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კვირა I - სოციალური კვლევის ისტორიული წანამძღვრები: 
პოზიტივიზმი და ინტერპრეტაციონიზმი 

 

 

პოზიტივიზმი 

მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკური საბერძნეთიდან დღემდე 
პოზიტივიტიზმის თემა მუდმივად მეორდება დასავლური აზრის ისტორიაში, 
ისტორიულად ის მეცხრამეტე საუკუნის ფრანგ ფილოსოფოს ოგიუსტ 
კომტთან ასოცირდება. ის იყო პირველი მოაზროვნე, რომელმაც ეს სიტყვა 
ფილოსოფიური პოზიციიდან გამოიყენა (Beck 1979). მისი პოზიტივიზმი 
ქცევის შესწავლის საშუალებებად დაკვირვებასა და მსჯელობას იყენებს. 
ახსნა მეცნიერული აღწერის მეშვეობით ხდება. ოლდროიდი, ფილოსოფიის 
ისტორიისა და მეცნიერების მეთოდოლოგიის კვლევაში, (1986) წერს: 

      სწორედ კომტმა "გამოიგონა" ახალი მეცნიერება საზოგადოების 
შესახებ და მას ის სახელი დაარქვა, რომელსაც ასე მივეჩვიეთ.... 
სოციალური ფენომენები ფსიქოლოგიური (ან ბიოლოგიური) 
კანონებისა და თეორიების ჭრილში უნდა განხილულიყო და, 
ფიზიკური ფენომენების მსგავსად, ემპირიულად ყოფილიყო 
ნაკვლევი. Oldroyd (1986) 

კომტის პოზიციამ მიგვიყვანა პოზიტივიზმის ზოგად დოქტრინამდე, რომლის 
მიხედვითაც, მთელი ჭეშმარიტი ცოდნა სენსორულ გამოცდილებას 
ეყრდნობა და მხოლოდ დაკვირვებისა და ექსპერიმენტის მეშვეობით არის 
შესაძლებელი ამ ცოდნის გაზრდა. მიჰყვება რა ემპირიზმის ტრადიციებს, ის 
ზღუდავს კვლევაძიების ფარგლებს და რწმენას, თუ რა შეიძლება 
დადგინდეს უტყუარად, რითაც უარს ამბობს ცოდნის მხოლოდ მსჯელობით 
მიღების მეტაფიზიკურ და სპეკულაციურ მცდელობებზე. შედეგად 
ჩამოყალიბდა მოძრაობა, რომელსაც "ფაქტებსა და ბუნებრივ ფენომენებზე 
მტკიცე ორიენტაცია" ეწოდა (Beck 1979). 



      მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინს "პოზიტივიზმი" ფილოსოფოსები და 
სოციალური მეცნიერები იყენებენ, მისი რეზიდუალური მნიშვნელობა მაინც 
ყოველთვის სახეზეა და ნიშნავს, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერება 
კაცობრიობის მიერ დაგროვილი ცოდნის პარადიგმადაა აღიარებული. 
(Duncan 1968). აქ შედის გიდენსის (1975) მიერ იდენტიფიცირებული 
შემდეგი ურთიერთდაკავშირებული დაშვებები. პირველი, 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მეთოდოლოგიური პროცედურების 
გამოყენება პირდაპირ არის შესაძლებელი სოციალურ მეცნიერებებში. აქ 
პოზიტივიზმი სოციალური მეცნიერის, როგორც სოციალური რეალობის 
დამკვირვებლის, კონკრეტულ პოზიციას გულისხმობს. მეორე, სოციალურ 
მეცნიერთა კვლევა-ძიების საბოლოო პროდუქტის ფორმულირება 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაში არსებული ანალოგიური პროდუქტის 
ტერმინებით არის შესაძლებელი. ეს ნიშნავს, რომ მათი ანალიზი იმავე 
სახის კანონებითა და კანონისმაგვარი რეგულარობებით უნდა აღიწეროს, 
რომლებიც ბუნებრივ ფენომენთან მიმართებაშია დადგენილი. აქ 
პოზიტივიზმში მოიაზრება სოციალური მეცნიერების, როგორც საკუთარი 
საკვლევი საგნის ანალიტიკოსებისა და ინტერპრეტატორების, მკაფიოდ 
ჩამოყალიბებული გარკვეული მოსაზრება. პოზიტივიზმი ამტკიცებს, რომ 
მეცნიერება შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად იდეალურ ცოდნას 
გვაძლევს. თუმცა, პოზიტივიზმი ნაკლებად წარმატებულია ადამიანის 
ქცევის შესწავლის იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანის ბუნების 
განუზომელი სირთულე და სოციალური ფენომენების მოუხელთებელი და 
შეუმჩნეველი თვისებები წინააღმდეგობაში მოდის ბუნებრივი სამყაროს 
წესრიგთან და კანონზომიერებასთან. ეს ვითარება არსად ისეთი 
თვალსაჩინო არ არის, როგორც კლასისა და სკოლის კონტექსტში, სადაც 
სწავლების, სწავლისა და ადამიანური ურთიერთქმედების პრობლემები 
პოზიტივისტ მკვლევარს გიგანტური გამოწვევის წინაშე აყენებს. 
ფილოსოფიისა და მეცნიერების მეთოდოლოგიის ისტორიაში პოზიტივიზმის 
შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Oldroyd (1986). ახლა უფრო 
დეტალურად განვიხილოთ მისი ზოგიერთი მახასიათებელი. 

 

პოზიტივიზმისა და მეცნიერული მეთოდის კრიტიკა 
    მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერული საქმიანობა პოზიტივიზმის 
გამოყენებით წარმატებული გამოდგა, განსაკუთრებით, 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სფეროში, მისი ონტოლოგიური და 
ეპისტემოლოგიური საფუძვლები გარკვეულ წრეებში უწყვეტი და ზოგჯერ 
მწვავე კრიტიკის ქარცეცხლში ექცეოდა. XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან 
წინა პლანზე ფართოდ წამოიწია პოზიტივიზმის წინააღმდეგ აჯანყებამ და 



ევროპის ზოგიერთი საუკეთესო მოაზროვნე - ფილოსოფოსები, მეცნიერები, 
სოციალური კრიტიკოსები და ხელოვანები - მიიზიდა. არსებითად, ეს იყო 
რეაქცია მეცნიერთა მიერ აღწერილ ისეთL სამყაროზე, რომელიც, როგორც 
ისინი ამტკიცებდნენ, ძირს უთხრის სიცოცხლესა და გონებას. მიიჩნევდნენ 
რა სამყაროს ცოცხალ ორგანიზმად და არა მექანიკურ მანქანად, 
ანტიპოზიტივისტური შეტევის კონკრეტულ სამიზნეს წარმოადგენდა 
მეცნიერთა მიერ ბუნების მექანიკური და რედუქციონისტული ხედვა, 
რომელიც, თავისი არსით, სიცოცხლეს გაზომვადი და არა შინაგანი 
გამოცდილების ტერმინებით განმარტავს და გამორიცხავს არჩევნის, 
თავისუფლების, ინდივიდუალობისა და მორალური პასუხისმგებლობის 
იდეებს (მაგალითად, Nesfield-Cookson 1987). 

