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Resume  

Shorena Gaboshvili‟s thesis  “The Influence of Mass Media  on Public Opinion 

(on the example of Samtskhe-Javakheti)” deals with the  role of regional  media in  

creating  and forming of public opinion. The work consists of – pages. According  

to  PhD  thesis formatting instructions, it  includes: the title, signature and  

copyright pages, the resume in two languages (Georgian, English), and the content. 

The main text consists of the introduction, a  literature review, three chapters, a 

conclusion and a list of references. 

The  introduction  discusses actuality of the  thesis, a research object, its purpose 

and objectives, theoretical and methodological base, scientific innovation and its 

practical value  and the methods used  in  the research.  Research hypothesis is also 

outlined. 

The dissertation  clarifies  functions of regional media and characteristics of its 

influence on  the audience. Media has a great impact on social position and 

development, on its progress or regress,  discovers and understands  mass media  in 

the region, their nature, functions and principles, finds mechanisms of  influencing 

on  public opinion and understanding, and   makes  us have certain views on the 

functioning  of modern regional public opinion.  

The scientific innovation of the paper  lies in the fact that it contains a large 

number of theoretical and concrete facts. It also  analyzes  the process of forming 

public opinion by means of mass media in Samtskhe-Javakheti, investigates  

economic, demographic and political issues, the features of  regional media, the 

formation and tactics of informational materials.  

The main hypothesis of the paper:  Functioning mass  media in Meskheti region  

is a part of modern media space. The effectiveness of its impact  on public opinion 

is defined by the regional socio-political development, overcoming demographic, 

ethnic and religious diversity as a barrier and strengthening tolerance toward the 

community. 

The first chapter “The Theoretical Basis of the Selection of the Topic” contains   

two sub-chapters. “Literature Review” and “Samtskhe-Javakheti Political-

economic   Characteristics”. 

The above mentioned  part analyzes  the views and theories represented in 

researches  done by  Georgian and foreign authors which play an essential role in 

judgment and understanding of the research theme issue.  Samtskhe-Javakheti is  

situated in South Georgia. It is a multi religious and multi ethnic region. Meskheti 

is considered to be one of the complex regions because of  political-economical, 

ethnic-demographic  and religious problems. 

The above mentioned sub-chapter mentions local authorities, theater, 

educational institutions and non-government sector. Each of them has a specific 

role in the formation of public opinion and awareness, as well as the political and 

socio-demographic situation. 
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The second chapter “Samtskhe-Javakheti  Mass Media and Their Characteristics'' 

consists of three sub-chapters. “The Nature of Samtskhe-Javakheti Mass Media, its 

Importance and a General Description”, “The Composition, Structure, Tactics of 

Informational  Materials  and the Analysis of Characteristics of Samtskhe--

Javakheti Media Channels”, “Samtskhe-Javakheti  Media Audiences”. The  above 

mentioned chapter provides us with the important data  about   mass media, 

generally the phenomenon of regional media, regional TV and digital 

broadcasting.   

Side by side to central channels, the regional press and television  play  an 

important role in popularization of current processes in formation of healthy 

public awareness. 

Newspapers-“Borjomi”, „Literaturuli Meskheti”,”Meskhetis University”, 

”Samkhretis Karibche”, televisions:  “Borjomi”, “Imperia”,”Evrika Plusi” and “ 

Parvana” are in action  in the region today. 

The characteristics of audience  in the region has also been  studied here. The two 

ethnic groups-Georgians and Armenians have been dominated in Samtskhe-Javakheti 

region. A rapid development of public awareness  and  forming an active public 

opinion in multicultural environment are very difficult. Local media audience can be 

divided into: audience -mass, audience-agent and  audience-object. Regional 

audience is not an abstract mass,  it is  so-called, a part of a mass audience. 

The third chapter – “General Characteristics  of Mass Media  Impact “ consists of 

three  sub-chapters: “History  of Media Impact  Study'', “The Impact  of Mass 

Media on  Psychics” and  “The  Personality  in the Situation of Mass 

Communication Pressure”. This part of the dissertation deals with important 

details of historic development of research issues in media as in researching the 

media impact  envisaging the  historic experience  which has  a great load.  

The characteristics of media impact on the psychics of a human being have  also  
been analyzed. The research  has  shown that the influence of media production with  
great number of  methods, significantly affect  the people or public psychics, and 
change subconscious or conscious behavior  and attitudes . 

The communication space in Samtskhe-Javakheti is  somewhat developed. 

Though they can get information as regional as well  as central media, local 

audience is particularly interested in the political, religious, ethnic and agricultural 

issues.  The media try not to miss any facts from  social reality  and give details to 

the public. The audience is completely unprotected from this oppression. The 

report summarizes all the important root-ideas and the future prospects. The list of 

references is also   attached. Thus,  in the thesis the impact of public opinion on 

media   is analyzed on the  example of Samtskhe-Javakheti. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

  მეოცე საუკუნის  მეორე ნახევრიდან მასობრივი კომუნიკაციის 

საშუალებების საზოგადოებრივ აზრზე ზეგავლენის საკითხმა მკვლევართა 

ფართო წრეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია.  საზოგადოებრივ ცხოვრებაში  

მასმედიის ზემოქმედების როლისა და მნიშვნელობის გარკვევას 

აქტუალობა არც ოცდამეერთე საუკუნეში დაუკარგავს. აქედან 

გამომდინარე, თემა ,,მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების გავლენა 

საზოგადოებრივ აზრზე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე) 

ზოგადად, უაღრესად მნიშვნელოვანია; მით უფრო მაშინ, როდესაც საქმე 

ეხება ისეთი რთული და მრავალფეროვანი მოსახლეობით დასახლებული 

რეგიონის კვლევას, როგორიც სამცხე-ჯავახეთია. 

თემის აქტუალობა: ჩვენს შემთხვევაში სადისერტაციო თემის აქტუალობა 

იმ სოციალურ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური საკითხების შესწავლისა და 

ანალიზის აუცილებლობით განისაზღვრება, რომლებიც ამა თუ იმ 

რეგიონთან მიმართებაში დღესაც გადაუჭრელია. ამიტომ 

მედიაზემოქმედების რეგიონულ ასპექტში განხილვა, კონკრეტული 

ნიუანსების წინა პლანზე წამოწევა მეტად მნიშვნელოვანია.  

როგორც ცნობილია, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 

საზოგადოებრივ შეგნებასა და ცნობიერებაზე ზემოქმედებას მრავალი 

თავისებურება ახასიათებს. საინფორმაციო სისტემურ კავშირებს 

სოციოლოგიურ, კულტურულ, პოლიტიკურ თუ ზოგადსაკაცობრიო 

ღირებულებათა ტრანსლირებაში წამყვანი ადგილი უჭირავთ. ამას კი 

საზოგადოების წინსვლასა და ტრანსფორმირებაში უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება. აქედან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს 

უმეტეს რეგიონებში ტექნიკური და საინფორმაციო მიღწევები, 

პოლიტიკური და კულტურული იდეები, კონკრეტული თეორიები და 

დოქტრინები თანაბრად არ ვრცელდება, ცენტრსა და რეგიონებში  

მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების საზოგადოებრივ აზრზე 
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ზეგავლენის თავისებურებების გამოვლენა და ჩამოყალიბება მეტად 

მნიშვნელოვანი და აქტუალური ხდება.  

