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როგორ ჩავრთოთ და დავაინტერესოთ ადამიანები 

ენ კრისტიანუ და ანი ნიმანდი, 2018 (Ann Christiano & Annie Neimand) 

სტენფორდის სოციალური ინოვაციის მიმოხილვა (Stanford Social Innovation Review)  

ამონარიდი სტატიიდან  

 

გთავაზობთ სოციალურ მეცნიერებებზე დაფუძნებულ ხუთ პრინციპს, რომელიც ეხმარება 

ორგანიზაციებს საკუთარი საქმიანობა დაუკავშირონ იმ საკითხებს, რაც ყველაზე მეტად 

აინტერესებთ ადამიანებს.  

საკითხები გამოვავლინეთ სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროში მიმდინარე კვლევის 

შედეგად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეკომენდაციებს იზიარებს მრავალ აკადემიურ 

დისციპლინაში ჩატარებული კვლევა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აქ გთავაზობთ 

კვლევის თეორიისა და მიგნებების ჩვენეულ ინტერპრეტაციას. ასევე აუცილებლად უნდა 

ვთქვათ, რომ ვერც ერთ კვლევას ვერ ექნება იმის პრეტენზია, რომ მისი მიგნებები საბოლოო 

და უცვლელია.  

პრინციპი #1: შეუერთდი თემს  

როდესაც ხალხმრავალ კოქტეილის წვეულებაზე შეაბიჯებთ, საკუთარ თავს ხმამაღლა არ 

წარადგენთ და ოთახის შუაგულში მდგარი, ნაკადად არ ამოუშვებთ ფაქტებსა და 

მოსაზრებებს. ამის ნაცვლად, თქვენ აიღებთ სასმელს, მიმოიხედავთ ოთახში და მოძებნით 

რომელიმე ჯგუფს თქვენთვის საინტერესო თემებზე სასაუბროდ. თქვენ თავიდან განაპირას 

დადგებით, ცოტა ხანს მოუსმენთ მოსაუბრეებს და შემდეგ, როდესაც რაღაც სათქმელი 

გაგიჩნდებათ, შეურთდებით საუბარს. ორგანიზაციები ხშირად აგებენ კომუნიკაციის 

სტრატეგიას საკუთარი პროფილის შექმნის მიზნით და იმუშავებენ იმგვარ მესიჯებსა და 

ტაქტიკებს, რომლებიც უფრო მეტად მათ შეეხება, ვიდრე იმ პრობლემას, რომლის 

გადასაჭრელადაც მუშაობენ, ან იმ აუდიტორიას, რომელსაც მიმართავენ. გამოდის, რომ 

ისინი შედიან წვეულებაზე, აცხადებენ საკუთარ შემობრძანებას და მათთვის ყურადღების 

მიქცევას ითხოვენ.  

სხვადასხვა დისციპლინარული კვლევა გვეუბნება, რომ ადამიანები იმ ინფორმაციას 

მოიხმარენ, რომლებიც მათ იდენტობას განამტკიცებს და შეესაბამება მათ ფასეულობებსა და 

მსოფლმხედველობას. შესაბამისად, ისინი ცდილობენ თავიდან აიცილონ ან უარყონ იმგვარი 

ინფორმაცია, რომელიც, მათი აზრით, ემუქრება მათ იდენტობას და ფასეულობებს. ეს 

გარემოება ადვოკატირების პროცესის აქტორებისგან მოითხოვს მესიჯის შექმნასა და 

გავრცელებაზე ფოკუსირების ნაცვლად, სამიზნე თემის ცხოვრებაში შებიჯებას. ჩვენ 

ნაკლებად უნდა ვიფიქროთ კომუნიკაციაზე, როგორც მეგაფონზე და უფრო მეტად, როგორც 

საჩუქარზე, რომელსაც ჩვენ საკუთარ აუდიტორიას ვუძღვნით. ეხმარება თუ არა ეს მათ 

გადაჭრან საკუთარი პრობლემები? კარგად გრძნობენ თუ არა თავს ამის გამო თუ საკუთარ 
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თავს ისე ხედავენ, როგორც უნდათ, რომ სხვებმა დაინახონ? ეხმიანება თუ არა კომუნიკაცია 

სამიზნე თემების მსოფლმხედველობას და სთავაზობს თუ არა პრაქტიკულ გამოსავლებს? თუ 

ჩვენ გვინდა, გავააქტიუროთ ადამიანები, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ის, თუ რა აინტერესებთ მათ 

და როგორ ხედავენ საკუთარ თავს.  

როდესაც ინფორმაცია საფრთხის შემცველად აღიქმება, ან ეწინააღმდეგება კონკრეტული 

ჯგუფის მიერ საკუთარი იდენტობის აღქმას ან მათ ფასეულობებს (რომლებზეც ხშირად 

სწორედ თემი ახდენს გავლენას), ისინი ყოველთვის მოძებნიან მიზეზს უგულებელყონ ეს 

ინფორმაცია ან დაასაბუთონ, რომ ის მცდარია. მკვლევარებმა დაადგინეს, რომ 

კონსერვატული განწყობის ადამიანებს მეტად ახასიათებთ ინდივიდუალისტური 

მსოფლმხედველობა. ისინი პატივს სცემენ ავტორიტეტს, იცავენ მას, რაც საკრალურად 

მიაჩნიათ და ასევე საკუთარ ჯგუფს. ამისგან განსხვავებით, ლიბერალური შეხედულებების 

ადამიანებს მეტად ახასიათებთ ეგალიტარიანული მსოფლმხედველობა. ისინი აფასებენ 

სამართალს, სამართლიანობასა და თანასწორობას.  

მეორე მხრივ, როდესაც მესიჯები ეხმიანება მათ ფასეულობებს, ადამიანები უფრო 

მიმღებლები არიან ცვლილებებისა და ქმედებების მიმართ. ეს ტენდენცია მრავალ 

შემთხვევაში დადასტურდა, მათ შორის ქორწინების თანასწორობის, კლიმატის ცვლელების 

და ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.    

ამავე დროს, ადამიანები ასევე მოიხმარენ და რეაგირებენ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც 

განამტკიცებს მათთვის მნიშვნელოვან იდენტობებს. ბუნების მოყვარულის, აქტივისტის, 

მეცნიერის ან ბოდიბილდერის იდენტობა შესაძლებელია უკეთესი ინდიკატორი იყოს იმისა, 

თუ რა აინტერესებს ადამიანებს, ვიდრე თვითონ ინფორმაცია. ჩვენი სოციალური ქსელები, 

ან სოციალური ჯგუფები ნერგავენ ნორმებს და ტაბუებს მთელი ჯგუფისთვის. 

ფსიქოლოგიურ დონეზე, საკუთარი ჯგუფის ნორმების დაცვით ადამიანები ცდილობენ 

დაადასტურონ, რომ სწორედ ისინი არიან, ვინც ამბობენ, რომ არიან. ინფორმაციას, რომელიც 

მათგან ითხოვს, ეჭვქვეშ დააყენონ ამგვარი ნორმები და ფასეულობები ან მათ წინააღმდეგ 

წავიდნენ, ისინი ყურად არ იღებენ.  

