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Abstract 

The doctoral thesis deals with the issue of influence of media on public 

awareness in modern Georgia. 

It is underlined that the researches about media, as the means of influence on 

the public consciousness, started in the first decade of the XXI century, that is time 

when the modern democratic journalistic, moreover, journalism began to establish.  

The work also indicates that the means of mass communication becomes 

more and more important in Georgian informational space. They strongly define 

the character of modern Georgian society. The main feature of contemporary 

society – awareness – supports the growth of media influence on the vast range of 

audience, or society. This circumstance creates the new demands for the workers 

of media, as well as for the media logs – the researchers and theorists of means of 

mass communication. It is getting necessary to reveal, describe and determine the 

character, peculiarities, trends, and systematization of media influence on public 

consciousness.     

From this point of view there are quite interesting researches in the Georgian 

media log, though studying the character and specification of media influence on 

public awareness is one of the most important issues of modern Georgian reality. 

The doctoral thesis consists of five chapters and two sectors.  

The first chapter of the thesis deals with the new media in the XXI century 

including mostly blogs, social networks and internet resources. Modern 

informational space and new technological tendency made the media development 

more efficient. This is oriented on the rapid spread of information.  

Social media has got significant influence on the values and identity of the 

Georgian society – personal characteristics, traditional relations, political activities 

or international relationships. 

The second chapter of the thesis concerns to the freedom of speech and 

independent media. As for freedom of speech, it may exist within the society, but 

without the independence of media. The issue of the independence of media, the 

rate of its freedom is one of the most important questions in the democratic state. 

The realization of democracy of the society and freedom of speech depends on the 

readiness of the society itself, the political good will of the government, the 

appropriate legislation, the wish of society and the means of modern 

communication. As for the independence of the democratic media and the freedom 

of speech based on that independence, it stays being a serious problem because the 

means of mass information are represented to be a specific mediator, having not 

found its mission in democratic scope, as the journalists, using the means of mass 

communication, express the viewpoints and outlooks of those group of people for 

whom mass media is available. Consequently, the essential and significant issues 

for the society still remain unknown.      

The section of the second chapter concerns to the research of the personal 

and professional sides of a journalist. That is one of the greatest traditional 

problems. The quality of media mainly connected with two aspects. They are: First 
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of all the lack of professionalism within journalists and the other – Political 

pressure of the government on the media of Georgia. 

The third chapter of the doctoral thesis concerns to the subject of discussion 

about the new society, which is considered as informed and communicative one. 

For the last few decades there have been a lot of radical changes throughout the 

world due to the rapid spreading of the means of mass communication. This 

section also considers the question of civil journalism that means the cooperation 

between civil journalism and traditional media and creation of the new formation 

in journalism.   

The section of the third chapter concerns to the principal differences 

between traditional and social media, particularly, to the gradual development of 

the social media, which causes the transformation of the traditional media. 

The fourth chapter of the doctoral thesis considers the informational space. It 

is denoted that the independence of journalistic activities is a very painful subject 

of consideration in Georgian TV media. We must confess that Georgian TV media 

Georgian media is not aware of public accountability. 

The section of the Fourth chapter concerns to the professional standards of 

the influence of media on the public awareness. We discuss about the media 

theories, which consider the social and cultural changes caused by the long-termed 

of influence of media. 

The fifth chapter of the doctoral thesis concerns to the cultivation theory. 

This is a social theory, which studies the long-termed influence of TV media on 

people. Television has greatly influenced on the development of modern society 

and it is still influencing on us. 

Thus, it is obvious that the function of media for the modern society is 

keeping increasing and penetrating into the everyday lives of every citizen. That is 

why it is necessary for the media workers to become aware of the existing situation 

and manage to study thoroughly the problems. If these problems are studied 

properly, there will not be any shortage of information in Georgian media space. 

The entertaining programs are dominant in Georgian media space, while there is 

lack of cultural-educational programs, which can support the spiritual education of 

the society, especially the young generation. Besides, it is essential to make the 

society interested in problematic issues, as that is the principal obligation of media.   

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. მასმედია, მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებანი 

სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს თანამედროვე საზოგადოებაში, სულ 

უფრო მეტად იჭრება ცხოვრების ყველა სფეროში და მნიშვნელოვანწილად 

განსაზღვრავს მის ხასიათს. დღეს დავას აღარ იწვევს ის ფაქტი, რომ XXI 

საუკუნე ინფორმაციის საუკუნე იქნება და ინფორმაციული ზემოქმედების 
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როლი საზოგადოებრივ ცნობიერებასა და ადამიანების ქცევაზე კიდევ 

უფრო გაიზრდება. ეს ახალ მოთხოვნებს უყენებს როგორც საინფორმაციო 

საშუალებების მუშაკებს, ისე მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესების თე-

ორიის სპეციალისტებსაც. სულ არ არის შემთხვევითი, რომ ახალი ინფორ-

მაციული კონცეფციების, თეორიებისა თუ შეხედულებების წარმოშობა 

ყოველთვის თან სდევდა ახალ ეტაპებს მასობრივ-კომუნიკაციურ ურთი-

ერთობათა ისტორიაში. 

ეს გარემოება ბუნებრივად აყენებს დღის წესრიგში მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებათა საზოგადოების ცნობიერებაზე ზეგავლენის 

ხასიათის, თავისებურებების შესწავლის საჭიროებას, ამ მიმართულებით 

ტენდენციების, სისტემატურობის მაუწყებელი მოვლენების გამოვლენის, 

მათი აღწერა-დახასიათებას და მწყობრი სისტემის, მთლიანი სურათის 

დადგენას. მართალია ამ თვალსაზრისით მედიალოგიაში უკვე დაგროვდა 

შთამბეჭდავი გამოკვლევები, თავისთავად მნიშვნელოვანი თეორიებიც კი 

გაჩნდა, მაგრამ კვლევები ამ მიმართულებით მაინც გადაუდებელ ამოცანად 

რჩება. მიზეზები უმთავრესად ორი ტიპისაა: ერთი ის არის, რომ მასმედიის 

საზოგადოებაზე ზეგავლენის პროცესი თვისობრივადაც გასაოცარი 

დინამიკით ხასიათდება და მეორე კი იმაში მდგომარეობს, ამ პროცესების 

ტიპოლოგიურობის, საყოველთაობის მიუხედავად, ყოველი ეროვნული 

სინამდვილე თავის სპეციფიკას შეიცავს. გამონაკლისს, ცხადია, არც საქარ-

თველო წარმოადგენს. სწორედ ამით არის შეპირობებული წარმოდგენილი 

კვლევა, რომლის მიზანიც ზემოაღნიშნული თვალსაზრისით არსებული 

ტენდენციების, კანონზომიერების გამოვლენა და შესწავლა. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. რაკი კომუნიკაცია ადამიანებს შორის 

ურთიერთობაა, ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ურთიერთობა მრავალფე-

როვანია. საზოგადოებას ქმნის ადამიანთა ერთობლიობა. საქართველოში 

მასმედიის კვლევები საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე გავლენის 

