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Summary

This research - "The functions of the mass media during the election period 
(2008, 2012, 2013 and 2014 years) based on the Georgian media" – is dedicated to 
the functions and duties of the so-called "fourth power" during the period, which 
has particular and high importance to the modern society. In this case we mean 
election period. As it known, during the election campaign the political situation is 
always very tense, and all the candidates are trying to receive maximum support of
the voters. 

In such period mass media receives special importance, because without it 
(and its functions) political parties or individual candidates have no chance or 
opportunity to deliver their political messages to the population. 

In our opinion during above mentioned period the political function of 
mass media holds the leading position. This is a weapon for the politicians as well 
as for journalists. This was clearly seen during the parliamentary elections held in 
Georgia in 2012, when two main broadcasting companies - "Rustavi 2" and 
"Channel 9" – openly carried political interests of two leading political parties. The 
first one – of the "United National Movement" and the second – of the new 
coalition "Georgian Dream".

We can assume, that our hypothesis about the priority role of the political 
function of media may be disputed. But in Georgia both population and mass 
media is over-politicized, that’s why this fact should not cause any surprise.

In order to identify how the political function “works” during the pre-
election period, we have studied four election campaigns, that were conducted in 
Georgia conducted - the 2008 presidential elections, the 2012 parliamentary
elections, 2013 presidential elections and the 2014 local government elections. 

As you know, a lot of researches had been conducted on the topic of mass 
media functions (but not on the specifically political function). That’s why we 
tried to present a different approach towards this function and connect it to the 
media-monitoring. We choose such way in order to identify which political forces  
are in favor of the Georgian media and did it through the TV, press and radio 
stations long-term media-monitoring.  

Media-monitoring is a new “field of the study” not only in Georgia, but also 
in Europe. During this research we had carried out both quantitative and 
qualitative observations. It is considered, that TV-channels, radio and press media-
monitoring clearly reflects the development, improved (or worsened) level of 
coverage, how journalists perform their assigned functions and responsibilities. 
The methodology developed specifically for the elections, in order to reflect the 
depth of media pluralism and diversity of the pre-election campaign, to identify 
priority issues and the issues that remain behind the coverage.

This research shows how closely are related mass media and politics. 
Therefore, is this work one can find the elements media and political technologies 
peculiar synthesis. Is clearly shown, how media's one function during the 
particular period of time upstage or transform the rest of the functions.



4

If earlier all the functions of mass media had their particular aim, now we 
see their synthesis and the formation of the new features. Modern media also has 
serious problem – the misinterpretation of the journalism’s fundamental functions. 
The kind of "journalistic permissiveness syndrome” appears that can have the 
sharply negative impact on the development of this sphere. This fact is one of the 
reasons of our research’s topics relevance. It was necessary to analyze still 
unexplored directions, which includes the features of the media influence on 
public opinion in the pre-election period.

Another important part of the research is the so-called "new media" - social 
networks - which has already become a competitor to the traditional media 
outlets. This “new media”, opposed to television, radio and press, has one major 
advantage - it is interactive. The user is in the epicenter of the event. He / she can 
publicly express his / her opinion about any politician, give him / her advice, praise 
or criticize. That is why the "new media" in such short period became 
unprecedented popular.

The survey also revealed the growing influence of "new media" on our 
society. The political role of social media has one more important aspect. It’s 
totally mobilized in the hands of politicians and this fact may contain some 
threats. When it comes to traditional media, political parties / candidates still have 
some objective constraints - no politician can be on TV whole day. But they can do 
this via social networks. Especially now, when "Facebook" launched the new 
service – live stream. That why the "new media" has become the first - and right 
now the only - media, which political function is controlled by politicians.
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება

თემის აქტუალობა: XXI საუკუნეში მასმედიამ უპრეცედენტო

გავლენა მოიპოვა და იქცა ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების

განუყოფელ ნაწილად. მედია დღეს ფუნდამენტურ როლს ასრულებს

საზოგადოებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ კამპანიების

ჩატარებაში - საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ადგილობრივი

თვითმმართველობის არჩევნებზე. სწორედ მედიას უკავია ცენტრალური

ადგილი საარჩევნო აგიტაციაში.  

თანამედროვე ქართული მასმედიის მთავარი პრობლემა გახდა 

ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის უკმარისობა. ტელევიზიები 

ხშირად ვიწრო პარტიულ ინტერესებს იცავდნენ და ამას აკეთებდნენ 

აბსოლუტურად ღიად. მის მაგალითი გახდა 2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები, სადაც ორი ძირითადი ტელეკომპანია - „რუსთავი 2“ და „მეცხრე 

არხი“ - ღიად ატარებდა ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის ინტერესებს. 

პირველი - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, ხოლო მეორე - კოალიცია 

„ქართული ოცნების“. 

წინასაარჩევნო პერიოდში ჟურნალისტიკის და მასმედიის 

ფუნქციების რეალიზების საკითხი განსაკუთრებულ სენსიტიურობას იძენს. 

სამწუხაროდ ქვეყანაში არ არის ჯერ დამკვიდრებული აღნიშნულ 

პერიოდში მუშაობის წესები. აქედან გამომდინარე, ხშირია შემთხვევები, 

როდესაც ეთერში (ან გაზეთ / ჟურნალების ფურცლებზე) გადაუმოწმებელი 

ინფორმაცია აღმოჩნდება ხოლმე.  

სადისერტაციო კვლევაში ჩვენ შევეცადეთ გაგვეანალიზებინა, თუ 

როგორ მიმდინარეობს საქართველოში წინასაარჩევნო კამპანიები - იქნება ეს 

პრეზიდენტის, პარლამენტის თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნები. კვლევა მოიცავს ქვეყანაში ჩატარებულ ოთხ წინასაარჩევნო 

კამპანიას: 

 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები;

 2012 წლის საპარლამენტო რჩევნები;
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 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები;

 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.

მასმედიის განვითარების პარალელურად გარკვეული 

ტრანსფორმაცია განიცადეს მის ფუნქციებმაც. თუ ადრე ყველა ფუნქციას 

ჰქონდა კონკრეტული მიზანი, დღეს სახეზეა მათი სინთეზი და ამის 

ხარჯზე ახალი ფუნქციების ჩამოყალიბება. ჩვენს კვლევაში გამოყოფილია 

მედიის პოლიტიკური ფუნქცია, რადგან პოლიტიკური პროცესების 

განვითარებისას სწორედ ის ასრულებს „წამყვან როლს“ ქვეყანაში 

მიმდინარე მედია-პროცესებში.       

მასმედიაში ასევე საკმაოდ მწვავედ დგას ჟურნალისტიკის 

ფუნდამენტური ფუნქციების არასწორი ინტერპრეტაციის პრობლემა. 

გაჩნდა თავისებური „ჟურნალისტური დაუსჯელობის სინდრომი“, რამაც 

სფეროს განვითარებაზე მკვეთრად ნეგატიური გავლენა იქონია. ამ 

ფაქტორმა გარკვეულწილად განაპირობა ჩვენი ნაშრომის აქტუალობაც. 