    როგორც ცნობილია, საზოგადოება სიახლეებს სხვადასხვა ტიპის 

მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით: კინო, პრესა, გამომცემლობები, 

რადიო, ტელევიზია თუ ინტერნეტი, ინტენსიურად იღებს. ყოველი 

მათგანის ფუნქციონირება ერთმანეთისაგან განსხვავდება, ხოლო აღქმა კი 

განპირობებულია ტექნიკური მახასიათებლებით, სხვადასხვა 

გარემოებებითა და შესაძლებლობებით. წინამდებარე ნაშრომი აღნიშნულ 

მახასიათებლებს განიხილავს და პირველ რიგში კვლევის აქტუალობაზე 

მიგვითითებს.  

  დისერტაციაში ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, რეგიონული მედიის 

ფუნქციონირებისა და აუდიტორიაზე განხორციელებული ზემოქმედების 

თავისებურებები, ანუ, მედია ინდივიდების ქცევისა თუ საზოგადოებრივი 

აზრის მოტივირებას რა შემთხვევაში და როგორ სოციალურ პირობებში 

ახდენს, აუდიტორიის ფსიქიკასა და მსოფლმხედველობას როგორ 

წარმართავს, დამკვიდრებულ წესებსა და ქცევის ნორმებს რა რესურსითა და 

მეთოდებით ცვლის. 

   რეგიონული მედია მასობრივი კომუნიკაციის სისტემაში გამოკვეთილი 

სახასიათო ნიშნებითა თუ ფუნქციურ-სტრუქტურული თავისებურებებით 

განსხვავებული მოვლენაა, ისევე, როგორც ცენტრიდან ასეული 

კოლომეტრებით დაშორებული საზოგადოება, მათი ყოფა–ცხოვრება, 

მენტალური და პიროვნული თვისებები. განსხვავებულია მათი სოციალურ–

კულტურული გარემო, ცხოვრების პირობები, რაც, შესაბამისად, მათ 

ქცევებსა და დამოკიდებულებებში აისახება.  აღნიშნული ფაქტორი კი 

რეგიონული მედიის ზემოქმედების თავისებურებას განაპირობებს.  

    რეგიონის საზოგადოება ქვეყნის დემოკრატიული აღმშენებლობის 

პირობებში უდიდესი ძალაა და  პროგრესული გზით მის განვითარებას 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს. აქედან გამომდინარე, 
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საინტერესოა დაკვირვება როგორც მედიის ფუნქციონირებაზე, ასევე 

რეგიონის საზოგადოების ემოციებსა და ქმედებებზეც, რადგან თითოეული 

მათგანი ერთმანეთზე ურთიერთდამოკიდებული ცნებაა. ამ მხრივ, 

უმაღლეს სახელისუფლებო ეშელონებს ყველა მხარის მიმართ თანაბარი 

პასუხისმგებლობა აკისრია, თუმცა,  სამცხე–ჯავახეთის, როგორც 

საზღვრისპირა რეგიონის, შემთხვევაში მოვალეობები გაასკეცებული უნდა 

იყოს. განსაკუთრებული ყურადღება კი იქაური მრავალეთნიკური და 

მრავალთეიტური საზოგადოების კვლევას უნდა დაეთმოს, რაც ბევრი 

პრობლემური საკითხის მოგვარებას შეუწყობს ხელს.  

   ზემოთქმულიდან გამომდინარე, დროულია, ყურადღება გავამახვილოთ 

სამცხე–ჯავახეთის საზოგადოების თავისებურებებზე, ქმედებებზე, 

ინტერესებზე, საერთოდ, საზოგადოებრივ აზრსა და მის სტრუქტურირება–

ტრანსფორმაციაში რეგიონული მედიის როლზე. 

მედია საზოგადოებრივ მდგომარეობასა და განვითარებაზე, მის 

პროგრესსა თუ რეგრესზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს.  რეგიონებში 

არსებული მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების, მათი ბუნების, 

ფუნქციებისა და პრინციპების, საზოგადოებრივ აზრზე  ზემოქმედების 

მექანიზმების გამოვლენა და გააზრება, თანამედროვე რეგიონული 

საზოგადოებრივი აზრის  ფუნქციონირებაზე გარკვეულ შეხედულებებს 

გვიქმნის. ამასთანავე, პერიფერიებში მიმდინარე პოლიტიკური, 

კულტურული და სოციალური პროცესების გაცნობიერებასა და 

გაანალიზებაში გვეხმარება.  

  ყოველივე ზემოთქმული ცხადყოფს წარმოდგენილი ნაშრომის 

სამეცნიერო და პრაქტიკულ აქტუალობას. 

    კვლევის საგანი, მიზანი და ამოცანები: კვლევის საგანი  მიზნად ისახავს 

სამცხე-ჯავახეთში არსებული საინფორმაციო ველის გამოვლენასა და 

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე დაკვირვებას, ამასთანავე, 
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მიზნობრივ აუდიტორიაზე მისი ზემოქმედების მასშტაბებისა და 

საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე  გავლენის ტენდენციების შესწავლას.  

   ცნობილია, რომ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები  

საზოგადოებრივი ცნობიერებით მანიპულირებენ,  ახალ, მანამდე უცნობ 

ფსიქოლოგიასა და კულტურას თანდათან ნერგავენ, რითაც 

სოციოკულტურული კომუნიკაციების აზრს, ადამიანის თვითშეგნებასა და 

მის დამოკიდებულებებს გარესამყაროსთან რადიკალურად ცვლიან. 

აღნიშნული ზემოქმედება  საარჩევნო კამპანიების, განსაკუთრებული 

პოლიტიკური და ისტორიული, ანომალური მოვლენების დროს 

ძლიერდება. ამის უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ:  2012 წელს 

სოფელ კუმურდოში უძველესი ეკლესიის გარშემო ატეხილი დავა 

ადგილობრივ ქართველ  და სომეხ  ხალხს შორის ნაციონალურ 

დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რასაც  ახალქალაქის უნივერსიტეტის და 

კუმურდოს ეკლესიის დარბევა მოჰყვა. ყველა საინფორმაციო გამოშვება 

ცხელი ნიუსებით იხსნებოდა და საზოგადოებას მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ ცნობებს აწვდიდა. ასევე, 2014 წელს სოფელ ჭელაში მინარეთის 

აგებამ რელიგიური დაპირისპირება წარმოშვა.  პირდაპირი ჩართვებიცა და 

საინფორაციო გამოშვებაც შეტაკებისა და დაპირისპირების ამსახველი 

ვიდეოებით, მოწინიააღმდეგე, აჟიტირებულ რესპონდენტთა სინქრონებით 

დატვირთული იყო.  ასევე, ახალციხის ციხისა და ბიზნესმენთა ტერორის 

საქმემ დიდი ხმაური გამოიწვია. პრესამ  სამცხე–ჯავახეთის სამხარეო 

პოლიციის წინასწარ დაკავების იზოლატორში დაკავებულებზე ფიზიკური 

ზეწოლის ფაქტი გამოამზეურა  და აქტუალობა შესძინა. ჩვენს მიერ 

მოხმობილი თითოეული მაგალითს ერთი საერთო ნიშანი აერთიანებთ, ეს 

სენსაციურობაა, რომელსაც აუდიტორიის მძაფრი რეაქციები მოჰყვა და 

დიდი ზეგავლენა იქონია საზოგადოებრივ აზრზე.  