თვალსაზრისით განსაკუთრებული ინტენსივობით XXI საუკუნის 

დასაწყისიდან მიმდინარეობს, ანუ თანამედროვე ჟურნალისტიკისა და 
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ჟურნალიზმის დამკვიდრებასთან ერთად. არა ერთი მკვლევარი, ექსპერტი, 

მედიალოგი, პოლიტოლოგი, საზოგადოებრივი აზ-რის მკვლევარი შეხებია 

და საინტერესო მასალებიც დაგროვდა, მაგრამ ამ ურთულესი პროცესის 

სისტემატური კვლევა ქართულ მედიალოგიაში დაგროვილი ცოდნის 

გათვალისწინებით ჯერ არ ჩატარებულა. სწორედ ამგვარი კვლევის ცდას 

წარმოადგენს წინამდებარე ნაშრომი და ამ ამოცანების გადაჭრა შეადგენს 

მის მეცნიერულ სიახლეს. ამ ამოცანებით არის შეპირობებული მისი 

სტრუქტურაც. ადამიანთა ურთიერთობები კი სხვადასხვანაირია და 

სხვადასხვა დონეზე ხორციელდება. კომუნიკაციური პროცესები მთლიანად 

მსჭვალავს საზოგადოების ყოველ ფენას და მის ყოველ წევრს მოიცავს. 

ციფრული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად უფრო იზრდება და 

კიდევ უფრო  ხელმისაწვდომი ხდება მასმედიის შესაძლებლობები. თანა-

მედროვეობაში ამ საშუალებათაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ინტერნეტი. 

იგი მოიცავს მასობრივი კომუნიკაციის ყველა იმ საშუალებას, რომელიც 

ელექტრონული სახით გვხვდება ქსელში. სხვანაირად მას ,,ინტერნეტული  

მასმედია“ ეწოდება. ამგვარად, წარმოიშვება ახალი ცივილიზაცია ,,ახალი 

ელექტრონული ურთიერთკავშირი წარმოქმნის სამყაროს მსოფლიო 

სოფლის სახით“ (60, 4). 

ვიდეოარტის განვითარებამ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა მო-

ითხოვა. თანამედროვე ვიზუალური კულტურის საკომუნიკაციო ენის ფორ-

მირების პროცესი ამ ახალ ტექნოლოგიებთანაა დაკავშირებული, რომელიც 

გამოიყენება გამოსახულების შექმნის, აღდგენის და გავრცელებისათვის. 

ამის მიზეზი გახდა თვით ტექნოლოგიური ევოლუციის პრინციპი და რე-

ალობის იმპერატივი. გადამეტებულმა რეალობამ განაპირობა ჰიპერტრო-

ფირებული სიმულირებული რეალობა, რომელიც გამოსახულებისა და ხმის 

ხარისხით აჭარბებდა თვით რეალობის და სრულიად კარგავდა მასთან 

კავშირს, გადააქცევდა მას მითოლოგიურ სუროგატად. ამ ჰიპერტრო-

ფირებული რეალობის მოდელის ფენომენი ჟან ბოდიარმა ასე განსაზღვრა: 
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,,ეს არც იმიტაციაა, არც რედუბლიკაცია, არც პაროდია. ესაა რეალობის 

ნიშნების ჩასმა თვით რეალობის სანაცვლოდ (48,181).  

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. ბოლო ათი–თხუთმეტი წლის 

განმავლობაში საქართველო  მართლაც გამოირჩა საკმაოდ დინამიური და 

კრიტიკული პრესით, თავად მედიის მდგრადობის ხარისხი საკამათო 

დარჩა. წლების მანძილზე ვერ მოხერხდა სარედაქციო დამოუკიდებლობის 

ტრადიციის ჩამოყალიბება და პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრება. 

ჟურნალისტების პროფესიული ეთიკა კვლავინდებურად დაბალ დონეზე 

რჩება და რაკიღა არ არსებობს ჟურნალისტური პროფესიის საერთო 

ფასეულობები, არ არსებობს  ამ საერთო ფასეულობებზე დაფუძნებული 

პროფესიული ასოცი-აციები. საკმაოდ დაბალია ჟურნალისტთა 

სოლიდარობაც. ეს პრობლემები განსაკუთრებით მწვავედ თავს ახალ 

რეალობაში იჩენს. დამატებით სირთულეებს ქმნის მედია ბაზარზე 

არსებული ვითარებაც. სულ უფრო მეტად იკვეთება ოლიგარქიზაციის 

ტენდენცია. სამწუხაროდ, პრესა დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა მყარ ბიზნესად. 

ამის ერთ–ერთი მიზეზი, ალბათ ქვეყნის ზოგადი ეკონომიკური 

მდგომარეობაც არის. სარეკლამო ბაზარი საკმაოდ მწირია. მედიის 

სუბსიდირება ძირითადად სხვადასხვა ბიზნეს ჯგუფების მიერ ხდება. 

მსხვილი ელექტრონული მედიის მესაკუთრეები ამ ქვეყნის უმდიდრესი 

ადამიანები არიან და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. 

მიუხედავად განვითარების აშკარა ტენდენციისა, სამწუხაროდ, ბეჭდვითი 

მედიის გავრცელების არეალი კვლავ საკმაოდ შეზღუდულია. 

ყოველდღიური გამოცემების ტირაჟები ძირითადად 5–10 ათასის 

ფარგლებში მერყეობს. ამიტომაც საზოგადოებისთვის ინფორმაციის 

მიღების ძირითად საშუალებად კვლავ ელექტრონული მედია რჩება. 

სწორედ ამ სფეროში არსებული პრობლემები აძლევს დამკვირვებლებს იმ 

დასკვნის საფუძველს, რომ ელექტრონული სიტყვის თავისუფლება საქარ-

თველოში  რეგრესიას განიცდის. 
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საქართველოში დამოუკიდებელი პრესის ისტორია პარტიულ პრესას 

უკავშირდება, რომელიც ტრადიციულად ხელისუფლების ერთგვარი ოპო-

ზიციის როლს ასრულებდა. ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში გაჩნდა 