გაჩნდა საჭიროება გავაანალიზოთ მასმედიის ბოლომდე ჯერ შეუსწავლელი 

მიმართულება, რომელიც გულისხმობს მედიის ზეგავლენის 

თავისებურებებს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე წინასაარჩევნო 

პერიოდში. სწორედ არჩევნების დროს მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები პოლიტიკური პარტიებისა და ცალკეული კანდიდატების 

მთავარ იარაღად გვევლინება, ხდება საზოგადოების აზრით მანიპულირება. 

ჩამოთვლილი პრობლემებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ 

საჭიროა ისეთი ინსტრუმენტების შემუშავება, რომელთა მეშვეობითაც 

შესაძლებელი იქნება მედიის დაცვა ამგვარ ქმედებებისგან და 

ამავდროულად ცენზურის თავიდან აცილება. ასეთ ინსტრუმენტად ჩვენ 

მივიჩნევთ მედია-მონიტორინგს (ამის დასამტკიცებლად სადისერტაციო 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ იქნა ოთხი წინასაარჩევნო კამპანიის 

მონიტორინგი). 

სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში დაკვირვება მოხდა ყველა სახის 

მედიასაშუალებებზე (პრესა, რადიო, ტელევიზია და ინტერნეტი (ე.წ. 

„ახალი მედია“)), რათა დაგვედგინა, თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი 



7

წინასაარჩევნო პერიოდში და რამდენად ეფექტურად იყენებდნენ საკუთარ 

პოლიტიკურ ფუნქციებს. 

ბეჭდვითი მედია ათწლეულების მანძილზე პოლიტიკოსების მთავარ 

იარაღად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა, არ არსებობს საკანონმდებლო 

ნორმატიული წესები, რომელიც ეხება პრესის მიერ არჩევნების გაშუქებას. 

ის ექვემდებარება ზოგადი თავისუფლებებისა და ამ თავისუფლებათა 

შეზღუდვის კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. ისევე, როგორც სხვა 

ქვეყნებში, ბეჭდვითი მედია ზოგჯერ ამა თუ იმ პოლიტიკური 

ორიენტაციის გამომხატველია. ჩვენ ვეცადეთ განსხვავებული პოლიტიკური 

ორიენტაციის გაზეთებისა და ჟურნალების მასალების კვლევა 

ჩაგვეტარებინა, რათა გამოგვევლინა, თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი 2012 

წლის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, დაკვირვება მოხდა 9 ბეჭდურ 

გამოცემაზე (გაზეთები „რეზონანსი“, „24 საათი“, „კვირის პალიტრა“, 

„კვირის ქრონიკა“, „ალია“, „ასავალ-დასავალი“ და ჟურნალები „ტაბულა“, 

„გზა“, „სარკე“).

კვლევის შემდეგი ობიექტი არის რადიო. სამწუხაროდ, თანამედროვე 

რადიომსმენელი ამ მედიასაშუალებას ძირითადად მუსიკის ან გასართობი 

გადაცემების მოსასმენად იყენებს. აქედან გამომდინარე რადიოსადგურების 

საინფორმაციო გამოშვებებს საკმაოდ დაბალი რეიტინგი აქვთ. შესაბამისად 

წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების თვალსაზრისით პოლიტიკოსები 

რადიოზე ნაკლებ აქცენტს აკეთებენ და რადიო-გადაცემებში 

მონაწილეობაზე ხშირად უარს ამბობენ. მონიტორინგისათვის ჩვენ 

შევარჩიეთ ქვეყანაში მომუშავე 5 ყველაზე მაღალრეიტინგული 

რადიოსადგურის საინფორმაციო გამოშვებები („რადიო 1“ 

(„საზოგადოებრივი მაუწყებელი“), „რადიო ფორტუნა“, „რადიო უცნობი“, 

„რადიო იმედი“ და „რადიო პალიტრა“).    

ტელევიზია წარმოადგენს ჩვენი კვლევის მესამე და ყველაზე 

მნიშვნელოვან ობიექტს, რადგან საქართველოს მოსახლეობის 

აბსოლუტური უმრავლესობა ინფორმაციას პოლიტიკურ სიახლეების 

შესახებ იღებს სწორედ ტელეარხებიდან. ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ 

ტელეკომპანიების მიერ გაშუქებული ოთხი წინასაარჩევნო კამპანია. 

დაკვირვება მოხდა 7 ტელეკომპანიაზე ( „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, 
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„რუსთავი 2“, „იმედი“, „მაესტრო“, „მეცხრეარხი“, „კავკასია“, „აჭარის 

ტელევიზია“). 

კვლევის მეოთხე და ბოლო ობიექტი არის „ახალი მედია“ -

სოციალური ქსელები. ინტერნეტ - ტექნოლოგიების განვითარებამ

მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია ცხოვრების ყველა სფეროზე. მათ შორის

მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებზე. ტრადიციული

მედიასაშუალებებისგან განსხვავებით „ახალ მედიას“ აქვს ერთი უმთავრესი

უპირატესობა - ის არის ინტერაქტიული. მომხმარებელი თვითონ ხდება

მოვლენის ეპიცენტრში. მას შეუძლია ნებისმიერ პოლიტიკოსზე საჯაროდ

დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, მისცეს მას რჩევა, შეაქოს ან

გააკრიტიკოს. სწორედ ამიტომ გახდა „ახალი მედია“ რეკორდულად მოკლე

პერიოდში უპრეცედენტოდ პოპულარული. ჩვენ ვეცადეთ შეგვესწავლა, თუ

როგორ აყალიბებს ეგრედ წოდებული „ახალი მედია“ პოლიტიკოსების

იმიჯს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს 2012, 2013 და 2014 წწ. საქართველოში

ჩატარებული არჩევნების მაგალითზე. 

კვლევის მეთოდები: სადისერტაციო ნაშრომში დეტალურად არის 

აღწერილი, თუ რა ადგილს იკავებს მედია არჩევნების პროცესში და რა 

ეტაპები არის გასავლელი პოლიტიკური წარმატების მისაღწევად. კვლევის 

ჩასატარებლად გამოყენებულ იქნა შემდეგი მეთოდები: 

 შედარებითი ანალიზი;

 კონტენტ - ანალიზი;

 დაკვირვება;

 სოციოლოგიური გამოკითხვა;

 ინტერვიუები. 

კვლევის შედეგების მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომსი

კომპლექსურად იქნა შესწავლილი საქართველოს წინასაარჩევნო

კამპანიების სპეციფიკა, აღნიშნულ პოლიტიკურ პროცესში მასობრივი

ინფორმაციის საშუალებების როლი და ჩართულობა - როგორც

ტრადიციული, ისე „ახალი“ მედიის. ასევე წარმოვადგინეთ გრძელვადიანი

მედია-მონიტორინგის შედეგები და კონკრეტული რეკომენდაციები -
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როგორც დაკვირვების ობიექტებისათვის (ტელევიზია, პრესა, რადიო, 

„ახალი მედია“), ისე სუბიექტებისათვის (პოლიტიკური კანდიდატები / 

პარტიები). 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს მედიის პოლიტიკური

ფუნქციის ცალკე გამოყოფასა (როგოც ყველაზე მნიშვნელოვანის

თანამედროვე მასმედიის პირობებში), მის დაკავშირებას მედია-

მონიტორინგთან და აღნიშნული კავშირის გამოვლინებაში კონკრეტულ

პრაქტიკულ მაგალითებზე.