   სადისერტაციო კვლევის  მიზანს საზოგადოებრივ შეგნებაზე მასობრივი 

საინფორმაციო საშუალებების გავლენის შესწავლა და ანალიზი შეადგენს.  
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   კვლევის საგანს კი-სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ფორმირების 

თავისებურებანი. აღნიშნულ პროცესში, ცენტრალურ მედიასთან ერთად, 

უდიდესი მნიშვნელობა რეგიონულ მასმედიას ენიჭება, რადგან მან 

მნიშვნელოვანი როლი უნდა  შეასრულოს რეგიონული საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლებასა და  მიმდინარე  პროცესების პროგრესულად 

გააზრების საქმეში. ყოველივე ამისათვის საჭიროა, გამოვლენილ იქნეს 

რეგიონული მედიასაშუალებების მიზნობრივ აუდიტორიაზე 

ზემოქმედების მასშტაბები და ხარისხი. 

მესხეთში ამჟამად ფუნქციონირებს რამდენიმე მედიაარხი: ტელევიზიები– 

,,TV-9 იმპერია‟‟, ,,ბორჯომი‟‟, ,,ფარვანა‟‟, ,,ევრიკა პლუსი‟‟, გაზეთები–

,,სამხრეთის კარიბჭე‟‟, ,,მესხეთის უნივერსიტეტი‟‟, ,,ლიტერატურული 

მესხეთი‟‟, ,,ბორჯომი‟‟, ვებ-გაზეთი–,, jav.ge.‟‟ მათ განსხვავებულ სოციალურ 

გარემოში, შერეულ აუდიტორიასთან უწევთ ურთიერთობა, აქედან 

გამომდინარე, უაღესად რთული და საპასუხისმგებლო საქმე აკისრიათ. 

   კვლევის ამოცანას  საზოგადოებრივი აზრისა და მასობრივი 

ცნობიერების ჩამოყალიბების საქმეში რეგიონში მოქმედი 

მედიასაშუალებების როლის შესწავლა და აუდიტორია-მედიის 

ურთიერთობის, ზოგად კანონზომიერებათა ანალიზის საფუძველზე, 

შესაბამისი დასკვნების გამოტანა წარმოადგენს. ყოველივე ამისათვის 

მრავალი ამოცანის გადაჭრაა საჭირო. ამ ეტაპზე კი, შეგვიძლია საკვლევი 

ამოცანები  შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: 

    განვსაზღვროთ სამცხე–ჯავახეთის თანამედროვე  საზოგადოების 

ინდივიდუალობა და თავისებურება; შევისწავლოთ მედიის მუშაობის 

პრინციპები და ფუნქციები; დავაკვირდეთ, თუ როგორ ხორციელდება 

კომუნიკაციური პროცესები; რეგიონული მედია რა მეთოდებით 

მაუწყებლობს, წინა პლანზე რა ტიპის საკითხებია  წამოწეული, როგორ 

შუქდება ყოველდღიური ცხოვრება,  ახერხებენ თუ არა საზოგადოებრივი 
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აზრის ასახვასა და წარმართვას სწორი კუთხით; ამის საფუძველზე ჩვენი 

ამოცანაა, გავაანალიზოთ ზემოქმედების მექანიზმები, კვლევის სხვადასხვა 

მეთოდების გამოყენებით, გამოვკვეთოთ, როგორ აისახება მედიაზეგავლენა 

საზოგადოებრივ ცნობერებაზე. 

    სადისერტაციო კვლევის თეორიულ–მეთოდოლოგიური ბაზას 

წარმოადგენს:  დიალექტიკის შედარებითი და კომპლექსური ანალიზის 

პრინციპები, პოლიტოლოგიის ნორმატიული, სოციოლოგიური და 

კულტუროლოგიური მეთოდები, ქართველი და უცხოელი მკვლევარების 

შრომები,  საზოგადოებრივი აზრის სოციოლოგიური გამოკითხვები, 

ბეჭდურ წყაროთა მონაცემები და პირადი საუბრები. 

 ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე იმაში მდგომარეობს, რომ მასში 

მოვიყვანეთ დიდი რაოდენობის თეორიული და კონკრეტული ფაქტები, 

გავაანალიზეთ სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში მასმედიის მიერ 

საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების პროცესი, გამოვიკვლიეთ მხარის 

ეკონომიკური და დემოგრაფიულ-პოლიტიკური საკითხები, გამოვკვეთეთ 

რეგიონის მედიასაშუალებების თავისებურებანი, საინფორმაციო მასალების 

აგებულება და ტაქტიკა. 

  მიუხედავად იმისა, რომ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების 

საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების საკითხი მრავალმხრივაა 

შესწავლილი და გაანალიზებული, საკვლევ თემად მაინც მასზე შევაჩერეთ 

ყურადღება. ოღონდ, მრავალმხრივ შესწავლილი, აპრობირებული 

მეთოდები და მიგნებები ჩვენ რეგიონული მედიის ზემოქმედების 

გამორკვევის კუთხით გამოვიყენეთ. სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ შესწავლის 

საგნად სამცხე–ჯავახეთის მხარის მედია, მისი ფუნქციონირების არეალი, 

მასშტაბები,  ზემოქმედების მექანიზები და პროვინციული საზოგადოების 

თავისებურებები.  

   აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი აუდიტორია არერთგვაროვანია. ის 

შეიძლება ორ პოლარულ ნაწილად გავყოთ: განათლებულ, რომელიც 
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ჩართულია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გაუნათლებელ მასად, 

რომელსაც მხოლოდ ეთნიკური და რელიგიური თემები აინტერესებს.  

    ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს სწორედ ამ პრობლემების წინ წამოწევა, 

მეცნიერული შესწავლა, კვლევა და ანალიზი წარმოადგენს. ეს კი 

გადამწყვეტი ფაქტორია  რეგიონში ინფორმაციული სივრცის ეფექტური 

ფუნქციონირებისა და განვითარების უზრუნველყოფისათვის. 

  აღნიშნული პრობლემა სიახლეს წარმოადგენს არა მარტო კვლევის 

თვალსაზრისით, არამედ საკითხის დასმითაც.   დასაშვებად მიგვაჩნია, რომ 

კვლევის შედეგები და დასკვნები  ჩვენს მიზნობრივ აუდიტორიას, 

ადგილობრივ მედიასა და მასკომუნიკაციის კვლევით დაინტერესებულ 

პირებს გავაცნოთ, რათა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაიზარდოს 

ცნობადობა. ანუ აქ მთავარია, ჩვენმა ნაშრომმა მკითხველს  მედიის 

ზემოქმედების შესახებ ახალი ცოდნა მიაღებინოს და საზოგადოებრივი 

აზრის ტრანსფორმირებისათვის თანამედროვე პროგრესული მეთოდების 

დანერგვაში დაეხმაროს. 