პარტიული გამოცემები. კავშირი პოლიტიკასთან შემდგომში პოლიტიკო-

სებთან კავშირში გადაიზარდა. ჟურნალისტები მკითხველებზე მეტად 

პოლიტიკოსებზე იყვნენ ორიენტირებულნი და მათთვის წერდნენ. ილია 

ჭავჭავაძის თქმისა არ იყოს, საქართველოს ისტორია მხოლოდ მეფეთა 

ისტორიაა და ხალხი არ ჩანს. საზოგადოება არც დღევანდელ გაზეთებსა და 

საინფორმაციო გამოშვებებში ჩანს და ძირითადი აქცენტი კვლავ პოლი-

ტიკოსებზე კეთდება. ბეჭდური მედიის სისუსტის მიზეზი სწორედ ის არის, 

რომ მათი სამიზნე აუდიტორია საზოგადოება კი არ არის, არამედ ცალ-

კეული პოლიტიკური ჯგუფები. გაზეთები არ არიან ორიენტირებული 

მკითხველზე და მათ მოთხოვნილებებზე, რაც ტირაჟირების სიმწირეს 

განაპირობებს. ჟურნალისტების ერთმა ნაწილმა დაიჯერა, რომ მედია 

ხელისუფლებაა ,,მეოთხე ხელისუფლება.“ სახელმწიფო მოხელეების მსგავ-

სად, მათაც არ მოსწონთ საკუთარი მისამართით გამოთქმული კრიტიკა,  

გაწყვეტილი აქვთ კავშირი საზოგადოებასთან და ა.შ. არადა, ჟურნა-

ლისტიკის უპირველესი მიზანი, ცხადია, ძალაუფლებითა და გავლენით 

ტკბობა კი არ არაა, არამედ საზოგადოების იმ ინფორმაციით უზრუნველ-

ყოფა, რომელიც მოქალაქეებს თავისუფლებისთვის სჭირდებათ. ვინც ამას 

ახერხებს, ჟურნალისტიც სწორედ ისაა და სწორედ მას უწევს ანგარიშს 

პოლიტიკური ისტებლიშმენტიც. ჟურნალისტი, რომელიც არ ქმნის 

პროდუქციას, იმ აჩრდილს ჰგავს, რომლის არსებობაც ვიღაცას სჯერა, 

ვიღაცას კი – არა,(http://ucnauri.com/2010/ბეჭდვითი–სიტყვის თავისუფლება). 

ნაშრომის ძირითადი შედეგები და სიახლე. თანამედროვე  საზოგა-

დოებაში მასობრივი კომუნიკაციის პროცესისა და გავლენის შესწავლისა და 

შეფასების დროს მკვლევარი ერთგვარი დილემის წინაშე დგება. მრავალ-

რიცხოვანი კვლევების შედეგად მიღებული დასკვნების მიხედვით, მედიის 

გავლენა ადამიანის შეხედულებებზე, დამოკიდებულებებსა და ქცევაზე 
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საკმაოდ შეზღუდულია, მიუხედავად იმისა, რომ გავლენის საკმაოდ 

ძლიერი იარაღია, განსაზღვრავს ადამიანთა ცნობიერებას, აყალიბებს მათ 

ინტერესებს, განწყობას, ნერვულ-ფსიქოლოგიურ ფონს. მედიას ერთსა და 

იმავე დროს სუსტიც არის და ძლიერი გავლენის მოხდენაც შეუძლია. ეს 

ორმაგობა დაუჯერებლად მოჩანს, მაგრამ ამ ერთი შეხედვით ამოუხსნე-

ლობის გასაღები ჩვენ თვალწინაა - ამისათვის საკმარისია, დავინახოთ 

განსხვავება ადამიანებსა და მათ შეხედულებებზე, დამოკიდებულებებსა და 

ქცევაზე ხანმოკლე და ხანგრძლივი მოქმედების გავლენას შორის, 

რომელსაც ჩვენ საზოგადოებაში მიღებული კულტურული ნორმებისა და 

სოციალური ინსტრუმენტების შეცვლა შეუძლია. დღეისათვის კარგად არის 

ცნობილი მედიის ხანგრძლივი მოქმედების გავლენის რამდენიმე თეორია, 

რომლებშიც ახსნილია მედიის ხანგრძლივი გავლენით გამოწვეული 

სოციალური და კულტურული ცვლილებები. მათ შორისაა: აკუმულირების, 

ინოვაციის, მოდელირების, სოციალური მოლოდინების, სიტყვის 

მნიშვნელობის აგებისა და სტერეოტიპების თეორიები. მედიის ხანგრძლივი 

მოქმედების გავლენის ახსნის მცდელობამ მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა 

მასობრივი კომუნიკაციის პროცესისა და შედეგების შემდგომ კვლევას. 

აღნიშნული თეორიების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ემპირიული 

კვლევის საფუძველზე მინიჭებული სანდო შედეგების ინტერპრეტირება 

თითქმის ყოველთვის სცდება კონკრეტული დროისა და ვითარების 

ფარგლებს. ამ თეორიებით მასობრივი კომუნიკაციის გავლენისა და 

შესაძლო შედეგების ის ასპექტები განიხილება, რომელთა გადაწყვეტა 

ხანმოკლე სამეცნიერო ექსპერიმენტებისა და ერთჯერადი გამოკითხვების 

მეშვეობით შეუძლებელია. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მიღებული 

შედეგები, ბევრად აღემატება უბრალოდ ვარაუდებსა და მოსაზრებებს. 

მედიის ძლიერი გავლენის ფარგლების დადგენას ისტორიულ მოვლენებსა 

და ტენდენციებზე გულმოდგინე დაკვირვება სჭირდება. ამ საკითხების 

მიმართ მკვლევარების ყურადღების მისაპყრობად მხოლოდ ახალი 
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თეორიები საკმარისი არ არის, საჭიროა კვლევის ახალი მეთოდები და 

სტრატეგიები (8,368). 

დისერტაციის სტრუქტურა: დისერტაცია შედგება შესავლის, რეზი-

უმეს, ლიტერატურის მიმოხილვის, ხუთი თავის, სამი ქვეთავისა და  

დასკვნისაგან. ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის და 

ბიბლიოგრაფიის ნუსხა.  

ნაშრომის შესავალ ნაწილში მოცემულია საკვლევი თემის აქტუალობა 

და დასმული პრობლემების შესწავლის მდგომარეობა, ჩამოყალიბებულია 

კვლევის მიზნები და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. სადისერტაციო ნაშ-

რომში ხაზგასმულია კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, 

მოცემულია დასაცავად გამოტანილი ძირითადი დებულებები. 

სადისერტაციო ნაშრომში გამოკვლეულია მასობრივი კომუნიკაციის 

საშუალებების საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე გავლენის საკითხი 

თანამედროვე საქართველოში.  

დისერტაციის პირველ თავში − „თანამედროვე ინფორმაციული 

სივრცე და მედია“ − საუბარია ახალი მედიის შესახებ XXI საუკუნეში, 

რომელშიც უმთავრესად ბლოგები, სოციალური ქსელები და ინტერნეტ-

რესურსები მონაწილეობენ. თანამედროვე ინფორმაციულმა სივრცემ და 

ახალმა ტექნოლოგიურმა ტენდენციამ კი ეფექტური გახადა მედიის 

განვითარება, რომელიც ორიენტირებულია ინფორმაციის ოპერატიულად 

გავრცელებაზე. 

აღნიშნულია, რომ თანამედროვე მეცნიერებაში დამკვიდრებული 

თვალსაზრისის მიხედვით საზოგადოებრივი კომუნიკაციის პროცესი 

მრავასაფეხურიანია და მათი გამთლიანება გარკვეული წესის მიხედვით, 

იერარქიულად შეიძლება. ყველაზე ვრცელი და ყოვლისმომცველი კომუ-

ნიკაციური პროცესი მაშინ მიმდინარეობს, როდესაც მისი პარამეტრების 

განსაზღვრა მთლიანად მსოფლიოს მასშტაბით შეგვიძლია, მით უფრო 

ახლა, როდესაც ადამიანებს ინტერნეტის გამოყენების საშუალება აქვთ. 
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ასეთ კომუნიკაციურ პროცესებად შეიძლება ჩაითვალოს ,,სი-ენ-

ენის,“,,ბი-ბი-სის,“ ,,ევრონიუსისა“ და სხვა საერთაშორისო მასშტაბის 

ტელერადიოორგანიზაციების, ასევე ზოგიერთი ტრანსნაციონალური ბეჭ-

დვითი გამოცემის საქმიანობაც, რომლებიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან 

ღებულობენ ინფორმაციას და თითქმის მთელი პლანეტის მასშტაბით ავ-

რცელებენ   (39, 6). 