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულება: წარმოდგენილი 

ნაშრომის საფუძველზე შესაძლებელი არის მედია-მონიტორინგის -

როგორც ცალკეული სფეროს დანერგვა, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ეს არის 

უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

ობიექტურობის ასამაღლებლად და მედიის პოლიტიკური ფუნქციების 

ეფექტურად გამოყენებისათვის. გარდა ამისა, მედია-მონიტორინგის 

მეშვეობით ტელეკომპანიების ხელმძღვანელობას შეუძლია მიიღოს ზუსტი 

მონაცემები იმის შესახებ, თუ რომელი მიმართულება - თემების 

თვალსაზრისით - საჭიროებს გაძლიერებას (მაგალითად, საქართველოს 

წამყვანი ტელეკომპანიები ძალიან ცოტა დროს უთმობენ გადაცემებს, 

რომელიც მთლიანად მიეძღვნება სოციალურ პრობლემების, განათლების ან 

კულტურის საკითხების გაშუქებას), და რომელი, პირიქით, „დასუსტებას“.        

სამუშაოს აპრობაცია: სადისერტაციო სამუშაოს ძირითადი შედეგები

წარვადგინეთ 1 საერთაშორისო კონფერენციაზე.

პუბლიკაციები: დისერტაციაზე მუშაობის პარალელურ რეჟიმში

გამოვაქვეყნეთ 7 სამეცნიერო სტატია. 

ნაშრომის მოცულობა და სრუქტურა:  სადისერტაციო ნაშრომი

მოიცავს 136 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 

შედეგების განსჯისა და დასკვნითი ნაწილისგან. კვლევა დაყოფილია  

თავებად  და  ქვეთავებად (რიგ შეთხვევაში ქვეთავებიც დანაწევრებულია). 

ნაშრომი მოიცავს 84 მეთოდურ ლიტერატურას (ელექტრონული გვერდების

ჩათვლით).

ნაშრომის მოკლე შინაარსი:  წინამდებარე კვლევის შესავალში

აღწერილი და დასაბუთებულია კვლევის აქტუალობა თანამედროვე 
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მასმედიაში მიმდინარე პროცესების ფონზე. ასევე დასახელებულის 

ნაშრომის მიზნები და ძირითადი ამოცანებ, ჩამოყალიბებულია კვლევის 

მეცნიერული სიახლის და პრაქტიკული მნიშვნელობის ძირითადი 

ასპექტები. 

შესავლის შემდეგ არის ლიტერატურის მიმოხილვა, სადაც 

დეტალურად შევისწავლეთ წამყვანი მეცნიერების მოსაზრებები აღნიშნულ 

თემასთან დაკავშირებით. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი შედგება სამი ქვეთავისგან. 

აქ თავმოყრილია აღნიშნულ თემაზე თეორიული წყაროების ანალიზის 

შედეგები, მედიის ფუნქციების კლასიფიკაცია ქართველი და უცხოელი 

მკვლევარების მიერ, თანამედროვე ქართული მასმედიის ფუნქციათა 

ტრანსფორმაცია და პრიორიტეტული მიმართულებები. 

კვლევისათვის ჩვენ შევარჩიეთ წინასარჩევნო პერიოდი და გამოვყეთ 

ის ფუნქციები, რომელიც აღნიშნულ დროის მონაკვეთში ყველაზე 

ინტენსიურად გამოიყენება. 

თანამედროვე სოციუმში მედია ძალიან დინამიურად ვითარდება და

მისი შესწავლა უკვე არა მხოლოდ ჟურნალისტიკაში ხდება, არამედ ისეთ

სფეროებშიც, როგორიც არის სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, 

კულტუროლოგია და ლინგვისტიკაც კი. 

გასულ საუკუნეში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების

ძირითადი ფუნქციების ნუსხა ასე გამოიყურებოდა:   

 კომუნიკაციური ფუნქცია;

 უშუალოდ ორგანიზაციული ფუნქცია;

 იდეოლოგიური ფუნქცია;

 კულტურულ - საგანმანათლებლო ფუნქცია;

 სარეკლამო ფუნქცია;

 რეკრეაციული ფუნქცია. 

XXI საუკუნეში აღნიშნულ ფუნქციებს დაემატა და უკვე მოირგო

დომინანტის როლი კიდევ ერთი - პოლიტიკური ფუნქცია. 

საქართველოში უკვე 10 წელზე მეტია, რაც აღნიშნული ფუნქცია 

ლიდერის პოზიციებს იკავებს. იმისათვის რომ გავარკვიოთ, თუ როგორ 
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აღიქვამენ ჟურნალისტები და მოსახლეობა მასმედიის ფუნქციებს და 

რომელი ფუნქცია მიაჩნიათ მათ ყველაზე მნიშვნელოვნად, ჩვენ ჩავატარეთ 

მცირე გამოკითხვა აღნიშნულ მიზნობრივ ჯგუფებში. ეს შეკითხვა 

დავუსვით 72 ჟურნალისტს და 80 მოქალაქეს და მივიღეთ ასეთი შედეგები: 

ჟურნალისტების პასუხები:  

 პოლიტიკური ფუნქცია - 42    

 კომუნიკაციურიფუნქცია - 12

 უშუალოდორგანიზაციულიფუნქცია - 0

 იდეოლოგიურიფუნქცია - 5

 კულტურულ - საგანმანათლებლოფუნქცია - 6

 რეკრეაციული ფუნქცია - 0

 სარეკლამოფუნქცია - 7

ჩვეულებრივი მოქალაქეების პასუხები:  

 პოლიტიკური ფუნქცია - 46    

 კომუნიკაციურიფუნქცია - 7

 უშუალოდორგანიზაციულიფუნქცია - 0

 იდეოლოგიურიფუნქცია - 6

 კულტურულ - საგანმანათლებლოფუნქცია - 11

 რეკრეაციული ფუნქცია - 0

 სარეკლამოფუნქცია - 10

ასეთი შედეგები გარკვეულწილად შეგვიძლია საზოგადოების

ზედმეტ პოლიტიზირებულებით ავხსნათ, თუმცა მეორეს მხრივ, 

საქართველოში მასმედია აუდიტორიას ძირითადად პოლიტიკურ

ინფორმაციას აწვდის. 
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საქართველოში მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების

პოლიტიკურმა ფუნქციამ გარკვეული ტრანსფორმაცია განიცადა და

ინტეგრირება მოახდინა ინფორმაციულ კომპონენტთან. დაკვირვებისას

მედიის პოლიტიკური ფუნქციის წინასაარჩევნოდ რეალიზების კიდევ

ერთი განსხვავებული თვისება გამოვლინდა. წამყვანი პოლიტიკური

ძალების წარმომადგენლებმა მათ მიერ კონტროლირებადი არხები

პრაქტიკულად პოლიტიკურ რინგად აქციეს. ხოლო დანარჩენი

ტელეკომპანიები აუდიტორიის დაკარგვის (და, შესაბამისად, რეიტინგის

ვარდნის) შიშით იძულებული გახდნენ კონკურენტების მსგავსად საეთერო

დრო დაეთმოთ აღნიშნულ პოლიტიკურ პარტიების

წარმომადგენლებისათვის. შეიქმნა პრეცედენტი, როდესაც მასმედიის

პოლიტიკური ფუნქცია გახდა მართვადი - არა ჟურნალისტების მიერ, 

არამედ პოლიტიკოსების (რაც ნათლად აჩვენა 2012 წლის საპარლამენტო

არჩევნების მედია-მონიტორინგმა).  