      პოზიტივიზმის მტკიცებების კიდევ ერთი კრიტიკა დანიელი 
ფილოსოფოსისგან, ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთი დამაარსებლისგან, 
სიორენ კირკეგორისგან მოდიოდა. კირკეგორს აინტერესებდა პიროვნებები 
და მათი საკუთარი თავის უმაღლეს დონემდე განვითარების რეალიზაციის 
მოთხოვნილება. პიროვნების პოტენციალის რეალიზება მისთვის იყო 
არსებობის საზრისი, რომელსაც იგი ხედავდა, როგორც "კონკრეტულსა და 
ინდივიდუალურს, უნიკალურსა და არარედუქცირებულს, რომელიც არ 
ექვემდებარება კონცეპტუალიზაციას" (Back 1979). ჩვენი ეპოქის 
დამახასიათებელი ნიშანი - დემოკრატიული მასის მენტალიტეტის რწმენა, 
გონების დომინირება, მეცნიერული და ტექნიკური პროგრესი - ეს 
ყველაფერი აფერხებს ამ მიზნის მიღწევას და ინდივიდის დეჰუმანიზაციას 
უწყობს ხელს. სურდა რა ადამიანების მათივე ილუზიებისგან 
განთავისუფლება, კირკეგორს ყველაზე მეტად ობიექტურობა აფიქრებდა. 
ამაში ის ქცევისა და აზროვნების წესების შემოღებას გულისხმობდა და, 
ასევე, მოიაზრებდა პიროვნების დამკვირვებლად გადაქცევას, რომელიც 
ადამიანის ქცევის წარმმართველი ზოგადი კანონების აღმოსაჩენად იყო 
მოწოდებული. ის ამტკიცებდა, რომ ადამიანებმა სუბიექტურობის 
შესაძლებლობა უნდა დაიბრუნონ. იგი სუბიექტურობას უწოდებდა 
ადამიანის უნარს, საკუთარი ურთიერთობა, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო 
ის, კვლევაძიების ფოკუსში მოექცია. განსხვავება, რომელსაც ის 
ობიექტურობასა და სუბიექტურობას შორის ხედავდა, შემდეგ ამონარიდშია 
მოცემული: 

      როდესაც ჭეშმარიტების საკითხი ობიექტური კუთხით დგება, 
რეფლექსია ანუ მსჯელობა ობიექტურად მიემართება 
ჭეშმარიტებისკენ, როგორც ობიექტისკენ, რომელთანაც კავშირი აქვს 
შემმეცნებელს. თუმცა, რეფლექსია არ ფოკუსირდება 
ურთიერთობაზე, არამედ - კითხვაზე, ჭეშმარიტია თუ არა ის, 



რასთანაც აქვს კავშირი შემმეცნებელს. მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა 
სუბიექტი ჭეშმარიტებასთან ნაზიარებად, თუ ობიექტი, რომელთანაც 
მას აქვს კავშირი, ჭეშმარიტია. როცა ჭეშმარიტების საკითხი 
სუბიექტური კუთხით დგება, რეფლექსია სუბიექტურად წარიმართება 
პიროვნების ურთიერთობის ბუნებისკენ. თუ ამ ურთიერთობის 
მოდუსი ჭეშმარიტებაშია, მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა, რომ ეს ინდივიდი 
ჭეშმარიტებას ეზიარა, თუნდაც მას ისეთ რაღაცასთან ჰქონდეს 
ურთიერთობა, რაც არ არის ჭეშმარიტი. (Kierkegaard 1974: 178) 

      კირკეგორისთვის "სუბიექტურობა და ჭეშმარიტების კონკრეტულობაა 
სინათლის მატარებელი. ნებისმიერი, ვინც მეცნიერებით ან წესებით 
მართული მორალის ერთგულია, სიბნელეში იმყოფება და ამ სიბნელიდან 
გამოყვანას საჭიროებს" (Warnock 1970). 

      სოციალური მეცნიერებების დეჰუმანიზაციის გამომწვევი გავლენები 
იონსის (1977) ინტერესთა სფეროშიც შედის. აღიარებს რა, მათ დიდ 
წვლილს ბევრი საკითხისთვის ნათლის მოფენაში, ის სერიოზულ 
შეშფოთებას გამოთქვამს სტატისტიკურ თეორიაზე დაფუძნებული 
რაოდენობრივი გაზომვისა (კვანტიფიკაციის) და გამოთვლების 
გამოყენების გზების თაობაზე. ის ამტკიცებს, რომ კვანტიფიკაცია 
კოლექტივიზმის ფორმაა, რომელიც დეპერსონალიზაციის რისკის 
მატარებელია. მას არაფერი აქვს სადავო კვანტიფიკაციასთან, როგორც 
ასეთთან, არამედ აშფოთებს, როდესაც ის თვითმიზანი ხდება - 
"მათემატიკის განშტოება და არა ჰუმანიტარული კვლევა, რომელიც 
ადამიანის ცხოვრების პირობების მყიფე გარემოებების შესწავლასა და 
ინტერპრეტაციას ესწრაფვის" (Ions 1977). ეს პოზიტივიზმის, როგორც 
ბუნების შესახებ ცნებების მათემატიზაციის, ჰორკჰეიმერისეულ 
(Horkheimer 1972) მძლავრ კრიტიკას ეხმიანება. 

      ობიექტური ცნობიერების კიდევ ერთი მძლავრი და დამაჯერებელი 
კრიტიკა როსზაკს (Roszak 1970; 1972) ეკუთვნის, რომელიც ამტკიცებს, 
რომ ობიექტურობის მაძიებელი მეცნიერება ჩვენ საკუთარ ჭეშმარიტ მე-
სთან და ბუნებასთან გაუცხოების ფორმას წარმოადგენს. ნებისმიერი 
ინტელექტუალური აქტივობის გამართლება იმ ეფექტში ძევს, რომელსაც ის 
ახდენს ჩვენ მზარდ გაცნობიერებულობასა და ცნობიერების ხარისხზე. 
ზოგიერთები ამტკიცებენ, რომ ეს ზრდა ჩვენ დროში იმ ფართო გავლენამ 
შეანელა, რომელიც პოზიტივისტურმა პარადიგმამ იქონია ჩვენი 
ინტელექტუალური ცხოვრების სფეროებზე. ჰოლბრუკი (Holbrook 1977), 
მაგალითად, ცნობიერებას ადამიანის არსებობის ცენტრში აყენებს და 
ძალზე შეფიქრიანებულია იმით, თუ რა მოსდის მას; პოზიტივიზმსა და 



ემპირიზმს კიცხავს შინაგანი სამყაროს, მორალისა და სუბიექტურობის 
არქონის გამო. 

