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მადლიერება

მოზარდთა მშობლობის ეროვნული კვლევის ანგარიში მომზადდა გაეროს ბავშვთა 
ფონდის (UNICEF) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, ევროპისა და ცენტრალური 
აზიის რეგიონული კვლევის ფარგლებში. კვლევა ეხებოდა მოზარდთა მშობლებისათვის 
მშობლობის მხარდამჭერ პროგრამებს და მასში მონაწილეობდა რეგიონის 6 ქვეყანა. 
კვლევაში გაეროს ბავშვთა ფონდის სხვადასხვა პროგრამების თანამშრომლებთან ერთად 
მონაწილეობდნენ მოზარდთა განვითარებისა და მონაწილეობის საკითხებზე მომუშავე 
სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები. მადლობას ვუხდით თითოეულ მათგანს.

განსაკუთრებული მადლობა გვსურს გადაუხადოთ ეროვნული მკვლევების გუნდს: 
ანი ჩხიკვიშვილს, სოფო ომანაძეს, ქრისტინე ლორთქიფანიძეს და მარიამ თოფურიას, 
რომლებმაც შეასრულეს მონაცემთა შეგროვების სამუშაოები და მოამზადეს ეროვნული 
კვლევის ანგარიში. 

კვლევის მომზადება ვერ გახდებოდა შესაძლებელი ქ-ნი ლეილა ომარ გადის, გაეროს 
ბავშვთა ფონდის ხელმძღვანელის საქართველოში, მხარდაჭერისა და ქ-ნი ილარია 
ფავეროს, იუნისეფის რეგიონალური ოფისის წარმომადგენლის, მხრიდან კოორდინაციისა 
და პროექტის ტექნიკური ხელმძღვანელობის გარეშე.

გულწრფელ მადლობას ვუხდით ყველა მოზარდს, მშობელს, მომვლელს/მზრუნველს, 
პოლიტიკოსს, მომსახურების მიმწოდებელს, ბავშვსა და მოზრდილ მონაწილეებს, 
რომლებმაც გაგვიზიარეს თავიანთი შეხედულებები და მოსაზრებები, რითაც 
მნიშვნელოვნად გაამდიდრეს კვლევის მიგნებები. იმედი გვაქვს, რომ მათ ხმებს 
გაითვალისწინებენ მოზარდთა მშობლობისა მხარდამჭერი ინიციატივების განსაზღვრის 
დროს  საქართველოში.
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შესავალი

სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ მშობ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დე ნენ თა ვი ან თი შვი-
ლე ბის ემო ცი ურ და კოგ ნი ტურ გან ვი თა რე ბა სა და ქცე ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 
აღ ზ რ დის სტი ლი, რო მელ საც ისი ნი ბავ შ ვის აღ საზ რ დე ლად მი მარ თა ვენ, დიდ გავ ლე ნას 
ახ დენს ბავ შ ვის იმ უნარ - ჩ ვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რო მე ლიც მათ მო ზარ დო ბის პე რი ო-
დის რთულ გზა ზე სიძ ნე ლე ებ სა და მოთხოვ ნებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად ესა ჭი რო ე ბათ. მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით, მშობ ლე ბი დიდ როლს თა მა შო ბენ მო ზარ დე ბის ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა შიც, რად გან სწო რედ ისი ნი უდ გე ნენ ბავ შ ვებს ნორ მებ სა და მოთხოვ ნებს აღ-
ზ რ დის პრო ცეს ში. 

მი უ ხე და ვად მშობ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნი სა მო ზარ დე ბის კოგ ნი ტურ, სო ცი ო ე მო-
ცი ურ და ფი ზი კურ კე თილ დღე ო ბა ზე, ამ ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის მშობ ლე ბის რო ლის შე სა ხებ 
იშ ვი ა თად ტარ დე ბა  კვლე ვა, სპე ცი ფი კუ რი სწავ ლე ბა, ტრე ნინ გი თუ მო ნი ტო რინ გი. ხში-
რად მშობ ლე ბი აღ ზ რ დას აღიქ ვა მენ, რო გორც პრო ცესს, რო მე ლიც თა ვის თა ვად წა რი მარ თე-
ბა; მაგ რამ მა ში ნაც კი, რო დე საც აც ნო ბი ე რე ბენ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის აუცი ლებ ლო ბას აღ ზ-
რ დის პო ზი ტი უ რი მე თო დე ბი სა და მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ, 
არ ც თუ დი დია არ ჩე ვა ნი სხვა დას ხ ვა ტი პის მშობ ლის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა-
მე ბი სა თუ სერ ვი სე ბი სა, რომ ლე ბიც ყუ რადღე ბას მშობ ლებ სა და მო ზარ დებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბებ სა და მათ ზე მოქ მედ ფაქ ტო რებ ზე ამახ ვი ლებს.

აღ ნიშ ნუ ლი ეროვ ნუ ლი ან გა რი ში მო ამ ზა და მკვლე ვარ თა ეროვ ნულ მა ჯგუფ მა, გა ე როს ბავ-
შ ვ თა ფონ დის (UNICEF) სა ქარ თ ვე ლოს ოფი სის მხარ და ჭე რით, ევ რო პი სა და ცენ ტ რა ლუ რი 
აზი ის რე გი ო ნუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში. კვლე ვა ეხე ბო და მო ზარ დ თა მშობ ლე ბი სათ ვის 
მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭერ პროგ რა მებს და მას ში რე გი ო ნის 6 ქვე ყა ნა (ბელარუსი, ბულ გა რე-
თი, სა ქარ თ ვე ლო, მოლ დო ვა, მონ ტე ნეგ რო და რუ მი ნე თი) მო ნა წი ლე ობ და. 

კვლე ვის მი ზა ნია სა ბა ზი სო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ ეს მით 
მშობ ლო ბა მო ზარ დ თა მშობ ლებ ს /აღ მ ზ რ დე ლებს და რო გორ აისა ხე ბა ეს მათ ყო ველ-
დღი ურ ურ თი ერ თო ბებ ში მო ზარ დებ თან. კვლე ვა ასე ვე ისა ხავს მიზ ნად, გა მო ი ყე ნოს  
ანა ლი ტი კუ რი ჩარ ჩო ეკო ლო გი უ რი სის ტე მე ბის კონ ტექ ს ტ ში, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი-
ლი იქ ნე ბა მო ნა ცე მე ბი იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ ზე მოქ მე დებს სხვა დას ხ ვა ტი პის გა-
რე მო აღ ზ რ დის მე თო დებ სა და ბავ შ ვე ბი სა და მშობ ლე ბის ურ თი ერ თო ბა ზე. კვლე ვის 
მი ზა ნია მო ზარ დე ბის მშობ ლე ბის თ ვის შექ მ ნი ლი პროგ რა მე ბის ან / და სერ ვი სე ბის გა ა ნა-
ლი ზე ბა და ახა ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის, ხარ ვე ზე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე-
ბის წარ დ გე ნა, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა სა მო მავ ლო კვლე ვე ბის თ ვის და /ან პო ლი ტი კის შე-
მუ შა ვე ბი სას იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი.

ან გა რი ში წარ მო ად გენს მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც ეყ რ-
დ ნო ბა მო ზარ დე ბის, მა თი მშობ ლე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო და არა სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში 
მოღ ვა წე პრაქ ტი კო სე ბის, პო ლი ტი კის შემ ქ მ ნე ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე-
ბის მი ერ მო წო დე ბულ მო ნა ცე მებს, და ის გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია კვლე ვის შემ დე გი კითხ ვე-
ბის მი ხედ ვით: 
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1. რო გორ ეს მით და აღიქ ვა მენ მშობ ლო ბას და აღ ზ რ დის რა მე თო დებს იყე ნე ბენ 
მო ზარ დი ბი ჭე ბი სა და გო გო ნე ბის მშობ ლე ბი /აღ მ ზ რ დე ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში  
(ყველაზე მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის ჩათ ვ ლით)?

2. რა გავ ლე ნას ახ დენს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი და მაკ რო ფაქ ტო რე ბი 
(პოლიტიკურ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რულ დო ნე ზე) მშობ ლო ბის ზო-
გად დი ნა მი კა ზე და აღ მ ზ რ დე ლო ბით მე თო დებ სა და სტილ ზე, მათ შო რის, ყვე ლა-
ზე მოწყ ვ ლად ოჯა ხებ ში?

3. ვის მი მარ თა ვენ მო ზარ დე ბი და მა თი მშობ ლე ბი ფორ მა ლუ რი ან არა ფორ მა ლუ რი 
მხარ და ჭე რის თ ვის?

4. რო გორ შე იძ ლე ბა გა ვაძ ლი ე როთ მშობ ლე ბის თ ვის შექ მ ნი ლი პო ლი ტი კა და 
პროგ რა მე ბი ისე, რომ მათ შეძ ლონ მო ზარ დე ბის მშობ ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის  
დაკ მა ყო ფი ლე ბა?

5. რაქ ნეს კვლე ვე ბის წარ მო ე ბი სიძ ლე ბა შე მუ შავ დეს კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყო ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ზი ტი უ რი მშობ ლო ბის  
და ნერ გ ვას?

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მო სა პო ვებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია თვი სებ რი ვი მე თო დე ბი, კერ ძოდ, 
ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი და ფო კუს ჯგუ ფე ბი.

 ● კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი ა:

 ●  მოზარდები მო ზარ დო ბის პე რი ო დის ად რე უ ლი (10-13) და გვი ა ნი (14-17) ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბი დან;

 ● მო ზარ დე ბის მშობ ლე ბი /აღ მ ზ რ დე ლე ბი;

 ●  წამყვანი სპე ცი ა ლის ტე ბი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ მო ზარ დე ბის აღ ზ რ დას თან და კავ ში-
რე ბულ პროგ რა მებ ზე, პრო ექ ტებ სა და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ზე.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და 10 ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ და 16 დის კუ სია 
ფო კუს ჯგუფ თან. კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი მო ზარ დე ბის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, მა თი ჩარ თ ვა ფო კუს ჯგუ ფის  დის კუ სი ებ ში, ვერ მო ხერ ხ და. თუმ ცა კვლე ვის 
ეროვ ნულ მა გუნ დ მა ამ სა მიზ ნე სეგ მენ ტ თან და კავ ში რე ბა შეძ ლო „პრობაციის ეროვ ნუ ლი 
სა ა გენ ტოს“ მხარ და ჭე რით და კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მო ზარ დებ თან და მა ტე ბით 4 
ჩაღ რ მა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და.
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ფო კუს ჯგუ ფე ბი გა ი მარ თა თბი ლის ში, კა ხეთ სა და აჭა რა ში მცხოვ რებ მო ზარ დებ თან 
(8 ფო კუს ჯგუ ფი) და მო ზარ დე ბის მშობ ლებ თან /აღ მ ზ რ დე ლებ თან (8 ფო კუს ჯგუ ფი). 
სა ვე ლე სა მუ შა ო ებ მა 2017 წლის 1 ოქ ტომ ბ რი დან 2017 წლის 17 ნო ემ ბ რის ჩათ ვ ლით პე-
რი ო დი მო იც ვა.

მო ნა ცე მე ბი და ა მუ შა ვა და გა ა ა ნა ლი ზა ად გი ლობ რივ მა მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა  რე გი ო ნუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის რე კო მენ და ცი ე ბის მი ხედ ვით. კვლე ვის ან გა რი ში არ წარ მო ად-
გენს დაწ ვ რი ლე ბით შე და რე ბით ანა ლიზს, რაც კვლე ვის ხა რის ხობ რი ვი თვი სე ბით და საკ ვ-
ლე ვი ნი მუ შის მცი რე ზო მით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

ეროვ ნულ მკვლე ვარ თა გუნ დ მა აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის ფარ გ ლებ ში და მა ტე ბით აწარ მოა სა-
კა ბი ნე ტო კვლე ვაც, რომ ლის მი ზა ნია გა ა ა ნა ლი ზოს, თუ რამ დე ნად აისა ხე ბა, გა ნი ხი ლე ბა 
და ეთ მო ბა ყუ რადღე ბა მო ზარ დ თა მშობ ლე ბის თ ვის მი მარ თულ პროგ რა მებს დო კუ მენ ტ ში 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის და კა ნონ მ დებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში. კვლე ვა 
მო ი ცავს (1) ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვას და (2) კა ნონ მ დებ ლო ბის მი მო ხილ ვას მო ზარ დ თა 
მშობ ლე ბის პროგ რა მე ბის თვალ საზ რი სით.

ძირითადი მიგნებები

კვლე ვის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ მო ზარ დე ბი ვი თარ დე ბი ან სხვა დას ხ ვა ურ თი ერ თ და კავ-
ში რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის კონ ტექ ს ტ ში, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, მო ზარ დის ფი ზი კურ 
და გო ნებ რივ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად იც ვ ლე ბა და თან და თა ნო ბით უფ რო კომ პ ლექ სუ-
რი ხდე ბა. მზარ დი სირ თუ ლე ე ბის ფონ ზე, მო ზარ დის უნა რი, გა უმ კ ლავ დეს წი ნა აღ მ დე გო-
ბებს, მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი ზო გა დად აღ ზ რ დის სტილ ზე, აღ ზ რ დის მე თო-
დებ სა და და მო კი დე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლებ საც მშობ ლე ბი მი მარ თა ვენ. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
აღ ზ რ და ზე სხვა დას ხ ვა მიკ რო და მაკ რო ფაქ ტო რე ბიც ახ დენს გავ ლე ნას. მა გა ლი თის თ ვის, 
გა მოვ ლინ და, რომ დე მოკ რა ტი ზა ცი ა სა და კა პი ტა ლიზ მ ზე გა და ნაც ვ ლე ბის შე დე გად გა მოწ-
ვე ულ მა პო ლი ტი კურ მა, სო ცი ა ლურ მა და ეკო ნო მი კურ მა ცვლი ლე ბებ მა, სხვა სა კითხებ თან 
ერ თად, სა ქარ თ ვე ლო ში მშობ ლო ბა ზეც იქო ნია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა. 

როგორ ესმით, როგორ აღიქვამენ და აღზრდის რა 
მეთოდებს მიმართავენ მოზარდი ბიჭებისა და გოგონების 
მშობლები/აღმზრდელები

იმის შე სა ფა სებ ლად, თუ რო გორ ეს მით და აღიქ ვა მენ მშობ ლო ბას, და აღ ზ რ დის რა მე თო-
დებს იყე ნე ბენ მო ზარ დი ბი ჭე ბი სა და გო გო ნე ბის მშობ ლე ბი /აღ მ ზ რ დე ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და შემ დეგ სა კითხებ ზე:

 ● მი ჯაჭ ვუ ლო ბა და კავ ში რი; 
 ● რო ლე ბი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი; 
 ● წე სე ბი და დის ციპ ლი ნის მე თო დე ბი;
 ● კო მუ ნი კა ცია და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა; 
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 ● ავ ტო ნო მია და თა ვი სუფ ლე ბა; 
 ● მშობ ლის ჩარ თუ ლო ბა მო ზარ დის ცხოვ რე ბა ში;

მშობ ლო ბის ეს სა კითხე ბი არა თუ მკვეთ რად არის გა მიჯ ნუ ლი ერ თ მა ნე თი სა გან, არა მედ 
მო ზარ დის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მა თი გა და ჯაჭ ვუ ლო ბის გა მო, გავ ლე ნას ახ დე ნენ 
ერ თ მა ნეთ ზე. უფ რო მე ტიც, აღ ზ რ დის სტი ლი და პრაქ ტი კა, რო მელ საც მო ზარ დ თა მშობ-
ლე ბი ირ ჩე ვენ, უც ვ ლე ლი არ არის. გა მომ დი ნა რე გა რე მო დან, სა ჭი რო ე ბე ბი დან და თა ვად 
მო ზარ დე ბის გან, მა თი მშობ ლე ბი სხვა დას ხ ვა სი ტუ ა ცი ა ში მშობ ლო ბის სხვა დას ხ ვა სტილს 
მი მარ თა ვენ. 

მიჯაჭვულობა და კავშირი მოზარდებსა და მშობლებს შორის

მი ჯაჭ ვუ ლო ბის დი ლე მა სა ერ თო გა მოწ ვე ვაა მო ზარ დე ბის თ ვის. გარ და ემო ცი უ რი კავ ში-
რი სა, რო მელ საც ისი ნი ავი თა რე ბენ და ინარ ჩუ ნე ბენ მშობ ლებ თან, მათ სხვა ფუნ და მენ ტუ-
რი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბაც უწევთ, ამ ჯე რად, თა ნა ტო ლებ თან. ეს კი გარ კ ვე უ ლი ნორ მე ბის 
და ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით ქცე ვას მო ი აზ რებს.

მშობ ლე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხა რის ხის და სა ხის ემო ცი ურ კავ ში რებს ამ ყა რე ბენ სა კუ თარ შვი-
ლებ თან. ორი ვე სქე სის მო ზარ დე ბის თქმით, მათ სურთ მშობ ლებ თან მე გობ რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბა ჰქონ დეთ და უსაფ რ თხოდ გრძნობ დ ნენ თავს ისე თი სა კითხე ბის გა ზი ა რე ბი სას, 
რომ ლე ბიც მათ აწუ ხებთ.

„მინდა დე და ჩე მი ჩე მი მე გო ბა რი იყოს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის გო გო ნე ბი;  
თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 28 ოქ ტომ ბე რი 2017).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ამ კუთხით, აღ ზ რ დიчს პრაქ ტი კა ყო ველ თ ვის ეფექ ტი ა ნი არ არის. არის 
შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მო ზარ დი მის თ ვის ყვე ლა ზე ემო ცი ურ პე რი ო დებ ში ვერ გრძნობს 
მშობ ლის სა თა ნა დო მხარ და ჭე რას, რაც უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა მის ფსი ქო სო ცი ა ლურ კე-
თილ დღე ო ბა ზე.

„არ მინ და სახ ლ ში პრობ ლე მებ ზე ვი სა უბ რო. რო დე საც გა ვუ ზი ა რე, ისევ მე     და მა
და ნა შა უ ლეს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13  წლის ბი ჭე ბი; სოფ ლად მცხოვ რე ბი, თე ლა ვი, 
სა ქარ თ ვე ლო,  29 ოქ ტომ ბე რი 2017). 

ბავ შ ვო ბის ად რე უ ლი ასა კი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მა მებს უფ რო ხში რად ახა სი ა თე ბენ ავ-
ტო რი ტე ტულ ფი გუ რე ბად - ისი ნი არი ან მკაც რე ბი, იძ ლე ვი ან შე ნიშ ვ ნებს, მო ითხო ვენ 
ახ ს ნა- გან მარ ტე ბებს და სჯი ან შვი ლებს. ხან და ხან მა მის ეს მკაც რი იმი ჯი მო მა ვალ შიც, 
შვი ლე ბის მო ზარ დო ბის პე რი ოდ შიც, ნარ ჩუნ დე ბა. რო გორც გო გო, ისე ბი ჭი მო ზარ დე-
ბი, აცხა დე ბენ, რომ მა მა კა ცი მშობ ლე ბის /აღ მ ზ რ დე ლე ბის გა რე მოც ვა ში უფ რო თავ შე კა-
ვე ბუ ლად იქ ცე ვი ან.

მო ზარ დე ბი და მა თი მშობ ლე ბი სა გან გე ბოდ მი უ თი თე ბენ, რომ ყო ველ დღი უ რად სიყ ვა რუ-
ლის, ღი რე ბუ ლე ბე ბის და თა ნაგ რ ძ ნო ბის გა ზი ა რე ბა მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მშობ ლებ სა 
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და მათ მო ზარ დებს შო რის ურ თი ერ თ კავ ში რის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად და გა საძ ლი ე რებ ლად. 
მო ზარ დებს სურთ, რომ მა თი მშობ ლე ბი თა ვი ანთ სიყ ვა რულს შვი ლი სათ ვის მე ტი დრო-
ის დათ მო ბით და ყუ რადღე ბით გა მო ხა ტავ დ ნენ, თუმ ცა ასე ვე მო ითხო ვენ პრი ვა ტუ ლო ბას. 
მშობ ლე ბი სხვა დას ხ ვა ასა კის შვი ლებს გან ს ხ ვა ვე ბულ დროს უთ მო ბენ და ყუ რადღე ბა საც 
სხვა დას ხ ვა ნა ი რად გა მო ხა ტა ვენ. 

მო ზარ დე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მი ჯაჭ ვუ ლო ბა და ემო ცი უ რი კავ ში რი მშობ ლებ სა და შვი ლებს 
შო რის ნდო ბა სა და გუ ლახ დი ლო ბას ეფუძ ნე ბა. მო ზარ დებს, რომ ლე ბის თ ვი საც, მშობ ლებ-
თან ურ თი ერ თო ბი სას, გახ ს ნი ლი კო მუ ნი კა ცია და გა ზი ა რე ბა ფუნ და მენ ტუ რი და ჩვე უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა ა, უვი თარ დე ბათ თვით შე მეც ნე ბის უნა რი, თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა და ახა სი ა-
თებთ უნა რი, და უ ფა რა ვად გა უ ზი ა რონ მშობ ლებს სა კუ თა რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და წუ ხი-
ლი/ გ რ ძ ნო ბე ბი.