მასმედიის კიდევ ერთ ფუნქცია, რომლის გამოყებებაც წინასაარჩევნო 

პერიოდში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, არის მანიპულაცია. 

აღნიშნული ფუნქციის რეალიზება ბოლო წლების განმავლობაში 

ტრადიციული მედია-საშუალებების გარდა ძალიან აქტიურად დაიწყო 

სოციალურ ქსელებში კომენტარების მეშვეობითაც.

თანამედროვე სამყაროში მასობრივი კომუნიკაციების და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფერომ განიცადა მნიშვნელოვანი 

ზრდა. ამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად იმატა 

ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარემ პოლიტიკური სისტემის ელემენტებს 

შორის. ასეთმა განვითარებამ მათ ახალი ფუნქცია დააკისრა - ისინი 

გახდნენ საზოგადოებრივი აზრის მმართველები, მიეცათ 

მანიპულირების ახალი ინსტრუმენტები და შესაძლებლობები. სწორედ 

ასეთ ხერხებს მიეკუთვნება საარჩევნო და სარეკლამო ტექნოლოგიები, 

ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, პოლიტიკური ტექნოლოგიები. 

მანიპულაციის განსახორციელებლად ყველაზე საჭირო და 

მნიშვნელოვანი „იარაღი“ არის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. ეს 
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არის პოლიტიკოსის და ამომრჩევლის კავშირისათვის მთავარი არხი. არა 

მხოლოდ ტელევიზია, რადიო და პრესა, არამედ ინტერნეტიც. აღსანიშნავია, 

რომ ჯერჯერობით ინტერნეტი არის კომუნიკაციის ერთადერთი 

საშუალება, რომელიც აუდიტორიას ორმხრივ კავშირს სთავაზობს - მათ 

შორის, ვინც გასცემს ინფორმაციას (ე.წ. „ნიუსმეიქერი“) და ვინც ამ 

ინფორმაციას იღებს. შესაბამისად უფრო ფართოდ შეიძლება მანიპულაციის 

ფუნქციის გამოყენება, რასაც ხშირ შემთხვევაში აკეთებენ პოლიტიკოსები 

და მათი პრეს-სამსახურის თანამშრომლები. 

მანიპულაციის ეფექტი ნათლად არის წარმოდგენილი წინასაარჩევნო 

კამპანიის დროს. არჩევნების წინ კანდიდატის ან პარტიის მთავარი ამოცანა 

არის ამომრჩევლის ნდობის მოპოვება, რათა მიღებულ იქნას მაქსიმალურად 

ბევრი ხმა, რაც საბოლოო ჯამში გამარჯვების მოპოვებით უნდა 

დასრულდეს. ამის გაკეთება შეუძლებელია, თუ კანდიდატმა (ან 

პოლიტიკურმა პარტიამ) არ მიმართა ინფორმაციის მასობრივ საშუალებებს. 

მათ შორის - „ახალ მედიას“.   

მანიპულაციის ფუნქციის რეალიზების ერთერთ ყველაზე ეფექტურ 

იარაღად ითვლება ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, რომელიც 

წარმოადგენს ადამიანის ქცევის მოდელირების ტექნიკას ენობრივი და 

ვიზუალური უნარების გამოყენებით. ეს არის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რომელიც წინასწარ 

წარმოდგენას გვიქმნის პიროვნებაზე (საგანზე, მოვლენაზე და ა.შ.) მისი 

ჟესტიკულაციით, ქცევით, ჩაცმულობით, ვარცხნილობით, აქსესუარებით 

და ა.შ. ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტტექნოლოგები ადამიანის 

ქვეცნობიერებაზე ახდენენ გავლენას და ეს ხშირ შემთხვევაში ისევ მედიის 

მეშვეობით ხდება. 

ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლებმა არც კი იციან, რომ ხდებიან 

მანიპულაციის მსხვერპლი. მათ შორის მაშინაც, როდესაც მასმედია და 

პოლიტტექნოლოგები მიმართავენ აკრძალულ მეთოდებს. მაგალითად, ე.წ. 

„25-ე კადრის ეფექტს“ („სუბლიმირებული რეკლამა“). 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების პოლიტიკური და 

მანიპულაციის ფუნქციები - ეს არის ორი მიმართულება, რომელიც 
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ჟურნალისტს და პოლიტიკოსს ერთნაირ პასუხისმგებლობას აკისრებს. 

მედიის პოლიტიკური ფუნქციების სწორი გამოყენება ასევე 

მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კანდიდატებისათვის / პარტიებისათვის. ამ 

მიმართულებით დაშვებულ შეცდომებს გამოუსწორებელი დარტყმა 

შეუძლიათ მიაყენონ პოლიტიკოსის იმიჯს.

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი შედგება ცხრა ქვეთავისგან და 

წარმოადგენს კვლევის პრაქტიკულ ნაწილს. ნაშრომის ამ ნაწილში ჩვენ 

წარმოვადგინეთ მედია-მონიტორინგი, როგორც მასმედიის ფუნქციების 

რეალიზების ერთადერთი ინდტრუმენტი, და ჩავატარეთ საქართველოში 

გამართულ ოთხი საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი. 

მედია-მონიტორინგი საკმაოდ ახალი დარგია არა მხოლოდ

საქართველოში, არამედ ევროპაშიც. პირველი კვლევა ამ მიმართულებით

სლოვაკურმა ორგანიზაციამ „MEMO 98“-მა 1998 წლის სექტემბერში

გამოაქვეყნა და ის სლოვაკეთის შიდაპოლიტიკურ პრობლემების გაშუქების

მონიტორინგს მოიცავდა. რაც შეეხება მონიტორინგის მეთოდოლოგიას. ის

თითქმის 20 წლის წინ შეიმუშავა ზემოაღნიშნულმა ორგანიზაციამ.

ტელეკომპანიების მუშაობის შეფასებისათვის ჩვენ ჩავატარეთ

როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მედია-მონიტორინგი. 

მთელს მსოფლიოში ითვლება, რომ ტელეკომპანიების, რადიოსა და 

პრესის მონიტორინგი ნათლად ასახავს მედიის განვითარების, 

გაუმჯობესებული (ან გაუარესებული) გაშუქების დონეს. იმას, თუ როგორ 

ასრულებენ ჟურნალისტები მათზე დაკისრებულ ფუნქციებსა და 

ვალდებულებებს. შემუშავებული მეთოდოლოგია სპეციალურად 

არჩევნებზე არის მორგებული და ისეა დაგეგმილი, რომ სიღრმისეულად

ასახოს მედიაში პლურალიზმისა და მრავალფეროვნების მდგომარეობა 

წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას, გამოავლინოს პრიორიტეტული 

თემები და ის საკითხები, რომელიც რჩება გაშუქების გარეშე.

