირადი მარცხის აღიარება იქნება. არ შესრულება მისი პირადი 

დამოუკიდებლობის ჩვენებაა, რითაც საკუთარ ,,სიდიადეს’’ განიცდის 

(რისი საშუალებითაც გამცემს წილად წარუმატებლობა ერგო). ადლერი 

საუბრობდა საპირისპირო აპელაციების წარმატებაზე:  <<საკმაოდ 

ხშირად საპირისპირო აპელაციებით შესაძლებელია ბავშვების, ისვე 

როგორც მოზარდების სწორ გზამდე მიყვანა>> (1973 ). აპელაციის 

საპირისპიროდ შესრულების წარმატება ფაქტებზეა დაფუძნებული.  

სატირულია, თუმცა არის ,,ჭეშმარიტების მარცვალი“ შემდეგ 

მოსაზრებაში. 1810 წლის 15 ოქტომბერს ბერლინის საღამოს გაზეთბში 

გამოჩნდა სრულად ახალი ,,აღზრდის გეგმა’’, რომელიც ჰაინრიხ 

კლაისტმა წარმოადგინა: <<... ჩვენ მოვიფიქრეთ სკოლა, შემდეგი 

სახელწოდებით- უზნეობის სკოლა, ან უფრო სწორად საპირისპირო, 

საწინააღმდეგო სკოლა, რომელიც სათნოებასა და სიკეთეს უზნეობის 

საშუალებით ასწავლის. აქედან გამომდინარე მასწავლებლები დღის 

განმავლობაში გეგმის მიხედვით ასწავლიან: რელიგიის უკიდერუს 

გამოვლინებებს,ასევე სიჯიუტეს, მლიქვნელობას, სიძუნწეს, სიმამაცეს. 

ისინი არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ მოწოდებებით, არამედ 

მაგალითებს საქმითაც აჩვენებენ.  უსუფთაობას, უწესრიგობასა და 

კამათს ჩემი ცოლი ასწავლის. ცუდ ჩვევებს, თამაშს,ლოთობას, 

სიზარმაცეს და თავშეუკავებლობას კი საკუთარ თავზე ავიღებ. >> 

გეგმის გამოჩენის ,,კანონზომიერების მიხედვით’’ კამათი გაიმართა.  

<<... არსებობს გარკვეული კანონზომირება, რომელიც გვიბიძგებს 

ყოველთვის რაიმეს საპირისპირო მხარე დავიჭოროთ. მაგ: ვიღაც 

მეუბნება, რომ ის ადამიანი, რომელიც ფანჯარასთან მიდის ისეთი 

ჭარბწონიანია ტონას იწონის. სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი 

მსუქანია. მე ფანჯარასთან მივდივარ და ვასწორებ,რომ მისი 

მოსაზრება მცდარია. ბიჭი მსუქანი კი არა ძალიან 

გამხდარია,დასამოწმებლად კი ღმერთს მივმართავ>>. ფაქტია, რომ 

დისკუსიების დროს როდესაც მოსაუბრე A რაიმე თემის შესახებ 

დადებით მხარეებზე აკეთებს აქცენტებს, მაშინვე მოსაუბრე B 

ნეგატიურ მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას. ყველა მოსაზრების 

ირგვლივ წარმოიშობა გარკვეული სახის მსჯელობა. ეს პროცესი 

შანსებსაც შეიცავს და საფრთხეებსაც. შანსების არსებობა შემდეგში 
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მდგომარეობს: როდესაც მოსაუბრეები რაიმე საკითხს სხვადასხვა 

კუთხით შეისწავლიან, მის შესახებ საკუთარ მოსაზრებებს 

გამოთქვამენ და ამ ყველაფერს ბოლოს სინთეზურ სახეს მისცმენ. 

დამოკიდებულება, ურთიერთობა და აზრის გამოთქმის ფორმები 

საფრთხის შემცველია, რადგან შესაძლებელია დისკუსია ,,ბრძოლაშიც’’ 

გადაიზარდოს.  

,,კამათის კანონზომიერების“ უკეთ თვალსაჩინოებისთვის, 

გადავხედოთ საუბრის ექსპერიმენტს: გამცემი, რომელიც რაიმე რთულ 

სიტუციაში იმყოფება, მერყეობს <<კი-მაგრამ-თვალსაზრისსში>> (მაგ: 

<<სიამოვნებით მინდა შვილი მყავდეს,მაგრამ ის სირთულეები, რაც 

ბავშვის ყოლას თან ახლავს ძალიან გამიჭირდება?>>) მიმღები 

შემდეგნაირად რეაგირებს- ძლიერდება <<კი-თვალსაზრისი>> ( 

<<ბავშვები ხომ უდიდეს სიხარულს გვჩუქნიან >>) გამცემი  იძირება 

აზრებში, ამ ჯერად <<მაგრამ-თვალსაზრისი>> აქტიურდება  (<< მაგრამ 

ისინი ძალიან გვკვრავენ, გვბოჭავენ>>). - მიმღები ითვალისწინებს 

<<მაგრამ-თვალსაზრისს>>( ძალიან დიდი სირთულეებია- თავისუფალ 

დროს ყოველთვის ბავშვებთან უნდა იყო!>>), ბოლოს  გამცემი დიდი 

ალბათობით <<კი-თვალსაზრისთან>> მიდის (<< ასეთი ცუდიც არ 

არის, გარად ამისა ბავშვები ხომ ჩვენს ცხოვრებას ამდიდრებენ>>). 

 

4.2 პირველი და მეორე რიგის გადაწყვეტები 

იმას, რასაც ჩვენ საპირისპირო აპელაციები ვუწოდეთ, ცოტა 

სხვაგვარად აღწერენ შემდეგი ფსიქოთერაპევტები და კომუნიკაციის 

ფსიქოლოგები ჰეილი, ვიკლენდი, ვატცლავიკი და ფიში. 

მოიხსენიებენ, როგორც ზემოქმედების მეთოდები. მოცემულ 

ვითარებას შემდეგნაირად ხსნიან: პრობლემა მდგომარებს იმაში, რომ 

გარკვეული სასურველი ვითარებები და მდგომარეობები ზოგჯერ 

იშვიათადაა, ან საერთოდ არ არსებობს, ან სულაც გადაჭრბებულად  

გვავს სახეზე.  მაგ: ოთახში ცივა ( = ნაკლებად თბილა), 12 წლის ბიჭი 

თავის საშინაო დავალებას არ ასრულებს (=ნაკლები ჩართულობა 

სკოლაში), ბატონ X აქვს მოწევის კატარი (= ეწევა ბევრს). მსგავსი 

პრობლემების გადაწყვეტა ხშირად საპირისპირო გზებით ხდება: ცივ 

ოთახში გათბობას უზრუნველყოფენ, 12 წლის ბიჭი კი იძულებული 

გახდება,მეტი პრაქტიკული ნამუშევარი მიიტანოს სკოლაში; ბატონ X ს 

მოწევა ექიმმა  აუკრძალა. პრობლემის მოგვარების ეს გზები 

შემდეგნაირად ხასიათდება: როდესაც სასურველი ვითარება 

ნაკლებადაა სახეზე, ხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რაც 

სასურველი ვითარების მიღწევას უზრუნველყოფს. არ იყო ოთახში 

საკმარისი სითბო? ე.ი ოთახში გათბობამ უნდა მოიმატოს. ეს არის 
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პრობლემის პირველი გადაწყვეტა. ეს იგივეა რაც << სასურველი რიგის 

აპელაციები>>. თუმცა ამ ჯერზეც ვაწყდებით პრობლემას: როდესაც 

საპირისპირო ღონისძიებებით პრობლემის გადალახვა კი არა, არემედ 

მეტად დამძიმება ხდება.  მაგალითები ( in Anlehnung an Watzlawick u. 

A. 1974): ამერიკაში ალლკოჰოლიზმის პრობლემის აღმოსაფხვრელად 

გადაწყვიტეს ალკოჰოლის მოხმარების შეზღუდვა ( საპირისპიროს 

წარდგენა) და ბოლოს კი სრულიად აკრძალვა (იგივე ღონისძიებები). 

<< ეს კი გაანალიზდა, როგორც დიდი ბოროტება გარკვეული 

ავადმყოფობების მკურნალობის წინააღმდეგ>>.  მელანქოლიკი 

დადარდიანებულია და სამყაროს მხოლოდ ნეგატიურ ფერებში 

აღიქვამს. ნათესავები და მეგობრები ცდილობენ <<გაამხიარულონ>> 

ესაუბრებიან ცხოვრების სიხარულზე (საპირისპიროს წარდგენა). 