მშობ ლე ბის / მომ ვ ლე ლე ბის უმე ტე სო ბა მო ზარ დებს აქ ტი უ რად ურ ჩევს თა ნა ტო ლებ თან და 
ბე ბი ა- ბა ბუ ებ თან პო ზი ტი უ რი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას და მათ ზე ზრუნ ვას. თუმ ცა, მო ზარ-
დე ბიც და მა თი მშობ ლე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მო ზარ დე ბი სათ ვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ახ ლო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ დეთ მშობ ლებ თან, ვიდ რე თა ნა ტო ლებ თან და სხვა მოზ რ დი ლებ-
თან. მხო ლოდ კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მა მო ზარ დებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ისი ნი თა ნა ტო-
ლებს უფ რო ენ დო ბი ან, ვიდ რე მშობ ლებს. 

კვლე ვის თა ნახ მად, მშობ ლებ სა და მო ზარ დებს შო რის სუსტ მი ჯაჭ ვუ ლო ბა სა და კავ შირ-
ზე მრა ვა ლი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ეს მშობ ლე ბის მი ერ შვი ლის სა-
ჭი რო ე ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფით აიხ ს ნე ბა. მო ზარ დ თან ურ თი ერ თო ბის თ ვის მო უც ლე ლო ბა 
ასე ვე არის მშობ ლის მხრი დან მო ზარ დ თა სა ჭი რო ე ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფის ერ თ -ერ თი მი-
ზე ზი. 14-17 წლის მო ზარ დე ბის ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე გო გო ნა მო ზარ დის მოწყ ვ ლა დო-
ბას სწო რედ მშობ ლის მი ერ მო ზარ დის გრძნო ბე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფას 
უკავ ში რებს:

„როდესაც ბავ   შ   ვე  ბი თა  ვი  ანთ თავს ზი  ანს აყე  ნე  ბენ, ეს ხდე  ბა იმი  ტომ, რომ ისი  ნი 
არ ღე  ბუ  ლო  ბენ საკ   მაო სიყ   ვა  რულს ოჯა  ხე  ბი  სა  გან, არც სხვა ვინ   მეს   გან […] ზოგ   ჯერ 
ასე  თი მშობ   ლე  ბი გაკ   ვირ   ვე  ბულ   ნი არი  ან, თუ ბავ   შ   ვი ეც   დე  ბა თვით   მ   კ   ვ   ლე  ლო  ბას, 
მა  შინ რო  ცა ისი  ნი არ აქ   ცე  ვენ ყუ  რადღე  ბას, თუ მა  თი შვი  ლი რას აყე  ნებს პირ   ველ 
ად   გილ   ზე. ამი  ტომ ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში მშობ   ლე  ბიც დამ   ნა  შა  ვე არი  ან“ (14-17 წლის გო -
გო  ნე  ბის ფო  კუს ჯგუ  ფი).

მო  ზარ   დებ   ში სა  რის   კო ან პრო  ტეს   ტის გა  მომ   ხატ   ველ აქ   ტი  ვო  ბებ   ში ჩარ   თ   ვა, შე  საძ   ლო  ა, სა  კუ -
თა  რი თა  ვის მი  მართ სიყ   ვა  რუ  ლის ნაკ   ლე  ბო  ბით იყოს გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლი, ასე  ვე იმით, რომ 
ხან   და  ხან არ მარ   თ   ლ   დე  ბა მა  თი მო  ლო  დი  ნე  ბი და ვერც მშობ   ლე  ბის   გან   /აღ   მ   ზ   რ   დე  ლე  ბის   გან 
იღე  ბენ შე  სა  ბა  მის სიყ   ვა  რულს და ყუ  რადღე  ბას. კვლე  ვა  ში მო  ნა  წი  ლე ფსი  ქო  თე  რა  პევ   ტი აღ  -
ნიშ   ნავს, რომ მო  ზარ   დო  ბის პე  რი  ოდ   ში, ოჯა  ხი ბავ   შ   ვე  ბის   თ   ვის ემო  ცი  უ  რი საყ   რ   დე  ნი უნ   და 
იყოს. თუ მშობ   ლე  ბის მხრი  დან სიყ   ვა  რუ  ლის გა  მო  ხატ   ვა მათ მო  ლო  დი  ნებს არ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა, 
ისი  ნი სხვა  გან შე  ეც   დე  ბი  ან და  ნაკ   ლი  სის შევ   სე  ბას. შე  საძ   ლოა ისეთ აქ   ტი  ვო  ბებ   ში ჩა  ერ   თონ, 
რომ   ლე  ბიც და  არ   წ   მუ  ნებს მათ, რომ ისი  ნი უყ   ვართ.
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„ხანდახან, რო  დე  საც მშობ   ლე  ბი ყუ  რადღე  ბას არ აქ   ცე  ვენ და არ აინ   ტე  რე  სებთ, რას 
აკე  თე  ბენ მა  თი შვი  ლე  ბი, შვი  ლებს სწყინთ, რად   გან უყუ  რადღე  ბოდ რჩე  ბი  ან. ისი  ნი 
ცდი  ლო  ბენ ცუ  დად მო  იქ   ც   ნენ, რა  თა მშობ   ლე  ბის   გან მი  ი  ღონ ყუ  რადღე  ბა, რომ   ლე 
ბიც ეტყ   ვი  ან მათ, რომ არ მოს   წი  ონ სი  გა  რე  ტი, არ მო  იქ   ც   ნენ ისე ან ასე, არ იყ   ვ   ნენ 
გვი  ა  ნო  ბამ   დე გა  რეთ. თუ ღა  მის 12 სთმდე დარ   ჩე  ბი  ან გა  რეთ, რა თქმა უნ   და, და  უ 
რე  კა  ვენ მშობ   ლე  ბი და მო  ი  კითხა  ვენ. შე  საძ   ლო  ა, ასე  თი ქცე  ვის მი  ზე  ზი მშობ   ლე  ბის 
ყუ  რადღე  ბის მიქ   ცე  ვა იყოს“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 14-17 წლის გო  გო  ნე  ბი; ბა  თუ  მი, სა  ქარ  -
თ   ვე  ლო, 21 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).

კვლე  ვის მო  ნა  წი  ლის მო  საზ   რე  ბით, მო  ზარ   დ   მა უნ   და იგ   რ   ძ   ნოს, რომ მშობ   ლე  ბი მზად არი  ან 
მი  ი  ღონ ის ისე  თი, რო  გო  რიც არის.

„მშობელი მო  ზარ   დი შვი  ლის მე  გო  ბა  რი უნ   და იყოს; ეს სა  უ  კე  თე  სო დროა სი  გი  ჟე  ე 
ბის ჩა  სა  დე  ნად, ამის   თ   ვის უკე  თე  სი დრო არ არ   სე  ბობს, შემ   დეგ შე  იძ   ლე  ბა დაგ   ვი  ა  ნე 
ბუ  ლი იყოს“ (KII მომ   სა  ხუ  რე  ბის მომ   წო  დე  ბელ   თან, სა  ხელ   მ   წი  ფო სექ   ტო  რი).

კვლე  ვამ აჩ   ვე  ნა, რომ მო  ზარ   დე  ბი უკეთ გრძნო  ბენ თავს, რო  დე  საც ეს   მით, თუ რა იწ   ვევს 
მათ   ში ახალ შეგ   რ   ძ   ნე  ბებს და აქვთ თა  ვი  ან   თი გრძნო  ბე  ბის გა  მო  ხატ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბა. სა  კუ -
თარ თავ   ში გაც   ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი მო  ზარ   დე  ბი, რო  გორც წე  სი, უფ   რო მშვი  დად გრძნო  ბენ თავს, 
გახ   ს   ნი  ლე  ბი და დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლე  ბი არი  ან სა  კუ  თარ შე  საძ   ლებ   ლო  ბებ   სა და უნა  რებ   ში. უფ  -
რო ჩა  კე  ტი  ლი მო  ზარ   დე  ბი, რომ   ლე  ბიც ნაკ   ლე  ბად არი  ან მშობ   ლებ   ზე მი  ჯაჭ   ვუ  ლე  ბი, ხში  რად 
მი  მარ   თა  ვენ თა  ვი  ან   თი გრძნო  ბე  ბის იგ   ნო  რი  რე  ბას, შე  სა  ბა  მი  სად, ვერ აც   ნო  ბი  ე  რე  ბენ და არ 
სა  უბ   რო  ბენ მათ   ზე.

მშობლებისა და შვილების როლი და პასუხისმგებლობები

კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ არ არ სე ბობს უნი ვერ სა ლუ რი შე თან ხ მე ბა ან სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო იმის თა ო-
ბა ზე, თუ რა რო ლი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი უნ და ეკის რე ბო დეს ბავ შ ვებ სა და მშობ ლებს. თუმ ცა 
აშ კა რა ა, რომ აღ ზ რ დის სტილს გენ დე რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბიც გან საზღ ვ რავს, და დე და სა და მა მას 
ოჯახ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რო ლი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ეკის რე ბათ. მო ზარ დ თა ნა რა ტი ვი დან გა-
მომ დი ნა რე, გა ირ კ ვა, რომ სა ო ჯა ხო საქ მე ე ბი დე დის ფუნ ქ ციაა და ოჯახ ში სა ო ჯა ხო მო ვა-
ლე ო ბის გა ნა წი ლე ბა, ავ ტო მა ტუ რად დე დის საქ მე ე ბის გა და წი ლე ბას ნიშ ნავს. ხო ლო მა მის 
რო ლი იშ ვი ა თად თუ სცდე ბა ოჯა ხის მარ ჩე ნა ლი სას. მო ზარ დე ბის თქმით, ოჯახ ში ძი რი-
თა დად დე დაა მთა ვა რი „მენეჯერი“ და პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი და ოჯახ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი 
რო ლე ბის და მო ვა ლე ო ბე ბის მო ნი ტო რინ გ ზე ის არის პა სუ ხის მ გე ბე ლი.

კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, მშობ ლებს აქვთ მო ლო დი ნი, რომ სა ო ჯა ხო საქ მე ებ ზე პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა მო ზარ დებ მაც უნ და გა ი ნა წი ლონ, დაწყე ბუ ლი სა ო ჯა ხო საქ მე ე ბით, დამ-
თავ რე ბუ ლი სამ სა ხურ ში და საქ მე ბით. ზო გი ერ თი ოჯა ხი გო გო ნებს და ბი ჭებს ერ თ ნა ირ პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბას აკის რებს, თუმ ცა გენ დე რუ ლი რო ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი გა და ნა წი ლე ბის 
მი ხედ ვით, ბევრ ოჯახ ში მეტ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მო ზარდ გო გო ნებს აკის რე ბენ. კვლე ვამ 
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ასე ვე ცხად ყო, რომ გო გო ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი, შემ დე გი მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი დან - კა-
ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი, სოფ ლად ან მარ ტო ხე ლა მშო ბელ თან მცხოვ რე ბი, სი ღა რი ბე ში 
მცხოვ რე ბი - ითავ სე ბენ ფი ნან სურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა საც და ვალ დე ბუ ლე ბას, მო უ ა რონ უმ-
ც როს /ა სა კო ვან ოჯა ხის წევ რებ საც.

კვლე ვის მი ხედ ვით, აღ ნიშ ნუ ლი პატ რი არ ქა ლუ რი გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი თან და თან 
სუს ტ დე ბა. ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი 14-17 წლის გო გო ნე ბის ფო კუს ჯგუ ფის მი ხედ ვით, ასეთ 
შე ხე დუ ლე ბებ სა და პრაქ ტი კას ად გი ლი ჰქონ და „ძველად, რო ცა ბი ჭებ სა და გო გო ნებს 
გა ნას ხ ვა ვებ დ ნენ. დღეს დღე ო ბით ორი ვე სქესს ერ თ ნა ი რად ეპყ რო ბი ან.“ მშო ბელ თა გარ-
კ ვე ულ მა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ ისი ნი მო ვა ლე ო ბებს არ ანა წი ლე ბენ გენ დე რუ ლი ნიშ ნის 
მი ხედ ვით. სო ფელ ში მცხოვ რებ მა ერ თ -ერ თ მა დე დამ აღ ნიშ ნა: „მე ერ თ ნა ირ მო ვა ლე ო-
ბას ვა კის რებ გო გოს და ბიჭს. მე სახ ლის და ლა გე ბას, ჭურ ჭ ლის და რეცხ ვას ვა ვა ლებ არა 
მარ ტო გო გოს, არა მედ ბიჭ საც“. (ფოკუს ჯგუ ფი მო ზარ დე ბის მშობ ლებ თან, ბა თუ მი, 21 
ოქ ტომ ბე რი, 2017 წლი).

მშობ ლე ბი ბავ შ ვებს სხვა დას ხ ვა მო ვა ლე ო ბას აკის რე ბენ ახა ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის შე ძე ნას თან 
ერ თად, თუმ ცა სკო ლა ში სწავ ლას ბავ შ ვე ბის უპირ ვე ლეს მო ვა ლე ო ბად მი იჩ ნე ვენ. 

მშობ ლებს, რო გორც ერ თ მა ნე თის, ისე შვი ლე ბის მი მარ თაც, გა აჩ ნი ათ რო ლე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის 
შე სა ხებ სპე ცი ფი კუ რი მო ლო დი ნე ბი. შე სა ბა მი სად, ოჯახ ში, მშობ ლებს შო რის და ბავ შ ვებ სა და დედ -
- მა მას შო რის არ სე ბუ ლი შე თან ხ მე ბა ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლია და თუ ერ თ -ერ თი ოჯა ხის წევ რი 
ვერ შეძ ლებს მის მი მართ არ სე ბუ ლი მო ლო დი ნის გა მარ თ ლე ბას, ეს ოჯა ხის სხვა წევ რე ბის რო ლებ სა 
და მო ვა ლე ო ბებ ზეც იქო ნი ებს გავ ლე ნას.

„დედაჩემი სამ სა ხურ ში დი ლის 6 სთზე მი დის და სახ ლ ში გვი ან ბრუნ დე ბა, და ახ
ლო ე ბით 12სთვის; მას არ შე უძ ლია სახ ლის მარ ტო და ლა გე ბა, ამი ტომ ეს მე მე ხე
ბა; ოჯახ ში და ლა გე ბა ჩე მი მო ვა ლე ო ბაა  (15 წლის გო გო ნა, კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
მყო ფი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 15 ნო ემ ბე რი, 2017).

თუმ ცა ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი ყო ველ თ ვის რო დი ეთან ხ მე ბა და იწო ნებს დად გე ნილ წე სებს 
და მო ვა ლე ო ბებს. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, მო ზარ დე ბი მშობ ლე ბის მი-
ერ და კის რე ბულ როლ სა და მო ვა ლე ო ბებს უსა მარ თ ლოდ მი იჩ ნე ვენ.

„როდესაც რა მის გა კე თე ბას მთხო ვენ, ვე უბ ნე ბი, რომ ჩე მი ძმა უმ ც რო სი ა, და ჩემს 
მა გივ რად ის იზამს“ (17 წლის ბი ჭი, კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი; თბი ლი სი, სა-
ქარ თ ვე ლო, 17 ნო ემ ბე რი 2017).

კვლე ვის მი ხედ ვით, მშობ ლე ბის აღ ზ რ დის სტი ლი გავ ლე ნას ახ დენს მო ზარ დე ბის მი ერ თა-
ვი ან თი რო ლე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ქ მა ზე. გახ ს ნი ლი კო მუ ნი კა ცია ამ ცი რებს მშობ ლებ-
სა და მო ზარ დებს შო რის და ძა ბუ ლო ბას იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო დე საც და კის რე ბუ ლი მო-
ვა ლე ო ბა მო ზარ დის თ ვის მი უ ღე ბე ლი ა. ის ასე ვე უწყობს ხელს მოზ რ დი ლებ სა და ბავ შ ვებს 
შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბას. 
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დის ციპ ლი ნის მი მართ არ სე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი და პრაქ ტი კა

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას და მხარ და ჭე რას უმ თავ რე სი რო ლი ენი ჭე-
ბა ბავ შ ვებ ში თვით დის ციპ ლი ნის გან ვი თა რე ბა ში, მო ზარ დო ბი დან ზრდას რუ ლო ბამ დე გა-
სავ ლელ გზა ზე. კვლე ვის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე დე გი  უკავ შირ დე ბა მო ზარ დე ბის 
მო საზ რე ბას დის ციპ ლი ნი სა და დას ჯის შე სა ხებ. მა თი აზ რით, დის ციპ ლი ნა ში იგუ ლის-
ხ მე ბა ბავ შ ვის თ ვის მი მარ თუ ლე ბის და სა ნი მუ შო მა გა ლი თე ბის მი ცე მა, ასე ვე, გუ ლახ დი-
ლი კო მუ ნი კა ცი ის წა ხა ლი სე ბა, მა შინ რო დე საც დას ჯა ხში რად უშე დე გო, აგ რე სი ულ და 
შე უ რაცხ მ ყო ფელ პრაქ ტი კად მი იჩ ნე ვა. მსგავ სი და მო კი დე ბუ ლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა მშობ ლე ბის 
მხრი და ნაც. მა თი აზ რით, წე სე ბის დად გე ნი სა და დის ციპ ლი ნის კუთხით, გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თან მიმ დევ რუ ლო ბა, თა ნამ შ რომ ლო ბა და გუ ლახ დი ლო ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მშობ ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ოჯა ხის ის ტო რი ის გავ ლე ნა დის ციპ ლი-
ნის მი მართ მშობ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და პრაქ ტი კა ზე. სა ქარ თ ვე ლო ში მშობ ლე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა ავ ტო რი ტა რულ სტილს ირ ჩევს, რო მე ლიც სა კუ თა რი ავ ტო რი ტე ტის გა სამ ყა-
რებ ლად, ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი დას ჯის მე თო დებს იშ ვე ლი ებს. თუმ ცა, სამ წუ ხა-
როდ, ხში რად ბუნ დო ვა ნია დას ჯის მი ზე ზი და მი ზა ნი. მშო ბე ლი არ ახ დენს სწორ კო მუ ნი-
კა ცი ას შვილ თან, რა საც შე დე გად არ მოჰ ყ ვე ბა მო ზარ დის ქცე ვის გა მოს წო რე ბა.

დის ციპ ლი ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრაქ ტი კა, ბავ შ ვის ზრდას თან და კავ ში რე ბით, იც ვ ლე-
ბა. მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში იგი უფ რო მე ტად ხდე ბა სქეს თან და კავ ში რე ბუ ლი: მშობ ლე ბი 
უფ რო მე ტად აკონ ტ რო ლე ბენ და უწე სე ბენ შეზღუდ ვებს გო გო ნებს, ვიდ რე ბი ჭებს. მშობ-
ლე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში ფი ზი კუ რი დას ჯის 
მე თო დებს აღარ მი მარ თა ვენ.  

„მთლად დას ჯა არა, შე იძ ლე ბა ხმას ავუ წიო და ესა ა; თუ ვყვი რი  ყვე ლა წყნარ დე ბა. 
(ფოკუს ჯგუ ფი მო ზარ დე ბის მა მებ თან; რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბა; თე ლა ვი, სა ქარ-
თ ვე ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

გა მო იკ ვე თა კი დევ ერ თი სა ერ თო მა ხა სი ა თე ბე ლი: შვი ლის დის ციპ ლი ნის გა სამ ყა რებ ლად და არა სა-
სურ ვე ლი ქცე ვის გა მო სას წო რებ ლად, მშობ ლე ბი ხში რად ელექ ტ რო ნულ მოწყო ბი ლო ბებ თან შეზღუ-
დულ წვდო მას და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის ჩა მორ თ მე ვის ხერხს მი მარ თა ვენ. ყვი რი ლი და ჩხუ ბი 
კი დევ ერ თი მე თო დი ა, რო მე ლიც ხში რად გვხვდე ბა, მშობ ლე ბი ამ გზით ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი ავ-
ტო რი ტე ტის დამ კ ვიდ რე ბას.

„როდესაც შე ნი შვი ლი გა გი ჟებს, რო გორ უნ და შე ი კა ვო თა ვი და არ ეჩხუ ბო?“ 
(ფოკუს ჯგუ ფი მო ზარ დე ბის მა მებ თან; სოფ ლად მცხოვ რე ბი, თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე-
ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017). 