პოზიტივიზმის სირთულე ისაა, რომ ის ადამიანის ქცევას პასიურად, 
არსებითად დეტერმინირებულად და გაკონტროლებულად მიიჩნევს და ამით 
ყურადღების მიღმა ტოვებს ინტენციას, ინდივიდუალიზმსა და 
თავისუფლებას. ამ მიდგომას იგივე სირთულეები აქვს, რაც ბიჰევიორიზმს, 
რომელიც ძლივს მოეგო გონს ჩომსკის (Chomsky 1959) გამანადგურებელი 
კრიტიკის შემდეგ, სადაც ის წერს, რომ ბიჰევიორიზმის ერთადერთი 
პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ქცევიდან გამოვიტანოთ დასკვნა 
მიზეზებზე, იმ სტიმულის იდენტიფიცირება, რომელმაც გამოიწვია ესა თუ ის 
რეაქცია - ესაა სტიმულ-რეაქციის სკინერისეული თეორიის სისუსტე. 
პოზიტივიზმთან დაკავშირებული ეს საკითხი სოციალურ თეორიაშიც 
წამოჭრის ნაცნობ პრობლემას, კერძოდ, დაძაბულობას აგენტობასა და 
სტრუქტურას შორის (Layder 1994): ადამიანები არ ახორციელებენ 
საქმიანობას - ინდივიდუალურ არჩევანსა და განზრახვას - საკუთარი 
სურვილით, მაგრამ არც მარიონეტებივით მარტივად და დეტერმინისტულად 
იქცევიან. 

 

 

პოზიტივისტური სოციალური მეცნიერების 
ალტერნატივები:  
ნატურალისტური მიდგომები 
 

 მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტივიზმის ოპონენტები სოციალური 
მეცნიერების ფარგლებში თავად ქმნიან აზრის სხვადასხვა სკოლას და 
თითოეულ ამ სკოლათაგანს თავისი მცირედით განსხვავებული 
ეპისტემოლოგიური თვალთახედვა აქვს, ყველა მათგანს აერთიანებს 
უარყოფა რწმენისა, რომ ადამიანის ქცევა ზოგადი, უნივერსალური 
კანონებით იმართება და საფუძვლად მდებარე კანონზომიერებებით 
ხასიათდება. მეტიც, ისინი თანხმდებიან, რომ სოციალური სამყაროს გაგება 
შესაძლებელია მხოლოდ ინდივიდის პოზიციიდან, რომელიც მიმდინარე 
საკვლევი ქმედების ნაწილს წარმოადგენს; ამასთან, პიროვნების მათეული 
მოდელი ავტონომიურია და არა ხელოვნული ვერსია, რომელსაც 
ამჯობინებენ პოზიტივისტი მკვლევრები. განყენებული, ობიექტური 
დამკვირვებლის თვალსაზრისის - ტრადიციული კვლევის სავალდებულო 



მახასიათებლის - უარყოფისას ანტიპოზიტივისტები ამტკიცებენ, რომ 
ინდივიდების ქცევის გაგება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ 
მკვლევარი მათ მსოფლმხედველობას გაიზიარებს: ინდივიდების ირგვლივ 
არსებული სამყაროს მათეული ინტერპრეტაციის გაგება შიგნიდან უნდა 
მოდიოდეს და არა გარედან. ამგვარად, სოციალური მეცნიერება 
განიხილება, როგორც სუბიექტური და არა - ობიექტური საქმიანობა; 
როგორც კონკრეტულ სპეციფიკურ კონტექსტში ადამიანების უშუალო 
გამოცდილებასთან მოპყრობის საშუალება; სადაც ხდება სოციალური 
რეალობის გაგება, ახსნა და დემისტიფიკაცია სხვადასხვა მონაწილის 
თვალთახედვით. მონაწილეები თავად განსაზღვრავენ სოციალურ 
რეალობას (Beck 1979). 

      ანტიპოზიტივისტურმა მოძრაობამ სოციალური მეცნიერების იმ 
შემადგენელ ნაწილებზე მოახდინა გავლენა, რომლებიც ჩვენ ყველაზე 
მეტად გვაინტერესებს, კერძოდ, ფსიქოლოგიაზე, სოციალურ 
ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაზე. ფსიქოლოგიის შემთხვევაში, 
მაგალითად, ბიჰევიორისტული და ფსიქოანალიზური სკოლების გვერდით 
ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის სკოლა ჩამოყალიბდა. წარმოიქმნა რა, 
როგორც მრავალი სოციალური და კულტურული გარემოსთვის 
დამახასიათებელი დეჰუმანიზაციის მზარდ გრძნობასთან დაპირისპირების 
სირთულის დახმარება/პასუხი, ის მიზნად ისახავდა პიროვნების, როგორც 
მთლიანის, შესწავლასა და გაგებას (Buhler and Allen 1972). ჰუმანისტი 
ფსიქოლოგები გვთავაზობენ ადამიანის მოდელს, რომელშიც ის 
პოზიტიური, აქტიური და მიზანდასახულია და, ამასთანავე, აქცენტს 
აკეთებს თავისივე მონაწილეობაზე საკუთარი ცხოვრებისეული 
გამოცდილების ფორმირებაში. ინტროსპექციითა და ჰიპოთეზების 
წამოყენებით დაკავებული მეცნიერები არ დგანან განზე. მათ ადამიანის 
ინტენციური და კრეატული ასპექტები აინტერესებთ. ჰუმნისტური 
ფსიქოლოგების თვალთახედვა, ბუნებრივია, მათ მეთოდოლოგიაშიც 
აისახა. ისინი ინდივიდების შესწავლას ანიჭებენ უპირატესობას და არა 
ჯგუფების და, აქედან გამომდინარე, იდეოგრაფიულ მიდგომას ამჯობინებენ 
და არა - ნომოთეტურს. ადამიანების განათლების სფეროში ამ 
მიმართულების ფილოსოფიის შეტანა კარლ როჯერსს ეკუთვნის.[1] 

      ანალოგიური განვითარება სოციალური ფსიქოლოგიის ფარგლებში 
"პიროვნებების მეცნიერების" მოძრაობაში შეგვიძლია დავინახოთ. ის 
ამტკიცებდა, რომ სხვების გასაგებად საკუთარი თავი უნდა გამოვიყენოთ 
და, პირიქით, სხვების ჩვენეული გაგება საკუთარი თავის წვდომის 
საშუალებაა - ადამიანის ანთროპომორფული მოდელი. ვინაიდან 
ანთროპომორფიზმი სიტყვასიტყვით ადამიანური ფორმისა და პიროვნების 