მელანქოლიკი უფრო სევდიანი ხდება, რადგან მას აჩვენებენ, თუ 

როგორი <<უგუნურია>> მისი რეაქციები და დამოკიდებულება 

ცხოვრების მიმართ. მეგობრები და ნათესავები მის დაძაბულობას 

აორმაგებენ და მოწყენილობიდან მდგომარეობა მწვავე დეპრესიამდე 

მიდის.  

დაქორწინებული მამაკაცს ,,საკუთარი თავისუფლება’’ სურს და 

გარკვეული პერიოდი მარტო გადადის საცხოვრებლად. ცოლი ამის 

გამო ძალიან განიცდის უგზავნის სასურველი რიგის აპელაციებს:  ხან 

სთავაზობს, ხან საყვდურებს და უხსნის მიზეზებს, რის გამოც სახლში 

უნდა დარჩეს. ამის შედაგად კი კაცი თავს ქოწინებისგან  შებორკილად 

(როგორც ციხეში) გრძნობს. ცოლი რაც უფრო ავიწროებს, მით მეტად 

განიცდის ტყვეობის გრძნობას და უძლიერდება სურვილი მოიპოვოს 

თავისუფლება.  

ბოლო მაგალითშიც კარგად ჩანს   <<მსგავსი ღონისძიებები>>( 

საყვედურები, ზეგავლენის მოხდენა) სასურველი მიზნის მიღწევაზე 

მხოლოდ უარყოფით გავლენას ახდენს. ცოლისთვის პრობლემის 

გადაჭრის პერსპექტივა იქნებოდა, თუ კი <<მსგავს ღონისძიებებს>> არ 

გამოიყენებდა, არამედ საკუთარ დამოკიდებულებას შეცვლიდა და 

ეტყოდა << გასაგებია რომ მიდიხარ!>> - ამით შენი სურვილი 

შესრულდება და <<ციხეს>> თავს დააღწევ, რის შემდეგაც სრული 

თავისუფლება გექნება! ამ მოსაზრებებიდან ირკვევა რომ ზოგიერთ 

შემთხვევაში პრობლემის პირველი გზით გადაწყვეტა, კი არ ჭრის 

პრობლემას,  არამედ ვითარებას ართულებს და თავად წარმოშობს 

პრობლემებს. ეს მოსაზრება გადაწყვეტის ახალი სტრატეგიიდან 

გამომდინარეობს, რომლის თანახმადაც: თუკი შენი პრობლემა სახეზეა 

და მისი ღიად გადაჭრა რთულია, შეამოწმე შენი მიდგომით 

მოგვარების მცდარ გზებთან ( პირვლადი გადაჭრა) ხომ არ მიხვედი. 
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თუ ეს ასეა, მაშინ უშუალოდ პრობლემის საწინააღმდეგოდ არ 

იმოქმედო, არამედ არასწორი მიდგომები შეცვალე.რადგან ამით 

ხშირად ამით პრობლემა კი არ მცირდება, არამედ სრულიად 

აღმოიფხვრება.  ვატცლავიკი (1974) საუბრობენ პრობლემის მეორე 

რიგის გადაწყვეტაზე. მსგავსი მიდგომის არსებითი  ნიშანია: თქვენ 

ორიენტიერებული ხართ არა პირდაპირ სირთულის უშუალოდ 

აღმოფხვრაზე , არამედ პრობლემის პირველი რიგის გადაწყვეტის 

წინააღმდეგ,  რომელიც მას მოგვარების ნაცვლად   ბევრად ართულებს.  

 

4.3 სიმპტომების აღწერა 

ჩვენ ვნახეთ რომ აპელაციები საწინააღმდეგო მიმართულებით 

აისახებიან მეორე რიგის გადაწყვეტაში. ფსიქოტერაპიულ პრაქსისებში 

პარადოქსული აპელაციები ხშირად მიიჩნევა, როგოც <<სიმპტომების 

აღწერა>>. არ ხდება კლიენტის მოწოდება, რომ აღწეროს სიმპტომები, 

რადგან ამ დროს გამოწვეული რეაქციები დადებითად არ აისახება 

აპელაციებზე,არამედ კლიენტს მიუთითებენ რომ ისაუბროს საკუთარ 

მოსზრებებზე სიმპტომებთან დაკავშირებით. განვიხილოთ რამდენიმე 

მაგალითი: კლიენტს ძილთან დაკავშირებული სირთულეები ჰქონდა. 

პრობლემის გადასაჭრელად მიმართავდა ყველა ტექნიკის გამოყენებას 

იქნებოდა ეს <<ცხვრების დათვლა, თვითშთაგონება თუ  სხვ.>> მაგრამ 

ჩაძინება ხომ ბუნებრივად უნდა მოხდეს და არა გადაწყვეტილებებთ. 

ამ შემთხვევაში სწორედ ეს გადაწყვეტილებები და მცდელობები 

უშლიდნენ ხელს. მედიკამენტებმა მდგომარეობის გამწვავება 

გამოიწვია. თერაპევტის აპელაცია მიემართებოდა პრობლემასთან 

არასწორი მიდგომის ცვლილებას (მეორე რიგის გადაწყვეტა) : <<არ 

დახუჭოთ თვალები და შეეცადეთ მღვიძარე დარჩეთ, როცა ძილი 

მოგერევათ, მაშინ შეგიძლიათ დახუჭოთ თვალები!>>. ამ მიდგომით 

კლიენტი შეცვლის საპირისპირო აპელაციას (პირველი რიგის 

გადაწყვეტას), რაც ხელს უშლის სპონტანურ ჩანიძებას. შედეგად 

მთავარი ბარიერი გადაილახება.  

ერთ-ერთი წყვილს, რომელებსაც ურთიერთობაში პრობლემები 

ჰქონდათ და ერთმენეთს ვეღარ უგებდნენ მიეაცთ კონკრეტული 

მითითება:  დღეში ორჯერ 8 დან 8.10 მდე და 19.45 დან  19.55 მდე 

გაღიზიანებულად უნდა ეკამათათ.  პაციენტი იღებს კონკრეტულ 

დავალებას, რომელის შესრულებასაც მიზანმიმართულად ცდილობს.  

უკთ რომ გავიგოთ, თუ რატომ არის კლენტებისთვის სიმპტომები 

აღწერა, მათი განკურნებისთვის სასარგებლო გადავხედოთ მთავარ 

არსს: იყავი-სპონტანური-პარადოქსებისას: პარადოქსები როგორც 

დამაზიანებელი (დამაავადებელი) და გამომაჯანმრთელებელი . 
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ზოგიერთი აპელაციები, რომლებითაც მშობლები შვილებს, უფროსები 

თანმშრომლებს და წყვილები ერთმანეთს მიმართავენ პარადოქსულია. 

<< ყოველთვის იმას აკეთებ, რასაც გეუბნები, არ იყო ასეთი 

დამყოლი!>>. ეუბნება მამაკაცი თავის პარტნიორს. ამ მიმართვაში 

პარადოქსი შემდეგში მდგომარეობს: ქალმა უნდა შეასრულოს ის, რაც 

პარტნიორმა უთხრა. ე.ი. ისევ ისე უნდა  მოიქცეს, როგორც მამაკაცი 

ეუბნება. მაგრამ მას არ სურს, რომ ისევ დამყოლი იყოს (ამით აჩვენებს 

საკუთარ დამოუკიდებლობას), ამიტომ ძველი ქცევების შეცვლაზე 

მუშაობა უნდა დაიწყოს. საშინელება, რაც მსგავს პარადოქსულ 

აპელაციებშია შემდეგში მდგომარეობს: მიმღებმა თავისი ქცევა უნდა 

შეცვალოს, ამის შემდეგ გამცემს დასაყვედურება აღარ შეეძლება.  