აღ მოჩ ნ და, რომ ზო გი ერ თი დე და, რო დე საც შვი ლი არ ას რუ ლებს მი ცე მულ პი რო ბას, ემო-
ცი უ რი მა ნი პუ ლი რე ბის ხერხს იყე ნებს. მა გა ლი თად, 10-13 წლის გო გო ნამ აღ ნიშ ნა, რომ თუ 
გა აბ რა ზებს, დე და მას „სოფელში გაშ ვე ბით“ ემუქ რე ბა.
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კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და სა ერ თო ტენ დენ ცია მშობ ლებ ში, კერ ძოდ კი, მა მებ ში, რომ-
ლე ბიც ძა ლი ან დაღ ლი ლე ბი და სა სო წარ კ ვე თი ლე ბი ჩა ნან შვი ლე ბის და უ მორ ჩი ლებ ლო-
ბით. აღ მოჩ ნ და, რომ მხარ და ჭე რას და იმედს ისი ნი სა სუ ლი ე რო პი რებ თან (მაგალითად, 
მღვდლებ თან) ეძე ბენ. თბი ლი სე ლი მა მე ბი შვი ლებ თან არ სე ბუ ლი გა და უჭ რე ლი კონ ფ ლიქ-
ტე ბის მო საგ ვა რებ ლად ხში რად მღვდლებს მი მარ თა ვენ. მა თი აზ რით, მო ნას ტერ ში ცხოვ-
რე ბა მო ზარ დის ქცე ვას შეც ვ ლის და გა მო ას წო რებს.

„მე ორი წლის წინ გა ვაგ ზავ ნი დი მას მო ნას ტერ ში, მაგ რამ მითხ რეს, რომ გან სა კუთ
რე ბუ ლად ძნე ლია მო ნას ტერ ში დი დი მარ ხ ვის დროს“ (ფოკუს ჯგუ ფი მო ზარ დე ბის 
მა მებ თან; ქცე ვი თი პრობ ლე მე ბის, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხი; დი დი ოჯა ხი, თბი ლი-
სი, სა ქარ თ ვე ლო). 

ჯერ კი დევ ად რე უ ლი მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში მყოფ მა გო გო ნებ მა შე ნიშ ნეს შე უ სა ბა მო ბა 
მშობ ლე ბის სიტყ ვებ სა და ქმე დე ბებს შო რის; ისი ნი სა უბ რო ბენ მშობ ლე ბის არას წორ და მო-
კი დე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც მა თი აზ რით უსა მარ თ ლო ა.

„გვეუბნებიან, რომ ასე არ უნ და მო ვიქ ცეთ; ჩხუ ბი არ მუ შა ობს, რად გან შვი ლი 
უარესს იზამს, ამი ტომ მშობ ლებ მა სხვა მე თო დი უნ და გა მო ი ყე ნონ, უფ რო ფრთხი
ლად უნ და იყ ვ ნენ და მე გობ რუ ლად სთხო ვონ შვილს რა ღა ცის გა კე თე ბა“ (ფოკუს 
ჯგუ ფი, 10-13 წლის გო გო ნე ბი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 28 ოქ ტომ ბე რი 2017).

კომუნიკაცია და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ოჯა ხებ ში, სა დაც მშობ ლე ბი აღ მ ზ რ დე ლო ბით სა მუ შა ოს ეწე ვი ან, 
და მო ზარ დებ თან დი ა ლო გი და ღია კო მუ ნი კა ცი აც წა ხა ლი სე ბუ ლი ა, მო ზარ დე ბი უფ რო 
იოლად გა დი ან მა თი ცხოვ რე ბის ამ გა დამ წყ ვეტ ეტაპს. რო დე საც მშობ ლებს/ აღ მ ზ რ დე ლებ-
სა და მო ზარ დებს შო რის არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი მი ჯაჭ ვუ ლო ბა და კავ ში რე ბი, მო ზარ დებს 
უვი თარ დე ბათ პო ზი ტი უ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი, გამ ძ ლე ო ბა, თვით შე ფა სე ბა და და მა ჯე რებ-
ლო ბა. ღია კო მუ ნი კა ცია ხელს უწყობს მო ზარ დებ ში ნდო ბი სა და კარ გი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის უნა რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. მო ზარ დე ბი უკე თე სად იც ნო ბენ სა კუ თარ თავს, უფ რო 
თავ და ჯე რე ბუ ლე ბი არი ან, აქვთ თა ვი ან თი სა ჭი რო ე ბე ბის, წუ ხი ლე ბის / გ რ ძ ნო ბე ბის წვდო-
მის უნა რი, და შე უძ ლი ათ მშობ ლე ბის თ ვის მა თი შე უ ლა მა ზებ ლად გა ზი ა რე ბა.

„ვერ წარ მო მიდ გე ნია ურ თი ერ თო ბა ჩემს მშობ ლებ თან, რომ არ მენ დო ბოდ ნენ“ 
(ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 წლის ბი ჭე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

„ყველას კარ გი ურ თი ერ თო ბა გვაქვს ოჯახ ში. მიყ ვარს მათ თან სა უ ბა რი, დედ  მა
მას თან ერ თად ვარ ჩევ, რო გორ ჩა ი ა რა დღემ სა დი ლის დროს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 
წლის გო გო ნე ბი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 16 ოქ ტომ ბე რი 2017).

მშობ   ლე  ბი და მო  ზარ   დე  ბი მი  იჩ   ნე  ვენ, რომ ნდო  ბა და პა  ტი  ვის   ცე  მა ღია და გულ   წ   რ   ფე  ლი კო -
მუ  ნი  კა  ცი  ი  სათ   ვის აუცი  ლე  ბე  ლი  ა, პო  ზი  ტი  უ  რი კო  მუ  ნი  კა  ცია და გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე -



მოკლე მიმოხილვა | 2018

17

ბის უნა  რი კი, თა  ვის მხრივ, ხელს უწყობს ნდო  ბი  სა და პა  ტი  ვის   ცე  მის წარ   მოქ   მ   ნას. რო  დე  საც 
მო  ზარ   დი გრძნობს, რომ მშო  ბე  ლი ენ   დო  ბა და პა  ტივს სცემს მას, უჩ   ნ   დე  ბა სურ   ვი  ლი, რომ 
მშო  ბელ   თან ღი  ად ისა  უბ   როს მტკივ   ნე  ულ თე  მებ   ზე, სთხო  ვოს რჩე  ვა და ერ   თად მი  ი  ღონ რა -
ცი  ო  ნა  ლუ  რი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა. 

მო  ზარ   დე  ბის უმე  ტე  სო  ბას სურს მშობ   ლებ   თან ურ   თი  ერ   თო  ბა, თუმ   ცა არა ყო  ველ   თ   ვის. პრი -
ვა  ტუ  ლო  ბა ერ   თ   -ერ   თი მთა  ვა  რი ას   პექ   ტია იმი  სათ   ვის, რა  თა თა  ვი ზრდას   რულ ადა  მი  ა  ნე  ბად 
აღიქ   ვან. მო  ზარ   დებს არ სურთ, რომ მშობ   ლებს მო  უთხ   რონ ყვე  ლა  ფე  რი, რაც მათ ცხოვ   რე  ბა -
ში ხდე  ბა. თუმ   ცა ეს იმას კი არ ნიშ   ნავს, რომ მშობ   ლე  ბის   გან ინ   ფორ   მა  ცი  ის და  მალ   ვა სურთ, 
არა  მედ, ამით გა  მო  ხა  ტა  ვენ, რომ და  მო  უ  კი  დებ   ლე  ბი არი  ან. 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი ცვლი  ლე  ბე  ბით გა  მოწ   ვე  ულ   მა არა  თან   მიმ   დევ   რუ  ლო  ბამ და არას   ტა  ბი  ლუ -
რო  ბამ გავ   ლე  ნა იქო  ნია ოჯა  ხის დი  ნა  მი  კის ფორ   მი  რე  ბა  ზეც. მო  ზარ   დის ზრდას   თან ერ   თად, 
მშობ   ლებ   სა და ბავ   შ   ვებს შო  რის ხა  რის   ხი  ა  ნად გა  ტა  რე  ბუ  ლი დრო  ის ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვო  ბა თან   და -
თა  ნო  ბით მცირ   დე  ბა, შე  დე  გად, მა  თი ურ   თი  ერ   თო  ბა ემო  ცი  უ  რი მი  ჯაჭ   ვუ  ლო  ბი  სა და გულ   წ  -
რ   ფე  ლო  ბის ნაკ   ლე  ბო  ბით ხა  სი  ათ   დე  ბა. მო  ზარ   დე  ბი, რომ   ლე  ბიც სა  კუ  თარ მშობ   ლებ   თან ფა -
სე  უ  ლი და ხა  რის   ხი  ა  ნი კავ   ში  რი  სა და კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის ნაკ   ლე  ბო  ბას გა  ნიც   დი  ან, და  ნაკ   ლი  სის 
შე  სავ   სე  ბად სხვა წყა  რო  ე  ბის ძი  ე  ბას იწყე  ბენ, რა  მაც ზო  გი  ერთ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, შე  საძ   ლო  ა, სა -
რის   კო ქცე  ვი  სა და აგ   რე  სი  უ  ლი გა  რე  მოს მი  მართ მიდ   რე  კი  ლე  ბა წარ   მოშ   ვას. 

კვლე  ვის თა  ნახ   მად, თუ ბავ   შ   ვის უახ   ლო  ეს გა  რე  მოც   ვა  ში არ   სე  ბუ  ლი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბი იშ   ლე -
ბა და მო  ზარდს წა  მა  ხა  ლი  სე  ბელ და მხარ   დამ   ჭერ გა  რე  მოს არ სთა  ვა  ზო  ბენ, მას სა  თა  ნა  დოდ 
არ გა  ნუ  ვი  თარ   დე  ბა ახა  ლი გა  რე  მოს შე  მეც   ნე  ბი  სა და გა  მოწ   ვე  ვებ   თან გამ   კ   ლა  ვე  ბის უნა  რი. 
ასე  თი ტი  პის და  ნაკ   ლი  სე  ბი, ხში  რად ან   ტი  სო  ცი  ა  ლურ ქცე  ვა  ში, და  ბალ თვით   შე  ფა  სე  ბა  სა და 
გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბის   თ   ვის არა  სა  თა  ნა  დო უნა  რებ   ში გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა.

და    მო   უ    კი    დებ       ლო    ბა და თა    ვი    სუფ       ლე    ბა

სა  კუ  თა  რი ფი  ზი  კუ  რი ტრან   ს   ფორ   მა  ცი  ის გა  მო, მო  ზარ   დებს თა  ვი ზრდას   რუ  ლად მი  აჩ   ნი  ათ, 
და სურთ და  მო  უ  კი  დებ   ლად მი  ი  ღონ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბი. სირ   თუ  ლე  ე  ბი ჩნდე  ბა მა  შინ, რო -
დე  საც გო  ნებ   რი  ვი მომ   წი  ფე  ბა კვალ   დაკ   ვალ ვერ მიჰ   ყ   ვე  ბა ფი  ზი  კურ ზრდას. ასეთ შემ   თხ   ვე  ვა -
ში, იმა  ტებს იმ   პულ   სუ  რო  ბა. მო  ზარ   დე  ბი და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის   კენ ის   წ   რაფ   ვი  ან და სა  კუ  თა  რი 
თა  ვის დამ   კ   ვიდ   რე  ბის მცდე  ლო  ბებს ავ   ლე  ნენ. ამ რთუ  ლი პე  რი  ო  დის გავ   ლა არც მო  ზარ   დე -
ბის   თ   ვი  საა მარ   ტი  ვი და არც მა  თი მშობ   ლე  ბის   თ   ვის. 

„მოზარდები გა  ღი  ზი  ა  ნე  ბუ  ლე  ბი არი  ან უფ   რო მე  ტად და ასე  თე  ბი სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პის 
პრობ   ლე  მებს აწყ   დე  ბი  ან, თუნ   დაც იქი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, რომ ფი  ზი  კუ  რი ცვლი  ლე 
ბე  ბი მი  დის და შე  იძ   ლე  ბა მათ არ ჰქონ   დეთ ამის შე  სა  ხებ ინ   ფორ   მა  ცი  ა. და იმის გა  მო 
რომ არ იცი  ან, რა ხდე  ბა მათ თავს, ხში  რად შე  იძ   ლე  ბა და  ცინ   ვის ობი  ექ   ტი გახ   დ   ნენ 
ან თვი  თონ გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლონ სხვე  ბის მი  მართ და  ცინ   ვა, სწო  რედ იმი  ტომ, რომ ვერ 
ხვდე  ბი  ან, რომ ეს არის ძა  ლი  ან ბუ  ნებ   რი  ვი რა  ღაც, რაც შე  იძ   ლე  ბა გა  მოს   ცა  დონ ან 
და  ე  მარ   თოთ“ (KII პო  ლი  ტი  კის შემ   ქ   მ   ნელ   თან, მთავ   რო  ბა, თბი  ლი  სი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 
30 ოქ   ტომ   ბე  რი, 2017).
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იმი  სათ   ვის, რა  თა თა  ვი და  მო  უ  კი  დებ   ლად იგ   რ   ძ   ნონ, მო  ზარ   დებს უნ   და მი  ე  ცეთ თა  ვი  სუფ  -
ლე  ბა და ავ   ტო  ნო  მი  ა, მათ უნ   და გა  მო  ი  მუ  შა  ონ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის უნა  რი, მა  ში  ნაც 
კი, თუ ეს ხში  რად შეც   დო  მე  ბის დაშ   ვე  ბა  საც გუ  ლის   ხ   მობს. კვლე  ვამ აჩ   ვე  ნა, რომ ზო  გი  ერ   თი 
მშო  ბე  ლი და მო  ზარ   დი აც   ნო  ბი  ე  რებს შვი  ლე  ბის   თ   ვის თა  ვი  სუფ   ლე  ბის მი  ნი  ჭე  ბის მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ბას, მხო  ლოდ იმ პი  რო  ბით, რომ მო  ზარ   დი შე  ატყო  ბი  ნებს და გა  აც   ნობს მშო  ბელს მი  ღე -
ბულ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბებს.

„ბავშვები თა  ვი  სუფ   ლე  ბა  ში უნ   და იზ   რ   დე  ბოდ   ნენ, ისი  ნი და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბას უნ   და 
მი  ეჩ   ვი  ონ; შემ   დეგ უნ   და და  აკ   ვირ   დე, შე  ხე  დო რო  გორ იქ   ცე  ვი  ან და გა  დაწყ   ვი  ტო, გა 
უშ   ვა თუ არა სად   მე შემ   დეგ   ში“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 10-13 წლის გო  გო  ნე  ბი; თე  ლა  ვი, სა -
ქარ   თ   ვე  ლო, 28 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).

კვლე  ვის მო  ნა  წი  ლე ფსი  ქო  თე  რა  პევ   ტის თა  ნახ   მად, ფსი  ქო  ლო  გი  ა  ში დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი  ა, რომ 
გრძელ   ვა  დი  ან პე  რი  ოდ   ში მო  ზარ   დებს თა  ვა  დაც აწუ  ხებთ სა  კუ  თა  რი იმ   პულ   სუ  რი ქმე  დე  ბე -
ბი. ამი  ტომ კი  დევ უფ   რო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ მშობ   ლებ   მა იცოდ   ნენ, რო  გო  რი სა  პა  სუ  ხო 
რე  აქ   ცია ჰქონ   დეთ იმ ახა  ლი რე  ა  ლო  ბის მი  მართ, რომ   ლის წი  ნა  შეც მო  ზარ   დო  ბის პე  რი  ო  დის 
დად   გო  მას   თან ერ   თად აღ   მოჩ   ნ   დ   ნენ. მო  ზარ   დე  ბის კე  თილ   დღე  ო  ბის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად, 
მათ აუცი  ლე  ბე  ლია ჰქონ   დეთ მშობ   ლე  ბის მხარ   და  ჭე  რა. 

„ნებისმიერ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მშო  ბელ   მა უნ   და იცო  დეს სი  ტუ  ა  ცია და უნ   და არ   სე  ბობ   დეს 
ორ   მ   ხ   რი  ვი ნდო  ბა. მა  გა  ლი  თად, ჩემს შემ   თხ   ვე  ვა  ში, დე  და  ჩე  მი მენ   დო  ბა, მან იცის, 
რომ სა  მე  გობ   როდ ცუდ ადა  მი  ანს არ ავირ   ჩევ“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 14-17 წლის გო  გო  ნე -
ბი; ღა  რი  ბი ოჯა  ხი  დან, ბა  თუ  მი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 21 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).

მო    ზარ       დო    ბის პე    რი   ო    დი შე    საძ       ლოა მო   ი    ცავ       დეს ცხოვ       რე    ბის სტი    ლის შეც       ვ       ლას, მათ შო   -
რის, უფ       რო ხში    რად გას       ვ       ლას გა    რეთ, ურ       თი   ერ       თო    ბე    ბის ძი   ე    ბას ოჯა    ხის გა    რეთ, მე    გობ      -
რე    ბის ახალ წრეს, სკო    ლის და სწავ       ლის, რო    გორც მე   ო    რე    ხა    რის       ხო    ვა    ნი მნიშ       ვ       ნე    ლო    ბის 
მქო    ნე აქ       ტი    ვო    ბის აღ       ქ       მას, ახა    ლი/       სა    რის       კო გა    ტა    ცე    ბე    ბის ათ       ვი    სე    ბას, გა    რეგ       ნუ    ლი სტი   -
ლის შეც       ვ       ლას (მაკიაჟი, თმის ვარ       ცხ       ნი    ლო    ბა, სვი    რინ       გი, პირ       სინ       გი, ჩაც       მუ    ლო    ბის ახა   -
ლი სტი    ლი და სხვ.), სი    გა    რე    ტის მო    წე    ვას, ალ       კო    ჰო    ლის მი    ღე    ბას, გვი   ა    ნო    ბამ       დე გა    რეთ 
დარ       ჩე    ნას და ა.შ.

„ჩემთვის ცნო  ბი  ლი  ა, რომ მათ პრო  ტეს   ტის გრძნო  ბა აქვთ, მათ სურთ რა  ღაც გან   ს   ხ  
ვა  ვე  ბუ  ლი, უნ   დათ სხვა  ნა  ი  რად მოქ   ცე  ვა, ად   ვი  ლად ღი  ზი  ან   დე  ბი  ან“ (KII მომ   სა  ხუ -
რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თან, სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო; თბი  ლი  სი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 13 ნო  ემ   ბე  რი, 2017 
წე  ლი).

მი   უ    ხე    და    ვად მო    ზარ       დის ძლი   ე    რი სურ       ვი    ლი    სა, ჰქონ       დეს და    მო   უ    კი    დებ       ლო    ბა ცხოვ       რე    ბის გარ      -
კ       ვე   ულ ას       პექ       ტებ       თან და    კავ       ში    რე    ბით, კვლე    ვამ აჩ       ვე    ნა, რომ გვი   ა    ნი მო    ზარ       დო    ბის პე    რი   ოდ       ში 
მყო    ფი გო    გო    ნე    ბის გა    რეგ       ნულ იმიჯ       ზე მშობ       ლებს კვლავ დი    დი გავ       ლე    ნა აქვთ. თით       ქ       მის ყვე   -
ლა გო    გო    ნა აცხა    დებს, რომ ოჯახ       ში მა    თი გა    რეგ       ნო    ბის კონ       ტ       რო    ლი დე    დის ფუნ       ქ       ცი   ა   ა. ამ სა   -
კითხებ       ში ჩა    რე    ვას დე    დე    ბი სა    კუ    თარ პირ       და    პირ პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბად აღიქ       ვა    მენ. ზო    გი   ერ       თ       მა 
დე    დამ გაგ       ვი    ზი   ა    რა, რომ, რო    დე    საც საქ       მე მა    თი მო    ზარ       დი შვი    ლის გა    რეგ       ნულ იმიჯს ეხე    ბა, 
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ის არის მთა    ვა    რი გა    დაწყ       ვე    ტი    ლე    ბე    ბის მიმ       ღე    ბი პი    რი; იმას, თუ რო    გორ წარ       მარ       თა    ვენ ისი    ნი 
ამ პრო    ცესს, ხში    რად გა    ნა    პი    რო    ბებს მა    თი კულ       ტუ    რუ    ლი წარ       მო    მავ       ლო    ბა, ღი    რე    ბუ    ლე    ბე    ბი ან 
ოჯახ       ში არ       სე    ბუ    ლი წეს       -       ჩ       ვე   უ    ლე    ბე    ბი.

„თუ მი  ვა  ნიშ   ნებ და არ გა  ით   ვა  ლის   წი  ნებს ჩემს მო  საზ   რე  ბას, ბევრს ვკა  მა  თობთ. 
სა  ბო  ლო  ოდ მე ვი  მარ   ჯ   ვებ და ისე იქ   ცე  ვა, რო  გორც მე მსურს“ (ფოკუს ჯგუ  ფი მო -
ზარ   დე  ბის დე  დებ   თან; სოფ   ლად მცხოვ   რე  ბი; ბა  თუ  მი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 21 ოქ   ტომ  -
ბე  რი 2017).

„დედას შე  უძ   ლია მო  მაბ   რუ  ნოს სახ   ლ   ში და შე  მაც   ვ   ლე  ვი  ნოს ვარ   ცხ   ნი  ლო  ბა, თუ არ 
მოს   წონს“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 14-17 წლის გო  გო  ნე  ბი; თბი  ლი  სი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 16 ოქ  -
ტომ   ბე  რი 2017).