მინიჭებაა, კრიტიკას იწვევს ის, რომ ტრადიციული გაგებით სოციალურმა 
ფსიქოლოგიამ დღემდე ვერ შეძლო ადამიანის ისეთი მოდელის შექმნა, 
როგორიც ის სინამდვილეშია. როგორც ზოგიერთი მრუდედ მოაზროვნე 
კომენტატორი მოგვმართავდა, "მეცნიერული მიზნებისთვის ხალხს ისე 
მოეპყარით, თითქოს ისინი ადამიანები იყვნენ" (Harré and Secord 1972), 
გულისხმობდენენ, რომ ადამიანები უნდა განვიხილოთ ისეთ არსებებად, 
ვისაც ქცევის განხორციელებისას საკუთარი მოქმედებების მონიტორინგი 
და სტრუქტურირება შეუძლია. 

მიდგომა, რომელიც სოციალური ეპიზოდების ანალიზს თავად "აქტორების" 
ტერმინებით ახდენს, "ეთოგენური მეთოდის"6 სახელით არის ცნობილი. 
პოზიტივისტური სოციალური ფსიქოლოგიისგან განსხვავებით, რომელიც 
ყურადღების მიღმა ტოვებს ან ვარაუდებს გამოთქვამს სიტუაციების 
ინდივიდებისეული ინტერპრეტაციების შესახებ, ეთოგენურ სოციალურ 
ფსიქოლოგიას აინტერესებს, თუ როგორ ახდენენ ადამიანები თავიანთი 
სოციალურ სამყაროს კონსტრუირებას. ის მათი ქცევების მათეულ ახსნებს 
იკვლევს და ამით ცდილობს, გაარკვიოს, როგორ იქცეოდნენ ეს ადამიანები 
კონკრეტულ ვითარებაში. 

      როგორც პოზიტივისტური მიდგომის ალტერნატივები, სხვადასხვაგვარი 
ნატურალისტური, რაოდენობრივი და ინტერპრეტაციული მიდგომები 
კონკრეტული განმასხვავებელი ნიშნებით ხასიათდება: 

§ ადამიანები მიზანმიმართულები და შემოქმედები არიან, ისინი 
გააზრებულად მოქმედებენ და თავიანთ მოქმედებებსა და მათ 
შედეგებს გარკვეულ მნიშვნელობებს ანიჭებენ (Blumer 1969). 

§ ადამიანები აქტიურად აგებენ საკუთარ სოციალურ სამყაროს - 
ისინი არ არიან პოზიტივიზმის "კულტურული ნარკომანები" ან 
პასიური თოჯინები (Garfinkel, 1967; Becker 1970). 

§ სიტუაციები დენადი და ცვალებადია და არა - ფიქსირებული და 
სტატიკური; მოვლენები და ქცევა დროში ვითარდება და 
კონტექსტის ძლიერ გავლენას განიცდის - ისინი "სიტუაციური 
აქტივობებია". 

§ მოვლენები და ინდივიდები უნიკალურია, დიდწილად - 
არაგანზოგადებადი. 

§ მოსაზრება, რომ სოციალური სამყარო ბუნებრივ მდომარეობაში 
უნდა შეისწავლებოდეს, მკვლევრის მასში ჩარევის ან მისით 
მანიპულირების გარეშე (Hammersley and Atkinson 1983). 

§ შესასწავლი ფენომენების სისწორე ფუნდამენტურია. 



§ ადამიანები მოვლენების, კონტექსტებისა და სიტუაციების 
ინტერპრეტაციას ახდენენ და ამ მოვლენებზე დაყრდნობით 
მოქმედებენ (ეს ეხმიანება თომასის (Thomas 1928) ცნობილ 
გამონათქვამს, რომ თუ ადამიანები თავიანთ სიტუაციებს 
რეალურად აღიქვამენ, მაშინ რეალურია ამ სიტუაციების 
შედეგები - თუ მჯერა, რომ მაგიდის ქვეშ თაგვია, ისე მოვიქცევი, 
თითქოს მაგიდის ქვეშ თაგვი იყოს, განურჩევლად იმისა, ის იქ 
მართლა არის თუ არა (Morrison 1998)). 

§ ცალკეული მოვლენებისა და სიტუაციების მრავალგვარი 
ინტერპრეტაცია და ხედვითი კუთხე არსებობს. 

§ რეალობა მრავალშრიანი და კომპლექსურია. 

§ ბევრი მოვლენა ვერ დაიყვანება მარტივ ინტერპრეტაციებზე, 
შესაბამისად, არსებითია "გაჯერებული აღწერები" (Geertz 
1973ბ) და არა - რედუქციონიზმი, ანუ უპირატესობა ენიჭება 
გაჯერებულ აღწერებს, რომლებიც სიტუაციების 
კომპლექსურობას ასახავს. 

§ საჭიროა სიტუაციების შესწავლა მონაწილეების და არა - 
მკვლევრის პოზიციიდან. 

  

სოციოლოგიაში ანტიპოზიტივისტურ მოძრაობას სამი სკოლა წარმოადგენს 
- ფენომენოლოგია, ეთნომეთოდოლოგია და სიმბოლური 
ინტერაქციონიზმი. ამ სამ სკოლას ფენომენებით ანუ იმით დაინტერესება 
აერთიანებს, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში უშუალოდ შევიგრძნობთ და 
აქცენტს თვისებრივ და არა რაოდენობრივ მეთოდოლოგიაზე აკეთებს. მათ 
შორის არსებული განსხვავებები და თითოეული ფენომენის როლი საკლასო 
პროცესებისა და სკოლების კვლევაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ 
უფრო ფართო და დეტალურ განხილვას საჭიროებს. 