მსგავსი შინაარსის აპელაციებს <<იყავი სპონტანური>> ხშირად 

შუძლიათ ადამიანები <<დაავადონ>>, რადგან მიმღებს სხვა 

გამოსავლის მონახვა არ შუზლიათ.კომუნიკაციის მკვლევარებმა 

დადაგინეს, რომ  ისინი ხშირად ისეთ ოჯახებში გამოიყენება, სადაც 

რომელიმე წევრი შიზოფრენიითაა დაავადებული. მეორე მხრივ 

პარადოქსული აპელაციების, როგორც <<გამომაჯანმრთლბელი 

საშუალება>> ასეც შიძლება იქნას გამოყენებული, როდესაც მათ 

სიპტომების საწინააღმდეგოდ მიმართავენ.  წყვილი, რომლებმაც << 

მითეთების თანახმად>> უნდა იჩხუბონ,ნათლად ხედავენ რომ ჩხუბის 

სურვილი აღარ აქვთ. როდესაც მსგავსი მოვლენები (სიმპტომები) 

სახეზე აღარ გვაქვს , ეს უკვე არის განკურნება (მინიმუმ 

უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი).  

 

4.4 პარადოქსული აპელაციები, როგორც ტაქტიკური მანევრი 

გამარჯვების უზრუნველყოფისთვის 

 

დროა აქამდე წარმოდგენილი მოსაზრებებს რეზიუმე გავუკეთოთ და 

ერთიანი სახით წარმოვადგინოთ: ჩვენ ვნახეთ, რომ მოქმედება ცვლის 

ფსიქოლოგირ ხარისხს, როდესაც აპელაციის შესაბამისად იქცევით, 

როცა მოქმედება სპონტანურია. ინსტრუქციის საშუალებით კარგავთ 

თქვენს ხასიათს, ან მისი შესრლება შეუძლებელიც კი შეიძლება 

გახდეს. ასეა კონკრეტული მოქმედებების დროსაც, რომელებიც  

საკუთარი დამოუკიდებლობის დამატკიცებელი და მაჩვენებელი უნდა 

იყოს. ბავშვების და მოზარდების საქციელი ხშირად მსგასვი 

მოტივითაა განპირობებული, განსაკუთრებით კი მაშინ როდესაც 

აღმზრდელი ავტორიტეტული დამოკიდებულებით მიმართავს. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც 2 წლის გოგონას უთხრეს: <<დარჩი ზემოთ და 

ცეკვა გააგრძელე!>> შეიცვალა მისი მოქმედების ხასიათი: 
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დემონსტრაციულად უპასუხ ა<< იმას გავაკეთებ, რაც მე მინდა>>. 

პარადოქსული აპელაციები  ვითარების მიხედვით გამოყენება  

ბავშვების აღზრდასა და პიროვნებათ შორის ურთიერთობებში ერთ-

ერთი <<წარმატებული>> საშუალებაა. 

<< ხშირად, რთული არ იქნებოდა ბავშვების, ისვე როგორც 

მოზარდების საწინააღმდეგო მითითებებით სწორ გზამდე მიყვანა. 

ამასთანავე არსებობს საფრთხე, რომ მისი მიღება მსჯელობის და 

საკუთარი დამოკიდებულების გარეშე მოხდეს, რაც <<ნეგატიურ 

დამოკიდებულებას>> გამოიწვვს და სასურველი შედეგისთვის ძალიან 

სახიფათოა.>>(ადლერი 1973).  

თუმცა არსებობს ზოგიერთი გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც 

პარადოქსული აპელაციების გამოყონება სასწარფოდ აუცილებელია. 

კლასს. რომელიც ხმაურობს ვაძლევ დავალებას, რომ უფრო მეტად 

იხმაურონ. განკარგლების გაცემისას ვითვალისწინებ შემდგ 

მოვლენებს: 1. მე ვავალებ კლასს იმას, რაც ერთი თვალით 

გადავლებისას ღიად ჭირდებათ. 2. კლასი ჩემი განკარგულების 

შესაბამისად რეაგირებს. მჭირდება არსებული პრობლემის გადაჭრა. 

კლასი აპელაციის საწინააღმდეგოდ იქცევა ხმაური წყდება ე.ი მივიღე 

ის რაც მჭირდებოდა. პარტნიორულ ურთიერთობებშიც ნაბიჯ-ნაბიჯ 

სვლაა სასურველი. შემდეგი მაგალითი: მოსწავლეებს შორის უწვეტი 

ჩხუბი იყო, მასწავლებლის ინსტრუქცია კი შემდეგში მდგმარეობდა: 

<<ჩხუბი შედგა. ერთი სხვებს მოერია. ვისთვისაც საკმარისია, შეუძლია 

დამიკავშირდეს და სახლში წავიდეს! >> (Zulliger 1972). 

 

 

5. ღია აპელაციები 

დაფარული და პარადოქსული აპელაციებით საკუთარი განზრახვების 

დამალვას ცდილობენ. როგორც ჩვენ ვნახეთ, ამით შესაძლებელია 

კარგი შედეგების მიღწევაც. რაც შეეხება ღია აპელაციებს,იგი 

გამოიყენება, როდესაც გარკვეული და ღია ურთიერთობის სურვილია- 

ეს არის სურვილების და მოთხოვნების პირდაპირი გამოხატვა, 

რომელიც ზემოთ აღნიშნული კომუნიკაციის მისაღწევად ერთ-ერთი 

საშუალებაა. თუმცა ხშირ შემთხვევებში შესაძლოა ღია აპელაცია 

კომუნიკაციისთვის <<დამხმარე>> კი არა <<დამაზიანებელი 

საშუალება>> გახდეს. თერაპევტები რომლებიც წყვილებთან მუშაობენ, 

საუბრობენ, რომ ხშირად ურთიერთობები ზიანდება, რადგან 

პარტნიორები თავიანთ სურვილებზე არ საუბრობენ, ან მხოლოდ 

გაუგებარი ფორმით გადმოცემენ. გამცემისთვის ეს ამავდროულად 

საკუთარი იმედგაცრუების გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმაა. უბრალოდ 
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სურს არშესრულებულ სურვილებზე პასუხისმგებლობა მიმღებს 

დააკისროს. ხშირად <<ბევრი კარგი მიზეზი>>რომლის პირდაპირ 

გადმოცემასც გამცემი ნახევრად ცნობიერად გვერდს უვლის 

აღმოჩნდება ხოლმე, როგორც საკუთარი შეხედულებებით შექმნილი 

დაბრკოლებები, რომელიც ხელს უშლის ახლობლებთან 

ურთიერთობებში.  

 

5.1 მიზეზები, რის გამოც  ადამიანები ურთიერთობებში ღია 

აპელაციების გამოყენას თავს არიდებენ 

ცხოვრების განმავლობაში ადამიენბი ხშირად განიცდიან 

თვითგამოვლენის, თვითგამჟღავნების შიშს. როდესაც გამცემი 

აპელაციას აგზავნის, ამით საკუთარ ინტერესებს და სურვილებს 

აცხადებს. ყევლა აპელაცია შეიცავს თვითგამოხატვის(გაცხადების) 

კომპონენტებს, რომლსაც გამცემი ცნობიერად მალავს. ზოგიერთი 

აპელაცია შეიცავს დახმარებაზე თხოვნას, კონტაქტის სურვილს, ან 

<<სულაც>>  <<არანორმალურ>> სექსუალურ მოთხოვნილებებს. როცა 

გამცემი აპელაციას არაპირდირ აგზავნის, ერთის მხრივ აქვს შანსი, 

რომ მიმღები ამას <<თვითონ>> გამოიცნობს. გამცემს კი შეუძლია 

<<მოთმინებით დაელოდოს>>. მას გარკვეულწილად აქვს ის, რაც 

უნდა. ბოლომდე არ განაცხადა- <<პრესტიჟს არ დაკარგავს>>. მეორე 

მხრივ შეუძლია მიმღებს კითხოს <<გინდა შენ, რომ მე?... >> 

აპელაციები იცავენ ბოლომდე გამჟღავნებისგან (<<შენთვის სიტყვებით 

არ მითხოვია...>>), უარყოფის შიშისგან . ნებისმიერი აპელაცია შეიცავს 

,,საფრთხეს’’ რომ მიმღებმა შეიძლება გამცემის სურვილები, 

შეხედულებები და ა.შ უარყოს. რაც გამცემის თვითშფასებაზე 

მოქმედებს. არაპირდაპირი აპელაციის საშუალებით იგი თავიდან 

ირიდებს უარყოფის განცდას. ბავშვების აღზრდის პროცესში ხშირად 

გვხვდება მათი სურვილების უარყოფა. ასე აღმოცენდება ადამიანის 

ცხოვრებაში განცდა: << დავმალავ, არ გამოვხატავ  ჩემს სურვილებს>>. 