თუმ       ცა, კვლე    ვის შე    დე    გად ასე    ვე დად       გინ       და, რომ მშობ       ლე    ბის მი   ერ მო    ზარ       დე    ბის გა    რეგ      -
ნო    ბის კონ       ტ       რო    ლი ზო    გი   ერთ მო    ზარ       დ       ში უარ       ყო    ფით გან       ც       დებს იწ       ვევს. ად       რე   უ    ლი მო   -
ზარ       დო    ბის პე    რი   ოდ       ში მყო    ფი ზო    გი   ერ       თი ბი    ჭი წუ    ხილს გა    მოთ       ქ       ვამს იმის გა    მო, რომ მათ 
თით       ქ       მის არას       დ       როს ეძ       ლე    ვათ სა    კუ    თარ ჩაც       მას       თან და    კავ       ში    რე    ბით გა    დაწყ       ვე    ტი    ლე    ბის 
და    მო   უ    კი    დებ       ლად მი    ღე    ბის სა    შუ   ა    ლე    ბა. ზო    გი   ერ       თი მო    ზარ       დის გან       ცხა    დე    ბით, მშობ       ლე   -
ბის მი   ერ მი    ღე    ბუ    ლი გა    დაწყ       ვე    ტი    ლე    ბე    ბის შე    დე    გად, მათ ხან       და    ხან ში    შის და სირ       ცხ       ვი   -
ლის გან       ც       და ეუფ       ლე    ბათ. გა    მოვ       ლინ       და, რომ ის, თუ რო    გორ აღიქ       ვა    მენ სა    კუ    თარ სხე   ულს 
მო    ზარ       დე    ბი, ხში    რად ახ       დენს გავ       ლე    ნას მათ ზო    გად და    მო    კი    დე    ბუ    ლე    ბა    ზე სა    კუ    თა    რი თა   -
ვის მი    მართ. 

„მამაჩემმა არ იცის, რომ თმა შე  ვი  ჭე  რი, ვერ იტანს მოკ   ლედ რომ მაქვს, ამი  ტომ, სა  ვა 
რა  უ  დოდ მეჩხუ  ბე  ბა“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 10-13 წლის გო  გო  ნე  ბი; თე  ლა  ვი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 
28 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).

გვი   ა    ნი მო    ზარ       დო    ბის პე    რი   ოდ       ში მყო    ფი გო    გო    ნე    ბი და ბი    ჭე    ბი უფ       რო და    მო   უ    კი    დებ       ლე    ბი 
ხდე    ბი   ან, მათ გა    დაწყ       ვე    ტი    ლე    ბის მი    ღე    ბის უნა    რის გა    მო    ყე    ნე    ბის შე    საძ       ლებ       ლო    ბაც მე    ტი აქვთ 
და მო    ზარ       დო    ბის ად       რე   ულ პე    რი   ოდ       თან შე    და    რე    ბით, რო    დე    საც, რო    გორც წე    სი, უფ       რო ემორ      -
ჩი    ლე    ბი   ან მშობ       ლებს, დად       გე    ნილ წე    სებს ამ       ჯე    რად უფ       რო ნაკ       ლე    ბად ას       რუ    ლე    ბენ. გვი   ა    ნი მო   -
ზარ       დო    ბის პე    რი   ოდ       ში ხში    რია ამ       ბო    ხე    ბა იმ წე    სე    ბის წი    ნა   აღ       მ       დეგ, რომ       ლე    ბიც მათ და    მო   უ    კი   -
დებ       ლო    ბა    სა და თა    ვი    სუფ       ლე    ბას ავიწ       რო   ებს;

„არ მა  ინ   ტე  რე  სებს გაბ   რაზ   დე  ბა თუ არა“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 14-17 წლის ბი  ჭე  ბი, თბი -
ლი  სი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 14 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).

„არ მინ   და ჩე  მი მშობ   ლე  ბი ერე  ოდ   ნენ ჩემს პი  რად ცხოვ   რე  ბა  ში. არ მინ   და, რად   გან 
თა  ვად ვი  ცი, რო  გორ მო  ვიქ   ცე. ასე თავს შეზღუ  დუ  ლად ვგრძნობ“ (ფოკუს ჯგუ  ფი, 
14-17 წლის ბი  ჭე  ბი; ბა  თუ  მი, სა  ქარ   თ   ვე  ლო, 22 ოქ   ტომ   ბე  რი 2017).
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კვლე  ვის მო  ნა  წი  ლე ფსი  ქო  თე  რა  პევ   ტის თა  ნახ   მად, მო  ზარ   დე  ბი, ერ   თი მხრივ, უპი  რის   პირ   დე  ბი -
ან არ   სე  ბულ წე  სებს და შეზღუდ   ვებს, მე  ო  რე მხრივ კი, ყვე  ლა  ზე დიდ კონ   ფორ   მიზმს ავ   ლე  ნენ იმ 
წე  სე  ბი  სა და ნორ   მე  ბის მი  მართ, რომ   ლე  ბიც მა  თი თა  ნა  ტო  ლე  ბის ჯგუ  ფებ   შია დად   გე  ნი  ლი. კონ  -
ფორ   მიზ   მი და თა  ნა  ტოლ   თა ჯგუ  ფებ   ში გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გა  მოც   დი  ლე  ბაა მო  ზარ   დე -
ბის   თ   ვის, რო  გორც ად   რე  ულ, ისე გვი  ან   დელ ეტაპ   ზე. მზარ   დი მოთხოვ   ნი  ლე  ბა - იყო მი  ღე  ბუ  ლი 
თა  ნა  ტოლ   თა ჯგუ  ფებ   ში, ხან   და  ხან მშობ   ლის მი  ერ მი  სი ავ   ტო  რი  ტე  ტის   თ   ვის საფ   რ   თხედ აღიქ   მე  ბა.

„ერთხელ ჩე მი მე გო ბა რი იყო სტუმ რად და ცო ტა მე უზ რ დე ლა, მა მა ჩე მი გაბ რაზ და 
და მითხ რა, რომ მე ო რე ჯერ ამ გო გოს და ნახ ვა აღარ უნ დო და“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 
წლის გო გო ე ბი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 4 ნო ემ ბე რი 2017). 

„ვფიქრობ, კარ გი ა, თუ გაქვს სა შუ ა ლე ბა, შვილს ურ ჩი ო, თუ ვის ემე გობ როს; ბევ
რი აგ რე სი უ ლი მო ზარ დი ა, რო მე ლიც სუ ლე ლუ რი მი ზე ზით სხვის მო საკ ლა ვა
დაც კია მზად; რა ტომ უნ და ემე გობ როს შე ნი შვი ლი ასეთს და სა ბო ლო ოდ და ი
ღუ პოს ცხოვ რე ბა?“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო,   
29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, რო  ცა მშო  ბელს არას   წო  რად ეს   მის მო  ზარ   დის სწრაფ   ვა და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბი -
სა და ავ   ტო  ნო  მი  ის  მო  პო  ვე  ბის   კენ, რო  გორც ბუ  ნებ   რი  ვი პრო  ცე  სი, ეს  ხში  რად იწ   ვევს მშო -
ბელ   სა და მო  ზარდს შო  რის ბრძო  ლა  სა და გა  უ  გებ   რო  ბას. 

მშობ ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი დე დე ბი, წუ ხილს გა მოთ ქ ვა მენ მო ზარ დი შვი ლე ბის რო მან ტი-
კუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გა მო. მო ზარ დი გო გო ნე ბის თა ნახ მად, მა თი მშობ ლე ბი ხში რად ღე ლა-
ვენ და გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას ამ ჟ ღავ ნე ბენ, თუ მათ შვი ლებს ვინ მეს მი მართ რო მან ტი-
კუ ლი ხა სი ა თის სიმ პა თია უჩ ნ დე ბათ. მშობ ლე ბის ღელ ვას სა ფუძ ვ ლად უდევს მა თი ში ში, რომ 
ემო ცი ე ბი შვი ლებს ხელს შე უშ ლის სწავ ლა ში, ან, რომ სხვა მო ვა ლე ო ბებს უგუ ლე ბელ ყო ფენ და 
მხო ლოდ თა ვი ანთ ემო ცი ებს და უთ მო ბენ დროს, ან, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში და ქორ წინ დე-
ბი ან. მსგავ სი ში შე ბი და ეჭ ვე ბი მშობ ლებს აფიქ რე ბი ნებს, რომ მა თი ღელ ვა და სა ბუ თე ბუ ლი ა, 
შე დე გად, მო ზარდ შვი ლებს ისი ნი უნ დობ ლო ბით ეპყ რო ბი ან, შე იძ ლე ბა შვი ლებს თა ვი სუფ-
ლე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და მო უ კი დებ ლად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც შე უზღუ დონ.

„დიახ, მაგ რამ ყვე ლა ფე რი პი რი ქით ხდე ბა; ის, რომ შეყ ვა რე ბუ ლი მყავს, სუ ლაც არ 
მიშ ლის ხელს სწავ ლა ში. იცი ან, რომ შეყ ვა რე ბუ ლი მყავს და რო დე საც თურ ქუ ლის 
გაკ ვე თილ ზე მივ დი ვარ, ფიქ რო ბენ, რომ გა ვაც დენ და მას შევ ხ ვ დე ბი; ასე არა ა; ყო
ველ თ ვის ეჭ ვით მი ყუ რე ბენ, მაგ რამ მა ინც მიშ ვე ბენ“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14 – 17 წლის 
გო გო ნე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 21 ნო ემ ბე რი 2017).

„ჩემს მშო ბელს სურს თა ვი სი ბავ შ ვო ბის ოც ნე ბა მე ავიხ დი ნო, ამი ტომ მიკ რ ძა ლავს 
შეყ ვა რე ბუ ლის ყო ლას, იცი ან ოჯახ ში, რომ მყავს, მაგ რამ მიკ რ ძა ლა ვენ, რად გან 
ფიქ რო ბენ, რომ ეს მე ცა დი ნე ო ბა ში შე მიშ ლის ხელს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14 – 17 წლის 
გო გო ნე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 21 ნო ემ ბე რი 2017).
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კვლე ვამ ასე ვე გა მო ავ ლი ნა, რომ ემო ცი უ რი კავ ში რი მშო ბელ სა და მო ზარდს შო რის არც 
ქრე ბა და არც ძა ლას კარ გავს, ბავ შ ვის გან ვი თა რე ბის გზა ზე ის ყო ველ თ ვის ინარ ჩუ ნებს არ-
სე ბით მნიშ ვ ნე ლო ბას; თა ნა ტო ლებ თან მი ჯაჭ ვუ ლო ბით, მშობ ლებ თან მი ჯაჭ ვუ ლო ბა არ 
ნაც ვ ლ დე ბა. ეს უკა ნას კ ნე ლი, მო ზარ დის  ზრდას რუ ლო ბა ში კვლა ვაც უსაფ რ თხო და წარ მა-
ტე ბუ ლი ტრან ზი ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან პი რო ბად რჩე ბა.

მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა მო ზარ დის ცხოვ რე ბა ში

მშობ ლის მო ნა წი ლე ო ბა მო ზარ დის ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა სა კითხ ში, და კავ ში რე ბუ ლია 
შვი ლი სად მი სიყ ვა რულ თან და პი რად მო ვა ლე ო ბას თან. თუმ ცა მშო ბელ თა დი დი ნა წი ლი 
რის კის შემ ც ვე ლი გა რე მო პი რო ბე ბი სად მი ში შით არის მო ტი ვი რე ბუ ლი. 

მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ მშობ ლე ბის ძი რი თა დი საზ რუ ნა ვია მო ზარ დე ბის მა ტე-
რი ა ლუ რი და ფი ზი კუ რი კე თილ დღე ო ბა. გა ნათ ლე ბა რი გით მე ო რე და მზარ დი სფე რო ა, 
რო მელ შიც მშობ ლე ბი აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბი ან, რად გან სურთ თა ვი ან თი შვი ლე ბი მო მა ვა ლი 
საქ მი ა ნო ბის თ ვის მო ამ ზა დონ. მშობ ლე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი ასე ვეა ჩარ თუ ლი თა ვი ან თი 
შვი ლე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი ჯან მ რ თე ლო ბის სა კითხებ ში. მშო ბელ თა ძა ლი ან მცი რე ნა წი-
ლია აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი მო ზარ დე ბის სექ სუ ა ლურ და რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მ რ თე ლო-
ბა ში. მშობ ლე ბი უფ რო მე ტად ახა ლი სე ბენ მო ზარ დ თა მხრი დან ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნას, 
ვიდ რე მის პრე ვენ ცი ას. 

ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა

დედები და მამები თანხმდებიან, რომ მათი შვილების ჯანმრთელობა მათთვის 
პრიორიტეტულია. თუმცა გაცილებით მეტ დროს ხარჯავენ ბავშვების ჯანმრთელობაზე 
ადრეულ ასაკში, რადგან ამ პერიოდში, მოზარდობის ასაკთან შედარებით, ისინი უფრო 
დაუცველები არიან ავადმყოფობის მიმართ და არ აქვთ უნარი, დამოუკიდებლად 
მიხედონ საკუთარ თავს. მშობლები ასევე მეტ დროს უთმობენ თავიანთი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე შვილების ჯანმრთელობაზე ზრუნვას. 

კვლევამ დაადგინა, რომ მოზარდებისთვის ჩვეული რამ არის ალკოჰოლის გასინჯვა ისეთ 
ადრეულ ასაკში, როგორიცაა 11-12 წელი და როგორც ჩანს, არც ალკოჰოლის ადრეულ 
ასაკში მოპოვება წარმოადგენს სირთულეს. ალკოჰოლის მცირე რაოდენობით მოხმარების 
გამოცდილება ჩვეულია ბავშვებისთვის მოზარდობის როგორც ადრეულ, ისე გვიანდელ 
პერიოდში, ოღონდ უფრო ბიჭების, ვიდრე გოგონების შემთხვევაში. მშობლების, ისევე 
როგორც ბიჭების აზრით, სპორტული აქტივობები ის მთავარი ბარიერია, რამაც მოზარდებს 
შესაძლოა უარი ათქმევინოს ალკოჰოლური სასმელების მოხმარებაზე. სიგარეტის მოწევას 
მოზარდები უფრო გვიანდელ პერიოდში იწყებენ.

„ჩემს კლასელზე გავიგე, რომ დაიჭირეს სიგარეტის მოწევაზე. დედამ დაარტყა. არა 
მგონია ბიჭზეც იგივენაირად მოქცეულიყვნენ. ასეთ მშობლებს მეტი პრობლემა 
გოგონებთან ექმნებათ“ (ფოკუს ჯგუფი, 14-17 წლის ბიჭები; ბათუმი, საქართველო, 
22 ოქტომბერი 2017).
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განსხვავება შეინიშნება მშობლების აღმზრდელობით პრაქტიკებში შვილების მიმართ, 
მათი სქესიდან გამომდინარე. ჩანს, რომ ბიჭ შვილებს უფრო თავისუფლად რთავენ 
სიგარეტის მოწევისა და ალკოჰოლის მიღების ნებას, ვიდრე გოგონებს. ზემოხსენებული 
მოსაზრებები იმით არის განპირობებულია, რომ ქალები, როგორც წესი, უფრო „სუსტი 
სქესის“ წარმომადგენლებად აღიქმებიან, და მათ მიმართ, თუკი შესაბამის ყურადღებას არ 
მიაქცევენ , ბიჭები მეტ ყურადღებას გამოამჟღავნებენ.

როგორც მოზარდები, ასევე მათი მშობლები, მიიჩნევენ, რომ მშობლებს შეუძლიათ 
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ მოზარდებში არაჯანსაღი და სარისკო ქცევების 
პრევენციაში საკუთარი მაგალითის ჩვენებით. მოზარდების აზრით, ლექციები, ჩხუბი, 
დაშინება ან დასჯით დამუქრება, ეფექტიანი მეთოდი არ არის. როგორც მშობლები, ასევე 
მოზარდები, ემხრობიან ოჯახში პოზიტიური მაგალითის არსებობას და სჯერათ, რომ ეს 
როლი ძირითადად მშობლებს აკისრიათ. 

„შვილი მშობლის ანარეკლია, შვილები იმეორებენ იმას, რასაც შენში ხედავენ“ 
(ფოკუს ჯგუფი, მოზარდების მამები; მრავალშვილიანი ოჯახი, თელავი, 
საქართველო, 22 ოქტომბერი 2017).

„თუ მამა სიგარეტს ეწევა, შვილიც მოსწევს. ეს ხშირია. მამაჩემი ეწეოდა, მეც 
ვეწევი. ვიცი ბევრი შემთხვევა, როდესაც მამა არ ეწეოდა და შვილიც არ ეწევა“ 
(ფოკუს ჯგუფი, მოზარდების მამები; სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი; ბათუმი, 
საქართველო, 22 ნოემბერი 2017).

მშობლების ჩართულობა სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

საკითხებში

ფი ზი კურ და კოგ ნი ტურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, ზრდის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ბუ ნებ რი ვი 
თან მ დე ვი პრო ცე სია სქე სობ რი ვი გან ვი თა რე ბაც. ობი ექ ტუ რი და კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ის ღი ად გა ზი ა რე ბა მო ზარ დე ბის თ ვის, მათ ჯან სა ღი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში ეხ-
მა რე ბა, ისი ნი სწავ ლო ბენ, რო გორ იგ რ ძ ნონ თა ვი კომ ფორ ტუ ლად სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბის 
პე რი ოდ ში. სექ სუ ა ლო ბის კვლე ვი სას მო ზარ დე ბი ბევრ შე კითხ ვას და პრობ ლე მას აწყ დე ბი-
ან, და აუცი ლე ბე ლი ა, მათ მი მართ მშობ ლებ მა მზრუნ ვე ლო ბა, სიყ ვა რუ ლი და ყუ რადღე ბა 
გა მო ი ჩი ნონ, მო უს მი ნონ მათ კითხ ვებს და წუ ხილს და ამ სა კითხე ბის თა ო ბა ზე ზუს ტი ინ-
ფორ მა ცია მი ა წო დონ. 

აღ ზ რ და იშ ვი ა თად თუ გუ ლის ხ მობს აუცი ლებ ლო ბას, მშო ბელ მა მეგ ზუ რო ბა გა უ წი ოს მო-
ზარდს სქე სობ რი ვი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის სა კითხებ ში. მო ზარ დე ბის აღ ზ-
რ და იშ ვი ა თად თუ მო ი აზ რებს მათ თ ვის სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო-
ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბას. ცო ტა მშო ბე ლი თუ გა მოთ ქ ვამს მზა ო ბას და უნარს, 
მის ცეს შვილს სა შუ ა ლე ბა, რომ ის და მო უ კი დე ბელ, სექ სუ ა ლუ რად აქ ტი ურ ზრდას რუ ლად 
ჩა მო ყა ლიბ დეს და ხე ლი შე უწყოს მას სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, ესა უბ-
როს და რჩე ვე ბი მის ცეს შვილს სექ ს ზე, სექ სუ ა ლო ბა ზე, ფი ზი კურ ცვლი ლე ბებ ზე, რეპ რო-
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დუქ ცი ულ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე, რის კ - ფაქ ტო რებ სა და ამ თე მას თან და კავ ში რე ბულ სხვა სა-
კითხებ ზე. ძი რი თა დი მი ზე ზი იმი სა, რომ მშობ ლე ბი თავს იკა ვე ბენ ესა უბ რონ შვი ლებს 
სექ სუ ა ლო ბა ზე, არის მა თი ში ში, რომ მცი რე ასა კის ბავ შ ვე ბი სათ ვის მსგავ სი ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა მათ ნა ად რე ვი სექ სის მი მართ ინ ტე რესს და სურ ვილს აღუძ რავს. 

მო ზარ დო ბის ად რე ულ პე რი ოდ ში მყო ფი მო ზარ დე ბის თქმით, ისი ნი უხერ ხუ ლო ბას გა-
ნიც დი ან და თავს არა კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ მშობ ლებ თან სექ სუ ა ლო ბის გარ შე მო არ სე-
ბულ სა კითხებ ზე სა უბ რი სას, ამი ტომ, ამ თე მა ზე ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად, ამ ჯო ბი ნე ბენ 
ინ ტერ ნეტს მი მარ თონ.

„არავის ვკითხავ სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. „დავგუგლავ“ და 
თუ ვე რა ფე რი ვნა ხე, შევ წყ ვეტ ძებ ნას“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის გო გო ნე ბი; თე-
ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 28 ოქ ტომ ბე რი 2017).

ად რე უ ლი მო ზარ დო ბის ასა კის ბავ შ ვებს, სქე სობ რი ვი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო-
ბის სა კითხებ ში, მშობ ლე ბი მთა ვარ მრჩევ ლე ბად და მენ ტო რე ბად არ მი აჩ ნი ათ. ეს შე საძ ლოა 
იმი თაც იყოს გა მოწ ვე უ ლი, რომ მშობ ლე ბის გან ხში რად ეს მით გა მო გო ნი ლი, არა ზუს ტი ან 
არა და მა ჯე რე ბე ლი ამ ბე ბი, მა გა ლი თად, ბავ შ ვის გა ჩე ნა სა და სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე-
ბით.