ორი ზოგადი ტერმინი ტრადიციულად გამოიყენება ამ ორი მიდგომის და 
თითოეულ მათგანში გაერთიანებული კატეგორიების აღსაწერად. ეს 
ტერმინებია "ნორმატიული" და "ინტერპრეტაციული". ნორმატიული 
პარადიგმა (ანუ მოდელი) ორ ძირითად წარმმართველ იდეას შეიცავს 
(Douglas 1973): პირველი, ადამიანის ქცევა არსებითად კანონზომიერია და 
მეორე, ის საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მეთოდებით უნდა 
იკვლეოდეს. ამის საპირისპიროდ, ინტერპრეტაციულ პარადიგმას ინდივიდი 
აინტერესებს. თუ ნორმატიული კვლევები პოზიტივისტურია, 
ინტერპრეტაციული პარადიგმის ფარგლებში შექმნილი ყველა თეორია 
ანტიპოზიტივისტურისკენ იხრება. როგორც ვნახეთ, ინტერპრეტაციული 
პარადიგმის კონტექსტში ძირითად მიზანია ადამიანური გამოცდილების 



სუბიექტური სამყაროს გაგება. აქ საკვლევი ფენომენების მთლიანობის 
შესანარჩუნებლად პიროვნების შიგნით შეღწევასა და ამ ფენომენების 
იქიდან გაგებას ცდილობენ; ეწინააღმდეგებიან გარეგანი ფორმისა და 
სტრუქტურის მიწერას, ვინაიდან ისინი დამკვირვებლის მოსაზრებებს 
ასახავენ და არა იმას, რაშიც რეალურად არის ჩართული აქტორი. 

      ახლა ამ ორ პარადიგმას შორის კიდევ ორ განსხვავებას შეგვიძლია 
შევეხოთ: პირველი "ქცევისა" და "ქმედების" ცნებებს უკავშირდება, ხოლო 
მეორე - "თეორიის" სხვადასხვა კონცეფციას. ნორმატიული პარადიგმის 
ცენტრალური ცნება ან ექსტერნულ, გარემოდან მომდინარე სტიმულებს 
(მაგალითად, მეორე ადამიანი, საზოგადოების მოთხოვნები) ეხება, ან - 
შინაგან სტიმულებს (მაგალითად, შიმშილი, მიღწევის მოთხოვნილება). 
ნებისმიერ შემთხვევაში ქცევის მიზეზი წარსულშია. ინტერპრეტაციული 
მიდგომები, თავის მხრივ, მოქმედებაზე ფოკუსირდება. ამას შეგვიძლია 
აზრის მქონე ქცევა ვუწოდოთ. ეს არის ინტენციური, მიმართული და ამიტომ 
მომავალზე ორიენტირებული ქცევა. მოქმედებები ჩვენთვის მხოლოდ მაშინ 
იძენს მნიშვნელობებს, თუ შეგვიძლია დავრწმუნდეთ, რომ აქტორებს 
განზრახული აქვთ თავანთი გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი 
ყოველდღიური ურთიერთქმედების დიდი ნაწილი სწორედ ასეთ საერთო, 
გაზიარებულ გამოცდილებას ეყრდნობა. 

      თეორიის მიხედვით, ნორმატიული მკვლევრები ადამიანის ქცევის 
ზოგადი თეორიების შექმნას ესწრაფიან და მათ დასაბუთებას კვლევის სულ 
უფრო გართულებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით ცდილობენ, 
რომლებიც, ზოგიერთების რწმენით, სულ უფრო და უფრო გვაშორებს 
გამოცდილებასა და ყოველდღიური სამყაროს გაგებას და აბსტრაქტული 
სამყაროსკენ მიგვაქანებს. მათთვის ბაზისურ რეალობას კოლექტივიზმი 
წარმოადგენს; ის გარეგანია, უცხოა აქტორისთვის და საზოგადოებაში, მის 
ინსტიტუტებსა და ორგანიზაციებში ვლინდება. თეორიის ვალია, თქვას, 
როგორ არსებობს რეალობა ამ ფორმებით, ან როგორ შეიძლება შეიცვალოს 
ისე, რომ უფრო ეფექტური გახდეს. მკვლევრის საბოლოო მიზანია, შექმნას 
ყოვლისმომცველი, ამომწურავი "რაციონალური სტრუქტურა", რომელსაც 
ადამიანისა და სოციალური ქცევის ასახსნელად გამოიყენებს. 

      რა ხდება ინტერპრეტაციული მკვლევრების შემთხვევაში? ისინი 
ინდივიდებით იწყებენ და მიზნად ისახავენ მათ ირგვლივ არსებული 
სამყაროს მათეული ინტერპრეტაციების გაგებას. თეორია აღმოცენდება და 
კონკრეტული სიტუაციებიდან წარმოიქმნება. ის კვლევის აქტით 
გენერირებულ მონაცემებზეა "დაფუძნებული" (Glaser and Strauss 1967). 
თეორია კი არ უნდა უსწრებდეს კვლევას, არამედ უნდა მოჰყვებოდეს მას. 
მკვლევრები უშუალოდ გამოცდილებასა და გაგებაზე მუშაობენ და მათზე 



აგებენ თეორიებს. ამ გზით მოპოვებულ მონაცემებში წარმოდგენილი იქნება 
იმ ადამიანების მოსაზრებები და მიზნები, ვისგანაც აიღეს ისინი. გარდა 
ამისა, ამ გზით მიღებული თეორია იმათთვის უნდა იყოს გასაგები, ვის 
მიმართაც გამოიყენება. ინტერპრეტაციულ ჩარჩოში მომუშავე 
მკვლევრისთვის მეცნიერული კვლევა-ძიების მიზანია, გაარკვიოს, თუ 
როგორ ხდება რეალობის დაწმენდვა ერთ მოცემულ დროსა და ადგილზე და 
შეადაროს იმას, თუ რა ხდება სხვა დროსა და ადგილზე. ამგვარად, თეორია 
მნიშვნელობების ნაკრებად ყალიბდება, რომელიც ადამიანების ქცევაში 
წვდომასა და გარკვევას ემსახურება. ეს თეორიები იმდენად განსხვავებული 
შეიძლება იყოს, რამდენადაც მრავალფეროვანია ადამიანების ხედვები და 
მოსაზრებები, რომელთა ასახსნელადაც არიან ისინი მოწოდებული. 
ინტერპრეტაციული პოზიციის თანახმად, ზოგადი თეორიის შექმნის იმედი, 
რომელიც ნორმატიულ შეხედულებას ახასიათებს, ადგილს უთმობს 
ადამიანის ქცევის მრავალწახნაგოვან ხატებს, რომლებიც იმდენად 
მრავალფეროვანია, რამდენადაც მათი ხელშემწყობი სიტუაციები და 
ვითარებები. 