ეს კი ხშირად მათი წუხილის საფუძველი ხდება, რის დაძლევასაც 

ფსიქოთერაპიის საშუალებით ცდილობენ. პროცესში ხდება საკუთარი 

მნიშვნელობის გაცნობიერება, თვითშეაფასებაზე მუშაობა და 

ინტერესების გარკვევით გამოხტვა. სავარჯიშოები შემდეგი 

პრინციპითაა შედგენილი: დასაწყისში მარტივი შესასრულებელია 

(მაგ. ვიღაცას რომ სანთებელა სთხოვო) და თანდათან რთულდება (მაგ: 

რესტორანში კერძი უკან მიაბრუნო, როდესაც არანაირი ნაკლი არ 

აღენიშნიბა). ყველა აპელაციის წინ გამცემი ითვალისწინებს მიმღების 

მდგომარეობას, შეუძლია თუ არა მიმღებს მისი სურვილის 

შესრულება. თუ შეუფერებელი გარემოებაა, შესაძლებელია 
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გამოვლენილი აპელაცია აგრესიულ მოქმედებად ჩაითვალოს. 

აპელაციები ხშირად დასაშვებ-დაუშვებელი მოთხონების შესრულების 

ზღვარზეა, მის შედეგზე გავლენას მიმღების მოტივაციაც ახდენს. 

არაპირდაპირი აპელაციააგრესიული ქცევის გარეშეც საკმაოდ დიდი 

რისკია ურთიერთობის დაზიანებისთვის. მაგ: ფირმის 

თანამშრომლლებს ვინმე A-ს და  B-ს  საღამოს სახლში წასვლა სურთ.  

B მანქანა ჰყავს. შესაძლებელია რომ მან A სახლში წაიყვანოს? A 

ცდილობს თავისი ,,სურვილის გამოვლენას’’: <<როგორ წავალ სახლში- 

დადის აქ სადმე ახლოს ტრამვაი?>>.  <<შესაძლებლობის 

თავისუფლება>>. მიმღებისთვის აპელაცია ხშირად არც ისე სიამოვნოა. 

რა უნდა გააკეთოს გამცემმა-იცის რაც ნამდვილად სურს, მაგრამ სურს 

რომ მიმღებზე ზეგავლენა მოახდინოს? მას შეუძლია გასცეს 

არაპირდაპირი აპელაცია, რომელის (სავარაუდო) <<გაგებაც>> მიმღებს 

შეუძლია და საბოლოოდ <<საკუთარი სურვილით>> შესრულებაც.  

როდესაც მასპინძლი ამბობს: <<ლამაზი საღამო იყო...>> და  <<იყოს>> 

იმიტო ამბობ, რომ სტუმარი ისე წავიდეს, მასპინძელს ,,არ აწყენინოს’’ - 

<<არ გეწყინოს  კურტ, მაგრამ ჩვენ უნდა წავიდეთ>>. გამცემს შიში აქვს 

რომ მიმღები არას იტყვის. ხშირად მას საკუთარი სურვილების 

შესრულება <<მიმღების თავისუფალი მოქმედებით>> უნდა. მაგრამ 

ზოგიერთი მიმღები აპელაციას შეცდომით იგებს და ურთიერთობა 

ზიანდება. სწორედ ამის არ ეშინია გამცემს და რას აკეთებს? ან 

მთლიანად უარს ამბონს საკუთარი სურვილის გამოხატვაზე, ან 

კმაყოფილდება << მკაფიო  განმარტებით>>, რომელიც შესაძლოა არ 

შესრულდეს. <<სიყვარულის>> რომანტიკული გამოხატვა- ზოგიერთ 

ადამიანს სიყვარულის დამამტკიცებელ საბუთად მიაჩნია, რომ 

პარტნიორმა <<მის თვალებში უნდა წიაკითხოს სურვილები>>, ე.ი. ღია 

აპელაციები მნიშვნელობას კარგავს. - მიუხედავად იმისა, რომ 

ურთიერთობებში <<თვალებში ამოკითხვა>>სულაც არ არის 

უარყოფილი, არამედ პირიქით <<მსგავსი მოვლენები>> მეტად 

აახლოებს ადამიანებს. თუმცა აქვე არსებობს <<Konfluenz-შერწყმის >> 

საფრთხე- საკუთარი შეუსრულებელი სურვილების სხვაზე გადატანა. 

მაგ: << გინდა კინოში წავიდეთ?>>. მისი აზრით ცოლისთვის 

<<ყოველთვის რაღაც უნდა ეთხოვა>>, რომელიც აუცილებლად მას 

უნდა მოწონებოდა. პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანა.   

უფროსი არასოდეს ამბობდა კონკრეტულად  თუ  რა უნდოდა, რომ 

თანამშრომლებს გაეკეთებინათ: <<მეძახის გასაუბრებაზე, სადაც 

დაუსრულებლად საუბრობს შესასრულებელ სავარაუდო საქმეებზე (= 

ინფორმაციის საქმიანი მხარე), მე ყოველთვისუნდა გამოვიცნო, თუ რა 

უნდა ჩემგან(= რომელი აპელაცია იმალება ინფორმაციის უკან). მე 
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ზოგჯერ ვხვდები ამას, მაგრამ დარწმუნებული არასდროს ვარ.!>>. 

საუბრობს ერთ-ერთი თანამშრომელი. სავარაუდოდ დიდი ხანია 

უფროსს მსგავსი კომუნიკაციის ფორმა აქვს, სადაც დილემებს 

წარმოადგენს. : ერთის მხრივ ამით შთაბეჭდილების მოხდენა უნდა. 

მეორე მხრივ კი ყოველთვის ტოვებს შესაძლებლობას, რომ შესაძლოა 

მიღბული ,,გადაწყვეტილებები>> მცდარი იყოს, ან ისე არ გამოვიდეს, 

როგორც საჭიროა. მსგავს სიტუაციებში (ხშირად გაუცნობიერებლად) 

პასუხისმგებლობის სხვაზე გადატანა ხდება.  

 

 

5.2 ღია აპელაციები, როგორც დაზიანებული კომუნიკაციის 

გამაჯანსაღებელი, დამხამრე საშუალება 

ღია აპელაცია (=სურვილის პირდაპირი გამოხატვა) - მის საპირისპირ 

მხარეს დგანან შემოვლითი გზებით, ფარულად, ან პარადოქსულად 

გამოხატული აპელციები; 

-კონფიელნტური ურთიერთობის ფორმაა, როდესაც ჩემსა და შენს 

სურვილს შორის არ არსებობს ნათელად გამოხატული განსხვავება, 

შეთავეზებები მოვლითი, სვარაუდო, გაურკვეველი სურვილებითაა 

წარმოდგენილი;- გამოუხატავი სურვულები გადაიქცევა შხამად, 

რომელიც საყვედურების სახით დაიწყებს გაცხადებას. ღია 

სურვილების საწინააღმდეგო მხარეს ყოველთვის შებრუნებული 

მხრიდან დანახული ჩივილები დგას (<< არ გექნებოდა?...>>)  

<<შებრუნებული მხრიდან დანახვით გამოწვეული სიბრაზის>> 

საპირისისპორო, ყოველთვის ღია სურვილებია, რომელიც ვითარებას 

წინა, სწორი მხრიდან გამოხატავს.  მაგ: <<დღეს ჭურჭელს ხომ არ 

გარეცხავდი?>> უკეთესი ფორმულირებაა, ვიდრე << შეგიძლია დღეს 

მინიმუმ ჭურჭელი მაინც გარეცხო?>>. უკანასკნელი ვერსია საყვედურს 

გამოხატვს, რომელიც მიმღებს გულზე ხვდება და ამავე დროს  

დანაშაულის გრძნობის გაღვივება შეუძლია. საყვედური (დღეს თუ 

არა, მაშინ არასდროს...) ღია აპელაცია მხოლოდ <<განმკურნებელია>>, 

როდესაც გვინდა ურთიერთობა ჯანსაღად <<შხამის>> გარეშე 

ვითარდებოდეს.  რამდენად ხშირადაა, როდესაც მიმღები აპელაციას 

თავად სიამოვნებით ასრუკლებს, მაგრამ მინიმუმ ატმოსფეროს და 

თავის განწყობას იზიანებს. შედეგად ვიღებთ: გაუგონარ ბავშვებს და 

ჯიუტ, თვითნება წყვილებს.  მიმღებს  შეუძლია ვითარება შეცვალოს 

და  ნაცვლად აპელაციების შესრულებისა, თან ამავდროულად 

წუწუნისა, შესაძლებელია კითხვის დასმა: <<მე ბევრ უარყოფით 

დამოკიდებულებას და მოსაზრებებს ვისმენ, რა მოხდა- როგორ გინდა, 

რომ ჩვენ მომავალში ურთიერთობა გვქონდეს?>> ამ პატარა, რბილი 
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უწყებით შესაძლებელია საუბარმა სრულიად ახალი მიმართულება 

მიიღოს. 