ტელევიზიისა და რადიოს წინასაარჩევნო მედია-მონიტორინგი 

მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კომპონენტებს. რაოდენობრივში 

შედის სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, პირდაპირი და ირიბი საუბარი 

და გაშუქების ტონი. თვისებრივი მონიტორინგის კომპონენტები კი არიან
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ბალანსი, სიზუსტე, ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება, კადრებით და

მუსიკით მანიპულირება.

გაშუქების ტონი ენიჭება სუბიექტს მაშინ, როცა მასზე საუბრობენ 

ირიბად და ასევე მაშინ, როდესაც ის თვითონ საუბრობს თავის თავზე, სხვა 

სუბიექტებზე ან ზოგად საკითხებზე. არსებობს ტონის რამდენიმე 

კატეგორია და მათ მინიჭებული აქვთ კონკრეტული ციფრი. ესენი არიან: 

 ძალიან პოზიტიური ტონი (იწერება 1);

 პოზიტიური ტონი (იწერება 2);

 ნეიტრალური ტონი (იწერება 3);

 ნეგატიური ტონი (იწერება 4);

 ძალიან ნეგატიური ტონი (იწერება 5).

რაც შეეხება კვლევის სუბიექტებს, მათი ნუსხა ასე გამოიყურება: 

 პრეზიდენტი;

 მთავრობა (მთლიანად მთავრობა, ცალკეული მინისტრები და 

მათი მოადგილეები);

 ადგილობრივი თვითმმართველობა;

 საარჩევნო ადმინისტრაცია (ცენტრალური საარჩევნო კომისია, 

საოლქო და უბნის საარჩევნო კომისიები);

 პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები;

 კანდიდატები;

 პარლამენტის წევრები.   

ბეჭდვითი მედიის მონიტორინგისათვის გამოყენებულ იქნა

განსხვავებული მეთოდოლოგია, რადგან პრესის მონიტორინგი საჭიროებს

დაკვირვებას რამდენიმე დამატებითი მიმართულებით. კერძოდ:  

 დავითვალეთ, გაზეთის გვერდების რამდენი სანტიმეტრი

დაეთმო ამა თუ იმ კანდიდატს ან პოლიტიკურ პარტიას; 

 რამდენჯერ იქნა ხსენებული კანდიდატის სახელი ან პარტიის

დასახელება;

 რომელ გვერდზე იქნა გამოქვეყნებული სტატია კანდიდატსა ან

პარტიაზე; 
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 არის თუ არა სტატიაში კანდიდატის ან პარტიის

წარმომადგენლების ფოტოები; 

 პოზიტიური თუ ნეგატიური არის სტატია და მასთან

თანდართული ფოტომასალა.   

რაც შეეხება უშუალოდ მედია-მონიტორინგის შედეგებს. როგორც 

უკვე აღინიშნა, ჩვენ დეტალურად განციხილეთ საქართველოში 

ჩატარებული ბოლო ოთხი საარჩევნო კამპანია. პერველი მათგანი იყო 2008 

წლის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც მედია საკმაოდ 

რთულ პირობებში მუშაობდა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ 2007 წლის 7 

ნოემბრის დარბევის შემდეგ შემოღებულ იქნა საგანგებო მდგომარეობამ, 

რომლის დროსაც სატელევიზიო არხებს დაუწესეს გარკვეული 

შეზღუდვები, ხოლო სამმა ტელეკომპანიამ საერთოდ შეწყვიტა მუშაობა.

ამიშ შედეგად აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა სატელევიზიო არხი იჩენდა 

ლოიალობას იმდროისათვის მართველ პარტიის - „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ - მიმართ. საბოლოო ჯამში აღნიშნული პარტიის კანდიდატმა -

მიხეილ სააკაშვილმა - ეს არჩევნები მოიგო. 

საკმაოდ სერიოზული პრობლემები დაფიქსირდა 2012 წლის 

არჩევნებზეც, როდესაც მედიის პოლარიზაციამ პიკს მიაღწია. მედიის 

წამყვანი - პოლიტიკური ფუნქცია - აღმოჩნდა ორი პოლიტიკური პარტიის -

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და კოალიცია „ქართული ოცნების“ -

ხელში.

მომდევნო ორი კამპანია - 2013 და 2014 წლის არჩევნები - შედარებით 

კონსტრუქციული აღმოჩნდა. მედია ცდილობდა დაეცვა ბალანსი და 

ყოფილიყო ობიექტური პოლიტიკური პარტირბის მიმართ. 

კვლევის მესამე თავი ეძღვნება რადიოსა და ბეჭდვითი მედიის 

მონიტორინგს. სამაუწყებლო მედიისგან განსხვავებით, ბეჭდვითი მედია 

საქართველოს პოლიტიკოსებში ნაკლები პოპულარულობით სარგებლობს. 

ამის ახსნა რამდენიმე ფაქტორით შეიძლება. მათ შორის -

გაზეთ/ჟურნალების დაბალი ტირაჟებით, მოსახლეობის დაბალი 

ინტერესით პერიოდულ გამოცემების მიმართ, ავტორიტეტული 

გამოცემების არარსებობა და ა.შ. თუმცა გარკვეული ინტერესი პრესის 
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მიმართ 2012 წლის არჩევნებზე მაინც დაფიქსირდა, როდესაც პოლიტიკური 

სუბიექტები საკმაოდ აქტიურად იყენებდნენ ბეჭდვით მედიას. 

პერიოდული გამოცემების მონიტორინგი მიმდინარეობდა ექვსი კვირის 

განმავლობაში და დასრულდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. კვლევის 

ფარგლებში ჩვენ დავაკვირდით 9 ბეჭდვით გამოცემას - გაზეთები

„რეზონანსი“, „24 საათი“, „კვირის პალიტრა“, „კვირის ქრონიკა“, „ალია“, 

„ასავალ-დასავალი“ და ჟურნალები „ტაბულა“, „გზა“ და „სარკე“. 

აღნიშნული მედიასაშუალებების შერჩევის მთავარი პრინციპი იყო 

მათი პოპულარობა მკითხველთა შორის და შედარებით მაღალი ტირაჟები. 

მონიტორინგის შედეგების თანახმად, დაკვირვების პერიოდში ყველაზე

აქტიურად გაშუქებული სუბიექტი თითქმის ყველა გამოცემაში იყო 

კოალიცია „ქართული ოცნება“. ასევე ხშირად იყო გამოქვეყნებული 

მასალები, რომელიც ეძღვნებოდა პრეზიდენტს, მთავრობასა და „ერთიან

ნაციონალურ მოძრაობას“. პრესამ შედარებით ნაკლები ყურადღება

დაუთმო არჩევნებში მონაწილე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. მათთვის

დათმობილი ფართობი მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება როგორც „ქართული 

ოცნებისათვის“, ისე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“ დათმობილ

ადგილს. 2012 წლის პრესის მედია-მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ

დაკვირვების ქვეშ არსებულმა ქართულმა ბეჭდვით გამოცემებმა

მკითხველს გააცნეს მრავალფეროვანი ინფორმაცია და შესთავაზეს 

განსხვავებული ხედვები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. 