სანამ მედია და ადამიანი  ურთიერთობებში ბოლომდე გარკვევას 

ცდილობდნენ, ინაწილებდნენ ფუნქციებსა და როლებს, ინფორმაციულად 

კვებავდნენ და ასაზრდოებდნენ ერთმანეთს, თამაშში მესამე მხარე ჩაერთო– 

მედიისა და ადამიანის ერთგვარი ნაზავი– ე. წ. ,,ახალი მედია.“ 

ციფრული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად უფრო იზრდება და  

ხელმისაწვდომი ხდება მასმედიის ინფორმაციული შესაძლებლობები. 

თანამედროვე საზოგადოებაში ამ საშუალებათაგან ყველაზე მნიშვნელო-

ვანია ინტერნეტი. აქ იგულისხმება მასობრივი კომუნიკაციის ყველა ის 

საშუალება, რომელიც ელექტრონული სახით გვხვდება ქსელში. სხვანაირად 

მას ,,ინტერნეტული  მასმედია“ ეწოდება. ამგვარად, წარმოიშვება ახალი 

ინფორმაციული სივრცე. ,,ახალი ელექტრონული ურთიერთკავშირი 

წარმოქმნის სამყაროს მსოფლიო სოფლის სახით“ (60, 4). 

ვიდეოარტის განვითარებამ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა 

მოითხოვა. თანამედროვე ვიზუალური კულტურის საკომუნიკაციო ენის 

ფორმირების პროცესი ამ ახალ ტექნოლოგიებთანაა დაკავშირებული, 

რომლებიც გამოიყენება გამოსახულების შექმნის, აღდგენის და 

გავრცელებისათვის.  

ამჟამად ინტერნეტ მედია საზოგადოების ერთ–ერთ მნიშვნელოვანი 

ინტერესის ობიექტს წარმოადგენს. დღეს უამრავი საიტი არსებობს, რომე-

ლიც თითქმის იმავე პრინციპებზეა აგებული, რაზედაც  გაზეთები, 

ტელევიზია და სხვა მედია საშუალებები.  

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტურ ინფორმაციასთან ერთად 

ინტერნეტში აუდიო-ვიდეო ფაილებიც ჩნდება. მედია მკვლევარები ამჯე-
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რად ისტორიის დეპოში რადიოსა და ტელევიზიას ხედავენ. მედიის მომხმა-

რებელთა კლებადობა შეწყდა. გამომცემლებმა და რედაქტორებმა ბიზნესის 

გადარჩენის მარტივ და მნიშვნელოვან ხერხს მიაგნეს. მანამდე გაკრიტი-

კებული თანამედროვე მედია საკუთარ გამოცემებთან გააერთიანეს. მსოფ-

ლიო ,,მედია ბაზარზე“ გაჩნდა ისეთი საგაზეთო გიგანტების ინტერნეტ ვერ-

სიები, როგორიცაა: ,,ნიუ იორკ თაიმსი,“ ,,გარდიანი,“ ,,ვაშინგტონ პოსტი“ 

და ა. შ. ეს ნიშნავს, რომ გაზეთი გაზეთად რეალიზდება, ხოლო ინტერნეტი 

მრავალმილიონიანი აუდიტორიის წინაშე თავის საქმეს აკეთებს. ახალმა 

ტექნოლოგიურმა ტენდენციამ უფრო ეფექტური გახადა მედია.  

 ჟურნალისტები გარკვეული ზოგადი პრინციპებით ხელმძღვანე-

ლობენ და უამრავი შემთხვევიდან თუ საინტერესო იდეიდან ირჩევენ 

ისეთს, რომლისთვისაც ღირს ჩვენი, ანუ ფართო საზოგადოების ყურად-

ღების მიპყრობა და რომელიც ახალ ამბად ღირს,“ ანუ ჟურნალისტის 

აზრით, მკითხველისა და მაყურებლისათვის მნიშვნელოვანი, საინტერესო 

ანდა სახალისოა.  

შეგვიძლია გამოვყოთ კარგი ახალი ამბის განმსაზღვრელი რვა ფაქ-

ტორი: დროულობა, გავლენიანობა, გამორჩეულობა, სიახლოვე, კონფლიქ-

ტი, უჩვეულობა, აქტუალურობა, აუცილებლობა (30, 3). 

რაც შეეხება ნეგატიურ მხარეებს, მედიის მკვლევართა დასკვნით, 

პირველ რიგში, სოციალური მედია, ტრადიციულთან შედარებით, მომხმა-

რებელთა უფრო მცირე ჯგუფებისთვისაა ხელმისაწვდომი, რაც, ერთი 

მხრივ, ინტერნეტში ნაკლებ ჩართულობის მაჩვენებელით, მეორე მხრივ კი - 

ახალი მედიის გამოყენებისთვის აუცილებელი უნარების არქონაში 

ვლინდება. სწორედ ამ მიზეზით, მკვლევარები საუბრობენ საყოველთაო 

„ციფრული უთანასწორობის“ თუ  „ციფრული განხეთქილების“ შესახებ.   

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც სოციალურ მედიას 

უკავშირდება, არის კერძოსა და საჯაროს ურთიერთმიმართების პრობლემა. 

უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი,  რომელიც ინფორმაციის საჯაროობას 

ეხება, იმ ინფორმაციის უსაფრთხოების დაცვა, რომელიც თავად 
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მომხმარებელს არ გაუსაჯაროებია.  ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ 

დგება პოლიტიკური ინფორმაციის შემთხვევაში. ამ ინფორმაციით 

მანიპულირებამ,  შესაძლოა, თვით ცენზურის გამძაფრებამდე და „მართულ 

დემოკრატიამდე“ მიგვიყვანოს. 

ამდენად, კვლევისას გამოიკვეთა, რომ შედარებით თავისუფალი 

ქართული სოციალური მედიაც კი, ირიბი ცენზურის ობიექტი ხდებოდა. 

რაც შეეხება ახალი მედიის კონტროლის შესაძლებლობას, კვლევის 

ავტორები აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ სახელმწიფო არ უნდა იყოს 

პასუხისმგებელი ინტერნეტ-სივრცეში სამართლებრივი თუ ეთიკური 

ნორმების დაცვაზე.  თითოეული პირი, რომელიც ქმნის ან მოიხმარს 

სოციალურ მედიას,  თავად უნდა უზრუნველყოფდეს ნორმების დაცვას, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, სახელმწიფო, როგორც რეპრესიული მანქანა, 

დაეყრდნობა არგუმენტს,  რომ ქსელში განუკითხაობაა და მოქალაქეთა 

უპასუხისმგებლობას გამოიყენებს ინტერნეტზე კონტროლის დამყარების 

საფუძვლად.  ამდენად, ხელისუფლება მოახდენს სოციალური მედიის 

კონტროლს და არა პირიქით,  სოციალური მედია - ხელისუფლებისას,  

რასაც ადგილი აქვს დემოკრატიულ ქვეყნებში და რაც დასავლურ 

სამეცნიერო ლიტერატურაში  „მედიოკრატიის“  სახელითაა ცნობილი (88). 