„მათ მითხ რეს, რომ სხვი სი შვი ლი ვი ყა ვი და თუ ცუ დად მო ვიქ ცე ო დი, მეტყოდ ნენ, 
რომ სი ნამ დ ვი ლე ში სხვას ვე კუთ ვ ნი, და არა მათ“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის ბი ჭე-
ბი, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ფარ თო დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რომ ყვე ლა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ფაქ ტი სქე სობ რივ მომ წი ფე ბა სა და სხე უ ლის ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, მო-
ზარდ გო გო ნებს დე დებ მა უნ და გა უ ზი ა რონ. მხო ლოდ რამ დე ნი მე მა მამ გა მო ხა ტა მზა ო ბა, 
ნე ბის მი ერ სა კითხ ზე ესა უბ რა შვი ლებ თან, გა ნურ ჩევ ლად სქე სი სა. 

ზო გა დად, კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ჩანს, რომ სქე სობ რი ვი გა ნათ ლე ბა ბი ჭე ბის თ ვის 
მა მის საქ მედ აღიქ მე ბა. თუმ ცა, რო დე საც საქ მე მო ზარდ ბი ჭებს ეხე ბა, მა მე ბი აც ნო ბი ე რე-
ბენ გარ კ ვე ულ ასაკ ში თა ვი ან თი ბი ჭი შვი ლე ბის ბი ო ლო გი ურ მოთხოვ ნი ლე ბას, და ამ ყა რონ 
სქე სობ რი ვი კავ ში რი და მე ტიც, ღი ად და ფი ნან სუ რა დაც კი უჭე რენ მხარს ამ გა მოც დი ლე-
ბის მი ღე ბას. მხო ლოდ რამ დე ნი მე მშო ბელ მა გა მოთ ქ ვა მო საზ რე ბა, რომ მათ შვი ლე ბის და-
ცუ ლი სექ სის თ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ით შე ი ა რა ღე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აკის რი ათ. 

მი ღე ბუ ლი ა, რომ გვი ა ნი მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში შე სულ მა ბი ჭებ მა პირ ვე ლი სქე სობ რი ვი 
გა მოც დი ლე ბის მი სა ღე ბად ბორ დელს უნ და მი მარ თონ. ასე თი ტი პის „ვოიაჟები“ ზო გი ერთ 
შემ თხ ვე ვა ში ინი ცი რე ბუ ლია და თა ვად მა მე ბიც კი აფი ნან სე ბენ. თუმ ცა, ამა ვე დროს, მა მე ბი 
იშ ვი ა თად თუ სა უბ რო ბენ შვი ლებ თან სა მო მავ ლო გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ, ან აწ ვ დი ან რჩე-
ვებს და ცულ სექ ს თან და კავ ში რე ბით. 
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„მთავარია ჰი გი ე ნის ნორ მე ბის დაც ვა, სხვა მხრივ, ბუ ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ ვერ წახ
ვალ“  (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 4 ნო ემ ბე რი 2017).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მა მე ბი არ ავ ლე ნენ ტო ლე რან ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბას გო გო ნა შვი ლე-
ბის მი მართ, ქორ წი ნე ბამ დე და ამ ყა რონ სქე სობ რი ვი ან ინ ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. მო ზარ-
დი გო გო ნე ბის მა მე ბი სექ სუ ა ლო ბის სა კითხებ ზე სა უ ბარს საფ რ თხედ აღიქ ვა მენ, რად გან 
მი აჩ ნი ათ, რომ ასეთ თე მებ ზე სა უ ბა რი გა მო იწ ვევს და და აჩ ქა რებს შვი ლის სურ ვილს და 
ინ ტე რესს სექ სის მი მართ, რაც სა ბო ლო ოდ პრობ ლე მებს შე უქ მ ნის ოჯახს.

ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა

მო ზარ დე ბის სა რის კო ან პრო ტეს ტის გა მომ ხატ ველ აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თ ვა შე საძ ლოა სა კუ-
თა რი თა ვის მი მართ სიყ ვა რუ ლის ნაკ ლე ბო ბით, ან იმი თაც იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ ხან-
და ხან არ მარ თ ლ დე ბა მა თი მო ლო დი ნე ბი და მშობ ლე ბის გან /აღ მ ზ რ დე ლე ბის გან ვერ იღე-
ბენ შე სა ბა მის სიყ ვა რულს და ყუ რადღე ბას. 

„თინეიჯერების“ 98%ს ეზიზღე ბა სა კუ თა რი თა ვი, დარ ჩე ნილ 2%ს კი იმ
დე ნად ეზიზღე ბა, რომ შე საძ ლოა სა ერ თოდ აღარ უნ დო დეთ სი ცოცხ ლე. 
მათ რომ სი ცოცხ ლე და სა კუ თა რი თა ვი უყ ვარ დეთ {თავს ასე არ იგ რ ძ ნო-
ბენ)“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 წლის გო გო ნე ბი; ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბა; ბა თუ მი,  
21 ოქ ტომ ბე რი 2017).

გა მო კითხუ ლი ფსი ქო ლო გის თქმით, ხში რად მშობ ლე ბი ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ მა თი აღ-
ზ რ დის სტი ლი სა ზი ა ნოა ბავ შ ვის თ ვის. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მშობ ლებს ეს მით, 
თუ რა შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს მათ მი ერ არ ჩე ულ სა ზი ა ნო აღ ზ რ დის მე თო დებს, 
მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, არ აქვთ უნა რი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით  
გა უმ კ ლავ დ ნენ სი ტუ ა ცი ას.

„ვიტყოდი, რომ მშობ ლებს მწი რი ინ ფორ მა ცია აქვთ. მა გა ლი თად, ვი საც შვი ლი 
ფსი ქო თე რა პევ ტ თან მოჰ ყავს სხვა დას ხ ვა მი ზე ზე ბის გა მო, მა გა ლი თად, უძი ლო ბის, 
ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, თე რა პევ ტ მა იცის, რომ გარ კ ვე უ ლი ქმე დე ბე ბი, მიდ გო მე
ბი და კო მუ ნი კა ცი ის სტი ლი მშობ ლე ბის მხრი დან უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა ბავ შ ვის 
ფსი ქო ე მო ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე, და გა მო ი ხა ტე ბა გარ კ ვე უ ლი ფსი ქო სო მა ტუ რი 
პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბა ში....“ (KII მომ სა ხუ რე ბის მომ წო დე ბელ თან, სა ა ვად მ ყო ფო; 
თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 1 ნო ემ ბე რი 2017).

კვლე  ვამ გა  მო  ავ   ლი  ნა, რომ მო  ზარ   დე  ბი, რომ   ლებ   საც არ აქვთ ემო  ცი  უ  რი კავ   ში  რი მშობ   ლებ  -
თან, და მათ ცხოვ   რე  ბა  ში მყოფ მათ   თ   ვის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან უფ   რო  სებ   თან ჯან   სა  ღი მი  ჯაჭ   ვუ  ლო -
ბის დე  ფი  ციტს გა  ნიც   დი  ან, ასე  ვე ხა  სი  ათ   დე  ბი  ან თავ   და  ჯე  რე  ბუ  ლო  ბის და გა  რე  მოს მი  მართ 
ოპ   ტი  მის   ტუ  რი და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის ნაკ   ლე  ბო  ბით და გან   სა  კუთ   რე  ბულ მოწყ   ვ   ლა  დო  ბას   /   და -
უც   ვე  ლო  ბას ავ   ლე  ნენ სი  სას   ტი  კის მი  მართ. რო  დე  საც მშო  ბე  ლი ვერ ას   რუ  ლებს მო  ვა  ლე  ო -
ბას, ვერ ხდე  ბა შვი  ლის მთა  ვა  რი მრჩე  ვე  ლი, მე  გო  ბა  რი, და ვერ უწევს მას თან   მიმ   დევ   რულ 
მეგ   ზუ  რო  ბას მო  ზარ   დო  ბი  სას, მო  ზარ   დის თვი  სე  ბე  ბი - თავ   და  ჯე  რე  ბუ  ლო  ბა, კონ   ტ   რო -
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ლის მე  ქა  ნიზ   მე  ბი და უსაფ   რ   თხო  ე  ბა, სუს   ტ   დე  ბა ან მცირ   დე  ბა, რაც კი  დევ უფ   რო ანე  ლებს  
მათ „გამძლეობის“ უნა  რებს.

„...მშობლებმა შვილებს უნდა გამოჰკითხონ, რამე ხომ არ აწუხებთ, იმიტომ, 
რომ ამ გზით მათ საკუთარი თავისთვის დაზიანებების (ხელების გაჭრა, სხვ.) 
მიტანის პრევენციას შეძლებენ“ (ფოკუს ჯგუფი, 14-17 წლის გოგონები; ეთნიკური 
უმცირესობა; ბათუმი, საქართველო, 21 ოქტომბერი 2017).

კვლე ვის მო ნა წი ლე მშობ ლე ბის თა ნახ მად, კარ გ მა მშო ბელ მა უნ და შეძ ლოს შვი ლის 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და, ზო გა დად, მდგო მა რე ო ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ეს 
არა დას წავ ლად, არა მედ თან და ყო ლილ უნა რად უფ რო აღიქ მე ბა.

„კარგი მშო ბე ლია ის, ვი საც ეს მის შვი ლის სა ჭი რო ე ბე ბი, მი სი ფსი ქო ლო გი უ რი და 
ფი ზი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, ვი საც ეს მის შვი ლის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 90%, და ზო გა
დი წარ მოდ გე ნა აქვს ლი მი ტებ ზე“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; ბა თუ მი, 
სა ქარ თ ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც ზრუ ნა ვენ მო ზარ დე ბის ფსი ქო სო ცი ა ლურ კე თილ დღე ო ბა ზე, სა
გან გე ბოდ მი უ თი თე ბენ, რომ სა ჭი როა ბავ შ ვის ემო ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე ყუ რადღე ბის გა
მახ ვი ლე ბა და პირ ვე ლი რის კის ნიშ ნე ბის შემ ჩ ნე ვის თა ნა ვე, რე ა გი რე ბა. ასე თი მშობ ლე ბი 
მო ზარ დებს არ წ მუ ნე ბენ, უფ რო გუ ლახ დი ლე ბი იყ ვ ნენ და ესა უბ რონ უფ რო სებს და მათ მო
სას მე ნად უსაფ რ თხო გა რე მო საც უქ მ ნი ან.

მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა გა ნათ ლე ბის სა კითხებ ში

გა ნათ ლე ბა ის სფე რო ა, რო მე ლიც მშობ ლის აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბა სა და კონ ტ როლს მო-
ითხოვს. შვი ლის მხარ და ჭე რა და დახ მა რე ბა, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის კუთხით, მშობ ლის ერ-
თ -ერთ მო ვა ლე ო ბად მი იჩ ნე ვა.

„მშობლის მო ვა ლე ო ბაა და ეხ მა როს შვი ლებს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში, უნ და აკონ ტ
რო ლებ დე, რომ არ მი ი ღონ მცდა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ-
დე ბის მა მე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

მშობ ლებს სა ჭი როდ მი აჩ ნი ათ, რომ ორი ვე სქე სის მო ზარ დ მა მი ი ღოს სა თა ნა დო გა ნათ ლე ბა. 
თუმ ცა გენ დე რის კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბე ბი მა ინც გა მოვ ლინ და ისეთ სა კითხებ-
ში, რო გო რი ცა ა: რამ დე ნი მე ცა დი ნე ო ბაა საკ მა რი სი თი თო ე უ ლი სქე სის წარ მო მად გენ ლის-
თ ვის, რო გორ უნ და გა და ნა წილ დეს დრო მე ცა დი ნე ო ბა სა და სა ო ჯა ხო საქ მე ებს შო რის, რო-
მე ლი პრო ფე სი ე ბი შე ე სა ბა მე ბა ამა თუ იმ სქესს და სხვ. თუმ ცა, ისევ და ისევ, გა მომ დი ნა რე 
იმ წარ მოდ გე ნი დან, რომ კა ცი ოჯა ხის მარ ჩე ნა ლი ა, ხან და ხან მი იჩ ნე ვენ, რომ გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბა ბი ჭე ბის თ ვის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

ზო გი ერთ ოჯახ ში, ბი ჭი შვი ლე ბი უფ რო ჭკვი ა ნე ბად ით ვ ლე ბი ან, ვიდ რე გო გო ნე ბი, შე სა-
ბა მი სად, მათ გან უფ რო მა ღალ აკა დე მი ურ მოს წ რე ბას მო ითხო ვენ. ზო გი ერ თი მშო ბე ლი 



მოზარდთა მშობლობა

26

ფიქ რობს, რომ გო გო ნებს არ შე უძ ლი ათ კომ პ ლექ სურ აკა დე მი ურ თუ პრო ფე სი ულ საქ მი-
ა ნო ბა ში წარ მა ტე ბით ჩარ თ ვა. აღ ზ რ დის კუთხით, ამ გ ვარ და მო კი დე ბუ ლე ბას შე უძ ლია 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ა ფერ ხოს მო ზარ დი გო გო ნე ბის აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბა და გან ვი თა რე ბა. 
კვლე ვის გან მავ ლო ბა ში გა მოვ ლინ და ისე თი შემ თხ ვე ვე ბიც, რო დე საც გო გო ნებ ში წა ხა ლი-
სე ბუ ლი არ ყო ფი ლა ისე თი პრო ფე სი ე ბის არ ჩე ვა, რო გო რი ცაა მეც ნი ე რე ბა, ტექ ნო ლო გი ე ბი, 
ინ ჟი ნე რია და მა თე მა ტი კა.

„უმრავლესობა ოჯა ხებ ში, თუ გო გო ნა ამ ბობს, რომ სკო ლა ში ფი ზი კა ში 10იანი 
მი ი ღო, ყვე ლა მშო ბე ლი ბედ ნი ე რი იქ ნე ბა მი სი წარ მა ტე ბით. მაგ რამ, თუ გო გო ნამ 
თქვა, რომ მას სურს ფი ზი კო სი გა მო ვი დეს, შე საძ ლოა დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბა შეხ ვ
დეს, რაც გა მომ დი ნა რე ობს სუ ლე ლუ რი სტე რე ო ტი პი დან, თით ქოს გო გო არ უნ და 
გახ დეს ფი ზი კო სი. რად გან ფი ზი კო სო ბა და მეც ნი ე რე ბა რთუ ლი პრო ფე სი ე ბია და 
კა ცე ბის თ ვი სა ა, რად გან კა ცებს „ყველაფრის დაძ ლე ვა შე უძ ლი ათ“ და სხვა მსგავ სი 
პატ რი არ ქა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 წლის გო გო ნე ბი; ბა თუ მი,  
სა ქარ თ ვე ლო, 21 ოქ ტომ ბე რი 2017).

მშობ ლე ბის წარ მოდ გე ნით, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, კა რი ე რა და ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო-
ბა ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი ა. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც დე დე ბი შვი ლებს მო უ წო დე-
ბენ სწავ ლის კენ, რა თა მო მა ვალ ში კა რი ე რა და სა კუ თა რი შე მო სა ვა ლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ჰქონ დეთ; გა ირ კ ვა, რომ ზო გი ერ თი დე და სწო რედ გა ნათ ლე ბის არ ქო ნას და ად რე ულ ქორ-
წი ნე ბას ადა ნა შა უ ლებს იმა ში, რომ არ აქვს სამ სა ხუ რი. სწო რედ ამი ტომ, ცდი ლო ბენ, შვი-
ლებს სა კუ თა რი შეც დო მის მა გა ლით ზე მის ცენ გა ნათ ლე ბა.

სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა მშო ბე ლი და სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბა არ ავ ლენს სურ ვილს, და ეხ მა-
როს ბავ შ ვებს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში, თუ კი მას სწავ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი 
აღე ნიშ ნე ბა. ერ თ -ერ თი მო ნა წი ლის თა ნახ მად, მათ, ვი საც სწავ ლის სირ თუ ლე ე ბი აქვს, ნაკ-
ლებ სა ში ნაო და ვა ლე ბას აძ ლე ვენ. რო გორც მშობ ლე ბი, ისე სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბი მი-
იჩ ნე ვენ, რომ ასეთ ბავ შ ვებს არ აქვთ სწავ ლის უნა რი, რაც უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს მო-
ზარ დ ზე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა „დანებდეს“ და მე ტი მუ შა ო ბით აღარ შე ე ცა დოს შე დე გე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას. შე საძ ლო ა, მო ზარდს სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბა სურ დეს კი დეც, მაგ რამ ასე თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, გა დარ ჩე ნის ალ ტერ ნა ტი ულ გზებს და უწყოს ძი ე ბა.

„მათ, ვი საც სწავ ლის სიძ ნე ლე ე ბი აქვს, ნაკ ლებ სა ში ნაო და ვა ლე ბას აძ ლე ვენ, ჩემს 
კლას ში ასე თი ბევ რი ა... მინ და სკო ლას მე9 კლა სის შემ დეგ და ვა ნე ბო თა ვი, რომ 
მქონ დეს სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა, ალ ბათ გა ვაგ რ ძე ლებ დი. მაგ რამ არა, 
უნ და გა მო ვი დე სკო ლი დან... მირ ჩევ ნია სამ სა ხუ რი ვი შო ვო...“ (ჩაღრმავებული ინ-
ტერ ვიუ 14 წლის ბიჭ თან, კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 
17 ნო ემ ბე რი, 2017).

ასე ვე გა მოვ ლინ და, რომ აღ ზ რ დის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტი ლი აქვთ კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
მყო ფი მო ზარ დე ბის მშობ ლებს. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ასე თი მშობ ლე ბი გვი ა ნი მო ზარ დო ბის 
პე რი ოდ ში მყოფ თა ვი ანთ შვი ლებს ნე ბას რთა ვენ და ხან და ხან აქე ზე ბენ კი დეც, რომ მათ 
სწავ ლის ნაც ვ ლად მუ შა ო ბა და იწყონ. 
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„მამაჩემმა მითხ რა, რომ ჩე მი მას წავ ლე ბე ლი ურე კავ და ჩე მი ცუ დი საქ ცი ე ლის გა
მო, და რომ ყელ ში ამო უ ვი და. მე უბ ნე ბი ან, რომ კი დევ ერ თი წე ლიც გა ვაგ რ ძე ლო 
და შემ დეგ შე მიძ ლია მი ვა ტო ვო სკო ლა (და ვი მუ შა ო)“ (ჩაღრმავებული ინ ტერ ვიუ 
14 წლის ბიჭ თან, კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი; თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 17 ნო ემ-
ბე რი, 2017).

რიგ შემ თხ ვე ვა ში, მო ზარ დე ბი ზე წო ლას მშობ ლე ბის მხრი დან ნიშ ნე ბის გა მო გა ნიც დი ან, 
რად გან მათ სჯე რათ, რომ სკო ლა ში წარ მა ტე ბა მო ზარ დის მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბის სა ფუძ-
ვე ლი ა. ზო გი მშო ბე ლი მო ზარ დის სწავ ლის „წასახალისებლად“ იყე ნებს ისეთ მე თო დებს, 
რო გო რი ცაა დას ჯა, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის წარ თ მე ვა, და ჯილ დო ე ბა ჯი ბის ფუ ლით ან ინ-
ტერ ნე ტის და მა ტე ბი თი დრო ით. 

ზო გა დად, მშობ ლე ბი ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე ო ბენ სკო ლის საქ მე ებ ში. მა თი აზ რით, ის, რაც 
სკო ლა ში ხდე ბა, მხო ლოდ სკო ლის საქ მე ა. 

ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ბავ შ ვებს ცხოვ რე ბის საკ მა ოდ ად რე ულ ეტაპ ზე ვე უწევთ ძა ლა დო ბას-
თან შე ხე ბა. მო ზარ დე ბი ძა ლა დო ბის შემ ს წ რე ან მსხვერ პ ლი ძი რი თა დად ოჯახ ში, სკო ლა სა 
და უბან ში ხდე ბი ან. გა მოვ ლინ და, რომ „ბულინგი“ სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა და ბი ჭე ბის 
ცხოვ რე ბა ში ხში რად გვხვდე ბა ად რე უ ლი მო ზარ დო ბის პე რი ო დი დან. გო გო ნებ თან შე და-
რე ბით ბი ჭე ბი უფ რო ხში რად ხდე ბი ან „ბულინგის“ სა მიზ ნე. 10-14 წლის ბი ჭე ბის თქმით, 
ბავ შ ვე ბი ერ თ მა ნე თის მი მართ ძა ლი ან ხში რად ავ ლე ნენ აგ რე სი ას სკო ლა ში, მათ შო რის ხში-
რია დარ ტყ მა, ჯაჯ გუ რი, ცე მა და და ცინ ვა.