გამოცემებს უყურადღებოდ არ დაუტოვებიათ ქვეყანაში მომხდარი

თითქმის არც ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა. 

რაც შეეხება რადიოსადგურების მედია-მონიტორინგს, კვლევის 

ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ „რადიო-1“ (საზოგადოებრივი მაუწყებელი), 

რადიოსადგურები „ფორტუნა“, „იმედი“, „უცნობი“, „პალიტრა“. 

დაკვირვების ქვეშ იყო მათი საინფორმაციო გამოშვებები, რომელიც საღამოს 

ეთერში გადიოდა. მონიტორინგმა ნათლად აჩვენა, რომ რადიო საკმაოდ

დაბალანსებული და მიუკერძოებელი იყო. თუმცა დაფიქსირდა სხვა 

ტენდენციები. მაგალითად, გამოშვებები მონიტორინგის სუბიექტების
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პირდაპირი გაშუქების ნაკლებობით ხასიათდებოდა. გარდა ამისა, 

რესპონდენტების შეფასებებს რადიოსადგურების დიდი ნაწილი ან 

პერიფრაზით აწვდიდა მსმენელს, ან თავად ჟურნალისტები

კითხულობდნენ ციტატებს. რადიოსადგურები მოკლე საინფორმაციო

გამოშვებებით შემოიფარგლებოდა და ხშირ შემთხვევაში მსმენელი ვერ 

იღებდა ამომწურავ და ანალიტიკურ ინფორმაციას პოლიტიკური 

მოვლენების შესახებ. ჟურნალისტები ნაკლებად აკეთებდნენ შეფასებებს

სიუჟეტში გაშუქებულ თემებზე ან კონკრეტულ სუბიექტზე. ისინი 

უმეტესად ფაქტების გადმოცემით შემოიფარგლებოდნენ.  

მონიტორინგის შედეგების თანახმად, რადიოები ორ კატეგორიად

იყოფა: შედარებით მრავალფეროვანი გაშუქებით (სიუჟეტები, სინქრონები, 

პირდაპირი ჩართვები) და ის რადიოები, რომლებიც „ნიუსის“ სტილის - „რა, 

სად, როდის“ - ტიპის გაშუქებას გვთავაზობდნენ. მათი საერთო

მახასიათებელი იყო ის, რომ სინქრონებში ნაკლებად ისმოდა 

რესპონდენტების ხმები. გამოშვებებისთვის დამახასიათებელი ასეთი

სტილი - ჟურნალისტების მიერ ამბების პერიფრაზით გადმოცემა - ხშირად

ქმნიდა ფაქტისა და სხვის მიერ გაკეთებული შეფასების გამიჯვნის

პრობლემას. 

მიუხედავად იმისა, რომ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებების

საშუალო ხანგრძლივობა 3-7 წუთი იყო, რიგი რადიოსადგურები ახერხებდა 

რამდენიმე წუთიან გადაცემაში გაეშვათ სიუჟეტები, პირდაპირი ჩართვები

და სინქრონები რესპონდენტების ხმებით. რაც შეეხება გაშუქების ტონს, 

ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტების მიერ გამოყენებული ტონი

ნეიტრალური იყო, თუმცა მონიტორინგის პერიოდში დაფიქსირდა

პოზიტიური ტონიც. 

ჩატარებული მონიტორინგი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ 

მედიის სხვა საშუალებებთან შედარებით არჩევნების დროს რადიო 

ყველაზე დაბალანსებული და მიუკერძოებელი სეგმენტი იყო. თუმცა ამ 

პოზიტიურ ფაქტს მეორე მხარეც აღმოაჩნდა, რაც რადიოს საინფორმაციო

გამოშვებების ზედაპირულ გაშუქებასა და სიუჟეტების ნაკლებობაში 

გამოიხატებოდა. 
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სადისერტაციო კვლევის მეოთხე თავი „ახალ მედიას“ („სოციალური 

ქსელების მედიას“) ეძღვნება, რომელიც უკვე გახდა ტრადიციული მედიის 

საკმაოდ სერიოზული კონკურენტი, მითუმეტეს, როდესაც საუბარია 

ახალგაზრდებზე. 

ინტერაქტიულობა იქცა „ახალი მედიის“ იდეოლოგიის ამოსავალ

წერტილად. დღეს ნებისმიერ ადამიანს, რომლისათვისაც ხელმისაწვდომია

მინიმალური ტექნიკური აღჭურვილობა, შეუძლია შექმნას საკუთარი

მედია-გამოცემა ნებისმიერი ფორმით - ტექსტური, აუდიო, ვიდეო, ფოტო. 

აქედან გამომდინარე, „ახალი მედია“ პრაქტიკულად ცვლის საზოგადოების

კომუნიკაციის მოდელს. 

როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, მასმედია გადამწყვეტ როლს

თამაშობს ამა თუ იმ კანდიდატის პოლიტიკური საქმიანობის ასახვაში. 

ხოლო „ახალი მედიის“ გამოჩენის შემდეგ საგრძნობლად გაფართოვდა

წინასარჩევნო ტექნოლოგიების შესაძლებლობები. ინტერნეტი იქცა

პოლიტიკური ბრძოლების ადგილად. 

მთელს მსოფლიოში პოლიტიკური კანდიდატები აქტიურად

იყენებენ ქსელს საკუთარი ელექტორატის მობილიზაციისა და სააგიტაციო

კამპანიების ჩასატარებლად. ტ. გრინბერგი საკუთარ კვლევაში

«Политические технологии» წერს: "ინტერნეტს, როგორც ახალ

საინფორმაციო სივრცეს, შეუძლია მოგაწოდოთ ნებისმიერი მოთხოვნილი

ინფორმაცია ნებისმიერ თემაზე და დამოუკიდებლად შექმნას მსოფლიოში

მიმდინარე ამბების საკუთარი სურათი". დღესდღეობით ინტერნეტი

განუყოფლად არის დაკავშირებული ჟურნალისტიკის განვითარებასთან და, 

შესაბამისად, იმ წინასაარჩევნო ტექნოლოგიების განვითარებასთან, 

რომელიც მასმედიაზე არის დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, 

კანდიდატისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია შექმნას და შეინარჩუნოს

„ხარისხიანი“ იმიჯი ინტერნეტ-სივრცეში და შეიმუშავოს მომგებიანი

სტრატეგია ონლაინ კომუნიკაციისათვის.

ახალი ტექნოლოგიების განვითარებისთანავე გახდა ცხადი, რომ

სწორი ინტერნეტ-კომუნიკაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბება ნებისმიერი

კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის მნიშვნელოვანი ასპექტია. 
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გადამწყვეტი როლი აღნიშნულ პროცესში აქვს აგიტაციას „ახალი მედიის“ 

მეშვეობით და ელექტორატისთვის ბრძოლა ახალი ტექნოლოგიების

საშუალებებით. 

ამ ეტაპზე „ახალი მედია“ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სხვადასხვა

დონის ხელისუფლების წარმომადგენლების საარჩევნო კამპანიებში. 