   აღნიშნული მიზნის მიღწევისათვის, უპირველეს ყოვლისა, მასმედიის 

ბუნება, ფუნქციები და პრინციპები მიმოვიხილეთ, რამაც თანამედროვე 

მედიის არსსა და დანიშნულებაზე გარკვეულ შეხედულებები შეგვიქმნა; 

ამასთანავე, დაგვეხმარა გამოგვეკვეთა რეგიონული მასმედიის ბუნება, 

ფუნქციონირების თავისებურებანი, რაც თანამედროვე მედიასისტემაში 

მიმდინარე პროცესების ახსნასა და გაცნობიერებაშიც დაგვეხმარა. 

   ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ მასში განზოგადებულია მასობრივი კომუნიკაციის ის 

თეორიული შეხედულებები, რომელთაც გააჩნიათ მოქმედების 

ელემენტების საკუთარი სპეციფიკური სისტემა. 

  რეგიონული მედიის მუშაობის მექანიზმების, რესურსების შესწავლის,  

შეფასებისა  და დასკვნების გამოტანის  შემდეგ, შევეცადეთ მოგვეძებნა 
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პრაქტიკული გამოსავალი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი გახდება 

ჩვენი მიგნებები მივიტანოთ როგორც მიზნობრივ აუდიტორიამდე, ასევე 

მედიასაშუალებებამდე, რაც უფრო ეფექტურსა და გააზრებულს გახდის მათ 

ფუნქციონირებას და დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებენ აუდიტორიის 

ინტერესებსა და უკუკავშირს; ასევე, წარმატებით განახორციელებენ მედიის 

დეცენტრალიზაციის პროცესს.  

   ნაშრომის პრაქტიკულ მნიშვნელობას განაპირობებს აგრეთვე, მიღებული 

დასკვნები, რეკომენდაციები, წინადადებები, რომლებიც აღნიშნულ 

სფეროში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს. დისერტაციის მასალები უმაღლეს 

სასწავლებლებში სალექციო სპეცკურსების მომზადებით, სამეცნიერო 

პროექტებისა და კვლევების განხორციელებით დაინტერესებულ პირებს 

მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. 

   ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეიძლება შემდეგი 

ჰიპოთეზა გამოვკვეთოთ: მესხეთის მხარეში ფუნქციონირებადი 

მედიასაშუალებები თანამედროვე მედიასივრცის ნაწილს წარმოადგენენ. 

მისი საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების ეფექტურობას რეგიონის 

სოციალ–პოლიტიკური  განვითარება, დემოგრაფიული, ეთნიკური და 

რელიგიური სიჭრელის, როგორც ბარიერის გადალახვა და საზოგადოებაში 

ტოლერანტული დამოკიდებულებების გაძლიერება განსაზღვრავს. 

   კვლევის მეთოდებად გამოვიყენეთ: წყაროების ანალიზი, ინტერვიუ, 

სტატისტიკური ცხრილების ანალიზი, ანკეტირება, დაკვირვება, 

შედარებითი ანალიზი, დოკუმენტაციის შესწავლა, ინტერნეტრესურსების 

მოძიება-დახარისხება, გამოცდილების შესწავლა. 

  ნაშრომის აპრობაცია: ნაშრომის შედეგები მოხსენებულია 

საერთაშორისო-სამეცნიერო  კონფერენციებზე: თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი ,,კულტურათაშორისი დიალოგები‟‟ 2015 წელი, 

საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,მსოფლიო და 
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კავკასია‟‟ 2015 წელი; სამცხე-ჯავახეთის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერეციებზე: 2015 წელი, 2014 წელი, 2013 წელი, 2012 წელი, 

2011წელი; ხოლო მთლიანი ნაშრომის მიმოხილვითი და ძირითადი 

ნაწილები მოხსენებულია სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებულ  

სემინარებსა და კოლოქვიუმებზე. ნაშრომის ძირითადი შედეგები  კი 

გამოქვეყნებულია  7 სამეცნიერო სტატიაში.  

   ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა: დისერტაციის სრული მოცულობა 

125 გვერდია. ნაშრომი შედგება  შესავალის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 

სამი თავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. 
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სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსი  

  შესავალში წინა პლანზე წამოვწიეთ თემის აქტუალობის საკითხი.  

დავახასიათეთ მისი მეცნიერული დამუშავების თანამედროვე 

მდგომარეობა. ასევე, ყურადღება გავამახვილეთ კვლევის საგანზე, მიზანზე 

ამოცანებსა და თეორიულ მეთოდოლოგიური ბაზაზე. აქვე გამოვკვეთეთ 

ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე და ძირითადი შედეგები, ვაჩვენეთ მისი 

თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა. ჩამოვაყალიბეთ ჰიპოთეზა და 

კვლევის მეთოდები, ნაშრომის სტრუქტურა. 

  პირველი თავი ,,თემის შერჩევის თეორიული საფუძვლები„‟ ორი 

ქვეთავისაგან შედგება. პირველში ,,ლიტერატურის მიმოხილვა‟‟ 

ქართველ და უცხოელ ავტორთა კვლევებში წარმოდგენილ იმ 

შეხედულებებსა და თეორიებს ვაანალიზებთ, რომელიც ხელს საკვლევი 

თემის განსჯა-გააზრებაში გვიწყობს.  

მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების საზოგადოებრივ აზრსა და 

ცნობიერებაზე ზეგავლენის საკითხების კვლევა გასული საუკუნის 50–იანი 

წლებიდან დაიწყო. საკითხის შესწავლით ათობით მეცნიერი დაინტერესდა. 

შეიქმნა უამრავი ნაშრომი, რომელთა მთავარი მიზანი მედიაზემოქმედების 

ახსნა იყო. ზემოქმედების არსის გაანალიზებაში დიდი წვლილი შეიტანეს 

ფრენსის  ფენტონმა, კარლ ხოვლენდმა, გაბრიელ ტარდმა, პოლ 

ლაზარსფელდმა, ჰაროლდ ლასუელმა და სხვებმა. მას შემდეგ მასობრივი 

კომუნიკაციის საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების პრობლემა 

სხვადასხვა რაკურსში მიმოიხილება, თუმცა, ყველა შემდეგდროინდელი 

კვლევა გარკვეულწილად მაინც ეფუძნება მედიაზემოქმედების 

ფუძემდებელთა შეხედულებებს. 

განხილულ ნაშრომებში ზემოქმედების თითოეული ნიუანსი 

ძირფესვიანადაა გარკვეული. ასევე, საინტერესოდაა განხილული 

სხვადასხვა კონცეფციები: პრაიმინგის ეფექტი,  კოგნიტურ თეორია, 
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კულტივაციის ფიპოთეზა და სხვა. ყოველდღიური რეალობიდან აღებული 

მაგალითების მოშველიებით, საინტერესოდაა გააანალიზებული მასობრივი 

კომუნიკაციის პროცესის თავისებურებები, შედეგები.  