ადამიანები იმგვარ ინფორმაციას ეძებენ, რომელიც მათ კარგად აგრძნობინებს თავს და 

საშუალებას მისცემს საკუთარი თავის უკეთესი ვარიანტი გახდნენ. თუ თქვენ ადამიანის 

გონებისა და ქცევის ამ თავისებურების გააზრებით დაიწყებთ, თქვენ შეძლებთ იმგვარი 

კამპანიის წარმართვას, რომელიც დაეხმარება ადამიანებს დაინახონ თქვენი და მათი 

ფასეულობების გადაკვეთის წერტილი და თუ როგორ არის მათთვისაც საინტერესო და 

დამაფიქრებელი ის საკითხები, რომლებზეც თქვენ მუშაობთ.  

მაგალითად, კლიმატის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ადამიანები ამ მიმართულებით 

პრობლემების მოგვარებისკენ სერიოზულ ნაბიჯს გადადგამენ, თუ შეამცირებენ ხორცისა და 

რძის პროდუქტების წილს საკუთარ მოციონში. ნუტრიციის ექსპერტებიც დარმწუნებულები 

არიან, რომ მცენარეული და სრული საკვების მიღება საუკეთესოა ჩვენი 

ჯანმრთელობისთვის. მაგრამ, ხორცითა და რძის პროდუქტებით მდიდარი საკვები 

ამერიკული ცხოვრების წესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამიტომ თუ ადამიანებს 

მოვთხოვთ, რომ პლანეტის ხსნის მიზნით უარი თქვან საყვარელ საკვებზე, დიდი 
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ალბათობით,  ჩვენი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდება. მეცნიერება გვეუბნება, რომ 

ადამიანები ყურადღებას არ მიაქცევენ თქვენს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ან შეეცდებიან 

დაასაბუთონ მისი აბსურდულობა ან შეუსაბამობა ან სულაც საკვების მიმართ 

მოთხოვნილებას დაიკმაყოფილებენ, ვიდრე რეალურად გადადგამენ ნაბიჯებს ასე შორეული 

და აბსტრაქტული მომავლის შენარჩუნებისკენ.  

თუ თქვენ გსურთ, რომ ადამიანებმა ნაკლები ხორცი და რძის პროდუქტი მიიღონ, უნდა 

შექმნათ კომუნიკაციის იმგვარი სტრატეგია, რომელიც ეხმიანება და უკავშირდება სამიზნე 

თემში ღრმად გამჯდარ ფასეულობებსა და იდენტობებს და აქვს ნორმებისა და „სიმართლის“ 

გარდაქმნის ძალა.  The Game Changers- ნოვატორები ახალი დოკუმენტური ფილმია, რომლის 

გმირებიც სპორტსმენები, სპორტული ბრძოლების მიმდევრები, ძალოსნები და 

ბოდიბილდერები არიან. ფილმი ცდილობს დაამსხვრიოს მითი იმის შესახებ, რომ ხორცის 

მოხმარება სასიცოცხლოდ მნიშვენლოვანია ძლიერი და ათლეტური სხეულისთვის. იგი 

ადასტურებს, რომ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი ბევრი მამაკაცი და ქალი ვეგანია და რომ 

მაყურებელსაც შეუძლია მიაღწიოს სხეულის სიჯანსაღის სასურველელ დონეს მხოლოდ 

მცენარეული დიეტის დაცვით.  

უფრო ეფექტიანი კომუნიკაციის ხუთი პრინციპი  

შეუერთდი თემს – მოძებნე ჯგუფი, რომლის ქცევის ცვლილება მნიშვნელოვნად წაადგება 

თქვენი პრობლემების მოგვარებას და ასევე მაგალითს და მოტივაციას მისცემს სხვებს 

კონკრეტული ქმედების განსახორციელებლად. შემდეგ, მოიფიქრეთ რა სარგებელი 

შეგიძლიათ მოიტანოთ ამ ჯგუფისთვის. 

კომუნიკაცია ვიზუალურად მდიდარი მასალით – გამოიყენე ვიზუალური ენა ადამიანებთან 

დასაკავშირებლად ნაცვლად რთული და აბსტრაქტული ცნებებისა  

გამოიწვიე ემოცია მიზანმიმართულად – დაფიქრდი იმაზე, თუ რა არის თქვენი მცდელობის 

მიზანი: რა გინდათ, რომ გააკეთონ ადამიანებმა და თქვენი აზრით, რას იგრძნობდნენ ისინი, 

სწორედ ასე რომ მოქცეულიყვნენ? 

აზრიანი მოწოდება მოქმედებისკენ – გადახედეთ თქვენს მოწოდებებს და დარწმუნდით, რომ 

მათი მეშვეობით თემს რაღაც კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმას სთხოვთ, ისეთის, რომელიც 

მათ ამ ყველაფრის მიზეზთან დააკავშირებთ და ასევე ეცოდინებათ, როგორ გადადგან ეს 

ნაბიჯი.  

მოყევი უკეთესი ამბები – ნუ შეიზღუდებით უბრალოდ მესიჯის გაზიარებით და მოყევით 

საინტერესო ამბები, რომლებსაც ექნება დასაწყისი, განვითარება და დასასრული.  

თქვენ თუ ბოდიბილდერებს ეტყვით, რომ ხორცის ჭამა პლანეტის გადასარჩენად უნდა 

შეწყვიტონ, არაფერი გამოგივათ. ბოლოს და ბოლოს ამ კონკრეტული ჯგუფისთვის ხორცის 

ჭამა ტრადიციულად რეკომენდებული პრაქტიკა და მამაკაცურობის ნიშანია. მაგრამ, თუ 

მათთვის გავლენიანი ადამიანი მოუყვება მათ ცხოვრებაში ვეგანიზმის დამსახურების 

შესახებ, მაგალითად, როგორ დაეხმარა მათ გაძლიერებაში, სპორტსმენები, რომლებიც 

ისწრაფვიან, რომ საკუთარ იდეალს დაემგვანონ, ასევე შეიძლება გახდნენ ვეგანები. ფილმის 
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გადამღები ჯგუფი აცნობიერებს ამ კონკრეტული ჯგუფის ფასეულობებსა და მიზნებს და 

ამის შესაბამისად უჩვენებს მათ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოუტანოს მათ მცენარეულმა 

დიეტამ.  თუმცა, ეს მიდგომა არ ავალდებულებს მაყურებელს გაიღოს მსხვერპლი, არამედ ის 

აძლევს მას კონტროლს, რათა გახდეს საკუთარი თავის უკეთესი ვერსია. შესაძლებელია, რომ 

გავლენიანი ადამიანები და მათი მიმდევრები საკუთარ თემს გაუზიარებენ ამ ახალ ნორმას 

და ხელს შეუწყობენ ვეგანიზმის, როგორც სიძლიერის საწინდარის შესახებ, პერსპექტივის 

გავრცელებას.  

როგორ გამოვიყენოთ გამოცდილება: იპოვეთ ვეგანი ბოდიბილდერები. განსაზღვრეთ ის 

ჯგუფი, რომლის ქცევის ცვლილება მნიშვნელოვნად წაადგება თქვენი პრობლემის გადაჭრას 

ან შთააგონებს სხვებს გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები. ამის შემდეგ, თქვენ უკვე უნდა 

დაფიქრდეთ რა სარგებლობას მოუტანთ ამ ჯგუფს.  