 უამრავი თვისებრივი, ნატურალისტური მიდგომა არსებობს (Jacob 1987; 
Hitchcock and Hughes 1995). ჩვენ ამ სტილის კვლევის სამ მნიშვნელოვან 
"ტრადიციას" განვიხილავთ, ესენია _ ფენომენოლოგია, 
ეთნომეთოდოლოგია და სიმბოლური ინტერაქციონიზმი. ფართო გაგებით 
ფენომენოლოგია თეორიული თვალსაზრისია, რომელიც უშუალო 
გამოცდილების, როგორც უპირველესი ღირებულების, შესწავლას ემხრობა 
და ქცევას გამოცდილების ფენომენებით და არა გარეგანი, ობიექტური და 
ფიზიკურად აღწერილი რეალობით განპირობებულად მიიჩნევს (English 
and English 1958). მიუხედავად იმისა, რომ ფენომენოლოგები გარკვეული 
საკითხების ხედვით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ისინი თანხმდებიან 
საკითხებზე, რომელთაც კურტისი (Curtis 1978) ასახელებს და მათი 
ფილოსოფიური ხედვის განმასხვავებელ ნიშნებად მიიჩნევს: 

§ სუბიექტური ცნობიერების მნიშვნელოვნების რწმენა და მისი 
უპირატესობის განცდა; 

§ ცნობიერების, როგორც აქტიურისა და მნიშვნელობის მქონის, 
გაგება; 

§ მტკიცება, რომ არსებობს ცნობიერების გარკვეული 
სტრუქტურები, რომლითაც, გარკვეული სახის რეფლექსით, 
უშუალო ცოდნას ვიძენთ; ფენომენოლოგთა აზრთა 
სხვადასხვაობა იწყება იქიდან, თუ კონკრეტულად რა 
სტრუქტურებია ეს. 



     ფენომენოლოგიური მოძრაობის ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულების 
განვითარებას შეგვიძლია გავადევნოთ თვალი: ჩვენ მოკლედ 
მიმოვიხილავთ ორ მათგანს _ ჰუსერლის ტრანსცენდენტურ 
ფენომენოლოგიას და ეგზისტენციალურ ფენომენოლოგიას, რომელსაც 
ყველაზე კარგად, ალბათ, შულცი წარმოაჩენს. 

ჰუსერლი, რომელსაც მრავალი ავტორი ფენომენოლოგიის ფუძემდებლად 
მიიჩნევს, მეცნიერების საფუძვლის წყაროების კვლევით და საღი აზრის, 
ყოველდღიური ცხოვრების "ესე უნდა იყო"-ს ეჭვქვეშ დაყენებით იყო 
დაინტერესებული (იხილეთ Burrell and Morgan 1979). ამისათვის მან 
ცნობიერების ანალიზში ახალი მიმართულება შემოიტანა. მისი საყვარელი 
ფრთიანი ფრაზა იყო "უკან საგნებისკენ!", რაც მისთვის იმის გარკვევას 
ნიშნავდა, უშუალოდ ჩვენ როგორ ვხედავთ საგნებს და არა თავად ისინი 
როგორ მოგვეწოდებიან კულტურული და სიმბოლური სტრუქტურების 
მეშვეობით. სხვა სიტყვებით, მათ საფუძვლად მდებარე არსის დასანახად 
ყოველდღიური ცხოვრების მიღმა გახედვას გვთხოვენ. ჰუსერლი ამისათვის 
"სიტყვების ფრჩხილებში ჩასმას" ან სამყაროს ხედვის ჩვენთვის ჩვეული 
მეთოდების უარყოფას გვთავაზობს. ამ რედუქციის შემდეგ რაც რჩება, ეს 
ჩვენი ცნობიერებაა, რომელიც სამ ელემენტს მოიცავს: "მე", ვინც ფიქრობს, 
ამ მოაზროვნე სუბიექტის ფსიქიკური აქტები და მათი სამიზნე ობიექტები. 
შესაბამისად, ამ ეპოცჰé მეთოდის, როგორც მას ჰუსერლი უწოდებს, მიზანია 
ობიექტის სტრუქტურის იმგვარად დანაწევრება, რომ სამყაროს შესახებ 
ყოველგვარი ტენდენციური შეხედულებებისგან განვთავისუფლდეთ 
(იხილეთ Warnock 1970). 

 ფენომენოლოგიის მსგავსად, ეთნომეთოდოლოგიასაც ყოფითი ცხოვრების 
სამყარო აინტერესებს. მისი დამცველის, ჰაროლდ გარფინკელის 
სიტყვებით, ის აპირებს, რომ 

      პრაქტიკული აქტივობები, პრაქტიკული გარემოებები და 
პრაქტიკული სოციოლოგიური მსჯელობები ემპირიულ კვლევას 
დაუქვემდებაროს და ყოფითი ცხოვრების ყველაზე ბანალურ, 
ჩვეულებრივ აქტივობებს ისეთივე ყურადღება მიაპყროს, როგორსაც 
განსაკუთრებულ მოვლენებს უთმობენ ხოლმე და ისე შეისწავლოს, 
როგორც თვითმყოფადი ფენომენები. 
(Garfinkel 1967) 

      ის ამტკიცებს, რომ სოციალური სამყაროს მკვლევარი ვალდებულია, 
ეჭვქვეშ დააყენოს ამ სამყაროს რეალურობა და ვინაიდან სოციოლოგები 
ვერ ახერხებენ, რომ ადამიანის ქცევას უფრო მეტად სკეპტიკურად 
შეხედონ, მათ შექმნეს მოწესრიგებული სოციალური რეალობა, რომელსაც 



ბევრი არაფერი აქვს საერთო რეალურ სამყაროსთან. ამით ის კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს წესრიგის ბაზისურ სოციოლოგიურ ცნებას. 

      ამრიგად, ეთნომეთოდოლოგიას აინტერესებს, თუ როგორ ესმით 
ადამიანებს თავიანთი ყოფითი სამყარო. უფრო კონკრეტულად, ის 
ფოკუსირებულია იმ მექანიზმებზე, რომლითაც მონაწილეები ამყარებენ და 
ინარჩუნებენ ურთიერთობებს სოციალურ სიტუაციებში _ დაშვებები, 
რომლებსაც აკეთებენ, წესები, რომლებსაც იყენებენ და პრაქტიკები, 
რომლებსაც ითვისებენ. ასე რომ, ეთნომეთოდოლოგია სოციალური 
პროცესების გაგებას მათივე ტერმინებით ცდილობს; მას მიმდინარე 
პროცესები შიგნიდან აინტერესებს (იხილეთ Burrell and Morgan 1979). 

      ნებისმიერი სოციალური სიტუაციისთვის დამახასიათებელი "ეს ასე 
უნდა იყო"-ს დაშვებებისა და იმ გზების იდენტიფიცირებისას, რომლითაც ამ 
სიტუაციებში ჩართული ადამიანები თავიანთ აქტივობებს რაციონალურად 
ხსნიან, ეთნომეთოდოლოგები ისეთ ცნებებს იყენებენ, როგორიცაა 
"ინდექსურობა" და "რეფლექსურობა". ინდექსურობა შეეხება იმ გზებს, 
რომლითაც მოქმედებები და გამოთქმული დებულებები მათ წარმომქმნელ 
სოციალურ კონტექსტებს უკავშირდება და, ასევე, იმასაც, თუ როგორ ხდება 
მათი მნიშვნელობები, არა აუცილებლად ექსპლიციტურად, ღიად 
გაცხადებული, საერთო და საზიარო მონაწილეებისთვის. ამგვარად, 
ინდექსური გამონათქვამები ის აღნიშვნებია, რომლებსაც მონაწილეები 
მიაწერენ კონკრეტულ სოციალურ მოვლენას, რათა ამ მოვლენას 
რეალობაში მიუჩინონ ადგილი. რეფლექსურობა, მეორე მხრივ, შეეხება 
იმას, თუ როგორ არის ურთიერთდამოკიდებული სოციალური გარემოს 
ყველა ახსნა _ აღწერა, ანალიზი, კრიტიკა და ა. შ. და ამ ახსნების 
გამომწვევი სოციალური გარემოება. 