ქართული სოციალური მედია მრავალფეროვანია. ამის საშუალებას 

პირველ რიგში ინტერნეტთან წვდომის მქონე ადამიანთა რაოდენობის 

ზრდა იძლევა. ოფიციალური მონაცემებით ამ რიცხვმა 2011 წელს 1.6 

მილიონს გადააჭარბა. 2012 წელს კი -  2,5 მილიონს. ეს არ არის პატარა 

რიცხვი. მეტიც, ინტერნეტთან წვდომის მასშტაბის კოლოსალური ზრდაა. 

თუ იმას გავიხსენებთ, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ, მხოლოდ 

300000 აბონენტს ითვლიდა ქართული ინტერნეტ კომპანიები. 

მეორე თავი − „სიტყვის თავისუფლება და თავისუფალი მედია“ − 

მოიცავს სიტყვის თავისუფლებისა დამოუკიდებელი მედიის საკითხებს. 

ნათქვამია, რომ სიტყვის თავისუფლება შეიძლება არსებობდეს 

საზოგადოებაში, მაგრამ მედია არ იყოს დამოუკიდებელი. მედიის 
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დამოუკიდებლობა, მისი თავისუფლების ხარისხი ერთ-ერთი მნიშვნელო-

ვანი საკითხია. საზოგადოების დემოკრატიულობის, სიტყვის თავისუფლე-

ბის რეალიზაცია დამოკიდებულია საზოგადოების მზადყოფ-ნაზე, დემოკ-

რატიული მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზე, შესაბამის კანონმდებლობაზე, 

მოქალაქეების სურვილზე, თანამედროვე კომუნიკაციის საშუალებებზე. რაც 

შეეხება დემოკრატიული მედიის დამოუკიდებლობას და მის საფუძველზე 

განხორციელებულ სიტყვის თავისუფლებას, ეს სერიოზული პრობლემაა, 

ვინაიდან დღეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები არის წარმოდგე-

ნილი როგორც სპეციფიკური შუამავალი, რომელიც დემოკრატიულ 

ფარგლებში ვერ თავსდება, რადგან ჟურნალისტები მასმედიის საშუალებით 

გამოხატავენ იმ ადამიანთა ჯგუფე-ბის შეხედულებებს, რომლებსაც 

სხვადასხვა რესურსის გამო ხელი მიუწ-ვდებათ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებზე. შესაბამისად, საზოგადო-ებისათვის მნიშვნელოვანი და 

არსებითი საკითხები რჩება უცნობი. 

ნაშრომის მეორე თავის ქვეთავი − „ჟურნალისტური პროფესიონალიზ-

მი და მედიის თავისუფლება საქართველოში“ − ეხება ჟურნალისტის პიროვ-

ნული და პროფესიული მხარეების კვლევას, რომელიც ტრადიციულ 

პრობლემატიკას წარმოადგენს. მასმედიის ხარისხი ძირითადად ორ ასპექტს 

უკავშირდება: ესაა ჟურნალისტების დაბალი პროფესიონალიზმი და მეორე - 

ხელისუფლების პოლიტიკური ზეწოლა ქართულ მედიაზე. 

ნაშრომის მესამე თავში − „თანამედროვე სოციალური მედია და 

სამოქალაქო საზოგადოება“ − განხილულია XX საუკუნის ბოლოსათვის თუ 

როგორ ფართოდ გავრცელდა ახალი საზოგადოების, როგორც ინფორმა-

ციულის, კომუნიკაციების შესახებ საუბარი. უკანასკნელი ათწლეულების 

მანძილზე სამყაროში რადიკალურ ცვლილებებს ჰქონდა ადგილი და ამის 

მიზეზი მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებების სწრაფი გავრცელებაა. 

ასევე, საუბარია სამოქალაქო ჟურნალისტიკის შესახებ, რომ სამოქალაქო 

ჟურნალისტიკამ და ტრადიციულმა მედიამ ერთმანეთთან უნდა 

ითანამშრომლონ და შექმნან ჟურნალისტიკის ახალი ფორმა. 
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 აქ ანგარიშგასაწევია უპირველესად ის გარემოებაა, რომ ახალი 

რეალობის დასახასიათებლად სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები 

განსხვავებულ ტერმინებს იყენებენ და აქცენტსაც განსხვავებულად სვამენ. 

XX საუკუნის ბოლოსთვის საკმაოდ ფართოდ გავრცელდა ახალი, ინფორ-

მაციული საზოგადოების, კომუნიკაციების შესახებ საუბარი. საყოველთაოდ 

აღიარებულია, რომ უკანასკნელი ათწლეულების მანძილზე სამყაროში 

რადიკალური ცვლილებები მოხდა. ამის ერთი მიზეზი მასობრივი კომუნი-

კაციის საშუალებების სწრაფი გავრცელებაა. ახალი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გავრცელება უფრო პროდუქტიული წარმოებისთვის, 

რაციონალური ორგანიზებისა და ინფორმაციის ეფექტური გამოყენების 

პროცესისათვის ხელშემწყობი ფაქტორია. სწორედ ამ პროცესს უწოდებენ 

,,ინფორმაციულ რევოლუციას.“ 

იმის მიუხედავად, რას ვუწოდებთ ეპოქას, სადაც ვცხოვრობთ, ცხადია, 

ერთი რამ: ამ დროში საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროზე განსაკუთ-

რებულ გავლენას ახდენს ინფორმაცია, მისი მოპოვებისა და მიღების გზები. 

თანამედროვე მასმედიის ბუნებისა და სპეციფიკის,  ფუნქციების 

ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მისი არსის გააზრება, არა მხოლოდ 

მასობრივი კომუნიკაციების თეორიის, არამედ ზოგადად, პოსტინდუს-

ტრიული/პოსტმოდერნისტული ეპოქის პარადიგმების კონტექსტში. ანუ 

იმის გაცნობიერება, თუ როგორ ჩაანაცვლა მატერიალისტური რეალობა 

ვირტუალურმა. 