მედიაპროდუქციის გავლენით, ინდივიდისა და საზოგადოების ქცევა და 

დამოკიდებულებები რადიკალურად იცვლება, თუმცა, აღნიშნული მითი, 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონთან მიმართებაში, უფერულდება. ადგილობრივ 

მედიას არ გააჩნია  გამოკვეთილი ზემოქმედების უნარი. საკითხის 

შესწავლამ ცხადყო, რომ მედია არასაკმარისად და არაეფექტურად 

გამოიყენება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროშიც. იმ დროს, 

როდესაც  თვითმმართველობის რეფორმა მიმდინარეობს, უამრავი თემა და 

საკითხია გადასაჭრელი, ვფიქრობთ, მედია უნდა იყოს აღნიშნული 

მიღწევების პოპულარიზატორიცა და განვითარების სწორი მიმართულების 

მაჩვენებელიც. 

ამრიგად, ჩვენ მიერ შესწავლილ შრომებში გაბნეულმა შეხედულებებმა და 

თეორიებმა განაპირობეს ნაშრომში გამოტანილი დასკვნები, მაგრამ 

თანამედროვე კვლევებში თვალშისაცემია მედიაზემოქმედების საკითხის 

რეგიონულ ჭრილში კვლევის დეფიციტი. სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია, რომ 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების ზეგავლენა რეგიონულ 

აუდიტორიაზე  ვრცლად და საფუძვლიანად უნდა იქნეს შესწავლილი. 

მეორე პარაგრაფში ,,სამცხე-ჯავახეთის მხარის პოლიტიკურ-

ეკონომიკური    თავისებურებანი‟‟ ვსაუბრობთ სამცხე-ჯავახეთის 

რეგიონის პოლიტიკურ-ეკონომიკურსა და სოციალურ-დემოგრაფიულ 

თავისებურებებზე.  რადგან აღნიშნული გარემოებები მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს აუდიტორიის ფორმირების პროცესში.  

სამცხე-ჯავახეთის მხარე  სამხრეთ საქართველოში მდებარეობს და  

ისტორიულ–გეოგრაფიული სამცხის, ჯავახეთისა და თორის ტერიტორიებს 

მოიცავს. მხარის ფართობი  6413 კვ. კმ-ს შეადგენს და  სომხეთისა და 
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თურქეთის რესპუბლიკებს ესაზღვრება. ადმინისტრაციული ცენტრია 

ქალაქი ახალციხე. მხარეში 353 დასახლებული პუნქტია. 

სამცხე–ჯავახეთი საქართველოს რესპუბლიკის განუყოფელი რეგიონია, 

შესაბამისად, ყველა ის პოლიტიკურ–ეკონომიკური ცვლილება, რაც 

მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით მთელი ამ ხნის მანძილზე განხორციელდა, მის 

განვითარებაზეც აისახა. აღნიშნული რეგიონი ქვეყნის ერთ-ერთ რთულ და 

სპეციფიკურ  ნაწილადაა მიჩნეული, რასაც  პოლიტიკურ- რელიგიური და 

ეთნიკურ–დემოგრაფიული თავისებურება განაპირობებს.  რელიგიური 

მრავალფეროვნება და ენობრივი ბარიერი ხშირ შემთხვევაში სრულყოფილ 

კომუნიკაციას უშლის ხელს და სოციალურ– პოლიტიკურ ვითარებას 

ართულებს.  

ტურიზმს, როგორც მომსახურების სფეროს, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. უდავოა, რომ სამცხე–

ჯავახეთის მხარეშიც ტურიზმის განვითარება ხელს უწყობს ეკონომიკურ 

ზრდას, მესხური ტრადიციებისა და ისტორიულ-კულტურულ 

ფასეულობათა პოპულარიზაციას.  

მხარეში პრიორიტეტად აღიარებულია სოფლის მეურნეობის, 

მეცხოველეობის, ტურიზმისა და მრეწველობის განვითარება. თუმცა, ამ 

ეტაპზე მრეწველობა ნაკლებადაა განვითარებული,  ძირითადი წილი 

,,ბორჯომზე‟‟ მოდის. თუმცა, მცირე მეწარმეობის დონეზე, ფუნქციონირებს 

ხორცის, რძის გადამამუშავებელი საწარმოები და რამდენიმე 

მეფრინველეობის ფაბრიკა. ეს მაჩვენებელი ვერ ქმნის სამეწარმეო 

პოტენციალს, რომელიც განაპირობებდა მხარის ეკონომიკურ 

დაწინაურებას. 

მხარე გამოირჩევა თავისი ეროვნული და რელიგიური 

მრავალფეროვნებით. ეროვნებით ქართველი მოსახლეობა პროცენტულად 

ადიგენის, ახალციხის, ასპინძისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში 
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სჭარბობს. ხოლო ნინოწმინდა და ახალქალაქი სომხური წარმოშობის 

მოსახლეობითაა დასახლებული. 

სამცხე-ჯავახეთი არაერთხელ დამდგარა რელიგიური და ეთნიკურ 

ნიადაგზე წარმოშობილი გაუგებრობის საფრთხის წინაშე. ამის მაგალითად 

კმარა  გავიხსენოთ  სულ ცოტა ხნის წინ (2015 წლის დასაწყისი) ჯავახეთში 

მცხობრებ სომხური წარმომავლობის ორმაგი მოქალაქეებისათვის 

საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის პრეცენდენტი, კუმურდოს 

ეკლესიის გარშემო დაწყებული დავა (2000წ), ჭელის მინარეთისა და მოხის 

მეჩეთის ამბები (2014წ).  

ჩვენი აზრით, ეროვნულ-რელიგიურ უმცირესობათა ინტეგრაციის 

კუთხით, მნიშვნელოვანია სწორი და ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის 

გატარება. აუცილებელია, დაისახოს გზა, სამოქმედო გეგმა, 

განხორციელდეს ისეთი პროექტები, რომელიც კიდევ მეტად გააძლიერებს 

მხარეში სახელმწიფო მმართველობას, გაზრდის საზოგადოებრივი 

ცნობიერების დონეს და დღის წესრიგიდან გააქრობს საზოგადოებრივი 

ინტეგრირების პრობლემას.  

მეორე თავი ,,სამცხე-ჯავახეთის მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებანი და მათი თავისებურებანი‟‟ სამი ქვეთავისაგან შედგება 

პირველში ,,სამცხე-ჯავახეთის მასმედიის ბუნება, მნიშვნელობა 

და ზოგადი დახასიათება‟‟, მიმოვიხილავთ იმ მედიასაშუალებებს, 

რომელთაც აუდიტორიის დარწმუნებისა და ზემოქმედების საქმეში 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. 

    მიმდინარე პროცესების პოპულარიზაციასა, ჯანსაღი საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ჩამოყალიბებასა და დემოკრატიული განვითარებისათვის 

ხელშეწყობაში, ცენტრალური არხების გვერდით, რეგიონულ პრესასა და 

ტელევიზიას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თუმცა, დღემდე სამცხე-
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ჯავახეთის ადგილობრივი მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების როლი 

საზოგადოებრივ პროცესებში არასრულადაა შესწავლილი. 