      მოსახერხებელია ერთმანეთისგან ორი ტიპის ეთნომეთოდოლოგების 
განსხვავება: ლინგვისტურისა და სიტუაციურის. ლინგვისტური 
ეთნომეთოდოლოგები ყოველდღიურ ცხოვრებაში სამეტყველო ენის 
გამოყენებასა და საუბრის სტრუქტურის ფორმირების გზებზე 
ფოკუსირდებიან. ისინი ანალიზში უფრო მეტად იყენებენ გამოუთქმელ, 
თავისთავად ნაგულისხმევ მნიშვნელობებს, ინდექსურ გამოთქმებს და 
საუბრის წარმართვის მეთოდი უფრო აინტერესებთ, ვიდრე ის, რაც 
რეალურად ითქვა. სიტუაციური ეთნომეთოდოლოგების მხედველობის 
ველში სოციალური აქტივობების უფრო ფართო სპექტრი ხვდება და იმის 
გაგებას ცდილობენ, როგორ აწესრიგებენ ადამიანები თავიანთ საარსებო 
სოციალურ კონტექსტებს. მათ აინტერესებთ, თუ როგორ ესმით და 
აწესრიგებენ ადამიანები თავიანთ გარემოს. მათი ემპირიული მეთოდის 
ნაწილია ყოფით სიტუაციებში მოწესრიგებული ნაგულისხმევი 



ელემენტების ცნობიერად და მიზანმიმართულად დანაწევრება, ან კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დაყენება, რათა საფუძვლად მდებარე მოქმედი პროცესები 
გამოავლინონ. 

      ამგვარად, ეთნომეთოდოლოგიის არსს დიდწილად სპეციფიკური 
ტექნიკებისა და მიდგომების ერთობლიობა ქმნის, რომლებიც იმის 
საკვლევად გამოიყენება, რასაც გარფინკელი (Garfinkel 1967) 
ყოველდღიური ცხოვრების "შესანიშნავ ინდექსურობას" უწოდებს. ეს 
ემპირიული კვლევისკენ გვიბიძგებს და აქცენტი, რომელსაც მონაწილეები 
შექმნილი სიტუაციის განუმეორებლობაზე აკეთებენ, არსებითად 
რელატივისტურია. მეთოდოლოგიის განვითარების აუცილებლობა და 
საველე სამუშაოები იმდენად პირველხარისხოვან ადგილს იკავებს მის 
მიმდევართა ინტერესებში, რომ ონტოლოგიის, ეპისტემოლოგიისა და 
ადამიანთა ბუნების მონათესავე საკითხებს იმაზე ნაკლები ყურადღება 
ეთმობა, ვიდრე, ალბათ, ისინი იმსახურებენ. 

      არსებითად, სიმბოლური ინტერაქციონალიზმის ცნება მიდის (Mead 
1934) შრომაში იღებს სათავეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტერმინი 
დაკავშირებულია შემდგომში ისეთი ცნობილი მკვლევრების სახელებთან, 
როგორებიც არიან ბლუმერი, ჰაგისი, ბეკერი და გოფმანი, ის არ 
წარმოადგენს ერთიან პოზიციას და ამიტომ არ მოიცავს ამ მიდგომის ყველა 
მომხრის საერთო დაშვებებსა და ცნებებს. თუმცა, ჩვენი მიზნებისთვის, 
შესაძლებელია სამი ძირითადი პოსტულატის გამოყოფა, რომელთაც ვუდსი 
(1979) შემდეგნაირად აყალიბებს: პირველი, ადამიანები საგნების მიმართ 
იმ მნიშვნელობების საფუძველზე მოქმედებენ, რომელსაც თავად ანიჭებენ 
მათ. ადამიანები ორ განსხვავებულ სამყაროში ცხოვრობენ: "ბუნებრივ" 
სამყაროში, სადაც მათ ლტოლვები და ინსტინქტები აერთიანებთ, 
გარესამყარო კი მათგან დამოუკიდებლად არსებობს და სოციალურ 
სამყაროში, სადაც ისეთი სიმბოლოების არსებობა, როგორიც სამეტყველო 
ენააა, მათ საგნებისთვის მნიშვნელობების მინიჭების შესაძლებლობას 
აძლევს. სწორედ მნიშვნელობის მინიჭება, ინტერპრეტაციის ეს უნარი ხდის 
მათ გამორჩეულად ადამიანურს და სოციალურს. მაშასადამე, 
ურთიერთქმედებები ფოკუსირდება სუბიექტური მნიშვნელობების 
სამყაროზე და იმ სიმბოლოებზე, რომლებიც წარმოქმნიან და წარმოადგენენ 
ამ მნიშვნელობებს. ეს არ ნიშნავს რაიმე აპრიორულ დაშვებებს იმის 
შესახებ, თუ რა ხდება ორგანიზაციაში და, ფაქტობრივად, სერიოზული 
უპირატესობა ენიჭება შიგნით მყოფთა საკუთარ ინტერპრეტაციებს. 
ამგვარად, თუ მოსწავლეები უმეტესწილად "მოწყენილები არიან", 
"უსაქმურობენ", "ხარხარებენ" და ა. შ., ინტერაქციონისტები ამ პროცესების 
თვისებებისა და განზომილებების შესწავლას ისურვებდნენ. 



      მეორე, სიმბოლოების გამოყენებით ობიექტებისადმი მნიშვნელობების 
მინიჭება უწყვეტი პროცესია. მოქმედება არ არის, უბრალოდ, ისეთი 
ფსიქოლოგიური თვისებების შედეგი, როგორიცაა იმპულსები, 
დამოკიდებულებები ან პიროვნებები, ანდა ისეთი გარეგანი სოციალური 
ფაქტებით განპირობებული, როგორიცაა სოციალური სტრუქტურები ან 
როლები, არამედ მას წარმოქმნის მნიშვნელობების მინიჭების უწყვეტი 
პროცესი, რომლის მიმდინარეობა მუდმივად ცვალებადი და შეცვლას 
დაქვემდებარებულია. ინდივიდი აგებს, აერთიანებს, აფასებებს დადებით 
და უარყოფით მხარეებს, შესწორებები შეაქვს მათში და მიდის 
შეთანხმებამდე. 