ინტერნეტის ადრეულ ხანაში (ე.წ. Web 1.0) ინფორმაციის ცალმხრივი, 

არაინტერაქტიული საშუალება არსებობდა და სხვა ტრადიციული მედია 

საშუალებებისგან არაფრით განსხვავდებოდა. Web 2.0 ხანის დადგომასთან 

ერთად, კიბერსივრცეს სოციალური ელფერი მიეცა და კომუნიკაციაც 

ორმხრივი გახდა. სოციალურმა ვებმა ინტერნეტს ის შემატა, რაც აქამდე 

არსებულ არცერთ მედიასაშუალებას არ ჰქონდა- ერთდროულად მილი-

ონობით ადამიანთან თითქმის სრულყოფილი ურთიერთობის წარმართვის 

შესაძლებლობა რეალურ დროში. 
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 სოციალური მედია, კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარების 

პარალელურად, უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. დღეს ჩვენი ცხოვ-

რება წარმოუდგენელია ფეისბუქის, ტვიტერის, ბლოგებისა და სხვადასხვა 

სოციალური ქსელის გარეშე. მთელი მსოფლიო ჩართულია ამ პროცესში და 

ინტერნეტ სივრცეს არანაკლები როლი აკისრია საზოგადოების 

ინფორმირებაში, ვიდრე ბეჭდურსა და სატელევიზიო მედიას. სოციალური 

მედია გვაძლევს ინსტრუმენტებს, რომლის საშუალებითაც შენი სამიზნე 

აუდიტორიისთვის იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყოველთვის და 

ყველგან. მედია ტექნოლოგიების როლი იმდენად დიდია დღევანდელ 

მსოფლიოში, რომ მილიონობით სხვადასხვა სახის ინფორმაციის გადაცვლა 

და მიღება შეგიძლია ყველა სფეროში. 

 რა არის საკუთრივ სოციალური ქსელი? ეს არის ვებტექნოლოგიებზე 

დაფუძნებული სერვისი, რომელიც ნებას რთავს ინდივიდებს, საზოგა-

დოებრივ ან ნაწილობრივ საზოგადოებრივ ჯგუფებს ღიად გამოხატონ 

თავისი აზრი. ტერმინი სოციალური ქსელი წამოვიდა სოციოლოგიიდან. ეს 

არის სოციალური სტრუქტურა, რომელიც შედგება ინდივიდუალური 

ადამიანებისგან ან ორგანიზაციებისგან. ისინი კვანძებივით უკავშირდებიან 

ერთმანეთს სხვადასხვა მიზნებისთვის. სოციალური ქსელი არის  

ურთიერთობათა არსი, სადაც მეტად ურბანულ გარემოს მეტად ინტენ-

სიური ურთიერთობათა ქსელი ახასიათებს. ქალაქი კი, თავის მხრივ, ასეთი 

ქსელების ერთობლიობას წარმოადგენს. 

რატომ უკავშირდებიან სოციალურ ქსელში მკითხველები ავტორებს. 

აუდიტორია მედიას და თავად აუდიტორიის ცალკეული ინდივიდები 

ერთმანეთს უფრო ხშირად, ვიდრე ეს აქამდე ტრადიციული ქსელების 

მეშვეობით ხდებოდა? ეს საკითხი სოციოლოგთა შორის პოპულარული 

კვლევის საგანია. შესაბამისად მასზე სხვადასხვა პასუხებიც მოიპოვება: 

ანონიმურობა- პიროვნება ანონიმურ ხასიათს ატარებს ქსელში ყოფნის 

დროს.  რაც მას ურთიერთობაში უფრო თავისუფალს ხდის. თავისუფალი 

ნება და ურთიერთობის არაძალისმიერი სურვილი- ქსელის მომხმარებელი, 
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როგორც წესი საკუთარი ნებით შედის ურთიერთობაში, საკუთარი ნებითვე 

ასრულებს მას ან წყვეტს დროის გარკვეულ მონაკვეთში. არატიპიური 

მოქმედებისადმი მიდრეკილება- ქსელურ ურთიერთობათა მონაწილენი 

ფსიქოლოგთა დაკვირვებით უფრო ხშირად ცდილობენ სხვა კუთხით 

წარმოაჩინონ საკუთარი თავი, ვიდრე ეს რეალურ ცხოვრებაში ხდება. 

ადამიანები ქსელში თავად ქმნიან ეგრეთ წოდებულ ,,ვირტუალურ 

პიროვნებებს.“ 

 ტელევიზორთან მიჯაჭვულობის სინდრომი გასული საუკუნის 

კუთვნილება გახდა. დღეს მას უკვე ღირსეული კონკურენტი ჰყავს- 

მსოფლიო გლობალური ქსელის სახით, უფრო კონკრეტულად ესაა 

სოციალური მედია. რამდენად შეუძლია სამოქალაქო ჟურნალისტიკის 

საიტებს ისეთი ტრადიციული მედის ჩანაცვლება, როგორიც გაზეთია? 

,,მედიის ინტერნეტში მიგრაციამ“ და 2008 წელს დაწყებულმა გლობალურმა 

საგაზეთო კრიზისმა ეს კითხვა ბევრს გაუჩინა. მკითხველებმა გაზეთების 

ელექტრონული ვერსიები შეიყვარეს. რედაქციებს კი მიმდინარე ამბების 

გასაშუქებლად ფინანსები შემოაკლდათ. ამავდროულად გამოვიდა 

ასპარეზზე სამოქალაქო ჟურნალისტიკის მედია პროდუქცია. ბლოგების 

დრო მაშინ დადგება, როდესაც სპორტის სიახლეების გასაცნობად ადგი-

ლობრივი გაზეთის ნაცვლად მკითხველი საყვარელ ბლოგს ესტუმრება. 

სამოქალაქო ჟურნალისტიკის და გაზეთების ურთიერთმიმართების საკი-

თხების კვლევას უკვე სერიოზული ყურადღება ექცევა. ამ მხრივ შეიძლება 

დასახელდეს რ. მაკმანუსი (59, 31). 

ინტერნეტმა ჩვენი ცხოვრების სფეროში შეაღწია. მომავალში კიდევ 

უფრო დიდ და მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს, რადგან იგი ეს კომუნი-

კაციისა და ინფორმაციის მოპოვებაზე  ძვირად ფასობს. 

კომუნიკაციის საშუალებებმა, საერთო ბიზნეს გარემომ, შეცვალა 

ადამიანებიც, როგორც მომხმარებელი. შეიცვალა ფასეულობებიც. 

თანამედროვე მარკეტოლოგია ხელიდან არ უშვებს არცერთ მომენტს, 

იგი დროულად უწყობს ფეხს ახალ მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს. მაგა-
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ლითად, თუ ადრე ბილბორდებსა და ტელევიზიაში საკმარისზე მეტი რეკ-

ლამა იყო, დღეს კომპანიების მარკეტინგული დეპარტამენტები ცდილობენ 

სოციალურ მედიაში აქტიურ ჩართვას - ,,ფეისბუქში“ ქმნიან გვერდებს, 

,,იუთუბზე“ ახდენენ ვიდეოების ატვირთვას და ა.შ. ცხადია, ახალი 

ტექნოლოგიები და მათი დანერგვა იწვევს ადამიანის ცვლილებასაც, 

მომხმარებელი ეძებს გამოყენებით და გამომსახველობით საშუალებებს, 

იცვლის ცხოვრებისეულ სტილს. 

ნაშრომის მესამე თავის ქვეთავში − „განსხვავებები ტრადიციულ და 

სოციალურ მედიას შორის“ −  საუბარია იმ ძირითად განსხვავებებზე, რაც 

არსებობს ტრადიციულ და სოციალურ მედიას შორის. კერძოდ, თუ როგორ 

თანდათანობით ვითარდება სოციალური მედია და იწვევს ტრადიციული 

მედიის შეცვლას, მის ტრანსფორმაციას.  