პრინციპი #2: კომუნიკაცია ვიზუალური მასალის მეშვეობით 

სოციალურ სექტორში დასაქმებულები მუშაობენ ისეთ კომპლექსურ აბსტრაქტულ თემებზე, 

როგორიცაა, მაგალითად: სამართალი, თანასწორობა, კეთილდღეობა და ინოვაცია. ამ 

აბსტრაქტულ ცნებებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი გამოწვევა მდგომარეობს იმაში, რომ 

მათი ბუნდოვანება საშუალებას აძლევს ადამიანებს გააკეთონ დასკვნები იმასთან 

დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს ეს ცნებები მათთვის. მაგალითად, სიტყვის „ინოვაცია“ 

გაგონებისას, ვიღაც დაფიქრდება იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ტექნოლოგიურ ინოვაციებს 

წაართვას მას სამუშაო, ხოლო ვიღაც სხვისთვის ტექნოლოგიური ინოვაციები შესაძლებელია 

„ჯიუტი“ გამოწვევების დაძლევის საშუალება იყოს.  

მაგრამ, კონკრეტული, ვიზუალური ენა უკავშირდება ჩვენი ტვინის ვიზუალურ და ემოციურ 

უბნებს. „ჩვენ პრიმატები ვართ და ჩვენი ტვინის მესამედი პასუხს აგებს მხედველობაზე, 

ხოლო მსხვილი უბნები - შეხებაზე, სმენაზე, მოძრაობასა და სივრცის აღქმაზე,“ წერს 

ჰარვარდელი კოგნიტური მეცნიერი სტივენ პინკერი წიგნში „სტილის გრძნობა: მოაზროვნე 

ადამიანის წერის გზამკვლევი 21-ე საუკუნეში“ (The sense of Style: The Thinking Person’s Guide 

to Writing in the 21st Century). „იმისთვის, რათა გადავინაცვლოთ „მგონი, ვხვდები“-დან 

„ვხვდები“-ზე, ჩვენ უნდა ვნახოთ ბევრი რამე და ვიგრძნოთ მოძრაობა. ბევრმა ექსპერიმენტმა 

დაგვანახა, რომ მკითხველები გაცილებით მარტივად იგებენ და უკეთ იმახსოვრებენ მასალას, 

რომელიც მოწოდებულია კონკრეტული ენით და რომელიც საშუალებას აძლევს მათ 

წარმოიდგინონ ვიზუალური სურათ-ხატები“. 

პრინსტონის უნივერსიტეტის ლინგვისტის ადელ გოლდბერგის კვლევის მიხედვით 

„მეტაფორულმა წინადადებებმა შესაძლოა სტიმული მისცეს ტვინის აქტივობას ემოციებთან 

დაკავშირებულ უბნებზე, რადგან ისინი მიანიშნებენ ფიზიკურ გამოცდილებაზე“. მისმა 

კვლევამ უჩვენა აქტივობა მონაწილეების ტვინების ემოციურ უბნებზე, როდესაც მათ 

ესმოდათ ისეთი მეტაფორები, რომლებიც უკავშირდებოდა გამოცდილებას. მაგალითად, 

სიტყვები „ტკბილი“ და „მწარე“ იწვევდა უფრო ძლიერ რეაქციას, ვიდრე სიტყვები „კეთილი“ 

და „ბოროტი“. გოლდბერგის თანაავტორის, ლანკასტერის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგის 

ფრანჩესკა ციტრონის მოსაზრებით, ფიგურატიული ენა ქმნის რიტორიკულ უპირატესობას.  
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ძნელია ამ პრინციპის უკეთესი მაგალითის მოძებნა, ვიდრე მარტინ ლუთერ კინგ-უმცროსის 

„მე მაქვს ოცნება“, რომელიც მან 1963 წლის 28 აგვისტოს წარმოთქვა ვაშინგტონში, 

ლინკოლნის მემორიალის წინ. თითქმის ყოველი წინადადება შეიცავს თვალნათელ სურათ-

ხატს დაწყებული „ნუ დავიკმაყოფილებთ თავისუფლების წყურვილს იმ ფიალიდან, 

რომელიც სავსეა სიმწარითა და სიძულვილით“-დან დამთავრებული ცნობილი სიტყვებით: 

„მე ვოცნებობ, რომ ერთ დღესაც ალაბამაში, თავისი ბოროტი რასისტებითა და 

გუბერნატორით, რომლის ტუჩებიდანაც წვეთავს არადჩაგდებისა და უმოქმედობის 

სიტყვები, ამ დღეს, სწორედ ალაბამაში, პატარა შავკანიანი ბიჭები და შავკანიანი გოგონები 

ხელს ჩაკიდებენ, როგორც და-ძმანი, თეთრკანიან ბიჭებსა და თეთრკანიან გოგონებს“.  

ჩვენ ვიყენებთ ამ სიტყვას სწავლების და ვორკშოპების დროს, რათა დავეხმაროთ ადამიანებს 

დაინახონ რა ძალა შეიძლება ქონდეს ფიგურატიულ ენას. ცენტრალურ აფრიკაში ჩადის ტბის 

აუზის ქვეყნების მაღალი რანგის სამხედრო ოფიციალური პირებისთვის გამართული 

ვორკშოპის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კინგის სიტყვიდან ნაწყვეტის მოსმენის შემდეგ 

განაცხადა: „რასაც ვხედავ, მხოლოდ თავისუფლებაა. მაგრამ ნაწყვეტის მოსმენამდე რომ 

გეკითხათ, როგორ გამოიყურება თავისუფლება, პასუხის გაცემას ვერ შევძლებდი. კინგმა, 

სურათებად დამანახა, როგორ გამოიყურება თავისუფლება და ახლა მხოლოდ ის მიდგას 

თვალწინ“.  

როგორ გამოვიყენოთ გამოცდილება: ხომ არ იყენებთ აბსტრაქტულ ცნებებს თქვენი 

ორგანიზაციის, პრობლემის ან გამოსავლების აღსაწერად? შეეცადეთ შექმნათ სურათი თქვენი 

აუდიტორიის წევრების გონებაში, რათა მათ წარმოიდგინონ როგორ გამოიყურება თქვენს 

მიერ გამოყენებული ცნებები. გამოიყენეთ ვიზუალური ენა, რათა დაეხმაროთ ადამიანებს 

დაუკავშირდნენ თქვნს საქმეს. შემდეგში, როდესაც პრეზენტაციის შექმნას დაიწყებთ 

თქვენთვის ან ვინმე სხვისთვის, შეეცადათ დიდ ფორმატზე ამობეჭდოთ. შეგიძლიათ თუ არა 

გამოსახოთ ის სურათები, რომლებსაც თქვენი აუდიტორიის წარმოსახვაში ქმნით? თუ არა, 

დაუბრუნდით უკან პრეზენტაციას და გაამდიდრეთ ის ვიზუალური ენით, რომელიც 

ყურადღებას მიიქცევს და აუდიტორიის მეხსიერებაში დიდხანს დარჩება.  

პრინციპი #3: გამოიწვიე ემოცია მიზანმიმართულად 

ადამიანებს, რომლებიც სოციალური ცვლილების მისაღწევად მუშაობენ, სურთ, რომ სხვებიც 

მათნაირი ენთუზიაზმით უჭერდნენ მხარს ამ ცვლილებას. უმეტესობა ჩვენგანი აცნობიერებს 

იმ ამბების გაზიარების მნიშვნელობას, რომლებსაც მძლავრი ემოციების გამოწვევა შეუძლია. 