      მესამე, ეს პროცესი სოციალურ კონტექსტში მიმდინარეობს. ინდივიდები 
საკუთარ ქმედებებს სხვათა ქმედებების მიხედვით აგებენ. ისინი ირგებენ 
"სხვების როლს", იგონებენ "სხვებისგან" მოსალოდნელ პასუხებს 
"თავიანთთვის" მისაღები ვარიანტის მიხედვით. ისინი წარმოიდგენენ, თუ 
როგორ სურთ სხვებს, რომ იმოქმედონ ან როგორ მოქმედებდნენ ისინი ამა 
თუ იმ სიტუაციაში და, ასევე, თავად როგორ მოიქცეოდნენ ისეთივე 
სიტუაციაში. მათ შეიძლება სცადონ, "მართონ" მათ მიერ სხვებზე 
მოხდენილი შთაბეჭდილებები, დადგან "წარმოდგენა", შეეცადონ, გავლენა 
მოახდინონ "სიტუაციის სხვებისეულ განსაზღვრებაზე". 

      ნაცვლად იმისა, რომ ფოკუსირება მოახდინონ ინდივიდზე და, 
შესაბამისად, მის პიროვნულ მახასიათებლებზე, ანდა იმაზე, თუ როგორ 
იწვევს სოციალური სტრუქტურა ან სოციალური სიტუაცია ინდივიდის 
ქცევას, სიმბოლური ინტერაქციონისტები ყურადღებას წარმართავენ 
ურთიერთქმედების ბუნებისკენ, ადამიანებს შორის მიმდინარე დინამიკური 
აქტივობებისკენ. თავად ურთიერთქმედებაზე, როგორც შესწავლის 
ერთეულზე ფოკუსირებისას სიმბოლური ინტერაქციონისტი ადამიანის 
უფრო აქტიურ ხატს ქმნის და უარს ამბობს პასიურ, დეტერმინირებულ 
ორგანიზმზე. ინდივიდები ურთიერთქმედებენ; საზოგადოებები 
ურთიერთქმედებაში ჩართული ინდივიდებისგან შედგება. ადამიანები 
უწყვეტად განიცდიან ცვლილებებს ურთიერთქმედებაში და საზოგადოება ამ 
პროცესის მეშვეობით იცვლება. ურთიერთქმედება მოიაზრებს ადამიანებს, 
რომლებიც ერთმანეთთან მოქმედებენ, ითვალისწინებენ ერთმანეთს, 
მოქმედებენ, აღიქვამენ მოქმედებას, მის ინტერპრეტაციას ახდენენ და ისევ 
მოქმედებენ. შესაბამისად, უფრო დინამიკური და აქტიური ადამიანის 
სურათი იხატება და არა, მხოლოდ სხვებზე მორეაგირე აქტორის. ვუდსი 
(1983: 15 – 16) სიმბოლური ურთიერთქმედების ძირითად მომენტებს 
შემდეგნაირად აჯამებს: 

§ ინდივიდები, როგორც საკუთარი ქმედებების კონსტრუქტორები; 



§ მე-ს სხვადასხვა მდგენელი და მათი ურთიერთქმედების გზები; 
საკუთარი თავისთვის გაკეთებული მინიშნებები; მინიჭებული 
მნიშვნელობები; ერთი სიტყვით, სუბიექტური მნიშვნელობების 
სამყარო; სიმბოლოები, რომლითაც ეს მნიშვნელობები იქმნება 
და გამოისახება; 

§ შეთანხმების პროცესი, რომლითაც უწყვეტად იქმნება 
მნიშვნელობები; 

§ სოციალური კონტექსტი, რომელშიც ისინი ჩნდება და საიდანაც 
მომდინარეობს; 

§ "სხვების როლის" მორგება დინამიკური ცნებაა, რომელიც 
მოიცავს იმის წარმოდგენას/წარმოსახვას, თუ როგორ სურთ, 
რომ იმოქმედონ, ან როგორ მოქმედებდნენ სხვები მოცემულ 
სიტუაციაში და თავად ინიდივიდები რას გააკეთებდნენ იმავე 
სიტუაციაში _ ინდივიდები თავიანთ ქმედებებს სხვების 
ქმედებების მიხედვით აგებენ. 

      ფენომენოლოგიური, ეთნომეთოდოლოგიური და სიმბოლური 
ინტერაქციონისტული თვალსაზრისების საერთო მახასიათებელი, 
რომელიც განსაკუთრებით მიმზიდველს ხდის მათ განათლების სფეროში 
მოღვაწე წარმოსახვითი მკვლევრისთვის, არის ის, რომ ისინი ბუნებრივად 
ერგებიან საკლასო ოთახებსა და სკოლებში მიმდინარე მრავალ ქმედებას. 
კიდევ ერთი მახასიათებელი იმ სიტუაციების ერთიანობის შენარჩუნების 
მეთოდია, რომელშიც მათ იყენებენ. ამ შემთხვევაში მკვლევრის გავლენა 
სიტუაციის სტრუქტურირებაში, ანალიზსა და ინტერპრეტაციაში გაცილებით 
ნაკლებია, ვიდრე ეს ტრადიციულად ორიენტირებული კვლევის 
შემთხვევაში იქნებოდა. 

 კრიტიკოსებს ბევრი დრო არ დაუკარგავთ იმაზე, რას მიიჩნევენ ამ ახალი 
თვისებრივი მიდგომის სისუსტედ. მათი მტკიცებით, არ შეიძლება იმის 
უარყოფა, რომ ჩვენ გვერდით მყოფი ადამიანების მოქმედებების გასაგებად 
საჭიროა მათი განზრახვების ცოდნა, რაც, ცხადია, სოციალური 
მეცნიერების მიზანია. როგორც რექსი (1974) წერს: 

მართალია, სოციალური რეაქციების და ინსტიტუტების პატერნები, 
შესაძლოა, სიტუაციების აქტორებისეული განსაზღვრების პროდუქტი 
იყოს, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ამ აქტორებს მცდარი 
წარმოდგენები ჰქონდეთ ამ სიტუაციებზე და სოციოლოგების 
მოვალეობა ობიექტური ხედვის კუთხის ძიება იყოს, რომელიც სულაც 
არ არის აუცილებელი, რომ მონაწილეებისას თანხვდებოდეს... ჩვენ 
არ უნდა შევიზღუდოთ ასე მარტივად მხოლოდ იმ... სოციალური 



რეალობით, რომელსაც თავად მონაწილე აქტიორები გვთავაზობენ. 
(Rex 1974) 
 

  