საკმაოდ ხშირად სოციალურ ქსელების მეშვეობით ჩატარებული

გამოკითხვები უფრო სანდოა, ვიდრე სხვა მედიასაშუალებებით. 

პოლიტიკური ფუნქციების თვალსაზრისით „ახალ მედიაში“ -

ტრადიციულისგან განსხვავებით - გარკვეული სხვაობა ჩამოყალიბდა. მისი

ინტერაქტიულობის გამო აღნიშნულმა ფუნქციამ განსხვავებული

დატვირთვა მიიღო. თუ ტრადიციულ მედიას შეუძლია გაიყვანოს

ცალკეული პოლიტიკური ძალების ინტერესი, „ახალი მედიის“ შემთხვევაში

პირიქით ხდება - პოლიტიკოსებს (კანდიდატებს / პარტიებს) შეუძლიათ

მაქსიმალურად გამოიყენონ სოციალური მედია საკუთარი პოზიციების

დასაფიქსირებლად. მითუმეტეს, მათ არ ექნებათ არანაირი შეზღუდვები

დათმობილი დროის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მათ განცხადებებს ვერ

მიეცემა არასწორი ინტერპრეტაცია და ვერ იქნებიან კონტექსტიდან

ამოვარდნილი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ „ახალი მედია“  

პოლიტიკოსების ხელში იქცა იარაღად, რომლის მეშვეობითაც მათ

შეუძლიათ გაატარონ საკუთარი ინტერესები და მიაღწიონ დასახულ

პოლიტიკურ მიზნებს. 

„ახალი მედიის“ შემთხვევაში მასმედიის პოლიტიკური ფუნქცია

იძენს ორმაგ დატვირთვას. ერთის მხრივ, ტრადიციულ მედიასაშუალებებს

სოციალურ ქსელებში საკუთარი გვერდების მეშვეობით შეუძლიათ

ინტერნეტ-მომხმარებლებს წარუდგინონ პოლიტიკოსების პროგრამები. 

თუმცა, მეორეს მხრივ, პოლიტიკოსებს „ახალი მედიის“ პირდაპირი

გამოყენების შესაძლებლობა მიეცათ. ყოველგვარი შუამავლების და დროის

შეზღუდვის გარეშე მათ შეუძლიათ გავიდნენ კონტაქტზე საკუთარ

ამომრჩეველთან.       

საქართველოში აღნიშნული ტექნოლოგია განვითარების დასაწყის

სტადიაში არის. 
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გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, მედიისა და პოლიტიკის 

ურთიერთობის იმ ეტაპებს, რომელიც დასავლეთის ქვეყნებმა უკვე 

რამდენიმე წელია გაიარეს, საქართველო დიდწილად გამოაკლდა. 

შესაბამისად ქართველი პოლიტიკოსები ახლა სწავლობენ „თამაშის“ წესებს 

და „ახალი მედიის“ ათვისებაც.

უდავოა, რომ „ახალი მედიის“ როლი და ადგილი პოლიტიკურ 

კომუნიკაციაში დღეს უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. სოციალური 

ქსელების მედიამ უკვე უკან ჩამოიტოვა მასობრივი ინფორმაციის 

ტრადიციული საშუალებები - ოპერატიულობითა და, რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, ინტერაქტიულობის მაღალი ხარისხით. ამერიკელი 

ექსპერტების მტკიცებით, „ახალ მედიას“ კიდევ უფრო მეტი ეფექტის 

მოხდენა შეუძლია არჩევნების შედეგებზე - მაგალითად, ელექტორატის 

მობილიზება და საარჩევნოდ ხმის მიცემის პროცესში ადამიანების რიცხვის 

გაზრდა. 

მომხმარებელს აღარ სჭიდება იყიდოს პრესა ან ჩართოს

ტელევიზორი, რათა გაიგოს ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე

მნიშვნელოვანი პოლიტიკური (და არა მხოლოდ პოლიტიკური) ამბები. 

ამისათვის სრულიად საკმარისია შეხვიდე Facebook-ზე ან Twitter-ზე. გარდა

ამისა, მომხმარებელს შეუძლია დააფიქსიროს ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ

საკუთარი პოზიცია, შევიდეს დისკუსიაში ინტერნეტ-პუბლიკაციის

ავტორთან ან განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანებთან, შეიქმნას

საკუთარი საინფორმაციო სივრცე. სხვა მედიისგან განსხვავებით, რომელსაც

ძირითადად ინფორმატორის ფუნქცია აკისრია, „ახალი მედია“ წინა პლანზე

სწევს კომუნიკაციას და მომხმარებელს პირდაპირ ხდის ნებისმიერი

მოვლენის - მათ შორის, პოლიტიკურის - პირდაპირ მონაწილედ. და

სწორედ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იძენს განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკელი, ევროპელი და რუსი

პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ქართველი პოლიტიკოსები იშვიათად

შედიან დისკუსიაში საკუთარ ინტერნეტ - მიმდევრებთან. მათი გვერდების

ოპერირებით ძირითადად სოციალური ქსელების ადმინისტრატორები
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არიან დაკავებული. თუმცა უდავოა, რომ პოლიტიკოსების ჩართულობა ამ

პროცესში გაცილებით პროდუქტიულს გახდიდა მათ მუშაობას და

გააღრმავებდა კომუნიკაციას ამომრჩევლებთან. „ახალმა მედიამ“ ჩვენს

ქვეყანაში ჯერ ვერ მიაღწია განვითარების პიკს, თუმცა უკვე არის

გარკვეული პროგრესი, შემუშავებულია სტრატეგიები, რომელთაც

პოლიტიკოსების პრეს-სამსახურები იყენებენ ინტერნეტ-მომხმარებლებთან

კომუნიკაციისათვის. 

2015 წლის 1 აპრილს „საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა“ 

ჩაატარა გამოკითხვა, რომლის თანახმადაც საქართველოს მოსახლეობის 

უმრავლესობა უპირატესობას სწორედ Facebook-ს ანიჭებს. დანარჩენი 

სოციალური ქსელები ასე გადანაწილდა: 

Facebook 71% იყენებს

Одноклассники 39% იყენებს

Twitter 3% იყენებს

Skype 2% იყენებს

ВКконтакте 2% იყენებს

Youtube 1% იყენებს 

გარდა ამისა, „ახალი მედია“ საკმაოდ მაღალი ნდობით სარგებლობს

საზოგადოების გარკვეულ სეგმენტში. ამის დამადასტურებლად ჩვენ

შეგვიძლია მოვიყვანოთ იმ კვლევის შედეგები, რომელიც ჩავატარეთ

განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფებში. 120 ახალგაზრდას (18-21 წლის) 

დავუსვით შეკითხვა, თუ საიდან იგებენ ისინი ინფორმაციას ქვეყანაში

მიმდინარე პოლიტიკური ამბების შესახებ. 

ტელევიზია  28

რადიო  14

პრესა  7

„ახალი მედია“  71
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საკმაოდ განსხვავებული შედეგი ჩვენ მივიღეთ მეორე ასაკობრივ

ჯგუფში - 35 – 41 წელი.  