 

5.3 საფუძვლები, რომლებიც   ღია აპელაციების გამოხატვისას 

აუცილებელია 

ღია პელაცაები გირჩიეთ, როგორც კომნიკაციის გაჯანსაღების ერთ-

ერთი ფსიქოლოგიური საშუალება.  რჩევის გაცემა ყოველთვის უფრო 

მარტივია, ვიდრე ცხოვრებაში განხორციელება.  ახლა მინდა იმ 

საფუძვლებსა და ქცევის მიზეზებზე ვისაუბრო, რომლებიც ღია 

აპელაციებთან აუცილებლ კავშირშია.  მათ გარეშე  შესაძლოა ახალი 

საფრთხეები აღმოცენდეს. საკუთარ თავში გარკვევა- ღია აპელაციის 

დროს უმთავრესია, რომ გამცემმა ზუსტად იცის, რაც უნდა. ეს 

ვარაუდი ერთი შეხედვით უეჭველად ჩანს, თუმცა რეალობაში ხშირად 

ასე არ ხდება. უფრო ადვილია შენი სურვილები სხვისას შეუგუო (და 

შემდეგ მის უკან იწუწუნო), ვიდრე საკუთარი სურვილები გარკვევით 

გამოხატო. რუთ კონი  (1975) პატარა ნაბიჯებით დაწყებას გვირჩევს. 

მისი სავარჯიშოების თანახმად:  <<10 წუთის განმავლობაში ოთახში ის 

უნდა ვაკეთო, რაც მე მინდა.- ერთ-ერთი თერაპიული თამაში 

ფსიქოთერაპევტებისგან, პაციენტები და სხვები.>> იგი გვირჩევს 

თავიდან სავარჯიშო მარტო შევასრულოთ, რადგან სხვების ყოფნა 

შესრულებას გაართულებს. აქაც ხაზი გასმულია, რომ კარგი 

კომუნიკააცის საფუძველი ადამიანის შინაგანი გარკვეულობაა. 

ყველთვის შესაძლებელია საუბარი და აზრის გამოთქმა, თუ რა არის 

მიზეზი, რაც ამ გაურკვევლობას იწვევს.  

ინფორმაციული ხასიათის აპელაციები. თუ გვინდა 

კონსტრუქტირებული სტილის კომუნიკაცია მივიღოთ, მომდევნო 

მოქმედებების საფუძვლები აუაცილებლად ღია აპელაციებთან უნდა 

გამოხატავდეს: მე გეგეუბნები ჩემს სურვილს და შენ  ინფორმირებული 

ხდები.  მე გამჭირვალედ ხაზს იმას ვუსმევ, თუ რა მსურს კონკრეტულ 

სიტუაციაში,  და არა იმას რომ ეს აუცილებლად უნდა შესრულდეს.  

ზუსტად ასევე მინდა ვიცოდე, შენ რა გსურს, არა იმისთვის რომ მე 

შემეგუო, არამედ იმისთვის რომ ჩვენს გადაწყვეტლებების შესახებ 

საფუძვლიანი ინფორმაციები გვქონდეს. ამ ნათლად გამოკვეთილ 

სურვილს არაფერი აქვს საერთო ეგოიზმთან. << შენი 10 წლის 

განმავლობაში სწავლობდი ეგოიზმს>>. უჩივის პარტნიორი 

ფსიქოლოგიის სტუდენტს იმის გამო, რომ მას ნასწავლი აქვს 

გარკვევით გამოხატოს ის, რაც უნდა.  

გარკვეულად გამოხატული სურვილი არ შეიცავს შერულების 

აუცილებელ  მოთხოვნას,  არამედ შესაძლოა <<ალტრუისტულადაც>> 
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შესრულდეს. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი: მასპინძელი ეუბნება 

სტუმრებს, რომლებიც შეუთანხმდნენ შუა დღეს ჩაძინებაზე: 

<<სიამოვნებით ვივარჯიშებდი სალამურზე დაკვრაში და  ხელს ხომ არ 

შეგიშლით?>>ვიდრე პასუხს მოვისმენდეთ, წარმოვიდგინოთ, როგორი 

შეუსაბამოა  ამ შემთხვევაში ღია აპელააცია. მასპინძლების 99%  არ 

გააცხადებდა საკუთარ სურვილს, რადგან დაიწყებდა ფიქრს რომ: 

<<მართალია ახლა სალამურზე სიამოვნებით ვივარჯიშებდი, მაგრამ 

ამას ჩემი სტუმრები ვერ აიტანენ, ნამდვილად ხელს შევუშლი. რომც 

ვკითხო მაინც მიპასუხებენ: <<არა, არ შეგვიშლის ხელს!> მაგრამ 

მხოლოდ იმიტომ რომ არ სურთ უსიამოვნო გარემოს შექმნა. 

მასპინძლების 99% სურვილს თავის თავში დაიტოვებდა, რაც 

ბუნებრივია თავად შეაწუხებდა. რა უპასუხა სტუმარმა?: <<კი, 

ნამდვილად შემიშლიდა ხელს>> : აპელაცია ინფორმაციული 

ხასიათით: (<<ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა დაუკრა>>). სტუმრების 99%  

ალტრუისტულად უპასუხებდა: <<არა, არა, დაუკარი! ჩემს გამო თავი 

არ შეიზღუდო!>> და თავისთვის იფიქრებდა: <<მაინცდამაინც ახლა 

უნდა დაუკრას!?>> მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ღია აპელაცია გაცხადდა, 

შესაძლებელია გამოსავლის პოვნა. მე ვამტკიცებ: აპელაციის 

გაცხადების გარეშე გამოსავალი ვერ მოიძებნებოადა(დავუკრა, არ 

დავუკრა, გვიან დავუკრა, ცოტა ხნით დავუკრა, სადმე სხვაგან 

დავუკრა)- მთავარი გამოსავალი მისაღწევად მზადაა: ის კომუნიკაციის 

დონეში მდგომარეობს. სტუმარი და მასპინძელი ერთმანთთან თავს 

თავისუფლად გრძნობენ, საკუთარ სურვილებსაც შესაბამისად 

გამოხატავენ. აპელაციის ღიად გამოხატვის შემდეგ შესაძლებელია 

მიმღების რეაქცია ორნაირი იყოს: კი ან არა. როდესაც იგი აპელაციას 

ასრულებს მნიშვნელოვანია ამაზე პასუხისმგებლობა თავად აიღოს და 

არ გამოხატოს რომ: <<შენ ეს ისე გინდოდა- სხვანაირად არ შემეძლო!>> 

აპელაციას შევასრულებ, თუ არა მე უნდა გადავწყვიტო, ნებისმიერი 

ქმედება ჩემი ავტორობით უნდა გამოვავლინო. თუკი არ მინდა 

აპელაციის შესაბამისად ვიმოქმედო, უნდა შევძლო გარკვევით ვთქვა 

არა. ზრდასრულ ადამიანს ამის გაცნობიერება და გათავისება უნდა 

შეეძლოს. ღია აპელაციების შემთხვევაში გამცემი ხშირად <<რისკავს>> 

რადგან შესაძლოა არ შესრულდეს. თუმცა მან იმედგაცრუების მიღებაც 

უნდა შეძლოს, ისვე როგორც მიმღებმა არას თქმა, არასასურველ 

აპელაციაზე. შემიძლია ერთდროულად იმედგაცრუებული ვიყო 

(შინაარსის გამო) და გახარებული (პროცისი გამო)? კი შემიძლია. ეს 

ფრორმულირება ანალუგიურად მიემართება გამცესაც და მიმღებსაც. 

მაშინ როცა მიმღებს არ აქვს აპელაციის მიღების განწყობა, უნდა 

გადმოსცეს: რომ მართალია, არ მინდა აპელაცია შევასრულო 
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(შინაარსის უარყოფა),მაგრამ ვთვლი, ყველაფერი კარგდაა, რომ შენი 

სურვილი მითხარი((პროცესის მოწონება)>>. გამცემს ყოველთვის აქვს 

უფლება პირდაპირ, ნათლად გამოხატოს საკუთარი სურვილები, ისვე 

როგორც მიმღებს ყოველთვის აქვს უფლება შეასრულოს,ან ვითარების 

მიხედვით უარყოს აპელაცია.  

ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ კომუნიკაციის ამ ფორმით სრული 

ჰარმონია გექნებათ, მაგრამ  არსებული კონფლიქტები უფრო 

თვალსაჩინო გახდება, ვიდრე უწინრაც მოგცემთ მათი გადაწყვეტის 

საშუალებას და გექნებათ “სუფთა ჰაერი-ატმოსფერო”, რაც 

გაგიადვილებთ სუნთქვას და ცხოვრებას. 

 

შეჯამება ფსიქოლოგებისთვის და მათთვის, ვისაც ფსიქოლოგიასთან 

შეხება აქვს 

1. შანსები და სფრთხეები “ფსიქოლოგიური” კომუნიკაციისას 

2. “დარჩით ადამიანი, ბატონო ფსიქოლოგო!”- სატირა 

3. “პროფესიონალის დეფორმაცია?” 

4. ფსიქო-ჟარგონი 

5. თერაპიული ქცევა , როგორც მანიპულატორი- და ბრძოლის 

საშუალება 

6. ორმაგი ხასიათის ფსიქოლოგიური ქცევის მანერა 

7. “შესრულებული” პირვანდელობაა 

 

1. შანსები და სფრთხეები “ფსიქოლოგიური>>კომუნიკაციისას” 

რაც დღევანდელ ცხორებაში დედამიწისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, 

ესაა ტექოლოგიურ შესაძლებლობებსა და  ადამიანურ  უუნარობას 

შორის  მოგვარებაზე  ღიად დარჩენილი საკითხები.მათ შორის 

ურთიერთგაგებაზე თხოვნა  გამოხატულია (თუ არა დაგვიანებულია). 

ეს წიგნი  ადამიანებს შორის კომუნიკაციებს აღწერს. რა შეგვიაძლია 

რომ ამით დავიწყოთ? განკურნების მეცნიერული სტიმულები უკვე 

ნაცადია? თუ ჩვენ მივდივართ იმ მიმართულებით, რომელიც 

ადამიანებს შორის გაუცხოების აღმოცენებას უწყობს ხელს? ზოგჯერ ამ 

ყველაფერზე დარდს ვიწყებ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც 

ადამიანები ფსიქოლოგიასთან  ზერელე დამოკიდებულებებს ავლენენ, 

ნაცვლად ახალი გამაჯანსაღებელი ქცევების დასწავლისა. ეს დარდი  

ერთ-ერთ სატირაში გამოვხატე. იქ ხაზი გავუსვი, თუ როგორ არ მინდა 

ეს წიგნი მცდარი მიმართულებით გახდეს გაგებული. იგი ეყრდნობა 

კითხვას რომელსაც ხშირად მისვამენ: <<შეგიძლიათ  ფსიქოლოგს  
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საერთოდ უბრალოდ, სპონტანურად , ასე რომ ვთქავთ როგორც 

ადამიანი მოიქცეთ? >> ამ კითხვაში ერთდროლად აღფრთოვანება, ეჭვი 

და შიში იმალება.  აღფრთოვანება იმიტომ, რომ ფსიქოლოგი 

(სვარაუდოდ) ადამიანებთან მუშაობს და ყველაფერს გამჭირვალედ 

აირეკლავს. ამავდროულად არის შიში იმისა, რომ <<ის მე ახლა 

მიყურებს და ყველაფერს ხვდება ჩემს შესახებ>>.და ეჭვი- რომ 

ფსიქოლოგი ადამიანებთან ურთიერთობებში ყოველთვის 

მეცნიერული მეთოდებით ხელმძღვანელობს და ,,ჩვეულებრივი, 

სპონტანური’’მოქმედებები არ შეუძლია.  

გადავხედოთ სატირას: 

 

2. “ბატონო ფსიქოლოგო, დარჩით ადამიანი!” 

სატირა 

ახ, როგორ მიხარია საკუთარი გამოცდილებების გამო, რომლებიც 

შემთხვევით შეხვედრილ ჯგუფებთან, თემებზე ორიენტირებული 

ინტერაქციებით, კომუნიკაციის ტრენინგებით, მედიტაციებით და 

გეშტალტ თერაპიის საშუალებით შევაგროვე. ახლა ამ ყველაფრის 

შედეგად საკუთარ თავთან და სხვებთან ურთიერთობისას უკეთესი 

გზების მონახვა შემიძლია. ადრე ისე ვცხივრობდი, რომ ადამიანებს 

მხოლოდ ერთი ყურით ვუსმენდი. ახლა კი ნამდვილად შევხვდი ჩემს 

მეს და ახალი გზა ავირჩიე. არ მინდა მომდევნო საკითხებზე 

დავდუმდე: როდესაც მე ცხოვრებაში ახლი გზა ავირჩიე, ნაბიჯ-ნაბიჯ 

დავიწყე პიროვნული ზრდა და განვითარება.  დავინახე, როგორ 

დავიწყე ადამიანებთან დაშორება, მათთან რომლებიც ჩემსავით გზას 

არ დადგომოდნენ. ახლახანს მარიას შევხდი, რომელიც ნამდვილად 

სასიამოვნო გოგონაა, თავისებურად ბუნებრივიც. ვისხედით 

ლუდხანაში, ვსვამდით ლუდს  და  სხვადახსვა თემების შესახებ 

გახარებული მესაუბრებოდა. ვამჩნევდი, თუ როგორ უცხოვდებოდა ეს 

შინაარსები ჩემთვის და უფრო მეტად მისი ცხოვრებისეული, 

სულიერი მდგომარეობა მაინტერესებდა. ბოლოს კი მინდოდა ეს 

ყველაფერი შემეფასებინა და უკუკავშირი (Feedback) 

დამებრუნებინა.საყოველთაოდ ცნობილია, რომ შეფასებას და 

უკუკავშირს გარკვეული კვალიფიკაცია ჭირდება. ადრე ალბათ 

არაფერს ვეტყოდი, ან უბრალოდ ახალ თემაზე გადავიდოდი, ან 

სულაც სუბიექტურად დავუბრუნებდი რაიმე უკუკავშირს. ახლა კი 

თავში მიზანმიმართული წესები მქონდა (ეს ყველაფერი უნდა 

აღიწეროს, დაკონკრეტდეს...) სანამ რამე შეფასებას გავაკეთებდი ეს 

წესები ჯერ ჩემს თავში გავაერთიანე, რაც ჩემს სპონტანურობას ხელს 

უშლიდა. ფორმულირება უკვე ენაზე მადგა: << შენი ცხოვრების 
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სტილი, მდგომარეობა ჩემს ინტერესებს ეხმიანება, მგრამ დეტალები 

კლუბების შესახებ ნაკლებად>>. ბოლო მომენტში გავაცნობირე რომ 

ჩემი შეფასების    (Feedback) ორივე ნაწილს სიტყვა <<მაგრამ>> 

აუფასურებდა.  ფრიც პერლსის საიმედო გეშტალტის წესების 

მიხედვით  <<მაგრამ >> ჩავანცვლე შემდეგ სიტყვით  <<და>>.  და ასე 

გამოვთქვი საკუთარი მოსაზრება :<< შენი ცხოვრება ძალიან მეხმიანება 

და წვრილმანი დეტალები, როგორიცაა კლუბებინაკლებად 

მაინტერესებს>>. თანაც პირველ ნაწილს <<შენი ცხოვრება ძალიან 

მეხმიანება, მაინტერესებს>> არავერბალურად, სხეულის კონტაქტით 

ხაზი მკვეთრად გავუსვი. რა თქმა უნდა მარია დაბნეული მიყურებდა- 

ადამიანებისგან ამ რეაქციას უკვე ვცნობ და ველოდები, მათ ხომ 

ტრენინგების მეშვეობით არ დაუწყიათ ცვლელებები საკუთარ თავში, 

შესაბამისად არ იცნობენ განცდებს, რაც ამ ყველაფერს თან ახლავს. 