  როგორც ცნობილია, რეგიონულ მედიად  მაუწყებელთა ის კატეგორია 

იწოდება, რომელიც კონკრეტულ შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე 

ვრცელდება, ჰყავს ვიწრო სოციალ–დემოგრაფიული ნიშნით 

განსაზღვრული აუდიტორია, ითვალისწინებს რა მათ ინტერესებს,  

მნიშვნელოვანი ლოკალური პრობლემები და საკითხები ფართო ასპარეზზე 

გამოაქვს. 

რეგიონული მასმედიის სისტემის განვითარება–ფორმირებაზე 

ზემოქმედებას ახდენს შემდეგი ფაქტორები: ტერიტორიული 

თავისებურებები, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციოკულტურული, 

იდეოლოგიური მდგომარეობა და გეოგრაფიული მდებარეობა 

სამცხე–ჯავახეთის მხარეში 1990–წლებიდან დღემდე არსებობდა  

გაზეთები: ,,ბორჯომი‟‟, ,,განახლებული მესხეთი‟‟, ლიტერატურული 

მესხეთი‟‟, ,,მესხეთის უნივერსიტეტი‟‟,  ,,სამხრეთის კარიბჭე‟‟, ,,ასპინძა‟‟, 

,,აქუნქი‟‟, ,,ვირქი‟‟, ,,ჯავახქი‟‟; ტელევიზიები:  ,,ბორჯომი‟‟, ,,ლომსია‟‟, 

,,იმპერია‟‟, ,, ევრიკა პლუსი‟‟, ,,ფარვანა‟‟. დღეს მხოლოდ რამდენიმე არხი 

აგრძელებს ფუნქციონირებას 

 გაზეთი ,,სამხრეთის კარიბჭე‟‟ სამცხე–ჯავახეთის ყოველთვიური 

საზოგადოებრივ–პოლიტიკური გაზეთია, რომელიც გამოდის ქართულ და 

სომხურ ენებზე. ვრცელდება რეგიონის ექვსივე მუნიციპალიტეტში.  

 ,,სამხრეთის კარიბჭე‟‟ დაარსდა 2004 წლის ივნისში და დღეისათვის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდული გამოცემაა, რომელმაც ბევრი 

საინტერესო ფაქტი გამოიტანა სააშკარაოზე. მეორე საინტერესო 

პერიოდული გამოცემაა გაზეთი ,,ბორჯომი‟‟, რომელიც  1931 წელს 

დაარსდა. გაზეთი მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ვრცელდება.  
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ქ. ახალციხეში გამოიცემა გაზეთი ,,მესხეთის უნივერსიტეტი‟‟, რომელიც   

სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერიოდული გამოცემაა. 

გაზეთს ახლავს ჩანართი ,,სტუდენტობა და სხვა‟‟, რომელსაც  

ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტები ამზადებენ. 

დაბა ასპინძაში გამოდის  ლიტერატურული ორგანო ,,ლიტერატურული 

მესხეთი‟‟.  

რეგიონის მასშტაბით ვრცელდება ტელეკომპანია ,,ტვ–9 იპერია’’ ( სათაო 

ოფისი ქ. ახალციხეში მდებარეობს. გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე). 

ტელერადიოკომპანია ,,ბორჯომი’’ მაუწყებლობს ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტსა და  მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეშვიდე მეტრული 

არხის საშუალებით).  

მეორე ქვეთავია ,,სამცხე–ჯავახეთის მასმედიის არხების 

საინფორმაციო მასალების აგებულება, სტრუქტურა, ტაქტიკა, 

თავისებურებების ანალიზი‟‟.   სამცხე-ჯავახეთის მასმედიის არხებზე 

საინფორმაციო მასალებს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ. სატელევიზიო 

საეთერო ბადეც და გაზეთის წამყვანი გვერდების ხერხემალიც ნიუსი, 

სიუჟეტი, კორესპონდენცია და რეპორტაჟია. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 

პრეცენდენტი ქართულ არხებზე 2011 წლიდან თვალშისაცემი 

გამოვლინებაა, რაც გარკვეულწილად მომდინარეობს საზოგადოებრივი 

ინტერესებითა და მედიის ბიზნესად ქცევის ტენდენციით. ამიტომ 

მედიაბაზარზე თავის დამკვიდრებისათვის, თითოეული არხი ცდილობს, 

ძლიერი და მოწესრიგებული საინფორმაციო  მიმართულება ჰქონდეს.    

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული მედია აუდიტორიაში დიდი ინტერესებით 

სარგებლობს,  განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციებში აქტიურდება და 

ზრდის ოპერატიულობას.  

ის მაქსიმალურად დაბალანსებულ პროდუქტს სთავაზობს მიმღებს. 

სამცხე–ჯავახეთის ტელევიზიები საინფორმციო გამოშვებებში, 
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ადგილობრივი ამბების მიწოდების შემდეგ, მნიშვნელოვან ადგილს ქვეყნის 

მასშტაბით განვითარებულ მოვლენებს უთმობენ, სადაც ძირითადად  ისეთ 

სიუჟეტებს იყენებენ, რომლებიც სხვა არხებზეც ბრუნავენ. საინფორმაციო 

სამსახურის ხელმძღვანელები კადრობრივი და შინაარსობრივი 

თანხვედრის მიზეზად   ერთი და იგივე საინფორმაციო სამსახურების მიერ 

მიწოდებული ინფორმაციებით სარგებლობითა და მცირე ბიუჯეტით 

ხსნიან. 

მესამე პარაგრაფში ,, სამცხე-ჯავახეთის მედიააუდიტორია‟‟ 

ყურადღებას აუდიტორიის ფენომენზე ვამახვილებთ. აუდიტორია 

მედიაზემოქმედების შესწავლისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. 

ეფექტური სოციალური მმართველობის წარმოება როგორც საერთო 

საზოგადოებრივ,  ასევე რეგიონულ, საქალაქო, მუნიციპალურ თუ 

სოციალური დასახლებების დონეზე შეუძლებელია, თუ არ განხორციელდა 

საზოგადოებრივი ცნობიერების პროგრესული გზით განვითარება, ამიტომ 

რეგიონული აუდიტორიის შესწავლა საკითხის ფოკუსირებისათვის 

აუცილებელი ნაბიჯია. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ზოგადად შევისწავლეთ 

მხარის მედიააუდიტორია, დავადგინეთ რა ტიპისა და კატეგორიის 

საზოგადოებასთან გვაქვს საქმე, მოვახდინეთ მათი  დიფერენცირება და 

ინტერესების გაგება, რაც დასკვნების გამოტანაში მნიშვნელოვნად 

დაგვეხმარა. 

  მხარის აუდიტორია განსაკუთრებით მრავალფეროვანი და 

არაერთგვაროვანია, რაც მისი განსხვავებული რელიგიური და ეთნიკური  

შემადგენლობითაა განპირობებული. აღნიშნული გარემოება ართულებს 

ეფექტურ კომუნიკაციასა და საზოგადოებრივი ცნობიერების სწრაფ 

განვითარებას. 

მესამე თავში ,,მასმედიის ზემოქმედების  ზოგადი 

თავისებურებები‟‟ სამი  პარაგრაფი  გამოვკვეთეთ. პირველში 
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,,მედიაზემოქმედების შესწავლის ისტორია‟‟ ცნობილ მკვლევართა 

ნაშრომების განხილვის საფუძველზე  თვალი გავადევნეთ დარგის კვლევის 

საინტერესო ისტორიას. 