მშობ ლე ბი და მო ზარ დის ცხოვ რე ბა ში მყო ფი სხვა უფ რო სე ბი, გავ ლე ნას ახ დე ნენ იმა ზე, თუ 
რო გორ ეს მით, რე ა გი რე ბენ და უმ კ ლავ დე ბი ან ძა ლა დო ბის მომ ს წ რე ან მსხვერ პ ლი მო ზარ-
დე ბი თა ვი ანთ ემო ცი ებს. რო დე საც მშობ ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ მოთ მი ნე ბით და მხარ და ჭე-
რით უპა სუ ხონ მო ზარ დე ბის მი ერ გა ზი ა რე ბულ ამ ბებს ძა ლა დო ბა ზე, შვი ლე ბი აღარ უზი-
ა რე ბენ მათ მსგავს გა მოც დი ლე ბებს, რად გან დას ჯის, იგ ნო რი რე ბის, კრი ტი კი სა და ეჭ ვის 
გა ჩე ნის ეში ნი ათ. 

„არ მო ვუყ ვე ბი, რად გან სა ბო ლო ოდ მე და მა და ნა შა უ ლე ბენ. თუ ვინ მემ რა მე გითხ
რა, უნ და მო გეთ მი ნა ო, მეტყ ვი ან, მე ასეთ რა ღა ცე ებს ვერ ვით მენ“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 
10-13 წლის ბი ჭე ბი; სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 
ოქ ტომ ბე რი 2017).

„რომ მო ვუყ ვე, მეჩხუ ბე ბი ან. ერ თხელ კლა სელ მა და მარ ტყა და ვცე მე, ცხვირ ში და
მარ ტყა ისე, რომ გა მი სივ და, სახ ლ ში რომ მი ვე დი, მე დამ სა ჯეს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 
10-13 წლის ბი ჭე ბი; სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 
ოქ ტომ ბე რი 2017).
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მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში ბი ჭე ბი ე.წ. „ქუჩის აკა დე მი ას“ გა დი ან. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მა მე ბი 
არ ავ ლე ნენ შეშ ფო თე ბას იმ სა რის კო ქცე ვე ბის მი მართ, რას თა ნაც შე საძ ლოა ჰქონ დეთ შე ხე-
ბა მათ შვი ლებს ე.წ. „ქუჩის აკა დე მი ა ში“. ამას თან, ამ „სკოლის“ გავ ლა მო ზარ დის ცხოვ რე ბა-
ში ერ თ -ერთ სა ჭი რო გა მოც დი ლე ბად აღიქ მე ბა. 

„ბიჭმა „ქუჩის აკა დე მი ა“ უნ და გა ი ა როს და იცო დეს, რომ პო ლი ცი ა ში არ უნ და და
რე კოს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 
2017).

მშო ბე ლი, შე საძ ლო ა, გა უც ნო ბი ე რებ ლად წა ა ხა ლი სებ დეს კი დეც აგ რე სი ა სა და ძა ლა დო ბას; 
ასე თი მშობ ლე ბი ხში რად წა ა ხა ლი სე ბენ ძა ლა დო ბა ზე ძა ლა დობ რივ სა პა სუ ხო ქმე დე ბას, 
რად გან ში შო ბენ, რომ წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მა თი შვი ლი თა ნა ტო ლებ ში და ი ჩაგ რე ბა. 
მა მე ბი თა ვი ან ბიჭ მო ზარ დებს თავ დაც ვას ას წავ ლი ან და ურ ჩე ვენ, რომ თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა, 
ბრძო ლის ფი ზი კუ რი მე თო დე ბიც გა მო ი ყე ნონ. 

„მამაჩემი უფ რო ბედ ნი ე რი იქ ნე ბო და, თუ ვცემ დი იმას, ვინც სხვებს ჩაგ რავს“ 
(ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის ბი ჭე ბი; თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ თით ქ მის ყვე ლა მო ზარ დი, რო მე ლიც ძა ლა დო ბის შემ ს წ რე ან მსხვერ-
პ ლი ყო ფი ლა, ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის მხრივ, უფ რო სე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი, მა მე ბის, 
რჩე ვებს ით ვა ლის წი ნებს; შვი ლე ბი ით ვი სე ბენ და პრაქ ტი კა ში იყე ნე ბენ იმას, რა საც მშობ-
ლე ბი უხ ს ნი ან და ას წავ ლი ან. მშობ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი და ღი რე ბუ ლე ბე ბი დიდ 
გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, თუ რო გორ უმ კ ლავ დე ბი ან მო ზარ დე ბი სირ თუ ლე ებს. ისი ნი მშობ-
ლე ბის მა გა ლით ზე სწავ ლო ბენ. მო ზარ დე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ მშობ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას 
და რჩე ვებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა აქვს ბავ შ ვე ბის ქცე ვა სა და უნარ ზე, გა უმ კ ლავ დ ნენ სა-
რის კო ქცე ვას.   

„მშობლის ბრა ლი ა, რო დე საც შვი ლი გა რეთ დგას და ეწე ვა სი გა რეტს. შვი ლე ბი სხვა 
გზა ზე უნ და და ა ყე ნონ. არაა აუცი ლე ბე ლი მა თი ცე მა, რო დე საც რა მეს და ა შა ვე ბენ. 
თუ მათ ში სწო რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი არ ჩა დე ბავ შ ვო ბი დან, რთუ ლია შემ დეგ ას წავ ლო 
რა მე ცე მის გზით“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 წლის გო გო ე ბი; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 21 
ნო ემ ბე რი 2017).

ზო გი ერ თ მა მო ზარ დ მა გა მო ავ ლი ნა სირ თუ ლე ებ თან გამ კ ლა ვე ბის ში ნა გა ნი მზა ო ბა, მათ 
შო რის, თვით შე მეც ნე ბა და კონ ტ რო ლი, რაც მათ სკო ლა ში ძა ლა დო ბას თან გამ კ ლა ვე ბა ში 
ეხ მა რე ბო და. თუმ ცა იმა ვე მო ზარ დებ მა თა ნა ტო ლე ბის მი მართ ემ პა თი ის გრძნო ბის არარ-
სე ბო ბაც გა მო ავ ლი ნეს, ისი ნი თით ქ მის ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ, თუ რას შე იძ ლე ბა გრძნობ დ ნენ 
გარ შე მომ ყო ფე ბი. სკო ლა ში „ბულინგის“ თა ო ბა ზე მშობ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი, მა მე ბის 
მი ერ მი ცე მუ ლი რჩე ვე ბი დიდ გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, თუ რა ტი პის ღი რე ბუ ლე ბე ბი უყა-
ლიბ დე ბა მო ზარდს თა ნა ტო ლე ბის მი მართ.
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რა გავ ლე ნას ახ დენს მაკ რო,  ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი და   
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი მშობ ლე ბის აღ ზ რ დის  
მე თო დებ სა და პრაქ ტი კებ ზე

რო გორც კვლე ვამ აჩ ვე ნა, მშობ ლო ბის დი ნა მი კა და მო კი დე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა მაკ რო- და 
მიკ რო- ფაქ ტო რებ ზე. გა მოვ ლინ და, რომ დე მოკ რა ტი ზა ცი ა სა და კა პი ტა ლიზ მ ზე გა და ნაც-
ვ ლე ბის შე დე გად გა მოწ ვე ულ მა პო ლი ტი კურ მა, სო ცი ა ლურ მა და ეკო ნო მი კურ მა ცვლი ლე-
ბებ მა, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, სა ქარ თ ვე ლო ში მშობ ლო ბა ზეც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
იქო ნი ა. 

ეკო ლო გი უ რი სის ტე მე ბის ანა ლი ტი კუ რი ჩარ ჩოს მი ხედ ვით, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე-
ბა გა მახ ვილ და იმა ზე, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს მო ზარ დ თა მშობ ლო ბა ზე სო ცი ა ლუ რი 
ნორ მე ბი და კულ ტუ რა, ასე ვე, გენ დე რუ ლი ფაქ ტო რე ბი და თა ო ბა თა შო რის ურ თი ერ თო-
ბა. მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი სი ღა რი ბის, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის და ქრო ნი-
კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის, ეთ ნი კუ რო ბი სა და მიგ რა ცი ის გავ ლე ნაც მო ზარ დე ბის 
მშობ ლო ბა ზე. 

მაკ რო ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს მშობ ლე ბის აღ ზ რ დის  

მე თო დებ ზე

ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი 

მაკ რო დო ნე ზე, მშობ ლე ბი სა და აღ მ ზ რ დე ლე ბის კე თილ დღე ო ბა ზე ყვე ლა ზე ძლი ერ გავ ლე-
ნას ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რი, სი ღა რი ბე ახ დენს. სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 20.1% სა ხელ მ-
წი ფოს მი ერ დად გე ნილ სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ იმ ყო ფე ბა (აზიის გან ვი თა რე ბის ბან კი, 
სი ღა რი ბე სა ქარ თ ვე ლო ში, 2015). შე სა ბა მი სად, ყო ვე ლი მე ხუ თე ოჯა ხის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი გა მოწ ვე ვა ა, ჰქონ დეს საკ მა რი სი ფუ ლი ოჯა ხის გა მო საკ ვე ბად. სი ღა რი ბე, აღ ზ რ დის ყვე-
ლა ეტაპ სა და ას პექ ტ ზე ახ დენს გავ ლე ნას. 

სტა ბი ლუ რი და საკ მა რი სი შე მო სავ ლე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, მშობ ლებს ერ თ დ რო უ ლად 
ბევრ სამ სა ხურ ში, არა ნორ მი რე ბულ სა ა თებ ში, ან სახ ლი დან შორს უწევთ მუ შა ო ბა - ეს ფაქ-
ტო რე ბი შვი ლებ თან გა ტა რე ბუ ლი დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა სა და ხა რის ხ ზე ნე გა ტი უ რად 
აისა ხე ბა.

მა მებს, რომ ლე ბიც, ტრა დი ცი უ ლად, ოჯა ხის მარ ჩე ნა ლად ით ვ ლე ბი ან, ხში რად უწევთ ოჯა-
ხი დან ფი ზი კუ რად მო შო რე ბით ყოფ ნა. ოჯახ ში გა ტა რე ბუ ლი დრო ის სიმ ცი რე, რო გორც წე-
სი, გუ ლის ხ მობს დის ტან ცი ურ ურ თი ერ თო ბას მო ზარ დებ თან. გარ და ამი სა, ხში რად ვერც 
ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით მუ შა ო ბა უზ რუნ ველ ყოფს საკ მა რის ან სტა ბი ლურ შე მო სა ვალს ოჯახ-
ში. მა მებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ფი ნან სე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, უჭირთ შვი ლი მო ზარ დე ბის უკე-
თე სი გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ან მა თი წა ხა ლი სე ბა, ჩა ერ თონ სხვა დას ხ ვა ფი ზი კურ 
თუ გო ნებ რივ აქ ტი ვო ბებ ში სკო ლის გა რეთ. 
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„აი, ვზრდი ბავშვს და არ მაქვს ადეკ ვა ტუ რი სა შუ ა ლე ბა, პი რო ბე ბი შე ვუქ მ ნა გა
ნათ ლე ბის თ ვის, სპორ ტის თ ვის, ა.შ.“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; ღა რი ბი; 
ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

„ჩვენ შემ თხ ვე ვა ში ასე არა ა, ყვე ლა ცდი ლობს ბევ რი რამ აკე თოს, და არა ერ თი, შე
დე გად, შვი ლე ბის თ ვის ნაკ ლე ბი დრო გვრჩე ბა, რომ ვე სა უბ როთ, ვას წავ ლოთ რა მე, 
ა.შ. ჩვენ ასე არ ვართ, ჩვენ ათა სო ბით რა ღა ცა ში ვართ ჩარ თუ ლი და დრო არ გვრჩე
ბა შვი ლე ბის თ ვის“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; ღა რი ბი, ბა თუ მი, სა ქარ თ-
ვე ლო, 22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

მშობ ლო ბის ტრა დი ცი უ ლი სტი ლი ჯერ კი დევ ძლი ე რია სა ქარ თ ვე ლო ში, თუმ ცა ზო გი ერ-
თი ოჯა ხი თა ნა მედ რო ვე მშობ ლო ბის მე თო დე ბის ათ ვი სე ბის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბა.

„ყველაფერი შე იც ვა ლა, რო მე ლიც არც კარ გი ა, არც ცუ დი, უბ რა ლოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი ა. ევ რო პა სა და შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ცვლი ლე ბე ბი მოხ და თან და თან […], მა
შინ რო ცა ჩვენ თან ეს იყო დარ ტყ მა! და ერთ დღეს ჩვენ გა ვიღ ვი ძეთ მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბით ხელ ში... შევ ც ვა ლეთ ჩვე ნი 06 მარ კის მან ქა ნე ბი ბე მე ვე თი. ჩვენ არ 
ვი ყა ვით ამის თ ვის მზად“ (სამთავრობო სერ ვი სის მომ წო დე ბე ლი).

სი ღა რი ბე მშობ ლებს არ აძ ლევს იმის სა შუ ა ლე ბას, შე ი ძი ნონ ან იქი რა ონ ბი ნა, გა ვიდ ნენ სა-
კუ თა რი მშობ ლე ბის სახ ლი დან და და მო უ კი დებ ლად იცხოვ რონ. შე დე გად, ერთ ოჯახ ში, 
ერ თ დ რო უ ლად რამ დე ნი მე თა ო ბის წარ მო მად გე ნე ლი ცხოვ რობს და ოჯა ხის წევ რე ბის პი-
რა დი სივ რ ცე ირ ღ ვე ვა. ხში რად, მშობ ლე ბი არ მი ე სალ მე ბი ან უფ რო სი თა ო ბის ოჯა ხის წევ-
რე ბის ან / და ნა თე სა ვე ბის ჩა რე ვას გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბე ბის პრო ცეს ში. 

თუმ ცა ბე ბი ა- ბა ბუ ებ თან ცხოვ რე ბას და /ან ახ ლო ურ თი ერ თო ბას უპი რა ტე სო ბე ბიც აქვს. 
ისი ნი და დე ბით გავ ლე ნას ახ დე ნენ მო ზარ დე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. ბე ბი ა- ბა ბუ ე ბი უფ რო 
მიმ ტე ვებ ლე ბი არი ან შვი ლიშ ვი ლე ბის მი მართ, მეტ თა ვი სუფ ლე ბას და მხარ და ჭე რას სთა-
ვა ზო ბენ მათ, რა საც მო ზარ დე ბი ხში რად თა ვი ან თი მშობ ლე ბი სა გან ვერ იღე ბენ. 

პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი: ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბი

მშობ ლე ბი მო უმ ზა დე ბელ ნი შეხ ვ დ ნენ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ის, სა ერ თა შო რი სო 
კა ნო ნე ბი სა და პო ლი ტი კის შეს რუ ლე ბას, რო მელ თა მი ღე ბა და კავ ში რე ბუ ლი იყო ქვეყ ნის 
მი ერ დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის  აღი ა რე ბას თან. 

მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც ავ ტო რი ტა რუ ლი მშობ ლო ბის მე თო დე ბით აღი ზარ დ ნენ, თა ვა დაც 
აღ ზ რ დის ავ ტო რი ტა რულ სტილს მი მარ თა ვენ და ფი ზი კუ რი დას ჯის მე თო დებს იყე ნე ბენ, 
რაც მო ზარ დებ ში იმედ გაც რუ ე ბას იწ ვევს. ასე ვე აშ კა რა ა, რომ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის სა ერ თა-
შო რი სო კა ნო ნე ბი და ნორ მე ბი მშობ ლებს უფ რო ყუ რადღე ბი ანს ხდის დას ჯის მე თო დე ბის 
მი მართ. მრა ვალ მა მომ ვ ლელ მა აღ ნიშ ნა, რომ მშობ ლე ბი აღარ ცე მენ ბავ შ ვებს იმის ში შით, 
რომ ამის შე სა ხებ შე სა ბა მის ორ გა ნო ებს შეძ ლე ბა აც ნო ბონ. 
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სო ცი ა ლუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ა: ციფ რუ ლი ასა კი 

ციფ რუ ლი სამ ყა რო გავ ლე ნას ახ დენს მშობ ლო ბის დი ნა მი კა სა და პრაქ ტი კა ზე. მო ზარ დე ბი 
და მა თი მშობ ლე ბი ასე ვე გა მო ხა ტა ვენ წუ ხილს, რომ ინ ტერ ნე ტის თ ვის დათ მო ბი ლი დრო 
უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა დრო ის ერ თად გა ტა რე ბა ზე, ურ თი ერ თო ბის ხა რის ხ სა და კავ შირ ზე. 
მო ზარ დე ბი და მშობ ლე ბი შე იძ ლე ბა სახ ლ ში იყ ვ ნენ, მაგ რამ არა ერ თ მა ნეთ თან, არა მედ თა-
ვი ანთ ტექ ნო ლო გი ებ თან. 

ინ ტერ ნეტ მა, სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ და სმარ ტ ფო ნებ მა ჩუ მი სო ცი ა ლუ რი რე ვო ლუ ცია მო ახ-
დი ნა, რა მაც შეც ვა ლა თა ო ბა თა შო რის ურ თი ერ თო ბა. 

„ბავშვებმა იპო ვეს თა ვი სუფ ლე ბა ინ ტერ ნეტ ში“, აღ ნიშ ნა დე დამ, „მათ აღარ აქვთ 
კო მუ ნი კა ცია მშობ ლებ თან, არ სვა მენ კითხ ვებს, რო დე საც რა ი მე აინ ტე რე სებთ, უბ
რა ლოდ ეძე ბენ ინ ფორ მა ცი ას ინ ტერ ნეტ ში და სულ ეს არის“ (მოზარდების დე დე-
ბის ფო კუს ჯგუ ფი, სა ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ არ სე ბუ ლი ოჯა ხე ბი. თე ლა ვი, სა-
ქარ თ ვე ლო, 2017 წლის 29 ოქ ტომ ბე რი).

ციფ რუ ლი მე დია მო ზარ დებს აძ ლი ე რებს რო გორც რე ა ლუ რი, ასე ვე წარ მო სახ ვი თი გზით: 
ცოდ ნით აღ ჭურ ვი ლი ბავ შ ვე ბი ცდი ლო ბენ, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ-
ლად, მშობ ლებ თან მო ლა პა რა კე ბა აწარ მო ონ. ბევრ მშო ბელს არ სურს უფ ლე ბე ბის დათ მო ბა. 
ასე თი სი ტუ ა ცია სა ფუძ ველს ქმნის თა ო ბა თა შო რის კონ ფ ლიქ ტის თ ვის და ახალ გაზ რ დებს 
რის კის ქვეშ აყე ნებს. 

მშობ ლე ბი სა თა ნა დო ცოდ ნას არ ფლო ბენ სა ი მი სოდ, რომ ბავ შ ვებს თა ვი დან ააცი ლონ 
ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი. იცი ნი სხვა დას ვა გზით ცდი ლო ბენ საფ რ თხის 
აცი ლე ბას: ზო გი ცდი ლობს, რომ ბავშვს გა უ ხან გ რ ძ ლი ვოს ინ ტერ ნე ტით, სო ცი ა ლუ რი მე-
დი ით და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით სარ გებ ლო ბის დაწყე ბის ასა კი. მშო ბელ თა უმე ტე სო ბა 
მო ზარდს ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბის დროს უზღუ დავს. ზო გი მშო ბე ლი შვილს ას წავ-
ლის, თუ რო გორ დაბ ლო კოს ტექ ს ტე ბი და უც ნო ბი პი რე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი მე გობ რო ბის 
მოთხოვ ნა. მშობ ლე ბი მეთ ვალ ყუ რე ო ბა საც უწე ვენ მო ზარ დე ბის ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე-
ბულ საქ მი ა ნო ბებს, თუმ ცა სწრა ფი ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი სა და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო-
ლო გი ე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის სიმ წი რის გა მო, მათ მა ინც უძ ნელ დე ბათ რის კე ბის შემ ცი რე ბა. 

გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გავ ლე ნა მშობ ლო ბა ზე: მშობ ლო ბა ქა ლა ქად და 

სოფ ლად

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გა მოვ ლინ და სოფ ლად და ქა ლა ქად მცხოვ რე ბი მშობ ლე ბის აღ ზ რ დის მე თო-
დებ შიც. პა ტა რა ზო მის და სახ ლე ბებ ში მაცხოვ რებ ლებს შო რის უფ რო დი დია იმის ალ ბა თო-
ბა, რომ ერ თ მა ნეთს იც ნობ დ ნენ. სოფ ლად აღ ზ რ და უფ რო კო ლექ ტი უ რი აქ ტი ვო ბა ა. ზო გი-
ერთ შემ თხ ვე ვებ ში, ის შე საძ ლოა იმ დე ნად ძლი ე რი იყოს, რომ სხვა უფ როსს, მა გა ლი თად, 
მშობ ლის მე გო ბარს ან ნაც ნობს, ეძ ლე ვა უფ ლე ბა შე ნიშ ვ ნა მის ცეს მო ზარდს, ან და სა ჯოს ის 
რო გორც ვერ ბა ლუ რად, ისე ფი ზი კუ რად.
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„როდესაც ყვე ლა ნი აქ ვართ (სოფელში), უფ ლე ბა მაქვს ვეჩხუ ბო მის შვილს, მივ ცე 
შე ნიშ ვ ნა, წა მო ვარ ტყა ან ვცე მო კი დეც თუ და ა შა ვებს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის 
მა მე ბი; სოფ ლად მცხოვ რე ბი; ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი, ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 22 
ოქ ტომ ბე რი 2017).