ჩემთვის გასგებია, რომ ისინი არ არიან მზად გარკვეულ საკითხებზე 

პირდაპირ ისაუბრონ. ზოგიერთი ადამიანისთვის კი სხეულით 

კონტაქტს დიდი ტაბუ ადევს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ისინი არ 

გამოვიწვიოთ. არ მქონდა მოლოდინი, რომ ის ჩემს უკუკავშირს 

სწორად გაანალიზებდა და გამომეხმაურებოდა. ვითარება რომ 

გარკვეული ყოფილიყო შემდეგი კითხვა დავსვი: <<რა ხდება ახლა 

შენთან?>> დაბნეულმა მიპასუხა: <<რა გაინტერესებს შენ-მე 

ვგულისმობ, ხომ არ შეუძლიათ შენთან დაშვების გარეშე 

დაუსრულებლად ისაუბრონ !>> და აი, ისიც აქ რის- ,,არ შეუძლიათ- ( 

საუბარი მესამე პირში). რის უკანაც პირადი გამოცდილებები, 

შეხედულებები და გრძნობები იმალება. გადავწყვიტე  მისთვის 

სამსახური გამეწია და დავხმარებოდი იმ ყველაფრი სინათლეზე 

გამოტანაში, რაც ტერმინში <<არ შეუძლიათ>> იმალებოდა. ჯერ 

მინდოდა მეთქვა: <<შენთვის რთულია ისეთ საკითხებზე საუბარი, რაც 

შენს შიგან სმყაროს ეხება?>>მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე პოზიცია 

ნაკლებად უხეშად გამომეხატა და საუბარი შევარბილე:<<ზოგჯერ ისე 

უფრო ადვილია, რომ ისაუბრო ისეთ საკითხებზე, რომლებიც შენს 

შიგანაგან, პიროვნულ სამყაროს ნაკლებად სიღრმისეულად ეხება?>> 

შუბლი შეჭმუხნა და მიპასუხა: <<მითხარი, რას გულისხმობ მაგაში?>>. 

ამ ჯერად გამჭოლად ვუპასუხე:<< შენ ფიქრობ, რა შეიძლებოდა იყოს 

და უცბად ეს ყველაფერი თავს დაგესხა, ასე არ არის?>> მარია გაიწია 

და როგორღაც თავისი ხელები ჩემი ხელების ქვეშ  მოაქცია. ისეთი 

განცად მქონდა რომ ჩვენი ხელები ერთმანეთთან <<გაიყინა>> და 

მისგან განცალკავება აღარ შემეძლო. მითხარი: <<ზოგჯერ ცოტას 

აფრენ ხომ?>> ეს მისი თავდაცვა იყო. მაგრამ გასათვალისწინებელია, 

რომ მარიას არ უვარჯიშია საკუთარი  პირად ემოციონალურ 
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განცდების გადმოცემაზე.  მე მისი ძალიან კარგად მესმოდა. ასევე  

ვაცნობიერებდი რომ შესაძლოა, როგორც <<თერაპევტი>> ასე ვჩანდი, 

ის კი თავს პაციენტის როლში გრძნობდა. გზაჯვარედინის წინაშე 

აღმოვჩნდი და ვფიქრობდი: უნდა ვესაუბრო მეტაკუმინიკაციისა და 

ურთიერთობებში ხელისშემშლელ ფაქტორებზე? თუ პირადი 

მაგალითები მოვიყვანო, რომლებსაც შეუძლიათ მასაც გაუადვილონ 

ურთიერთობებში გახსნა? მეორე ვარიანტი ავირჩიე, რადგან  შინაგანად 

თავს ყველაზე კარგად ვგრძნობ, როცა ნამდვილად გამოვხატავ ჩემს 

მეს. და ვუთხარი: <<იცი , ზოგჯერ ისე ვგრძნობ თავს, რომ ვსაუბრობ 

ყველა შესაძლო საკითხზე ვსაუბრობ...ვსაუბრობ ზედაპირულად და არ 

ვეხები ჩემს მდგომარეობას, იმას რაც ჩემში, ჩემს შინაგან სამყაროში 

მიმდინარეობს და იცი რატომ?იმიტომ რომ მაქვს შიში... შიში იმისა, 

რომ უარყოფილი დავრჩები.>> ის დუმდა მე კი ვაგრძელებდი: <<ან 

იმის რომ თავად მე უარვყოფ!>>. მიუხედავად იმისა რომ მარია ამ 

ყველაფერს სერიოზულად აღიქვმდა და გულისყურით იღებდა, 

მხრები აიჩეჩა და მითხრა: << ეს ხომ ნორამალურია- გინდა კიდევ 

ლუდი?მე მალე უნდა წავიდე>>. თავი არასასიამოვნოდ ვიგრძენი. მისი 

რეაქცია არ იყო მადლიერებით გამოხატული- მე ხომ ძალიან გახსნილი 

ვიყავი მასთან. ამ გრძნობებისა და ფიქრების გამო,  რომ ჩემი 

სამყაროდან რაღაც დავკარგე, გადავწყვიტე არსებული მდგომარეობა 

შემეცვალა და მეტაკუმინაკიის მეშვეობით ხელის შემშლელ 

ფაქტორებზე გავამახვილე ყურადღება: <<იცი, არ მიმაჩნია სწორად 

რომ ჩვენ ახლა არ უნდა ვისაუბროთ, ვხედავ რომ საჭიროა ამის 

შესახებ ჩემი უკუ კავშირი გამოვხატო. მინდა გადმოვცე, თუ ჩვენს 

ახლანდელ საუბარს  როგორ განვიცდი.ხვდები? მე გისმენ 

ყურადღებით, მაგრამ ვერ შენგან ვერ ვგრძნობ ნამდვილ...>> და ხდება 

დაუჯერებელი რამ. მარია თავის ლუდს იღებს  და მთლინად მასხამს 

პერანგზე. იცინის ცოტა უაზროდ და მეუბნება: <<ამით რას გრძნობ 

ჩემგან!>> თან წასასვლელად დგება. ჩემს ცხოვრებაში დადგა მომენტი, 

რომ ძალიან მინდოდა ჩემი ადრინდელი ქცევებით მეპასუხა. მაშინ 

პირდაპირ დავუღრიალებდი: <<შე ღორო!>> რა თქმა უნდა ახლა ვიცი, 

რომ ამ საქციელით მის შასახებ უფრო ვიტყოდი რამეს, ვიდრე ჩემზე 

და იმ ყველაფერზე რაც ჩემში ხდებოდა. კანზე სველი პერანგი 

მეხებოდა...ავდექი  და როგორც ფსიქოლოგი ვგრძნობდი რა უნდა 

გამეკეთებინა. სპონტანურად, გარკვევით და ხმამაღლა ვუთხარი: 

<<ძალიან გაბრაზებული ვარ მარია!>> მარია უსიტყვოდ წავიდა 

(აგრესია და გაქცევა ტიპიური რეაქციებია, როდესაც ადამიანი თავს 

დამცირებულად  გრძნობს). აღარ იყო შესაძლებელი მისთვის 

დამაზიანებელ და ხელის შემშლელ მიზეზებზე ამეხსნა და 



                                                                       92 

 

დავხმარებოდი. მე ვგრძნობ რომ ჩვენს შორის დაუმთავრებელი რამ 

მოხდა, რაზეც მომავალში ნამდვილად უნდა ვიმუშაოთ.  ეს სიტუაცია 

ჩემი სუპერვიზიის ჯგუფში განვიხილე და ავხსენი საკუთარი 

მდგომარეობა (იმ დროს დედაჩემის ადგილზე ხომ არ წარმოვიდგინე 

თავი?). ყველა შემთხვევაში ეს ისტორია აჩვენებს, თუ რა რთულია 

კომუნიკაცია მასთან, ვინც არ დაფიქრებულა საკუთარ სულიერ, 

შინაგან სამყაროზე და ნამდვილად აკლია ამ პროცესებში მიღებული 

გაცნობიერებები -შეხვედრა თავის ნამდვილ მესთან. 

3.  “პროფესიონალის დეფორმაცია?” 

არ მინდა, რომ ეს სატირა არასწორად იყოს გაგებული.  მე არ 

ვეწიინააღმდეგები აზრს,რომ ფსიქოლოგია საკუთარი თავის გაცნობას 

და პიროვნულ განვითარებას ხელს უწყობს.თუმცა  რა სარგებელი 

მოაქვს, როდესაც ფსიქოლოგს მიღებული აქვს საუკეთესო 

მეცნიერული განათლება,  ფლობს სამუშაო ტექნიკებს, მაგრამ ვერ 

ახერხებს მის რეალიზებას  საკუთარ თავთან და სხვებთან. როდესაც  

კლიენტები საკუთარი თავის განვითარებისთვის, რეალიზებისთვის 

და  სხვებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის დახმარებას 

გვთხოვენ, ჯერ ეს  ყველაფერი ჩვენი თავიდან უნდა დავიწყოთ. თუკი 

პროცესში ეს ალტერნატივები არ გვხვდება, მაშინ სწორი გზიდან 

აცდენას აქვს ადგილი , რაც  ბუნებრივია ჩემში უკმაყოფილებას იწვევს. 