ნაშრომის მეოთხე თავში − „მასობრივი მედია და ქართული 

ინფორმაციული სივრცე“ − საუბარია ქართულ ინფორმაციულ სივრცეზე, 

რომ ქართული ტელემედიის მტკივნეული თემა ჟურნალისტური საქმი-

ანობის დამოუკიდებლობაა. შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ტელე-მედიას 

საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება გაცნობიერებული არ აქვს.  

მედია საზოგადოების ყველა სფეროს მოიცავს და დღითიდღე იზრდე-

ბა მისი გავლენის ხარისხიც. დღეს ინფორმაციული ზემოქმედების როლი 

საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე, ადამიანის ქცევაზე კიდევ უფრო გაიზარ-

და. გლობალურ პრობლემებს შორის მკვლევარები ყველაზე ხშირად აღნიშ-

ნავენ, რომ ინფორმაციას შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს მასობრივ ცნო-

ბიერებაზე. მასობრივი კომუნიკაციური პროცესების განვითარება ხელს 

უწყობს ზოგადად ცივილიზაციის განვითარებას. კაცობრიობა ვერ განვი-

თარდებოდა ურთიერთობების გარეშე. ამასთანავე მსოფლიო და მასში არსე-

ბული ურთიერთობები ერთ მთლიანობას ქმნიან და ერთი გულისხმობს 

მეორეს. 

იმის გასარკვევად, თუ რა გავლენას ახდენს მედია საზოგადოებრივ 

ცნობიერებაზე, კვლევა ჩავატარე საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 
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აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან. 

გამოკითხვა ჩავატარე სხვადასხვა ფაკულტეტის, სხვადასხვა სოციალური 

სტატუსისა და სხვადასხვა აკადემიური მოსწრების სტუდენტებთან. სულ 

გამოკითხული იქნა 117  სტუდენტი. 

დასმული იყო შემდეგი კითხვები: 

1. კითხულობთ თუ არა და ხართ თუ არა მასმედიის მომხმარებლები? 

2. რამდენად აკმაყოფილებს თანამედროვე მედია თქვენს ინფორმაც-

იულ წადილს? 

3. როგორ ფიქრობთ, თანამედროვე ქართული მედია ახდენს ისეთ 

ზემოქმედებას, რომელიც თვალსაზრისს უცვლის ადამიანს? 

4. თუ მოუხდენია გავლენა მედიას თქვენს ცნობიერებაზე და რაში 

გამოიხატება ეს? 

კვლევებმა ცხადყო, რომ მასმედიას იყენებს 70 %; თუ რამდენად აკმა-

ყოფილებს ინფორმაცია საზოგადოების მოთხოვნებს 80% უარყოფითად 

პასუხობს; რამდენად ცვლის ქართული მედია საზოგადოებრივ ცნობიერე-

ბას, აღმოჩნდა, რომ თითქმის 92 % -ზე ახდენს გავლენას. ასევე დასახელდა 

სხვადასხვა საკითხები, რომ კონკრეტულად თუ რა საკითხებთან დაკავ-

შირებით განიცდის საზოგადოება მედიის გავლენას, ზემოთ მოცემულ 

ცხრილში არის აღნიშნული. ერთ-ერთ ასეთ საკითხად ჩაითვლება  ბათუმში 

დადგმული ქანდაკების ,,ალისა და ნინოს“ შესახებ.  

მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა ყურბან საიდი, ნინო ყიფიანისა და 

ალი ხან შირვანშირის სიყვარულის ამბავს თავის რომანში ,,ალი და ნინო“ 

აღწერდა, ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ ამდენი წლის შემდეგ მისი 

რომანის სეხნია ქანდაკების გარშემო ამხელა აჟიოტაჟი ატყდებოდა. 

მოქანდაკე თამარ კვესიტაძის პოსტმოდერნისტული ქანდაკება ბათუმში 

2011 წელს დადგეს და მას შემდეგ ის ქალაქის ერთ-ერთი სიმბოლოა. მას 

,,LOVE“ ჰქვია. ქანდაკების გახსნის შემდეგ მის სურათებსა თუ სხვადასხვა 

ინფორმაციას არა მარტო ქართულ, არამედ ბევრ უცხოურ საიტზეც ნახავთ. 

ქანდაკება წარმოადგენს ქალისა და მამაკაცის ფიგურებს. ისინი ერთმანე-
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თისაკენ ილტვიან, 8-10 წუთის განმავლობაში ძალიან ორიგინალურად და 

ლამაზად მოძრაობენ. ბოლოს კი ერთმანეთს ერწყმიან ისე, თითქოს ერთი 

მთლიანი ქანდაკება იყოს.  

თავდაპირველად უამრავი მოსაზრება გაჩნდა, რადგან არ ესმოდათ ამ 

ქანდაკების შინაარსი; არ ჰქონდათ წაკითხული რომანი ,,ალი და ნინო,“ 

ამიტომ ეს ძეგლი მიუღებლად მიაჩნდათ. ასევე იყო გამოთქმული ნეგატი-

ური შეხედულებები, რომ ქანდაკება ,,ალი და ნინო“ სახელგანთქმული კო-

რეელი სკულპტორის- პარკ ჩენ გელის ვირტუოზული შემოქმედების პლა-

გიატია, რომელიც თამარ კვესიტაძემ გადმოიტანა ქართულ სინამდვილეში. 

დროთა განმავლობაში საზოგადოება მიხვდა თუ რას წარმოადგენს 

სინამდვილეში ,,ალისა და ნინოს“ ქანდაკება და თანდათანობით მიიღო ის, 

როგორც ჩვეულებრივი ქანდაკება. აი, ამ მეგა სიბრძნეს კი რაც შეეხება, ,,ალი 

და ნინო“ სულ პირველად დაიბეჭდა 1937 წელს ვენაში. მისი ავტორიც 

ბოლომდე დაუდგენელია. ორ პიროვნებას აქვს ავტორობის პრეტენზია: 

იუსუფ ვაზირ ჩემენზემინლის, XX საუკუნის დასაწყისის აზერბაიჯანელ 

პუბლიცისტსა და პოლიტიკურ მოღვაწეს და ლეო ნუსინბაუმს- გერმანელ 

მწერალს, მხატვარს. ამ ფაქტმა ცხადყო როგორი გავლენის მოხდენა 

შეუძლია მედიას საზოგადოებაზე. 