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გა მოვ ლინ და აღ ზ რ დის მე თო დებ ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თა ნაც. მა მის რო ლი აქაც იმ დე ნად ძლი ე რი ა, რომ ხან და ხან მა მა ქა ლიშ ვი ლის ნაც ვ-
ლად იღებს ძა ლი ან სე რი ო ზულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს.

„გეტყვით, ნა წი ლობ რივ ბო შა ვარ, ქარ თ ვე ლი ვარ, მაგ რამ დე და მყავს ბო შა. ჩვენ თან 
ასე თი წე სი ა, რომ გო გო ნა ქა ლიშ ვი ლი უნ და გათხოვ დეს, 17 ან 18 წლის ასაკ ში ქორ
წინ დე ბი ან, ხან და ხან 12 წლი საც;  ჯერ ბავ შ ვე ბი არი ან, და რომც არ უნ დო დეს, თუ მა მა 
ეტყ ვის, უნ და წა ვი დეს; შე იძ ლე ბა სულ არ უნ დო დეს ქორ წი ნე ბა გო გოს, მაგ რამ მშობ
ლე ბის გა მო უნ და გათხოვ დეს“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; ეთ ნი კუ რი უმ ცი-
რე სო ბე ბი, მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხი; , თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

გა მოვ ლინ და და დე ბი თი ტენ დენ ცი აც, აღ მოჩ ნ და, რომ ახ ლო ურ თი ერ თო ბე ბი ყა ლიბ დე ბა მო-
ზარ დებ სა და მშობ ლებს შო რის იმ ოჯა ხებ ში, რომ ლე ბიც სოფ ლად ცხოვ რო ბენ და აქვთ ფერ მა, 
ან გარ კ ვე უ ლი სა ხის მცი რე სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი. მშობ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ დრო ის გა ტა რე ბა მო-
ზარ დებ თან და სა ერ თო აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თ ვა მათ გა მოც დი ლე ბა ზე პო ზი ტი უ რად მოქ მე დებს.

ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს აღ ზ რ დის სტილ ზე

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მშობ ლებს, რომ ლე ბიც მო ზარ დებს თბი ლად ეპყ რო ბი ან და ენ დო ბი ან, 
აღ ზ რ დის ამ გ ვა რი მე თო დი სა სი კე თოდ უბ რუნ დე ბათ - მო ზარ დებს უვი თარ დე ბათ პო ზი-
ტი უ რი ქცე ვე ბი, ხში რად მი მარ თა ვენ მშობ ლებს რჩე ვი სა და მხარ და ჭე რი სათ ვის მათ თ ვის 
რთუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის დროს. 

„შეიძლება შეხ ვ დე გო გო ნას და ვერ შეძ ლო მშობ ლის თ ვის ამის თქმა, რად გან უხერ
ხუ ლო ბას გრძნობ. მე არ მქო ნია ასე თი შემ თხ ვე ვა. მე პირ და პირ მივ დი ვარ მათ თან 
და ვე უბ ნე ბი. მე ვცდი ლობ, რომ არ დავ მა ლო რა ი მე, რად გან თან და თან ყვე ლა ფე რი 
მჟღავ ნ დე ბა. თუ მე მათ პირ და პირ ვეტყ ვი, ისი ნი რჩე ვას მომ ცე მენ“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 
14-17 წლის ბი ჭე ბი, თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო). 

ამა ვე კვლე ვის თა ნახ მად, თუ ბავ შ ვის უახ ლო ეს გა რე მოც ვა ში არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბი იშ ლე ბა და ამ დროს მო ზარდს არ სთა ვა ზო ბენ წა მა ხა ლი სე ბელ და მხარ დამ ჭერ გა-
რე მოს, მას სა თა ნა დოდ არ გა ნუ ვი თარ დე ბა ახა ლი გა რე მოს შე მეც ნე ბის და გა მოწ ვე ვებ-
თან გამ კ ლა ვე ბის უნა რი. ასე თი ტი პის და ნაკ ლი სე ბი, ხში რად ან ტი სო ცი ა ლურ ქცე ვა ში, 
და ბალ თვით შე ფა სე ბა სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის თ ვის არა სა თა ნა დო უნა რებ ში 
გა მო ი ხა ტე ბა.

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიგ ნე ბა უკავ შირ დე ბა „ბრძოლას ძა ლა უფ ლე ბის თ ვის“ 
მშობ ლებ სა და მო ზარ დებს შო რის. ეს ცნე ბა გა მო ი ხა ტე ბა კონ ფ ლიქ ტ ში მშობ ლის ავ-
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ტო რი ტეტ სა და მო ზარ დის მზარდ მის წ რა ფე ბა ში ავ ტო ნო მი ი სა და და მო უ კი დებ ლო-
ბის თ ვის. მშობ ლე ბის, მო ზარ დე ბი სა და ფსი ქო ლო გე ბის მო ნათხ რო ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ 
მო ზარ დებს, უფ რო სე ბის სამ ყა როს გან გა მო ყო ფის და სა კუ თა რი გა რე მოს შექ მ ნის   ტენ-
დენ ცია ახა სი ა თებთ.

ასე თი პრო ცე სე ბი ბუ ნებ რი ვი ა, თუმ ცა მშობ ლე ბის თ ვის მა ინც გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს და მათ-
ში ავ ტო რი ტე ტის და კარ გ ვის შიშს ბა დებს. რად გან შვი ლე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რო ბის კენ სწრაფ-
ვას მშობ ლე ბი „ძალაუფლებისთვის ბრძო ლად“ აღიქ ვა მენ, ზედ მეტ ძა ლა უფ ლე ბას იჩე ნენ და 
ხში რად მკაც რი და სა დამ ს ჯე ლო გზე ბით ცდი ლო ბენ მო ზარ დე ბის და მორ ჩი ლე ბას. კვლე ვის 
თა ნახ მად, ხან და ხან მო ზარ დე ბი მშობ ლე ბის ამ ქცე ვას მორ ჩი ლე ბით პა სუ ხო ბენ და ნებ დე ბი ან, 
ან, პი რი ქით, ებ რ ძ ვი ან მათ, უპი რის პირ დე ბი ან და გა ნაგ რ ძო ბენ სწრაფ ვას და მო უ კი დებ ლო ბის-
კენ, რაც მათ სა და მშობ ლებს შო რის ამ ძაფ რებს კონ ფ ლიქ ტებ სა და გა უ გებ რო ბას. 

ერ თ -ერ თი და დე ბი თი დაკ ვირ ვე ბა, რო მე ლიც კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, გა მო ი ხა ტე ბა 
პო ზი ტი ურ კავ შირ ში ავ ტო რი ტა რულ და წა მა ხა ლი სე ბელ აღ მ ზ რ დე ლო ბით სტილ სა და მო-
ზარ დე ბის უნარს შო რის, გა მოწ ვე ვე ბი თა ნამ შ რომ ლო ბი თი და კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი გზე ბით გა-
და ლა ხონ. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მშობ ლე ბი, რომ ლე ბიც „ძალაუფლებისთვის ბრძო ლას“ მო ზარ-
დე ბის თ ვის ზრდას რუ ლო ბი სა კენ სვლის პე რი ოდ ში მეგ ზუ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბად იყე ნე ბენ, 
მათ თ ვის დაც ვის, მზუნ ვე ლო ბის და ემ პა თი ის შე თა ვა ზე ბით, ეხ მა რე ბი ან შვი ლებს თავ და ჯე-
რე ბუ ლო ბის, თვით შეგ ნე ბის და სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებ ში რწმე ნის გაღ ვი ვე ბა ში.

მშობ ლი სა და მო ზარ დის პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა მა გა ლი თია სა ი მი სოდ, თუ რო-
გორ უნ და მო ექ ც ნენ სხვებს შვი ლე ბი (ორივე სქე სის) და რო გორ უნ და მო ექ ც ნენ მათ  
სხვე ბი. 

სო ცი ა ლუ რი კონ ტ რო ლის ძლი ე რი ტრა დი ცი ე ბი გავ ლე ნას ახ დენს მშობ ლო ბის სტილ სა და 
პრაქ ტი კა ზე. სო ცი ა ლუ რი გან კითხ ვის ში ში დე დებს ხელს უშ ლის სხვებ თან თა ვი ანთ სიძ-
ნე ლე ებ ზე სა უ ბარ სა და მათ გან რჩე ვი სა და მხარ და ჭე რის მი ღე ბა ში. კულ ტუ რუ ლი თვალ-
საზ რი სით, სწო რედ დე დე ბი არი ან ძი რი თა დი პა სუ ხის მ გებ ლე ბი შვი ლის ქცე ვა ზე და თუ 
შვი ლი ცუ დად მო იქ ცე ვა, მა ში ნაც მათ ადა ნა შა უ ლე ბენ. დე დე ბის უმ რავ ლე სო ბა ფიქ რობს, 
რომ ისი ნიც და მა თი მო ზარ დე ბიც, უნ და მი ე სა და გონ მი ღე ბულ სო ცი ა ლურ ნორ მებ სა და 
ღი რე ბუ ლე ბებს, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, გან ს ჯის სა გა ნი გახ დე ბი ან. 

მო ზარ დე ბის უმე ტე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ მშობ ლე ბი აკონ ტ რო ლე ბენ, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ 
გა უ გონ და აპა ტი ონ შეც დო მე ბი; მშობ ლე ბი მო ზარ დებს, იმის მა გივ რად რომ მო უს მი ნონ, 
უკითხა ვენ ლექ ცი ებს, აკ რი ტი კე ბენ და სა ჯა როდ უცხა დე ბენ საყ ვე დურს. შე დე გად, მო ზარ-
დე ბი მათ თავს არი დე ბენ:

„მე უფ რო მე ტად მე ში ნია დე დის, ვიდ რე მა მის, თუმ ცა არ ცერ თ თან არ შე მიძ ლია 
სა უ ბა რი“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის ბი ჭე ბი).

მო ზარ დ თა ინ დი ვი დუ ა ლო ბის გა მომ ხატ ვე ლი გრძნო ბე ბი მე ტად სა ში ში ხდე ბა მშობ ლე-
ბის თ ვის და მათ აღ ზ რ დის ავ ტო რი ტა რუ ლი სტი ლის გა მო ყე ნე ბის კენ უბიძ გებს.
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ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს აღ ზ რ და ზე 

გენ დე რუ ლო ბას მე ტად ძლი ე რი გავ ლე ნა აქვს იმა ზე, თუ მშობ ლო ბის რა სტილს გა მო ი ყე-
ნებს მშო ბე ლი. აღ მოჩ ნ და, რომ მშობ ლე ბი უფ რო მკაც რად სჯი ან ბი ჭებს. მაგ რამ ისი ნი ასე ვე 
იჩე ნენ სიმ კაც რეს გო გო ნე ბის მი მართ - მათ უფ რო ნაკ ლებ ავ ტო ნო მი ა სა და თა ვი სუფ ლე ბას 
ანი ჭე ბენ.

„ვინაიდან გო გო ნე ბი სუს ტი სქე სის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან, მათ გარ კ ვე უ ლი ჩაც მუ
ლო ბა ან გა რეთ გვი ა ნო ბამ დე გას ვ ლა უნ და აეკ რ ძა ლოთ. რა თქმა უნ და ბიჭს უნ და აუხ
ს ნა, რომ გო გო ნებ თან ძა ლა დო ბა არ შე იძ ლე ბა, თუმ ცა, ბიჭ თან ჩაც მუ ლო ბა ზე სა უ ბა რი 
სა ჭი რო დი დად არ არის, გო გო ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის 
მა მე ბი; სოფ ლად მცხოვ რე ბი, თე ლა ვი, სა ქარ თ ვე ლო, 29 ოქ ტომ ბე რი 2017).

ეს გან სა კუთ რე ბით იჩენს თავს მო ზარ დე ბის რო მან ტი კუ ლი და სექ სუ ა ლუ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბის სფე რო ში. მო ზარდ ბი ჭებს მშობ ლე ბი ხში რად ახა ლი სე ბენ, რომ თა ვი ან თი 
„მამაკაცობა“ გა მო ავ ლი ნონ და მა ში ნაც ნაკ ლე ბად ის ჯე ბი ან, თუ გო გო ნას და ა ორ სუ ლე-
ბენ. 

გო გო ნე ბი კი ხში რად ის ჯე ბი ან სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბის ან და ფეხ მ ძი მე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში. ხში რად, მო ზარ დი ბი ჭე ბი, რო დე საც ხე და ვენ, რომ მშობ ლე ბი გო გო ნებს შეზღუდ ვებს 
უწე სე ბენ, თავს მათ ზე აღ მა ტე ბუ ლად გრძნო ბენ და თა ვი ვალ დე ბუ ლად მი აჩ ნი ათ, ეუფ რო-
სონ მათ. 

კვლე ვის თა ნახ მად, სა ქარ თ ვე ლო ში მო ზარ დე ბის მშობ ლე ბი, გო გო ნე ბის უსაფ რ თხო ე ბა-
ზე უფ რო ღე ლა ვენ და მათ დაც ვა ზე მე ტად არი ან ორი ენ ტი რე ბულ ნი. მშობ ლე ბის აზ რით, 
მა თი სა რის კო ქმე დე ბის გან დაც ვის ძლი ე რი ხერ ხე ბი ა, მა გა ლი თად, გა რეთ გა ტა რე ბუ ლი 
დრო ის შეზღუდ ვა ან ჩაც მუ ლო ბის გა კონ ტ რო ლე ბა. 

„როდესაც დე და და ბე ბია მიკ რ ძა ლა ვენ წას ვ ლას ჩე მი ძმის თან დას წ რე ბით, ხო ლო 
მას არ ეკ რ ძა ლე ბა წას ვ ლა; ჩე მი ძმაც მე უბ ნე ბა, რომ სახ ლ ში დავ რ ჩე, რად გან მშობ
ლე ბი ყო ველ თ ვის მიკ რ ძა ლა ვენ გა რეთ გას ვ ლას. არა და მე ხომ ვი ცი, ცუდს არა ფერს 
ვი ზამ“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 14-17 წლის გო გო ნე ბი; მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხი, ბა თუ მი, 
სა ქარ თ ვე ლო, 21 ოქ ტომ ბე რი 2017).

ოჯახ ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის და ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე შვი ლის ყო ლა 
ასე ვე ახ დენს გავ ლე ნას მშობ ლო ბის სტილ ზე, რად გან მი აჩ ნი ათ, რომ ამით მშობ ლის მო-
ვა ლე ო ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში ხე ლი ეშ ლე ბათ. ასე თი მშობ ლე ბი თა ვი ანთ მო ზარ დებს და მა-
ტე ბით მომ ვ ლე ლის როლს აკის რე ბენ ან სა ო ჯა ხო საქ მე ებს ავა ლე ბენ. მე ტიც, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბი, ან ბავ შ ვე ბი, რო მელ თაც ჰყავთ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე ოჯა ხის წევ რე ბი, მოწყ ვ ლად ჯგუ ფე ბად ით ვ ლე ბი ან. რეს პონ დენ ტებს სჯე-
რათ, რომ ის ფაქ ტიც კი, რომ ოჯა ხის წევ რი არის რა ი მე თი „განსხვავებული“, უკ ვე გავ ლე ნას 
ახ დენს მო ზარ დის გან ვი თა რე ბა ზე და შე იძ ლე ბა მი სი სტრე სის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. გარ და 
ამი სა, ნე ბის მი ე რი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც მო ზარდს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად წარ მო ა ჩენს, თა ნა ტო-
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ლე ბის მხრი დან შე იძ ლე ბა  მა თი „დაბულინგების“ მი ზე ზი გახ დეს. ხში რად, ასე თი ფაქ-
ტო რე ბი ა: ეთ ნი კუ რი და ეროვ ნუ ლი ნი შა ნი, წო ნა, სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცია ოჯახ ში, 
საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი.

„შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის ქო ნა ან შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
ოჯა ხის წევ რი ყო ლა, ისე ვე რო გორც გან ს ხ ვა ვე ბულ ეთ ნი კურ ჯგუფ ში ყოფ ნა, 
ზედ მე ტი სი გამ ხ დ რე ან ჭარ ბი წო ნა, ბავ შ ვებს უფ რო მოწყ ვ ლადს ხდის, რად
გან ისი ნი ამის გა მო ხში რად ხდე ბი ან ბუ ლინ გის მსხვერ პ ლი სკო ლა ში; ბავ შ ვე ბი 
ღა რი ბი ოჯა ხე ბი დან, ვინც სა ხელ წი ფოს მი ერ მარ თულ ბავ შ ვ თა სახ ლ ში, მინ
დო ბით აღ ზ რ და ში ან თავ შე სა ფარ ში ცხოვ რობს, ასე ვე გა ნე კუთ ვ ნე ბა ამ ჯგუფს. 
პრაქ ტი კუ ლად, ყვე ლა ფე რი, რაც მათ გა მო არ ჩევს უმ რავ ლე სო ბი სა გან, შე საძ ლოა 
ჩა ით ვა ლოს მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფი სად მი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის წი ნა პი რო ბად“ (KII 
მომ სა ხუ რე ბის მომ წო დე ბელ თან, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, თბი ლი სი, სა-
ქარ თ ვე ლო, 20 ოქ ტომ ბე რი, 2017).

უმ ცი რე სო ბის ჯგუ ფე ბის მშობ ლე ბი უფ რო ხში რად მი მარ თა ვენ მშობ ლო ბის ავ ტო რი ტა-
რულ სტილს. გენ დე რუ ლი სა კითხი კი უფ რო მე ტად არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ეთ ნი კუ რი და 
რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბის მშობ ლე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, მუს ლი მი დე და შვილს ას წავ-
ლის, რომ სა პი რის პი რო სქეს თან ურ თი ერ თო ბა აკ რ ძა ლუ ლი ა. 

„ვერ მო ვუყ ვე ბი მა მა ჩემს, რომ დღეს სკო ლა ში ყვა ვი ლე ბი მა ჩუ ქეს, შემ რ ცხ ვე ბა. დე
და ჩემს კი ვეტყ ვი“ (ფოკუს ჯგუ ფი, 10-13 წლის მო ზარ დი გო გო ნე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ-
ცი რე სო ბა; ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო, 28 ოქ ტომ ბე რი 2017).

ვის მი მარ თა ვენ მო ზარ დე ბი და მა თი მშობ ლე ბი  
ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი მხარ და ჭე რის თ ვის?

კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ მი უ ხე და ვად გარ კ ვე უ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბი სა და „მთავრობის 
სა მოქ მე დო გეგ მა ში“ მი თი თე ბუ ლი სა კითხე ბი სა, კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხულ რეს-
პონ დენ ტებს გა უ ჭირ დათ მო ზარ დებ თან და მათ მშობ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ კ რე ტუ-
ლი პროგ რა მე ბის და სა ხე ლე ბა ან სპე ცი ფი კურ მხარ დამ ჭერ პო ლი ტი კა ზე სა უ ბა რი. 

ფორ მა ლუ რი მხარ და ჭე რა

მი უ ხე და ვად სწრა ფი და აშ კა რა ფი ზი კუ რი, კოგ ნი ტუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე-
ბი სა, ხში რად, მო ზარ დო ბის პე რი ო დი, ბავ შ ვის ცხოვ რე ბა ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი მოწყ ვ ლა-
დო ბის პე რი ო დად არ აღიქ მე ბა. მშობ ლებს უჭირთ გა აც ნო ბი ე რონ სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბი, 
რომ ლებ საც მა თი შვი ლე ბი გა ნიც დი ან და ხში რად ამ ახალ რე ა ლო ბას მო უმ ზა დებ ლე ბი 
ხვდე ბი ან. 

პროგ რა მე ბის დი დი ნა წი ლი ორი ენ ტი რე ბუ ლია 5 წლამ დე ბავ შ ვებ ზე, ხო ლო 5-დან 18 წლამ-
დე ბავ შ ვე ბის ჯგუ ფი, ფაქ ტობ რი ვად, სამ თავ რო ბო პროგ რა მებს მიღ მა რჩე ბა.
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მო ზარ დე ბის თ ვის არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის უმ რავ ლე სო ბა, გარ და ისე თე ბი სა, რომ ლე ბიც 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, ქცე ვი თი პრობ ლე მე ბის ან სხვა მძი მე დი აგ ნო ზის მქო ნე 
ბავ შ ვებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, არ მო ი ცავს მშობ ლის კომ პო ნენტს. ზოგ ჯერ მშობ ლე ბი დას-
მა რე ბას სთხო ვენ მას წავ ლებ ლებს, ექი მებს, მაგ რამ იმ სტიგ მის გა მო, რო მე ლიც  შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის ან ფსი ქი კუ რი პრობ ლე მის და ა.შ., მი მართ არ სე ბობს, ურ ჩევ ნი ათ, დახ-
მა რე ბა ფსი ქო ლო გი სა გან ან სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი სა გან მი ი ღონ. 