ჩვენ გვინახავს როგორ აზიარებს ბევრი ორგანიზაცია ნაღვლიან ამბებს და ამით ცდილობს 

თანაგრძნობა გამოიწვიოს იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა დახმარებასაც ისინი 

ცდილობენ. როდესაც ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზაციებთან ვმუშაობთ, მათი 

წევრები ხშირად გვეუბნებიან: „უბრალოდ გვინდა ადამიანებმა წარმოიდგინონ თუ რას 

იგრძნობენ, როდესაც ყველაფერს ტოვებენ და საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად 

გარბიან.“ თანამშრომლები იზიარებენ ორგანიზაციის მისიას და სურთ, რომ სამყაროს 

დანარჩენი ნაწილიც უთანაგრძნობდეს მათ სამიზნე ჯგუფებს.  

მაგრამ ზრუნვის სურვილის აღძვრა მოითხოვს ემოციებისადმი მეტად ფაქიზ მიდგომას. 

მხოლოდ მწუხარებაზე აპელირება „გულის სიმების შეხების“ მიზნით, შეიძლება 
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საპირისპირო შედეგით დასრულდეს. ადამიანები ხშირად ცდილობენ თავი აარიდონ ისეთ 

ამბებსა და სიტუაციებს, რომლებიც მათ ცუდად აგრძნობინებთ თავს. ხშირად ამგვარი 

სიტუაციები ემოციებსაც ვერ აღძრავს ხოლმე მათში. თუ თქვენ სხვა არხზე რთავთ ან 

ადგებით და სენდივიჩის მოსამზადებლად გადიხართ მაშინ, როდესაც ერთ-ერთ არხზე 

უჩვენებენ მომღერალ სარა მაკლაჰლანს, რომელიც თავშესაფრში ცხოველების 

გულისმომკვლელ სურათებს გიზიარებთ, ზუსტად გეცოდინებათ, რასაც ვამბობ.  

კვლევები ადასტურებს, რომ ადამიანები კარგად ახერხებენ ინფორმაციისთვის თავის 

არიდებას სამი მიზეზის გამო:  ინფორმაცია ცუდად აგრძნობინებთ თავს, ინფორმაცია 

ავალდებულებთ მათ გააკეთონ ისეთი რამ, რაც არ სურთ, ან ემუქრება მათ იდენტობას, 

ფასეულობებსა და მსოფლმხედველობას. ადამიანები თავს არიდებენ ინფორმაციას 

ჯანმრთელობის, კლიმატის ცვლილების, მასობრივი ძალადობისა და სხვა საკითხების 

შესახებ, თუ ასეთი ინფორმაცია მათ ანაღვლიანებს, აშინებს ან დანაშაულის გრძნობას 

უღვივებს მაშინ, როდესაც ამ გრძნობებს ვერ შველიან. სწორედ ამიტომ, ძალზე ძნელია, 

მაგალითად, კლიმატის ცვლილებების საკითხზე კომუნიკაცია. თუ ადამიანები 

პასუხისმგებლები არიან კლიმატის ცვლილებებზე, პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე და 

გამოსავლებზე საუბრისას, მათ შეიძლება თავი დამნაშავედ იგრძნონ. როგორც მასაჩუსეტ 

ამჰერსტის უნივერსიტეტის პროფესორი ეზრა მარკოვიცი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, 

„ახლა უკვე ათწლეულებია გვესმის მთავარი მესიჯები კლიმატის ცვლილების შესახებ და 

მათ მიხედვით თითოეულმა ჩვენგანმა პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ემისიაზე, რომელიც 

თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა, ელექტროენერგიის გამოყენება და მანქანის 

მართვა თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობაა. ამგვარი მესიჯის შინაარსი ისაა, რომ ჩვენ 

თავი დამნაშავედ უნდა ვიგრძნოთ. მაგრამ, პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად 

შეგვიძლია თავი ავარიდოთ ამ გრძნობას, რადგან ეს არავის მოსწონს. ჩვენ მიკერძოებულები 

ვართ დანაშაულის გრძნობასთან მიმართებაში. ადამიანები ძალზე გაწაფულები არიან ამ 

გრძნობისგან დასხლტომაში. და ამიტომ, ამ პრობლემას უარვყოფთ, უარვყოფთ 

მსხვერპლების არსებობას და მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს უამრავი ვარაუდი 

ამ საკითხის ირგვლივ, რათა თავი არ ვიგრძნოთ დამნაშავედ.“ 

კვლევებიც მსგავსი ტენდენციების არსებობას ადასტურებს. ადამიანებს ურჩევნიათ არ 

შეიტყონ სიმსუქნესთან დაკავშირებული რისკების შესახებ, თუ ამგვარი ინფორმაცია მათ 

დაავალდებულებთ მთელი ცხოვრება ტაბლეტები სვან. ქალების უმეტესობა ამჯობინებს 

არაფერი იცოდნენ ენდომეტრიოზის რისკის შესახებ, თუ ამის გამო მათ საშვილოსნოს 

გამოკვლევა მოუწევთ. ერთ-ერთი კვლევისას პაციენტებმა განაცხდეს, რომ ისინი მზად 

იყვნენ 10 დოლარი გადაეხადათ იმისთვის, რომ არ გაეგოთ ქონდათ თუ არა ჰერპესი, რათა 

თავიდან აეცილებინათ მოსალოდნელი შფოთი და წუხილი.  

ადამიანები თავიდან იცილებენ უსიამოვნო ინფორმაციას, მაგრამ მათ იზიდავთ იმგვარი 

ამბები, რომლებიც სასიამოვნო ემოციებს აღძრავს. მაგალითად, მოწიწებისა და გაოცების 

განცდა, რომელიც გვეუფლება ულამაზესი პეიზაჟის ან მზის ჩასვლის ხილვისას, უფრო 

გვაკავშირებს სხვა ადამიანებთან, რადგან ამ დროს თავს უსუსურებად ვგრძნობთ და 

სიახლოვეს ვეძებთ. რეჟისორ იან არტუს-ბერტრანის ფილმში „ადამიანი“, ნაჩვენებია 

მსოფლიოს სუნთქვის შემკვრელი პეიზაჟების ფონზე მიმდინარე საუბრები ადამიანებს 

შორის, რომლებიც სხვადასხვა კულტურას წარმოადგენენ. ფილმში ნაჩვენებია მოწიწების 

https://soundcloud.com/frankgathering/this-is-your-brain-on-climate-change
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განცდის ძალა, რომელიც ჩვენს თვალწინ ახალ პერსპექტივებს შლის. მკვლევარი მელანი 

რადი, ჰიუსტონის უნივერსიტეტის ბიჰეივიორისტიკის სპეციალისტი და მისი კოლეგები 

გვიჩვენებენ თუ როგორ გვეხმარება ეს განცდა სწავლისადმი მისწრაფებისა და 

მოხალისეობრივი მუშაობის სურვილის განვითარებაში.  

განსაკუთრებით მძლავრია ხოლმე კიდევ ერთი დადებითი ემოცია - სიამაყე. მკვლევარებმა 

აღმოაჩინეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გარემოს დახმარება საამაყოა, უფრო 

მეტად გადადგამენ აქტიურ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, ვიდრე ისინი, რომლებიც თავს 

დამნაშავეებად იგრძნობენ, თუ ამას არ გააკეთებენ.  