ტელევიზია  68

რადიო  10

პრესა  13

„ახალი მედია“  29

აღნიშნულ კვლევის მონაწილეებს ჩვენ დავუსვით კიდევ ერთი

შეკითხვა - რომელ მედიასაშუალებას ენდობით ყველაზე მეტად? პასუხები

ასე გადანაწილდა: 

ტელევიზია  74

რადიო  16

პრესა  39

„ახალი მედია“  111

          მიღებული პასუხების თანახმად ყველაზე დიდი ნდობით

გამოკითხულთა შორის სწორედ „ახალი მედია“ სარგებლობს. ამის ახსნა

ძალიან მარტივია - სოციალური ქსელების მედია მომხმარებელს

ყოველთვის სთავაზობს ინფორმაცია „პირველი პირისგან“, ყოველგვარი

ინტერპრეტაციის გარეშე. ეს ფაქტი განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს

წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც პოლიტიკოსები არ არიან

დაზღვეულნი ნეგატიური გაშუქებისგან ნებისმიერ ტრადიციული

მედიასაშუალების მხრიდან. 

რაც შეეხება საქართველოს პოლიტიკოსებს, სოციალური ქსელების 

მრავალფუნქციურობას მათ მარტივი, მაგრამ მნიშვნელოვანი დანიშნულება 

მოუნახეს. ისინი სხვადასხვა ტიპისა თუ დასახელების სოციალურ ქსელს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის იყენებენ. თუმცა საქართველოს 

პოლიტიკოსების უმრავლესობა საკუთარ პროგრამებსა და გეგმებში ჯერ 

კიდევ არ ამახვილებენ სათანადო ყურადღებას ისეთ მნიშვნელოვან 
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მიმართულებაზე, როგორიც არის სოციალური მედია და მისი 

პოლიტიკური ფუნქციები. შესაბამისად, ისინი ვერ იყენებენ 

სრულფასოვნად „ახალი მედიის“ შესაძლებლობებს. 

საქართველოში არის კიდევ ერთი ნეგატიური ტენდენცია. 

პოლიტიკური პარტიები სოციალურ ქსელებს მხოლოდ ინფორმაციის

გასავრცელებლად იყენებენ და არა პოტენციურ ამომრჩეველთან დიალოგის

ან დისკუსიისათვის. გარდა ამისა, მაგალითად, სამინისტროების

შემთხვევაში (თუ არ ჩავთვლით თავდაცვისა და ენერგეტიკის

სამინისტროებს) სოციალურ ქსელებში არის უწყებების ოფიციალური

გვერდები და არა მათი ხელმძღვანელების პირადი ექაუნთები (რაც

მოქალაქეს საგრძნობლად გაუმარტივებდა კომუნიკაციას თანამდებობის

პირებთან). 

ინტერნეტის მომხმარებელთა ზრდის პარალელურად, მთავრობები 

და სხვა პოლიტიკური მოთამაშეები ახალი გამოწვევების წინაშე დგებიან. 

ხოლო „ახალი მედია“, თავის მხრივ, ურთიერთობის განსხვავებულ წესებს 

ამკვიდრებს. კანდიდატის აქტიური ჩართულობა სოციალურ ქსელებში მას 

უფრო ადვილად მისაწვდომს ხდის – ხელს უწყობს უფრო მეტ დისკუსიას 

მხარდამჭერებს შორის. ამიტომ არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ 

პოლიტიკოსების ძალიან დიდი ნაწილი დროისა და რესურსის არც თუ 

მცირე ნაწილსსოციალურ ქსელებს უთმობს. როგორც შედეგი -

წინასაარჩევნო კამპანიის დროს „ახალ მედიაში“ პოლიტიკური 

მოთამაშეების „შეჯიბრი” სულ უფრო აქტუალური ხდება. და თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლის 

რაოდენობა მზარდია, პოლიტიკოსთა მიერ „ახალი მედიის“ ათვისება 

მომავალში უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. 

2012 წელს საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები

იყო ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ისტორიის პირველი კამპანია, რომელშიც

კანდიდატებმა აქტიურად გამოიყენეს „ახალი მედიის“ საშუალებები. თუმცა

მათი ქმედებები „ახალ მედიაში“ სოციალური ქსელებით სარგებლობით

შემოიფარგლა. მაგრამ ამ ერთი შეხედვით მარტივ აქტივობებმა ძალიან
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მნიშვნელოვანი შედეგი მოიტანეს - კანდიდატებს შეეძლოთ არა მხოლოდ

საკუთარი კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების და

წინასაარჩევნო პროგრამის გაცნობა ინტერნეტ - მომხმარებლებისათვის, 

არამედ პოტენციური მხარდამჭერების პოზიციის გაგება ამა თუ იმ

საკითხზე მათ მიერ დაწერილი კომენტარების მეშვეობით. 

აღნიშნულ საპარლამენტო არჩევნების დროს ყველა მონაწილე

პოლიტიკურმა პარტიამ და დეპუტატობის კანდიდატმა კამპანიის

დაწყებისთანავე გახსნა საკუთარი გვერდი Facebook-ზე. თუმცა მათ

საკმაოდ განსხვავებული აქტივობები და კომუნიკაციის სტრატეგია

ჰქონდათ. მათი უმეტესობა ცდილობდა საკუთარი ღონისძიებების შესახებ

ინფორმაცია სოციალური ქსელების მომხმარებლებს ფოტოების

საშუალებით მიეწოდა. 

          კვლევის შედეგად ასევე გამოავლინა „ახალი მედიის“ მზარდი

გავლენა საზოგადოებაზე. სოციალურ მედიის პოლიტიკურ დატვირთვას

აქვს კიდევ ერთი, მეტად მნიშვნელოვანი მხარე. „ახალი მედია“ მთლიანად

არის მობილიზებული პოლიტიკოსების ხელში, რაც შეიძლება შეიცავდეს

გარკვეულ საფრთხეებს. როდესაც საუბარია ტრადიციულ მედიაზე, 

პოლიტიკურ პარტიებს / კანდიდატებს მაინც აქვთ ობიექტური

შეზღუდვები. არც ერთ პოლიტიკოსს არ შეუძლია მუდმივად იყოს

ტელეეკრანებზე. მაგრამ მათ შეუძლიათ ნონ-სტოპ რეჟიმში იყვნენ

სოციალურ ქსელებში. მითუმეტეს ახლა, როდესაც „Facebook“- მა ახალი -

ლაივსთრიმის (პირდაპირი ეთერი) - ფუნქცია შემოიტანა. აქედან

გამომდინარე „ახალი მედია“ გახდა პირველი - და ჯერჯერობით

ერთადერთი - ინფორმაციის მასობრივი საშუალება, რომლის პოლიტიკური

ფუნქცია მთლიანად გადავიდა უშუალობ პოლიტიკოსების ხელში. ამას აქვს

დადებითი მხარე, იმ თვალსაზრისით, რომ ნებისმიერ მომხმარებელს

ეძლევა შესაძლებლობა პირდაპირ დაეკონტაქტოს პოლიტიკოს. თუმცა

გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა შეიცავდეს გარკვეულ საფრთხეებს

ამომრჩევლის მანიპულაციის თვალსაზრისით.   
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