კვლე ვის თა ნახ მად, მო ზარ დე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, პო ზი ტი უ-
რი მშობ ლო ბა დას წავ ლა დია და შე საძ ლე ბე ლია მი სი პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა. მო ზარ დე ბის 
თქმით, შე საძ ლო ა, მშობ ლებს უარ ყო ფი თი რე აქ ცია ჰქონ დეთ მხარ დამ ჭერ და გა მაძ ლი ე-
რე ბელ პროგ რა მებ ში ჩარ თ ვა ზე და უარი თქვან აღ ზ რ დას თან და კავ ში რე ბულ სერ ვი სებ ზე, 
რად გან მო ზარ დე ბის აზ რით, მშობ ლე ბი არ აღი ა რე ბენ მშობ ლო ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის მი-
ღე ბის სა ჭი რო ე ბას. 

გა მოვ ლინ და, რომ მშობ ლე ბი, ზო გა დად, შვი ლის აღ ზ რ დის სა კითხებ ში დახ მა რე ბის გა რე 
წყა რო ე ბი დან მი ღე ბას, ენ თუ ზი აზ მით არ ეკი დე ბი ან. ზო გი ერ თი მშობ ლის აზ რით, შე საძ-
ლოა ყვე ლა ფე რი არ იცოდ ნენ, მაგ რამ მა ინც ფლო ბენ ბავ შ ვის აღ ზ რ დის თ ვის საკ მა რის გა-
ნათ ლე ბას და შე სა ბა მის უნა რებს.

„არავის ვკითხავ, თუ რო გორ გავ ზარ დო ჩე მი შვი ლი, ვინც არ უნ და იყოს, იმი
ტომ, რომ მათ არ აქვთ ურ თი ერ თო ბა ჩემს შვილ თან, და ისე გავ ზ რ დი მას, რო
გორც მე მინ და; რო გორც მე გამ ზარ დეს ზრდი ლო ბი ა ნი, ისე გავ ზ რ დი მა საც, 
არ მჭირ დე ბა არა ვის ჩა რე ვა. ბავ შ ვის აღ ზ რ და პირ ვე ლი ვე თვეს იწყე ბა, ახ ლა 
ჩე მე ბი მო ზარ დე ბი არი ან, ცხოვ რე ბა გვიჩ ვე ნებს, რო გორ მო ვიქ ცეთ“ (ფოკუს 
ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; სოფ ლად მცხოვ რე ბი, ბა თუ მი, სა ქარ თ ვე ლო,  
22 ოქ ტომ ბე რი 2017).

გა რე წყა რო ე ბის გან დახ მა რე ბის მი ღე ბას მა შინ უფ რო მი ე სალ მე ბი ან, რო დე საც მხარ და ჭე რა-
ში იგუ ლის ხ მე ბა დახ მა რე ბა კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და იმ გა მოც დი-
ლი მე ქა ნიზ მე ბის და სა უფ ლებ ლად, რომ ლე ბიც მუ შა ობს მო ზარ დებ თან ურ თი ერ თო ბი სას. 
სწო რედ მო ზარ დე ბის მშობ ლებ სა და მათ შვი ლებს შო რის არ სე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცია და სა-
ხელ და ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე კრი ტი კულ პრობ ლე მად.

„მინდა ვის წავ ლო ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც მუ შა ობს, ვის წავ ლი დი იმას, რაც 
არ ვი ცი“ (ფოკუს ჯგუ ფი, მო ზარ დე ბის მა მე ბი; მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხი, ქცე ვი თი 
პრობ ლე მე ბი, თბი ლი სი, სა ქარ თ ვე ლო, 4 ნო ემ ბე რი 2017).

კვლე ვის თა ნახ მად, მშობ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა ყვე ლა ზე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია ისე თი ოჯა ხის თ ვის, რო მელ საც არ შე უძ ლია შვი ლე ბის ფუნ და მენ ტუ რი მოთხოვ-
ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მათ მი აჩ ნი ათ, რომ სა ხელ მ წი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს უფა სო 
გა ნათ ლე ბა და რეკ რე ა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი მა თი შვი ლე ბის თ ვის, რა თა მათ გა უღ ვი ვოს  
ინ ტე რე სი სხვა დას ხ ვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის შე სა ფე რი სი აქ ტი ვო ბე ბის მი მართ.
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კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მო კითხუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
აზ რით, მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რია 
ინი ცი ა ტი ვის არარ სე ბო ბა მთავ რო ბის მხრი დან, ითა ნამ შ რომ ლოს არა სამ თავ რო ბო და კერ-
ძო სექ ტორ თან. ერ თ -ერთ ბა რი ე რად და სა ხელ და ინ ტე რე სის და სურ ვი ლის არარ სე ბო ბა ბე-
ნე ფი ცი ა რი მშობ ლე ბის მხრი და ნაც, რაც ასე ვე უშ ლის ხელს პროგ რა მე ბის წარ მა ტე ბუ ლად 
გან ხორ ცი ე ლე ბას.

არა ფორ მა ლუ რი მხარ და ჭე რა

მო ზარ დებს, რომ ლებ მაც იცი ან, თუ რო გორ და ამ ყა რონ პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა მშობ-
ლებ თან და სხვებ თან, იმის უნა რიც აქვთ, რომ დახ მა რე ბის თ ვის მშობ ლებ სა და თა ნა ტო-
ლებს მი მარ თონ. 

მო ზარ დე ბი, რო დე საც დაც ვა ან კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში დახ მა რე ბა სჭირ დე ბათ, მი-
მარ თა ვენ მშობ ლებს, ნა თე სა ვებს, მე გობ რებს ან მას წავ ლებ ლებს, რომ ლებ საც ენ დო ბი ან. 
რო გორც კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მა ერ თ -ერ თ მა ბიჭ მა აღ ნიშ ნა:

„თუ მე შე მა ში ნე ბენ, მე მივ მარ თავ ბი ძას“ (14-17 წლის ბი ჭე ბის ფო კუს გჯუ ფი).

ემო ცი უ რი მხარ და ჭე რი სათ ვის, ინ ფორ მა ცი ი სა და რჩე ვი სათ ვის კი, მო ზარ დე ბი, ძი რი თა-
დად, თა ნა ტო ლებს მი მარ თა ვენ. 

ბევ რ მა მო ზარ დ მა გა მო ხა ტა გარ კ ვე უ ლი სიფ რ თხი ლე ამ ხა ნა გე ბის მი მართ, და მე ტი ნდო ბა 
მშობ ლე ბი სად მი. 10-13 წლის გო გო ნა თა ფო კუს ჯგუფ მა აღ ნიშ ნა:

„თუ მშობ ლებს შე ა და რებ მე გობ რებს, შე ნი დე და და მა მა არა სო დეს მოგ ცემს ცუდ 
რჩე ვას, მაგ რამ მე გო ბარს შე უძ ლია რა ი მე ცუ დი გა გი კე თოს, მოგ ცეს ცუ დი რჩე ვა“ 
(ფოკუსური ჯგუ ფი, 10-13 წლის გო გო ნე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბა, თე ლა ვი, სა-
ქარ თ ვე ლო, 2017 წლის 28 ოქ ტომ ბე რი).

მო ზარ დე ბი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად სა ჭი რო ცოდ ნი სა და რჩე ვი სათ ვის, სულ უფ რო 
ხში რად იყე ნე ბენ ინ ტერ ნეტს.

შეზღუ დუ ლია მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი იმის შე სა ხებ, რომ მშობ ლე ბი არა ფორ მა ლურ დახ მა რე-
ბას ოჯა ხის გა რეთ ეძე ბენ. დე დე ბი სა და მა მე ბის მხო ლოდ მცი რე რა ო დე ნო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ 
ისი ნი რჩე ვი სა და სო ცი ა ლუ რი /ე მო ცი უ რი დახ მა რე ბი სათ ვის მი მარ თა ვენ მე გობ რებს, რო-
მელ თაც ენ დო ბი ან. მშობ ლე ბი ენ დო ბი ან ეკ ლე სი ას, მის მი ერ მი ცე ბუ ლი რჩე ვა სან დოდ  
მი იჩ ნე ვა.
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რე კო მენ და ცი ე ბი

რე კო მენ და ცი ე ბი შე მუ შავ და თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე და ორი ენ ტი-
რე ბუ ლია მშობ ლე ბის თ ვის ისე თი ცოდ ნის, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი სა და პრაქ ტი კის გან ვი თა-
რე ბა ზე, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მო ზარ დე ბის გან ვი თა რე ბა სა და ეფექ ტი ა ნი სტრა ტე გი-
ე ბის შე მუ შა ვე ბას. მო ზარ დ თა მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად 
შე მუ შავ და შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი:

რე კო მენ და ცია 1:

შე მუ შავ დეს პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ასა ხა ვენ მო ზარ დე ბის და მა თი მშობ ლე ბის 

სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს. 

 ●   გა და ი ხე დოს არ სე ბუ ლი ლე გა ლუ რი ინ ს ტუ მენ ტე ბი და პო ლი ტი კა, რა თა მათ ში აისა-
ხოს მო ზარ დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ქცე ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი.

 ●  მოხ დეს ლე გა ლუ რი და პო ლი ტი კის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, ასე ვე, მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭე რი 
პროგ რა მე ბის, სერ ვი სე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის ად ვო კა ტი რე ბა, და მო ზარ-
დ თა მშობ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შ ვე ბის მშობ-
ლე ბის, და სხვა მარ გი ნა ლუ რი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის აღი ა რე ბა. 

 ●  შე მუ შავ დეს ისე თი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს მო ზარ დ თა პო ზი ტი-
ურ მშობ ლო ბას და შე ამ ცი რებს სტრესს, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ მო ზარ-
დ თა მშობ ლო ბა დღეს დღე ო ბით გა ცი ლე ბით მძი მეა ად რინ დელ თან შე და რე ბით 
(მაგალითად, ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა, ფა სე ბის ზრდა, სუს ტი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის სის ტე მა და ა.შ.).

რე კო მენ და ცია 2:

გაძ ლი ერ დეს მო ზარ დ თა მშობ ლო ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი, მიზ ნობ რი ვი მხარ და ჭე რის  ად ვო კა ტი რე ბა

 ●  შე მუ შავ დეს სტრა ტე გი უ ლი ჩარ ჩო, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შემ ქ მ ნე ლებ სა და მო სახ ლე-
ო ბას მო ზარ დ თა მშობ ლო ბის, გან სა კუთ რე ბით, მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის, მხარ და ჭე რის 
აუცი ლებ ლო ბის კენ მო უ წო დებს. 

 ●  შე მუ შავ დეს სო ცი ა ლურ და ქცე ვის ცვლი ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო კამ-
პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნიც იქ ნე ბა მო ზარ დ თა პო ზი ტი უ რი მშობ ლო ბის მხარ და ჭე რის 
გა ფარ თო ე ბა, მო ზარ დ თა შე სა ხებ არ სე ბუ ლი უარ ყო ფი თი შე ხე დუ ლე ბის დაძ ლე ვა და 
მო ზარ დებ სა და მშობ ლებს შო რის მა თი რო ლე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ დი ა-
ლო გის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

 ●  გა ფარ თოვ დეს მშობ ლო ბის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლი, რო მე ლიც მხარს და უ ჭერს არა მარ ტო 
შმობ ლებს, არა მედ სხვა მომ ვ ლე ლებ საც.



მოკლე მიმოხილვა | 2018

39

რე კო მენ და ცია 3:

გაძ ლი ერ დეს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ იც ვ ლე ბა მო ზარ დ თა მშობ ლო ბა და რა 

სა ჭი რო ე ბე ბი აქვთ მო ზარ დ თა მშობ ლებს

აღ ზ რ დის მე თო დი, რო მე ლიც კარ გად მუ შა ობ და წი ნა თა ო ბა ში, შე იძ ლე ბა აღარ იყოს ეფექ-
ტი ა ნი ან ლე გა ლუ რი. მშობ ლებ სა და მომ ვ ლე ლებს ესა ჭი რო ე ბათ ახა ლი ცოდ ნა და უნარ -
- ჩ ვე ვე ბი, რო მე ლიც მათ სა შუ ა ლე ბას მის ცემს არა მარ ტო და იც ვან და გა აძ ლი ე რონ თა ო ბა-
თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბა, არა მედ მო ამ ზა დონ ახალ გაზ რ და, მო ზარ დო ბი სათ ვის სწრა ფად 
ცვა ლე ბად გა რე მო ში. 

კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა ექ ვ სი პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო, რო მელ თა შე სა ხე ბაც სა ჭი როა უფ რო 
სა ფუძ ვ ლი ა ნი ინ ფორ მა ცი ის ქო ნა:

 ●  პო ზი ტი უ რი მშობ ლო ბა და სიძ ლი ე რე ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა მო ზარ დ თა გან ვი-
თა რე ბი სა და მო ზარ დ თა მშობ ლო ბი სად მი

 ●  რო გორ არის ასა ხუ ლი მო ზარ დ თა და მშობ ლე ბის უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი კა ნონ-
მ დებ ლო ბა ში

 ●  ცოდ ნა, უნარ - ჩ ვე ვე ბი და პრაქ ტი კა - და კავ ში რე ბუ ლი მშობ ლო ბა სა და ოჯა ხუ რი კონ-
ფ ლიქ ტე ბის მე დი ა ცი ას თან

 ● ციფ რუ ლი სამ ყა როს პი რო ბებ ში მო ზარ დ თა მშობ ლო ბა

 ● რა გავ ლე ნას ახ დენს მიგ რა ცია მშობ ლო ბა ზე

 ●  ცოდ ნა, თუ რო გორ იც ვ ლე ბა გენ დე რის და თა ო ბე ბის რო ლი, მო ვა ლე ო ბე ბი და ურ თი-
ერ თო ბე ბი.

მო პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი დო ნო რებს, მთავ რო ბებს, პო ლი ტი კის შემ ქ მ ნე ლებს და 
პრაქ ტი კო სებს და ეხ მა რე ბა მო ზარ დებ სა და მათ მშობ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრი ო რი ტე-
ტე ბის გან საზღ ვ რა ში.

რე კო მენ და ცია 4:

გაძ ლი ერ დეს ინ ტერ სექ ტო რუ ლი და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა მო ზარ დე ბის მშობ ლე

ბის და თა ვად მო ზარ დე ბის მხარ და სა ჭე რად

მო ზარ დებს და მათ მშობ ლებს, ხში რად გა მოწ ვე ვე ბით სავ სე მო ზარ დო ბის პე რი ო დის წარ-
მა ტე ბით გა სავ ლე ლად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რა ესა ჭი რო ე ბათ. მო ზარ დო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბუ ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად კი, სა ჭი როა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, მულ ტი სექ ტო რუ ლი 
მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა. 
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აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ის პრი ო რი ტე ტე ბი ა:

 ●  ინ ტერ სექ ტო რუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის და კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბა 
და გაძ ლი ე რე ბა სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ რო ებს, ძი რი თად პარ ტ ნი ო რებს და იუნი სე ფის 
ყვე ლა სექ ტორს შო რის, მო ზარ დე ბი სა და მო ზარ დე ბის მშობ ლე ბის მხარ და სა ჭე რად, 
გან სა კუთ რე ბით, მოწყ ვ ლა დი ოჯა ხე ბის.

 ●  ად გი ლობ რივ დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა, ინ ტეგ რა ცი ი სა და თა ნამ შ რომ-
ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მშობ ლო ბა სა და მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭერ პროგ რა მებ თან 
და სერ ვი სებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე.

რე კო მენ და ცია 5:

გაძ ლი ერ დეს სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მო ზარ დე ბის 

პო ზი ტი უ რი მშობ ლო ბის მხარ და სა ჭე რად.

 ●  სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად სა ჭი როა მო ზარ დებ-
თან და მო ზარ დე ბის მშობ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, 
რა თა მათ შემ დ გომ შეძ ლონ მო ზარ დ თა მშობ ლე ბის ცოდ ნი სა და უნარ - ჩ ვე ვე ბის გაძ-
ლი ე რე ბა და მო ზარ დებ თან ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
უნ და მი ექ ცეს ისეთ სა კითხებს, რო გო რი ცაა სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ-
რ თე ლო ბა და მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბა.

 ●  უნ და გა ი ზარ დოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა თა თა ვი-
ანთ პროგ რა მებ ში მო ზარ დე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის მი მართ გა მო ი ყე ნონ ე.წ. 
„დაფასებაზე ორიენტირებული“ (რომლის დრო საც აქ ცენ ტი კეთ დე ბა მშობ ლის 
ძლი ერ მხა რე ებ ზე აღ ზ რ დის მე თო დე ბის თვალ საზ რი სით) და არა „დეფიციტზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი“ მიდ გო მა, რო მე ლიც იწ ვევს იმ მო ზარ დე ბი სა და მა თი მშობ-
ლე ბის სტიგ მა ტი ზა ცი ას, რომ ლე ბიც სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ ნორ მებ ში არ  
ჯდე ბი ან.

 ●  სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი და პრაქ ტი კო სე ბი უნ და აღი ჭურ ვონ ცოდ ნით და უნარ -
- ჩ ვე ვე ბით, რო მე ლიც სა ჭი როა მშობ ლო ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი დე ფი ცი ტე ბი სა და 
მო ზარ დე ბის მოწყ ვ ლა დო ბის გა მო სავ ლე ნად და მხარ და სა ჭე რად. ეს მო ი ცავს კო ორ-
დი ნი რე ბულ აქ ტი ვო ბას სტიგ მის შე სამ ცი რებ ლად, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის მი მართ.

 ●  სას წავ ლო გეგ მებ ში ბავ შ ვ თა და მო ზარ დ თა გან ვი თა რე ბის, კე თილ დღე ო ბი სა და პო-
ზი ტი უ რი მშობ ლო ბის სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბის თ ვის, სა ჭი როა თა ნამ შ რომ ლო ბა. 
გა ნათ ლე ბის, სპორ ტის და კულ ტუ რის, ჯან მ რ თე ლო ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი-
ნის ტ რო ებ თან. ეს ხელს შე უწყობს მო მა ვა ლი მას წავ ლებ ლე ბის, ჯან დაც ვის პრო ფე სი ო-
ნა ლე ბის და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის მომ ზა დე ბას. 
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 ●  სა ჭი როა გა ი ზარ დოს ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე ლო ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა თა პე რი-
ო დუ ლად შე ის წავ ლონ და შე ა ფა სონ ჩა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

რე კო მენ და ცია 6:

პროგ რა მე ბის დი ზა ი ნი, მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა უნ და ასა ხავ დეს მო ზარ დებ სა და მათ მშობ

ლებ თან და კავ ში რე ბულ სპე ცი ფი კურ გა მოწ ვე ვებს და შე საძ ლებ ლო ბებს.

 ●  მოხ დეს მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მო დე ლე ბის იდენ ტი-
ფი ცი რე ბა და მი სი ადაპ ტა ცია არ სე ბულ კონ ტექ ს ტ ში.

 ●  მშობ ლო ბის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და 
იყოს მა თი მდგრა დო ბა. ისი ნი ასე ვე უნ და მო ი ცავ დეს ბი უ ჯე ტის ანა ლიზს მა თი შემ დ-
გო მი გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით. ამა ვე დროს, დო ნო რებ მა და სხვა ფი ნან სურ მა ორ გა ნი ზა-
ცი ებ მა უნ და შექ მ ნან და ფი ნან სე ბის მოქ ნი ლი მე ქა ნიზ მი მშობ ლო ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად. 

 ●  მშობ ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით უნ და შე მუ შავ დეს, და ი ტეს ტოს, მო ნი ტო რინ გი ჩა-
უ ტარ დეს და შე ფას დეს ინო ვა ცი უ რი, ვირ ტუ ა ლუ რი პლატ ფორ მა (მაგალითად, ვებ-
გ ვერ დი, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ჯგუ ფე ბი, ტექ ს ტუ რი გზავ ნი ლე ბი სა და იმე ი ლის გა-
ზი ა რე ბის ფუნ ქ ცი ა), რო მელ საც სა კუ თა რი ბრენ დი ექ ნე ბა და მშობ ლებს მი აწ ვ დის 
ინ ფორ მა ცი ას, ცოდ ნას და რჩე ვებს მო ზარ დ თა მშობ ლო ბის მხარ და სა ჭე რად. 

 ●  სა ჭი როა მო ზარ დე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის ჩარ თ ვა პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის, მო ნი-
ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე.

 ●  მო ზარ დე ბი და მა თი მშობ ლე ბი უნ და ჩა ერ თონ თა ნა ტოლ თა დამ ხ მა რე ჯგუ ფე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში (მაგალითად, მო ზარ დე ბი სა და მშობ ლე ბის 
თვით დახ მა რე ბის ჯგუ ფე ბი, მო ზარ დე ბი სა და მშობ ლე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო ჯგუ-
ფე ბი და ა.შ.).
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