რამდენიმე ორგანიზაციამ და მოძრაობამ უკვე შეცვალა ტაქტიკა და ახლა ისინი წარმატებით 

ახერხებენ სამიზნე აუდიტორიაში დადებითი ემოციების გამოწვევას. Greenpeace-ი, 

მაგალითად, აპელირებს იმედზე და არა შიშზე, ბრაზზე ან სინდისის ქენჯნაზე. მათი 

საქმიანობის გარიჟრაჟზე, Greenpeace-ის პატარა ჯგუფი აგრესიული ქმედებებით 

გამოირჩეოდა: მისი წევრები თავს ხეებზე იბამდნენ და ამით გამოხატავდნენ საკუთარ ბრაზს 

იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც გარემოს აზიანებდნენ. თუმცა, არც თუ ისე დიდი ხნის 

წინ, ორგანიზაცია გადავიდა სტრატეგიაზე, რომელიც სავსეა ოპტიმიზმით და სხვებსაც 

ამგვარ გრძნობას აღუძრავს. ეს გახლავთ ნაწყვეტი მათი ახალი სტრატეგიიდან:  

„ახლა, მსოფლიოს საშველად, ჩვენ ვაპირებთ დავეხმაროთ მილიონობით ადამიანს დაძლიონ 

საკუთარი უუნარობა. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს, რომლებიც გაჯერებულია ოპტიმიზმით და 

სიმამაცით და ასევე იუმორის საკმაო დოზით. ჩვენ ავჯანყდებით ტრადიციულობის 

წინააღმდეგ და მოსაწყენობასა და ჩამყაყებულობას მშვენიერებას დავუპირისპირებთ“. 

კომუნიკაციის სტრატეგოსებმა იციან, რომ მათ ნათლად უნდა განუმარტონ მიზნები 

სასურველ აუდიტორიას. იგივე მიდგომა უნდა გამოვიყენოთ იმ ემოციებთან მიმართებაში, 

რომელთა აღძვრასაც ვცდილობთ ადამიანებში. თითოეულ ემოციას შეუძლია ადამიანებს 

სხვადასხვა ქმედებებისკენ უბიძგონ. ამ მხრივ, სასიამოვნო ემოციები განსაკუთრებით 

ეფექტიანია. როდესაც ფიქრობთ იმაზე, თუ რა გსურთ - რისი უნდა ჯეროდეს და რას უნდა 

აკეთებდეს კონკრეტული ჯგუფი, მიზანმიმართულად მიმართეთ ემოციას.   

როგორ გამოვიყენოთ გამოცდილება: იფიქრეთ, თუ რა გსურთ, რომ კონკრეტულმა ჯგუფმა 

გააკეთოს და თუკი ასე იქნება, რას იგრძნობენ ადამიანები? შემდეგ, დაფიქრდით, რა ამბები 

გამოიწვევს მათში ამ ემოციას? 

პრინციპი #4: აზრიანი მოწოდება მოქმედებისკენ 

„ხელი მოაწერეთ ჩვენს პეტიციას“, „თვალი გვადევნეთ ფეისბუკზე“, „ეწვიეთ ამ ბმულს მეტი 

ინფორმაციისთვის“. ხომ არ გეცნობათ ეს მოწოდებები? მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი 

მიმართვები საკმაოდ გავრცელებულია, ისინი არ გვეუბნებიან, თუ რა შეიცვლება ამით. 

შესაძლებელია ადამიანებმა იგრძნონ, რომ მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები ზღვაში წვეთი 

იქნება, რადგან ამგვარი მოწოდებები არ იძლევა შთაგონებას.  
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იმგვარი მოწოდებები, რომლებიც ადამიანებში არ აღძრავს იმის განცდას, რომ ისინი რაიმეს 

შეცვლიან, დიდი ალბათობით მხოლოდ უმოქმედობას გამოიწვევს.  

ასევე იოლია მიზნების გაერთიანება ქმედებებისკენ მოწოდებებთან. თუმცა, ეს ორი სულაც 

არ გახლავთ ერთი და იგივე რამ. 1955-1956 წლების მონტგომერის ავტობუსების ბოიკოტი 

მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჯიმ ქროუს კანონებით განმტკიცებული 

სეგრეგაციის და ზოგადად რასიზმის წინააღმდეგ გალაშქრებას. თუმცა, ბოიკოტის 

ორგანიზატორებისგან არ ისმოდა მოწოდებები, როგორიცაა „ბოლო მოვუღოთ რასიზმს“, ან 

„ბოლო მოვუღოთ სეგრეგაციას“. როგორ ეცოდინებოდა თემს რასიზმისთვის ბოლოს მოღება 

ორგანიზებულად და კონკრეტული სტრატეგიების გამოყენებით? სანაცვლოდ, მოწოდება ასე 

ჟღერდა: „ნუ იმგზავრებთ ავტობუსით“. ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ უნდა გაეკეთებინათ 

ეს: ისინი მგზავრობდნენ ველოსიპედით, იყოფდნენ მანქანების საწვავის ხარჯს, ან უბრალოდ 

ფეხით დადიოდნენ.  

მაშ ასე, როგორ მოვიფიქროთ ისეთი მოწოდებები, რომლებიც ადამიანებს ქმედებისკენ 

უბიძგებს და დაგვეხმარება მნიშვნელოვნად წავიწიოთ წინ ჩვენი მიზნისკენ? ეფექტიანი 

მოწოდებები სამ წესს ეფუძნება: ისინი არის კონკრეტული, სამიზნე ჯგუფი კარგად ხედავს, 

თუ როგორ დაეხმარება გამოსავალი პრობლემის გადაჭრას, დაბოლოს, თემმა იცის, როგორ 

უნდა შეასრულოს მოწოდება.  

პირველ რიგში, შეეცადეთ, რომ თქვენი მოწოდება იყოს ზედმიწევნით კონკრეტული. ერთ-

ერთი კვლევის ფარგლებში, მარკეტინგის პროფესორმა მელანი რადმა და მისმა კოლეგებმა 

ორი სხვადასხვა მოწოდება მოიფიქრეს ორი სხვადასხვა ჯგუფისთვის. ერთ ჯგუფს მიმართეს 

შემდეგი მოწოდებით: „მხარი დაუჭირეთ ეკოლოგიურ მდგრადობას“, ხოლო მეორე ჯგუფს 

ერგო „გაზარდეთ გადამუშავებული ან ხელახლა გამოყენებული მასალების ოდენობა“. 70 

მონაწილეს 24 საათის განმავლობაში უნდა შეესრულებინა ეს მოწოდებები. შემდგომი 

შეფასების პროცესში, მკვლევარებმა შეაფასეს რამდენად კმაყოფილები დარჩენენ 

მონაწილეები საკუთარი ნამოქმედარით. ჯგუფი, რომელსაც ამოძრავებდა კონკრეტული 

მიზანი - გადამუშავებული მასალების ოდენობის გაზრდა, აღმოჩნდა, რომ უფრო 

კმაყოფილები იყვნენ საკუთარი ნამოქმედარით. მკვლევარებმა იგივე ექსპერიმენტი 

გაიმეორეს ორჯერ, ოღონდ ამ შემთხვევებში გამოიყენეს მოწოდებათა შემდეგი წყვილები:  

„გააბედნიერე ვიღაც“/„გაუღიმე სხვას“ და „ჩაუნერგე იმედი ძვლის ტვინის გადანერგვის 

მომლოდინე პაციენტებს“/„დაეხმარე ძვლის ტვინის გადანერგვის მომლოდინე პაციენტებს, 

სწრაფად იპოვნონ დონორი.“ რადი და მისი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ კონკრეტული 

მოწოდებები ქმედებისკენ უფრო აკმაყოფილებს ადამიანებს, რადგან ნაპრალი მათ 

მოლოდინებსა და რეალობას შორის მცირდება. ისინი კარგად გრძნობენ თავს საკუთარი 

მიღწევების წყალობით. მკვლევარებმა განავითარეს თეორია, რომლის მიხედვით, თუ 

ადამიანი კმაყოფილი დარჩა საკუთარი ნამოქმედარით, დიდი ალბათობით, ის ამ ქმედებას 

კიდევ გაიმეორებს.  