   ოფიციალურად აღიარებულია, რომ მედიაზემოქმედების  მეცნიერული 

შესწავლა პირველი მსოფლიო ომის დროს  დაიწყო, რაც განპირობებული 

იყო საომარი მოქმედებით გამოწვეულ მღელვარებით, პირველი 

კომერციული რეკლამების გამოჩენითა და პრესის ეფექტიანობის გაზრდით. 

მედიაინფორმაციამ მსოფლიო ისტორიასა და საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში მრავალ ცვლილებას დაუდო საფუძველი. ცნობილი 

მეცნიერების უ. ლიპმანის, უ. შრამის, ჰ. ლასსუელის, ჰ. ბლუმერის და  მიერ, 

უამრავი თეორია, პარადიგმა და მოდელი იქნა გამოვლენილი, რომელთაც 

მნიშვნელოვნად გაზარდეს საკითხის გარშემო ცოდნა და შესაძლებელი 

გახადეს განხორციელებულიყო ღრმა და მასშტაბური კვლევები. 

ყოველი ათწლეული მედიის ზემოქმედების შესახებ  დამოკიდებულებას 

მნიშვნელოვნად ცვლიდა. თუკი, 1954 წლისათვის პ. ლაზარსფელდმა და უ. 

ხოვლენდმა დაასკვნეს, რომ ზემოქმედების პროცესში მედიის გვერდით 

უდიდესი დატვირთვა პიროვნებათშორის კომუნიკაციას ენიჭებოდოდა, 

1960 წლიდან მედიას გადაჭარბებული ზემოქმედების საშუალებად 

მიიჩნევდნენ. 1980-იანი წლებიდან კი მედიის შეზღუდული ზემოქმედების 

ერა დაიწყო. 21-საუკუნეში აღარავინ აღიარებს მედიის ძლიერ ან 

შეზღუდულ ზეგავლენას, პროფესორ მანდერას ,,ჰიპერრეალობის‟‟ თეორია  

ძველ შეხედულებებს უარყოფს და მედიის კომპლექსური ზემოქმედების 

შესწავლას ითვალისწინებს. ამრიგად, უახლესი თეორიული მიგნებების 

საფუძველზე, შესაძლებელია თანამედროვე მასობრივი კომუნიკაციის 

ზემოქმედების მკვლევარებმა სრულიად ახალი პარადიგმები შესთავაზონ 

აუდიტორიას.  
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მეორე ქვეთავში ,,მასმედიის ზემოქმედება ფსიქიკაზე‟‟  

განვიხილეთმედიაზემოქმედების ფსიქოლოგიური მეთოდები და ხერხები.  

ასევე, შევეცადეთ გაგვერკვია, აღნიშნულ მეთოდებს რამდენად იყენებს 

რეგიონული მედია. მედიაპროდუქცია ზემოქმედების მეთოდების ურიცხვი 

არსენალით მნიშვნელოვნად მოქმედებს როგორც ცალკეული ინდივიდების, 

ასევე საზოგადოების ფსიქიკაზე, რითაც წარმატებულად ცვლის 

ქვეცნობიერ თუ ცნობიერ ქცევებსა და დამოკიდებულებებს.   

   მკვლევარები მედიის ფსიქიკაზე ზემოქმედებას სხვადასხვა  

(სემანტიკურ, სინტაქტიკურ და პრაგმატიკულ)  ასპექტში შეისწავლიან.  

ჩვენ ყურადღება პრაგმატიკულ ასპექტზე შევაჩერეთ, რადგან პრაგმატიკულ 

მხარეს აინტერესებს, თუ როგორ იყენებს ადამიანი ნიშნებს, რა ძალისხმევას 

ახმარს ის მის გაგებას, რაც გვიადვილებს საზოგადოებრივი აზრის 

ტრანსფორმირების პროცესში ინდივიდებსა და აუდიტორიაზე 

მიზანმიმართული ზემოქმედების მექანიზმებისა და მოსალოდნელი 

შედეგების  გამოვლენას. ინდივიდები ეკრანიდან მიღებულ სიახლეს, ქცევას 

მთელი სიცხადით ითვისებენ და საკუთარ მენტალიტეტში ნერგავენ. ახალი 

ქცევა კი განპირობებულია ინდივიდისათვის, განსაკუთრებული 

მნიშვნელობით (ფსიქოლოგიური საჭიროებით), ასევე შფოთვის ხარისხით 

ან ინდივიდის მოტივირებით.  რაც მეტად რეალისტურია მედიასურათი 

ფსიქოლოგიური ზემოქმედება მაყურებელზე მით მეტად დიდია.          

რეგიონული მედიარხები ინდივიდუალური ზემოქმედების, ტორსონის 

კოგნიტური გადამუშავების, დიფუზიურ და სოციალურ დონეზე 

ზემოქმედების მოდელებს წარმატებით განახორციელებენ რელიგიური, 

ეთნიკური, შშმ პირებისა და ბუნებრივი რესურსების უკანონოდ მოპოვების 

საკითხების გაშუქებისას. 

მესამე ქვეთღავია ,,პიროვნება მასობრივი კომუნიკაციის ზეწოლის 

სიტუაციაში‟‟. მედიაზემოქმედების შესწავლისას საკითხი წარმოადგენს 



 

23 

 

ერთ-ერთი საერთო პრობლემის ,,პიროვნება-საზოგადოების კომუნიკაციის 

სისტემის‟‟ მნიშვნელოვან რგოლს. მედიატექნოლოგიების რეაქტიული 

განვითარებით იზრდება საზოგადოების საკომუნიკაციო სისტემების 

დატვირთულობა. ანუ, მედიაკომუნიკაციის საშუალებები  ძალ-ღონეს არ 

იშურებენ სიახლეების გავრცელებისა და პოპულარიზაციისათვის, რითაც  

აჩქარებენ საზოგადოებისა და პიროვნებათა ტრანსფორმაციას. აყალიბებენ 

რა სოციოცისტემის ერთიან ბირთვს, უბიძგებენ მას ერთიანი 

მოქმედებისაკენ. საბოლოო ჯამში კი იქმნება ფენომენი–საზოგადოებრივი 

აზრი, ინდივიდთა აზრის ნაკრები, რომელიც თავის მხრივ მათ-

ინდივიდებს კარნახობს კონკრეტულ ქმედებებს და აქტივობებს 

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საკომუნიკაციო სივრცე მეტნაკლებადაა   

განვითარებული. საზოგადოებას ინფორმაციის მიღება შეძლიათ როგორც 

რეგიონული, ასევე ცენტრალური მედიასაშუალებებით, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და კონკრეტული კომპანიებისაგან. ადგილობრივი 

აუდიტორია განსაკუთრებულ ინტერესს გამოხატავს პოლიტიკური, 

რელიგიური, ეთნიკური და სასოფლო-სამეურნეო საკითხებთან 

მიმართებაში. მედიასაშუალებები,  ცდილობენ სოციალური რეალობიდან 

არ გამორჩეთ არც ერთი ფაქტი და მიმდინარე მოვლენები საზოგადოებას 

მიაწოდონ, სათავეში ჩაუდგნენ სოციალურ ცვლილებებს, შეიტანონ მასებში 

მღელვარება და რეფორმები. კომუნიკაციური ზეწოლა განსაკუთრებით 

იზრდება საინფორმაციო კამპანიების დროს. 