სატირით ფსიქოლოგიის <<პროფესიონალურ დეფორმაციას>> გავუსვი 

ხაზი. რუთ კონიმ მართალია, როდესაც საუბრობს, რომ 

არაპროფესიონალიზმს ფსიქოლოგიის შეცდომით გაგებას განათლების 

დეფიციტი იწვევს. ის წერს << შენს გმირს აკლია ემპათიის 

პროფესიონალური სწავლება და სელექტიური სინამდვილე 

(დანარჩენად კარგადაა)!>> (პერსონალური კორესპონდენცია, 1980). 

განვიხილოთ თუ რა წარიმართა ცუდად. 

4. ფსიქო-ჟარგონი 

 

 

 

5. თერაპიული მოქმედებები, როგორც მანიპულატორი და ბრძოლის 

საშუალება  

ერთი მხრივ “ფსიქოლოგიური” მოქმედების მანერები შესაძლებელია 

ჩანაცვლდეს მექანიკური განხორციელებებით, რაც მის გაუფსურებას 

გამოიწვევს. რის შედეგადაც იგი ინდივიდუალობის გაფართოებაზე 

აღარ იქნება მიმარტული, არამედ მოხდება ქცევის უნიფიცერება. ეს 
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ყველაფერი სამწუხარო იქნება,მაგრამ არც ისე საშიში. მეორე მხრივ კი 

ეს მოქმედებები შესაძლოა საპირისპირო მხრიდან იყოს 

შესრულებელი. ყველა ინფორმაციას ახასიათებს საკუთარი გამოხატვა 

და გავლენის ასპექტები. “მწყურია” გამოხატავს არსებულ 

მდგომარეობას და ამავე დროს შეიცავს მცდელობას მიიღოს 

სასურველი მდგომარეობა (აპელაციის ასპექტი: “მომეცი რამე 

დასალევად!” ყოველდღიური ჩვეულებრივი კომუნიკაციის 

ტექნიკები(მაგ: პოზიტიური შესრულება, თავაზიანი ხმა და ა.შ) ხაზს 

უსვამენ ზემოქმედების აქცენტებზე: სხვებზე მოახდინონ 

შთაბეჭდილება, შეინარჩუნონ ხასიათი და. ა. შ. ამ “მასკარადის” 

საპირისპიროდ დგას  ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის გამოხატვის 

ავთენტურობის პრინციპები:  გამოხატვა იმის, რაც მომდის თავში 

ზემოქმედების კონტროლის შემცირებით. და ხდება შემდეგი (არა 

მხოლოდ სატირაში): მოქმედება, რომელიც შენს პერსონას გამოხატავს. 

ეს არის გულწრფელობის ძველი ფასადი,ის არ ცდილობს 

(მეტაკომუნიკაციურად) იყოს ის რაც მასში არ არის. , და ყველას 

შეუძლია ეს შეასრულოს. ასეთი ქმედებები შესრულებით ხდება 

ეგზისტენციალური, გაბატონების სურვილებისგან თავისუფალი 

დიალოგების  

6.ფსიქოლოგიუირი ქცევის მანერების ორმაგი ხასიათი 

ჩვენ  ვამტკიცებთ, რომ ოპერაციონალურ და დატრენინგებულ 

ფსიქოლოგიურ ქცევის მანერებს ორმაგი ხასიათი აქვთ: იმის 

მიხედვით, თუ კონკრეტულ მომენტში როგორი მოტივითაა 

განმსჭვალული, იქნება ეს ორიენტირებული საკუთარი თავის 

გამოხატვაზე, თუ სხვებზე შთაბეჭდილების მოხდენაზე.  ეს ორმაგი 

ხასიათი ძალიან კარგად ჩანს ჩემი მეგობრისა და ამავე დროს კოლეგის 

იენს ჰაგერის სიზმარში: ქუჩაში ერთ-ერთი ჯგუფი თვს დამესხა და 

გამიტაცეს. სადღაც, შენობაში შემიყვანეს, მლანძღავდნენ და 

სიკვდილით მემუქრებოდნენ. იმის მაგივრად, რომ თავი დამეცვა და 

გადამერჩინა, უბრალოდ აქტიურად ვუსმენდი. სწორედ ამან 

გადამარჩინა. ბოლოს მათ გამათავისუფლეს. აქტიური მოსმენის ორმაგ 

ხასიათს უკეთ შეუძლია შთაბეჭდილება მოახდინოს: ერთის მხრივ 

საკუთარი ინტერესების გამოხატვის ქმედითი ინსტრუმენტი- ამ 

შემთხვევაში საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენა: <<გაგზავნილი>> 

ქცევით მიაღწია მას, რაც უნდოდა.ეს არის ერთი მხარე. ხოლო მეორე 

მხრივ ეს შეიცავს მცდელობას, გაუგოს და ჩაწვდეს  სხვის სამყაროს, 

ერთადერთი ხიდი მტრული სამყაროს განადგურებისა, ესა მასთან 

გადებული გაგების ხიდი. მცდელობა, მოტივი სხვისი უკმაყოფილების 
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გაგების არის ერთადერთი შანსი ძალადობის და მკვლელობის 

თავიდან აცილებისთვის? 

 

 

7.<<შესრულებული>> პირვანდელობა 

ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის განმარტების მიხედვით ფასადები და 

მანიპულაციის ტექნიკები ერთმანეთს კი არ ეწყობიან, არამედ 

პიროვნების  ავტონიმიურობის და ავთენტურობის გამოვლენას 

უწყობენ ხელს. მხოლოდ ხდება შემდეგი: ადამიანური გამოხატვის 

ფორმები შესაძლოა გაგებული იყოს კონსტრუქტიულად, მიზნის 

მისაღწევ მცდელობებად. <<მარიონეტების თეატრი>>(ყველა 

საშუალება) იციან, თუ რატომ ცდილობენ განზარახ  მოხდს და არა 

<<თავისით, ბუნებრივად>>. როდესაც ფიქრობენ: <<ახლა მინდა 

გულწრფელი ვიყო>> შესაძლოა სულაც აღარ იყოს ბუნებრივი 

გულწრფელობა.ზუსატად ასეა როცა ტრენერი, ან ფსიქოლოგი 

<<საკუთარი ტრენინგების>> რეალიზებს ცდილობს- <<შინაგანი მეს>>  

პროფესიული ინტრუმენტებით გამოხატვა. მე პროფესიული 

ინსტრუმენტების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს- ისინი 

აუცილებელია! მაგრამ როცა ისინი ყალბია, ვითარება ცუდად მიდის. 

ფსიქოლოგია ესა ძველი ჯჭვებიდან გათავისუფლების საშულება, 

მაგრამ საფრთხე იმაში მდგომარეობს, რომ შესაძლოა თავად გახდეს 

ბორკილები. ნათლად მწერს კარინი: << მე ვისურვებდი ცოცხალი 

კავშირების დამყარებას ისე, რომ ყველა კომუნიკაციის წესი 

დამავიწყდეს>>.  მეორე მხრივ მე მაწუხებს, რომ თერაპიულ ჯგუფებში 

<<სინამდვილე, გულწრფელობა და გრძნობები>> პრქატიკაში 

ინერგება... გამონათქვამი: <<ახლა ძალიან გაბრაზებული ვარ>> 

უბრალოდ სიცრუეა. განსაკუთრებულად ცუდი აქ ისაა, რომ საკუთარ 

თავს დახვეწილად იტყუებს და გულწრფელობით ნიღბავს. ამის 

თავიდან აცილება არც ისე მარტივია, სიცრუე რთულად ამოსაცნობია. 

ის შესაძლოა უმწეო გახდეს . გამოსავალი შემდეგშია, რომ გვიყვარდეს 

ადამიანები, მარიას ჩვენ სამყაროში ვაპატიოთ. 

შეუძლია ფსიქოლოგიას ადამიანებს შორის კომუნიკაციის 

გაჯანსაღება? მე ვამოწმებ: დიახ, გადამწყვეტი საშუალებაცაა. როდესაც  

ყველაფერი მოქმედებებით სრულდება და არა ფორმულირბებით. ასეა- 

კომუნიკაციას და პიროვნების განვითარებას ისევე აქვს ორი მხარე, 

როგორც მედალს. 
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