მეორე რიგში, ადამიანებს სჭირდებათ იმის დანახვა, თუ როგორ ეხმარება მათი ქმედება 

პრობლემის გადაჭრას. იმის განცდა, რომ მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები ვერაფერს 

შეცვლის, დიდი ალბათობით ადამიანებს ხელს ააღებინებს განზრახვაზე და უმოქმედობას 

გამოიწვევს. პოლ სლოვიცი, ორეგონის უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგი და 



                                                                                                                                                                          

 9 

გადაწყვეტილების მიღების კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, კოლეგებთან ერთად 

ამტკიცებს, რომ როდესაც ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ მათი ქმედებები ფუჭად ჩაივლის, 

ისინი ნაკლებად მიმართავენ ამ ქმედებებს. ამ შემთხვევაში, ნეგატიური გრძნობა სწონის იმ 

შესაძლო პოზიტიურ განცდას, რომელიც მათ შესაძლოა გასჩენოდათ კონკრეტული ქმედების 

განხორციელების შედეგად. ამ მდგომარეობას მკვლევარები „ფსევდო არაეფექტურობას“ 

უწოდებენ. ერთ-ერთი კვლევის საფუძველზე სლოვიცმა და მისმა კოლეგებმა აღმოაჩინეს, 

რომ ადამიანები უფრო ეხმარებიან ერთ გაჭირვებულ ბავშვს, ვიდრე ბავშვების ჯგუფს, 

რადგან ბავშვების რაოდენობის ზრდასთან ერთად მცირდება ეფექტიანობისა და ზეგავლენის 

მოხდენის განცდა. კიდევ ერთი კვლევის მიხედვით, რომლის მონაწილეებიც ეხმარებოდნენ 

მოშიმშილე ბავშვს, შემოწირულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა მას შემდეგ, რაც 

მონაწილეებმა გაიგეს, რომ მათი ქმედების მიუხედავად მაინც რჩებოდა მილიონობით 

მოშიმშილე ბავშვი. „პირადი შედეგიანობის რწმენა, ადამიანის აქტიურობის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია“, ამბობს სტენფროდის უნივერსიტეტის სოციალური 

ფსიქოლოგი ალბერტ ბანდურა. „ადამიანები რომ ფიქრობდნენ, რომ მათ ქმედებას შედეგი არ 

მოჰყვება, არაფრის გაკეთებას არ შეეცდებოდნენ“ 

მესამე რიგში, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ როგორ გააკეთონ ის, რის გაკეთებასაც სთხოვთ და 

გარდა ამისა, იოლად უნდა შეეძლოთ ამ ქმედების ინტეგრირება მათ ყოველდღიურ 

ცხოვრებასა და ჩვეულებებში. თუ თქვენ მოუწოდებთ ქმედებისკენ, რომელიც იოლად ვერ 

ინტეგრირდება თქვენი სამიზნე თემის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ან იოლად არ მიიღწევა, ამ 

ადამიანებმა შეიძლება უარი თქვან მის შესრულებაზე. როდესაც ფიქრობთ, თუ რა მოწოდება 

უნდა გამოიყენოთ გარკვეული მიზნის მისაღწევად, მნიშვნელოვანია იცოდეთ თუ რა წეს-

ჩვეულებები გააჩნია თქენს სამიზნე თემს და როგორია მათი ყოველდღიური რუტინა. ეს 

კარგად იცოდნენ ყინულით სავსე ვედროს გამოწვევის - სოციალურ მედიაში ვირუსივით 

გავრცელებული კამპანიის ავტორებმა. კამპანია მოუწოდებდა ადამიანებს თავზე 

გადაევლოთ ყინულიანი წყლით სავსე ვედრო და გაეზიარებინათ ამ აქტის ამსახველი ვიდეო 

სოციალურ ქსელში ამიოტროპული ლატერალური სკლეროზის (ALS) დამატებითი 

შესწავლისთვის თანხის მობილიზების მიზნით. ადამიანებს ჩვევად აქვთ ჩამოყვნენ ხოლმე 

საკუთარი სოციალური გვერდის ახალ ამბებს. თუ ადამიანებს მოუწოდებთ გადაიღონ 

ვიდეო, დაპოსტონ საკუთარ გვერდზე, ან გაიღონ თანხა და დაასახელონ მეგობრები იგივე 

კამპანიაში მონაწილეობისთვის, იგი სრულიად შეესაბამება უმეტესობა ჩვენგანის რუტინას. 

სანდერ ვან დერ ლინდენი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის სოციალური ფისქოლოგიის 

სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ კამპანიის წარმატება განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ იგი 

ეხმიანება ადამიანის გონების ფსიქოლოგიურ თვისებებს, მათ შორის სოციალური ჯგუფის 

ქცევის გაზიარებისა და ამ ჯგუფში დამკვიდრებული ნორმების დაცვის სურვილს, ასევე 

სურვილს, თავი ვიგრძნოთ კარგად რაიმე საქციელის ჩადენის შედეგად  - როგორც 

შინაგანად, ასევე გარეგანად - მოწონებებისა და კომენტარების შედეგად.  

როგორ გამოვიყენოთ ეს გამოცდილება: გადახედეთ თქვენს მიერ შედგენილ მოწოდებებს. 

როგორ ფიქრობთ, სთხოვთ თუ არა თემს მოიმოქმედოს რაიმე კონკრეტული და ისეთი, 

რომელიც შეესაბამება მათ ფასეულობებს, რაც მათ მიზანთან დააკავშირებს და რისი 

გაკეთებაც იციან?  
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პრინციპი #5: მოყევით უკეთესი ამბები  

ამბების მოყოლა საუკეთესო საშუალებაა მაშინ, როდესაც გვინდა, რომ ადამიანები ააღელვოს 

რაიმე კონკრეტულმა საკითხმა. ადამიანები, როგორც ჩანს, უკეთ იმახსოვრებენ ინფორმაციას, 

რომელიც ნარატიული ფორმითაა მიწოდებული. ამბებს უნიკალური ძალა გააჩნია ახალი 

პერსპექტივების გადმოსაცემად და შესაბამისად, კონტრარგუმენტების შესაძლებლობების 

მინიმიზაციასაც ახდენს. ამბები აძლიერებს თანაგანცდის გრძნობას და ამავე დროს, იპყრობს 

და ინარჩუნებს მსმენელების/მკითხველების ყურადღებას.  

თუ თქვენს მიერ მოყოლილ ამბავში გარკვეულ კონკრეტულ დეტალებს გამოტოვებთ, ამით 

თქვენს მსმენელს საშუალება მიეცემა საკუთარი გამოცდილებით შეავსოს სიცარიელე.  