ინფორმაციული ზეწოლის სიტუაციაში მედიაზემოქმედების კვლევა 

ფუნდამენტალური მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენას მოითხოვს, 

რომლის განხორციელება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევის 

მეთოდებითაა შესაძლებელი. საველე ექსპერიმენტი, გამოკითხვა, გრძივი 

შესწავლა და ლაბორატორიული ექსპერიმენტი ითვალისწინებენ რაიმე 

ფენომენი ახსნან ციფრების გარეშე ან სიტყვების დახმარებით. დღეისათვის 

მედიაზემოქმედების მარტივი ფორმების შესასწავლად ერთ-ერთი ყველაზე 
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პოპულარული ექსპერიმენტების მეთოდია, ხოლო რთულ ფორმებს 

კონტენტ- ანალიზისა და მეტა- ანალიზის საშუალებით შეისწავლიან. 

  დასკვნაში კი ვაჯამებთ კვლევის შედეგებს, ვაკონკრეტებთ ყველა 

მნიშვნელოვან შეხედულებასა და სამომავლო პერსპექტივებს. 

გლობალიზაციის ეპოქაში  ინფორმირებულობის მნიშვნელობა 

საზოგადოებრივი ყოფის ნებისმიერ სფეროში უსაზღვროდ იზრდება. 

მასობრივი კომუნიკაცია ინფორმაციის წარმოებისა და გავრცელების 

საუკეთესო საშუალებაა. კომუნიკაციის პროცესს უშუალო მიმართება აქვს 

სოციალურ ქცევასთან და არსებითად ზემოქმედებს სოციუმის 

ფუნქციონირებაზე. ამის გამო, მასობრივი კომუნიკაცია მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს სოციალური წესრიგის შექმნასა და ცვლაში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, რეგიონული მედიის როლი 

საზოგადოებრივი აზრის სტრუქტურირების პროცესში ძლიერდება. 

რეგიონული მედია მასობრივი კომუნიკაციის სისტემაში გამოკვეთილი 

ფუნქციურ-სტრუქტურული თავისებურებებით განსხვავებული მოვლენაა, 

რაც მისი ზემოქმედების  ხასიათს განაპირობებს.  

ამრიგად, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ მედიას მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ასახავს მას და ცვლის 

ადგილობრივი აუდიტორიის აზრს,  ქცევასა და დამოკიდებულებებს. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

სადოქტორო ნაშრომის ,,მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების 

გავლენასაზოგადოებრივ აზრზე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მაგალითზე) 

მიმოხილვითი და ძირითადი ნაწილები მოხსენებულია სადოქტორო 

პროგრამით გათვალისწინებულ  შემდეგ სემინარებსა  და  თემატურ  

კოლოქვიუმებზე:  

 კოლოქვიუმი I-,,მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საზოგადოებრივ 

აზრზე ზემოქმედების ზოგადი თავისებურებანი‟‟-მაისი, 2014. 

სემინარი I-,,მასობრივი კომუნიკაციის მოდელები‟‟-მაისი, 2014. 

სემინარი II-,,თანამედროვე საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირების  

პრობლემა‟‟-თებერვალი, 2015. 

კოლოქვიუმი II-,, საზოგადოებრივი აზრის განვითარების თავისებურებები 

( მესხეთის  მაგალითზე)‟‟-თებერვალი, 2015. 

კოლოქვიუმი III-,,სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული მედია (ზოგადი 

მიმოხილვა)‟‟- ივლისი, 2015. 
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 მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის  

 III  კურსის დოქტორანტის შორენა გაბოშვილის  

გამოქვეყნებული შრომების სია:  

„საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირების საკითხი (მესხეთის 

მაგალითზე)‟‟, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კულტურათშორისი დიალოგები‟‟, შრომები, თელავი- 2015, გვ. 89-96. 

,,მასობრივი კომუნიკაციის მოდელირების საკითხები 

მედიაზემოქმედების პროცესში‟‟, ,,გულანი“, 16, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა ,,ახალციხის უნივერსიტეტი‟‟, 

ახალციხე-2015, გვ. 215-221. 

,,საზოგადოებრივი აზრის განვითარების თავისებურებანი (მესხეთის 

მაგალითზე)‟‟, ,,განათლება‟‟, ყოველკვარტალური რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,  2015 №1 (12), საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 206-208. 

,,რეგიონული მედია და მისი ფუნქციონირების თავისებურებები‟‟, 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,განათლება‟‟,  2014 №2 (11) საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი,  გვ. 46-48. 

,,მედიაზემოქმედება იდეოლოგიურ-პროპაგანდისტულ ჭრილში‟‟, 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,განათლება‟‟, 2014 №1 (10), საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, გვ. 102-106. 

,,ინფორმაციული ტერორიზმი, სტერეოტიპი-საზოგადოებრივი 

პრობლემა (ზოგადი მომოხილვა)‟‟, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 
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პროგრამა და მასალები, 2011 წელი, 21 დეკემბერი, ახალციხე-2011, გვ.105-

107. 

    სადოქტორო ნაშრომის ,,მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების 

გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის 

მაგალითზე)‟‟ შედეგები მოხსენებულია შემდეგ სამეცნიერო  

კონფერენციებზე:  

„საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირების საკითხი (მესხეთის 

მაგალითზე)‟‟, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,კულტურათშორის დიალოგები‟‟,  III სექცია, თელავი- 2015.  

,,რეგიონული მედიის ფუნქციურ-სტრუქტურული ანალიზი‟‟, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია‟‟,  საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის პროგრამა, თბილისი-2015წელი.          

,,საზოგადოებრივი აზრის ტრანსფორმირების საკითხი თანამედროვე 

მასკომუნიკაციურ მეცნიერებაში‟‟, მეცნიერებისა და ინოვაციების 

კვირეული, საქართველო 2015, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

ეძღვნება აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 

წლისთავს, 2015 წელი.                                      

,,იდეოლოგია და პროპაგანდა ტრანსფორმირებული იმიჯით‟‟, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა, ახალციხე, 12 ივნისი, 2014 წელი.     

,,სოციალური მედიის არსი და ძირითადი შტრიხები (ზოგადი 

მიმოხილვა)‟‟, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა, 

ახალციხე, 25 დეკემბერი,  2013 წელი.    
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,,ინფორმაციული ტერორიზმი, სტერეოტიპი-საზოგადოებრივი 

პრობლემა (ზოგადი მომოხილვა)‟‟, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

პროგრამა და მასალები, 2011 წელი, 21 დეკემბერი, ახალციხე-2011. 

 

 

ავტორი:                                                                  ---------------------------                

                                                                                /შორენა გაბოშვილი/ 

 

ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს                            -------------------------------------   

სწავლული მდივანი:                             /პროფესორი სალომე ხიზანიშვილი/                 

 

 

 

 

 

 

 

 