ემორის უნივერსიტეტის ნეირომეცნიერი გრეგორი ბერნსი და მისი კოლეგები ამტკიცებენ, 

რომ მოთხრობის კითხვა ქმნის ახალ კავშირებს ტვინში ნეირონებს შორის, რაც აგრძელებს 

ამბავზე ფიქრის პროცესს მისი დასრულების შემდეგაც კი. როდესაც ჩვენ ვეცნობით 

დამატყვევებელ ამბავს, ჩვენ თითქოს ტრანსფორმაციას გავდივართ და ხშირად ისე გვახსოვს 

ამბის გმირების თავს გადახდენილი მოვლენები და განცდილი ემოციები, თითქოს საკუთრივ 

ჩვენი იყოს.  

მიუხედევად იმისა, რომ სოციალურ სექტორში უკვე კარგა ხანია აცნობიერებენ ამბების 

მნიშვნელობას, ბევრს მაინც არ სურს მათი გაზიარება. ისინი ამჯობინებენ მცირე ფორმატის 

საინფორმაციო ბიულეტენების ან მესიჯების გაზიარებას. ამბებს ყავს მოქმედი პირები, აქვს 

დასასწყისი, შუა ნაწილი და დასასრული, სიუჟეტი, მასში ვითარდება და წყდება 

კონფლიქტი. თუ თქვენ ამ ელემენტებს არ ჩართავთ, ჩათვალეთ, რომ ამბავს არ ყვებით.  

მეცნიერებმა და მონაცემთა მკვლევარებმა შეისწავლეს ათასობით ამბავი უნივერსალური 

თემების გამოვლენის მიზნით. როდესაც ჩვენ ვირჩევთ ამბებს, როგორც ადამიანებში 

კონკრეტული პრობლემის ან საკითხის მიმართ ზრუნვის განცდის გაღვიძების ინსტრუმენტს, 

ჩვენ უნდა განვსაზღვროთ რა სტრუქტურის ფაბულას ვირჩევთ. 2004 წელს გამოცემულ 

წიგნში შვიდი ძირითადი ფაბულა: რატომ ვყვებით ამბებს, ჟურნალისტი ქრისტოფერ ბუკერი 

გვიყვება რამდენიმე ძირითადი ფაბულის სტრუქტურის შესახებ, მაგალითად, „მონსტრის 

დამარცხება“, „სიღატაკიდან სიმდიდრემდე“ ან „სიმდიდრიდან სიღატაკემდე“, „ძიება“  და 

„მოგზაურობა და დაბრუნება“.  

როდესაც ადამიანები ისმენენ ამბავს, ისინი ეძებენ მინიშნებებს იმაზე, თუ როგორ 

განვითარდება ამბავი და ვინ არის მასში დადებითი პერსონაჟი. ცნობილი ფაბულები, 

მაგალითად, „სიღატაკიდან სიმდიდრემდე“ (გაიხსენეთ კონკიას ამბავი) სიუჟეტური ხაზი, 

მთხრობელს ეხმარება მიმართოს აუდიტორიის მოლოდინები იმ მოვლენების მიმართ, 

რომელიც განვითარდება და ასევე დაეხმაროს მას გადაწყვიტოს, ვის მხარეს უნდა იყოს. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ დროს, როდესაც თქვენ ცდილობთ კომუნიკაცია 

დაამყაროთ ისეთ აუდიტორიასთან, რომლისთვისაც ცოტა ან საერთოდ არაფერია ცნობილი 

თქვენთვის საინტერესო საკითხის შესახებ. მაგრამ, იმ აუდიტორიისთვის, რომელიც 

ზედმიწევნით კარგად ერკვევა ზემოხსენებულ საკითხში, შესაძლებელია უფრო ეფექტური 

გამოდგეს ისეთი სტრუქტურის გამოყენება, რომელიც ამბის მოულოდნელ განვითარებას და 
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სიურპრიზს სთავაზობს აუდიტორიას. ამგვარი გადაწყვეტა უფრო ეფექტიანი იქნება 

ყურადღების მისაპყრობად და ადამიანებში არ გამოიწვევს გადაღლას, რომელსაც ერთი და 

იგივე ამბის მრვალგზის მოსმენა იწვევს ხოლმე ადამიანებში.  

მაგრამ მხოლოდ ამ სხვადასხვა ფაბულის გამოყენება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ 

ადამიანები ბოლომდე ჩაერთვებიან იმ ამბავში, რომლის მოყოლაც გსურთ. ორგანიზაციები, 

რომლებმაც ამბები საკუთარი სტრატეგიის ნაწილად აქციეს, ხშირად იყენებენ ერთი და იგივე 

სტრუქტურის ფაბულებს, ემოციებსა და პერსონაჟების ტიპს, რის შედეგადაც, მათ მიერ 

შეთავაზებული ამბები აღარ არის საინტერესო. შეეცადეთ თქვენი სამიზნე თემის ყურადღება 

მიიქციოთ სიუჟეტური ხაზის მოულოდნელი განვითარებით, ნაკლებად გამოყენებული 

ფაბულის სტრუქტურითა და უჩვეულო პერსონაჟებით.  

კით ბაუნდი, ნოტინგემის უნივერსიტეტის მეცნიერი, რომელიც მედიასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს იკვლევს, საშინელებათა ფილმებზე მუშაობს. უფრო კონკრეტულად კი, იგი 

სწავლობს საშინელებათა ფილმებს და რჩევას აძლევს ფილმების შემქმნელებს, თუ როგორ 

გახადონ საკუთარი პროდუქტი უფრო საშიში. „ადამიანებს სურთ ნახონ ამბები, რომლებიც 

უკიდურესად მოულოდნელად ვითარდება“, ამბობს ბაუნდი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ჩვენ გვსიამოვნებს კომფორტის განცდა, როდესაც ვიცით თუ საით მიდის ამბავი. მაგრამ, 

მოულოდნელობა არის ის, რაც არ გვაძლევს ყურადღების მოდუნების საშუალებას.  ამის 

მსგავსად, MIT-ის მეცნიერებმა ახლახანს აღმოაჩინეს, რომ ყალბი ახალი ამბები უფრო 

სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე ისინი, რომლებიც სინამდვილეს ასახავს, რადგან ყალბი ამბები 

მოულოდნელობის ელემენტს შეიცავს. მათ ასევე დაადგინეს, რომ ადამიანები უფრო 

აზიარებენ ამბებს, რომლებიც იწვევს გაოცების ან ზიზღის გრძნობას.  

მიუხედავად იმისა, თუ რა ისწავლე საშუალო სკოლის წერის გაკვეთილებზე, ემოციურად 

ყველაზე დასამახსოვრებელი ამბები შეიძლება სულაც არ იყოს ის ამბები, სადაც ყველაფერი 

დეტალურად არის აღწერილი. შთამბეჭდავი მოთხრობები აუდიტორიისთვის ცარიელ 

სივრცეს ტოვებს და ამის მიღწევის ორი საშუალება არსებობს.  

ერთი მათგანი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ამბის ნაწილები თვითონ შეაერთოს. „[ეს იმას 

გავს] თითქოს აუდიტორია თვითონ ამზადებს საჭმელს“, ამბობს Pixar-ის დირექტორი და 

სცენარისტი ენდრიუ სტანტონი 2012 წლის TED talk-ის გამოსვლაში, სახელწოდებით „როგორ 

შევქმნათ ჭეშმარიტად დიდებული ამბავი“. „მათ უბრალოდ არ იციან, რომ თვითონ 

ამზადებენ სადილს. თქვენი, როგორც მეამბის საქმეა, რომ დაუმალო მათ ეს ამბავი. ჩვენ 

დაბადებით ვართ პრობლემის გადამჭრელები. ჩვენ დასკვნები გამოგვაქვს, რადგან სწორედ 

ამას ვაკეთებთ რეალურ ცხოვრებაში. სწორედ ეს, ინფორმაციის კარგად ორგანიზებული 

დამალვაა, რაც გვიზიდავს“. სტენტონის დაკვირვებებს ზურგს უმაგრებს აკადემიური 

ლიტერატურაც. მაგალითად, ერთ-ერთი კვლევის ფარგლებში, მონაწილეებს საშუალება 

მისცეს გაცნობოდნენ სამ ამბავს. ყველაზე საინტერესო სწორედ ის ამბავი აღმოჩნდა, 

რომელიც მონაწილეებმა თვითონ შეთხზეს მათთვის მიწოდებული ეპიზოდებისგან.  

რადგან ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას ვიყენებთ ამბავში ცარიელი ადგილების 

შესავსებად, ცალკეული ეპიზოდების მიზანმიმართული გამოტოვება საშუალებას მისცემს 

თქვენს აუდიტორიას საკუთარი გამოცდილება მოიშველიოს მათ შესავსებად - გამოიყენოს 
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ის, რაც მათთვის ცნობილი და ახლობელია. როდესაც 2015 წლის 2 სექტემბერს საბერძნეთის 

კუნძულ კოსის სანაპიროზე ზღვამ აილან კურდის პაწია სხეული გამორიყა, ეს ტრაგიკული 

მოვლენა ფოტოჟურნალისტის კადრში მოხვდა. ამბავი ელვის უსწრაფესად გავრცელდა და 

სირიელი ლტოლვილებისთვის შემოწირულობაც მკვეთრად გაიზარდა. რატომ დაიპყრო ამ 

სურათმა მსოფლიოს წარმოსახვა? შესაძლოა ეს მის უნივერსალურობას უკავშირდებოდეს. 

ჩვენ ვერ ვხედავდით ბავშვის სახეს. ვხედავდით უბრალოდ წითელ მაისურსა და ლურჯ 

მოკლე შარვალს, რომელიც ნებისმიერ ბავშვს შეიძლებოდა ცმოდა - მის ადგილზე 

შეიძლებოდა ნებისმიერი ბავშვი ყოფილიყო, მათ შორის ჩვენთვის საყვარელი ბავშვი.  

თუმცა, დეტალები მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ამბის 

ძლევამოსილების გამოყენებით დავეხმაროთ ადამიანებს ახალი პერსპექტივიდან შეხედონ 

ამა თუ იმ საკითხს. ისეთი პერსონაჟის ან სიტუაციის შევსებით კონკრეტული, ვიზუალური 

დეტალების დამატებით, რომელთა მიმართაც შესაძლოა აუდიტორიის წევრებს უკვე ქონდეთ 

წინასწარ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპული შეხედულებები, ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ მათ 

ახლებურად აღიქვან ადამიანი ან მოვლენა. როდესაც ვყვებით ამბებს სოციალური 

პრობლემების შესახებ, სოციალური გარემოებები, რომლებიც ქმნის ან გავლენას ახდენს 

პრობლემაზე, უნდა ქმნიდეს ჩვენი ამბის კონტექსტს - პრობლემა, რომლის დაძლევისკენაც 

მიისწრაფვის პროტაგონისტი. ახლახანს გარდაცვლილი შეფ-მზარეული, მწერალი და 

სატელევიზიო ჟურნალისტი ენტონი ბურდეინი სწორედ ამ მიდგომის ოსტატი გახლდათ. 

„უცნობი ადგილები“, რომლებიც ერთი შეხედვით საკვებსა და მოგზაურობას ეხებოდა, 

სინამდვილეში გახლდათ ავტორის მცდელობა მაყურებლისთვის წარედგინა უცნობი 

კულტურები, რომლებიც მანამდე ალბათ მხოლოდ ჩვენს წარმოსახვაში არსებობდნენ. ამავე 

დროს, გადაცემათა ეს ციკლი ეხებოდა უსამართლობას, სიღატაკეს, კონფლიქტებსა და 

ტრიუმფსაც კი.  

როგორ გამოვიყენოთ ეს მიდგომა: აქვს თუ არა თქვენს ამბებს დასაწყისი, შუა ნაწილი და 

დასასრული, თუ ის უბრალოდ მესიჯების ერთობლიობაა? რა ახალ პერსპექტივას შეიძენს 

თქვენი აუდიტორია ამ ამბების მოსმენის შედეგად? საკმარისად საინტერესოა თუ არა თქვენი 

ამბები და იმსახურებს თუ არა მსმენელს მაშინაც კი, როდესაც მას მაინცდამაინც არ 

ანაღვლებს ამ ამბების ძირითადი ხაზი? იყენებთ თუ არა ცარიელ და სავსე სივრცეებს 

იმისთვის, რათა თქვენმა მსმენელმა ახალი პერსპექტივიდან დაინახოს ის მოვლენები და 

საკითხები, რომლებიც, მათი აზრით, კარგად არის მათთვის ნაცნობი? 

ახალი პერსპექტივა 

თუ თქვენ აღმოაჩენთ, რომ თქვენი კომუნიკაციის სტრატეგია მაინცდამაინც კარგად არ 

მუშაობს, გაითვალისწინეთ შემდეგი: ადამიანები უმოქმედობას ამჯობინებენ არა იმიტომ, 

რომ მათ საკმარისი ინფორმაცია არ აქვთ, არამედ იმიტომ, რომ მათ მოცემული საკითხი ან არ 

ანაღვლებთ, ან არ იციან, რა უნდა მოიმოქმედონ. თუ თქვენ ამ პერსპექტივიდან შეხედავთ 

პრობლემას, თქვენ შეგეძლებათ შექმნათ სტრატეგია, რომელიც დაეხმარება ადამიანებს 

გაუჩნდეთ ზრუნვის შეგრძნება და რომლის მეშვეობითაც თქვენ ეტყვით მათ, თუ რა უნდა 

მოიმოქმედონ.  
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როდესაც ცდილობთ, რომ ეს სამყარო ცოტათი უკეთესი ადგილი გახდეს, არც ერთი წუთი და 

არც ერთი თეთრი არ გაქვთ დასაკარგი. თქვენი კომუნიკაციის რესურსების გამოყენება 

მხოლოდ იმისთვის, რომ გაავრცელოთ ინფორმაცია, უშედეგო აღმოჩნდება და თქვენ ვერ 

შეძლებთ დააინტერესოთ ადამიანები იმ საკითხებით, რომელთა გადაჭრისთვისაც თქვენ 

მუშაობთ. თუ თქვენ გსურთ, რომ შეიძინოთ მხარდამჭერები, თქვენ უნდა დააინტერესოთ 

ადამიანები და უჩვენოთ გზები, რომლებიც დაეხმარება მათ მიაღწიონ რეალურ ცვლილებას.  

 

  