მასმედიის საზოგადოებაზე ზემოქმედების ეფექტური საშუალებაა 

რეკლამა. საქართველოს მოქალაქეები ტელევიზორს დღეში საშუალოდ 253 

წუთის განმავლობაში უყურებენ. დღევანდელი საზოგადოება, ფაქტობრი-

ვად, წარმოუდგენელია რეკლამის ზეგავლენის გარეშე. რეკლამა შეიცავს 

შეტყობინებას, რომელიც მიმართულია მომხმარებელზე ანუ ხალხზე. მისი 

მთავარი დანიშნულებაა აღძრას ადამიანებში  კონკრეტული ნივთის შეძენის 

ან საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების სურვილი. რეკლამის მიზანია მომ-

ხმარებელმა მისი რეკლამირების ობიექტზე მყისიერი რეაგირება მოახდი-

ნოს. სატელევიზიო რეკლამას აუდიტორიაზე გავლენის მოხდენა იმდენად 

ძალუძს, რომ შეიძლება მაგალითად: საპრეზიდენტო კანდიდატის გამარჯ-

ვება განსაზღვროს. მედიის მკვლევარები თანხმდებიან იმაზე, რომ 
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მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს შორის ტელევიზია განსაკუთრე-

ბულ ძალას ფლობს. ქართულ მედია სივრცეშიც სწორედ ტელევიზიას 

აკისრია მთავარი როლი. იმისათვის, რომ მედიამ პირნათლად შეასრულოს 

ყველა დაკისრებული მოვალეობანი, აუცილებლად თავისუფალი უნდა 

იყოს. მედია მხოლოდ ორ შემთხვევაში იზღუდება: ერთია, როცა საქმე 

სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს და მეორე, როცა ქვეყნის ინტე-

რესებს ეხება. სხვა შემთხვევაში ის ხელუხლებელი უნდა იყოს. თუმცა ამ 

მხრივ მედიას სერიოზული პრობლემები აქვს. თავისუფლების მხრივ საქარ-

თველო 126-ე ადგილზეა. მედიის მიერ გავრცელებული ,,ახალი ამბები“ 

ხშირად ექცევა იმ იდეოლოგიურ ჩარჩოებში, რომელიც ემსახურება, ერთი 

მხრივ, მმართველი პოლიტიკური ელიტის, ხოლო მეორე მხრივ, ოპოზი-

ციური პარტიების ინტერესებს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მედია არა 

თუ ასრულებს მნიშვნელოვან ფუნქციებს საზოგადოების განვითარებასა და 

წინსვლაში, არამედ სოციალური პროგრესის მამოძრავებელი და კეთილის-

მყოფელ ძალას წარმოადგენს. 

საზოგადოების სახეთა და კომუნიკაციის სახეობათა ცვლილებებს 

შორის კავშირი კი აშკარაა და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო რთულ საზოგა-

დოებრივ სისტემათა ინტეგრირება და შენარჩუნება, რა სახითაც არ უნდა 

განხორციელებულიყო მათი განვითარება, კომუნიკაციის ახლებურ ფორ-

მათა გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა (27, 13). 

ტელევიზიებში უფრო მეტად ჭარბობს ინფორმაციული და რეკრეაცი-

ული ხასიათის გადაცემები; კულტურულ-რეკრეაციულ ფუნქცია რეალიზ-

დება გასართობ გადაცემებში: სერიალებში, ტელევიქტორინებში, თოქ-

შოუებში. ასეთი ტიპის გადაცემებში დიდ როლს თამაშობს ინტერაქტიული 

ტექნოლოგიები, რომლის საშუალებითაც ტელემაყურებელი არა მხოლოდ 

თვალს ადევნებს თამაშს, არამედ თავადაც მონაწილეობს და უფრო მეტიც, 

გავლენას ახდენს პროგრამის მიმდინარეობაზე. 

ქართული ტელემედიის მტკივნეული თემა-ჟურნალისტური საქმი-

ანობის დამოუკიდებლობაა. ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალის-
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წინებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ტელემედიას საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშვალდებულება  გაცნობიერებული არ აქვს. 

ამრიგად, თანამედროვე საზოგადოებაში მასობრივი მედიის როლი 

თანდათანობით იზრდება და იჭრება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 

სფეროში. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა შეიძინა მედია მუშაკების მიერ 

აღნიშნული მდგომარეობის გაცნობიერებამ და პრობლემების საფუძ-

ვლიანმა შესწავლამ. ამგვარი მიდგომა ქართულ მედია სივრცეში აღმოფ-

ხვრის ინფორმაციის დეფიციტს. 

ნაშრომის მეოთხე თავის ქვეთავში განხილულია ქართული მედიის 

საზოგადოების ცნობიერებაზე გავლენის პროფესიული სტანდარტები. ამ 

ქვეთავში განხილულია ის მედიათეორიები, რომლებშიც ახსნილია მედიის 

ხანგრძლივი გავლენით გამოწვეული სოციალური და კულტურული 

ცვლილებები. 

ნაშრომის მეხუთე თავში − „თანამედროვე ტელევიზია, როგორც 

საზოგადოებრივი ცნობიერების განმსაზღვრელი ტრადიციული ფაქტორი“ − 

განხილულია კულტივაციის თეორია. ის წარმოადგენს სოციალურ 

თეორიას, რომელიც სწავლობს ტელევიზიის გრძელვადიან გავლენას 

ადამიანებზე. ტელევიზიამ დიდი გავლენა მოახდინა საზოგადოების 

განვითარებაზე და ეხლაც ახდენს ჩვენზე. 

კულტივაციის თეორია წარმოადგენს სოციალურ თეორიას, რომელიც 

სწავლობს ტელევიზიის გრძელვადიან გავლენას ადამიანებზე. კულტი-

ვაციის თეორიის მთავარი არსი მდგომარეობს შემდეგში: რაც უფრო მეტ 

დროს ატარებს ადამიანი ტელევიზორთან, რაც უფრო დიდხანს ,,ცხოვრობს“ 

სატელევიზიო სამყაროში, მით უფრო მეტად სჯერა იმ სოციალური რეა-

ლობის, რომელიც გადმოიცემა ტელევიზიით, ანუ რეალობა ჰგონია ის, 

რასაც ხედავს ტელევიზორში. სამწუხაროა, რომ თვითონ მასმედიის სფე-

როში მომუშავე ადამიანებს წარმოდგენა არ აქვთ, რა დიდი გავლენა აქვს 

ტელევიზიას ადამიანებზე.  
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კულტივაციის თეორია შემუშავდა ჯორჯ გერბნერისა და ლარი 

გროსის მიერ პენსილვანიის უნივერსიტეტში 1969 წელს და დღემდე ერთ-

ერთ ყველაზე პოპულარულ თეორიას წარმოადგენს მასკომუნიკაციების  

კვლევებში. 

ამ თეორიის მიხედვით, ტელევიზია, როგორც კომუნიკაციის მასობ-

რივი საშუალება, ჩამოყალიბდა საერთო სიმბოლურ გარემოდ, რომელიც 

ერთმანეთთან განსხვავებულ თემებს (კომუნებს) აკავშირებს, აძლევს ადამი-

ანებს საშუალებას, იურთიერთონ სტანდარტიზებული როლებითა და ქცე-

ვებით. ჯორჯ გერბნერი ტელევიზიის ძალაუფლებას რელიგიის ძალაუფ-

ლებას ადარებს და ამბობს, რომ თანამედროვე საზოგადოებისათვის ისეთი-

ვე როლი აქვს ტელევიზიას, რაც ჰქონდა ადრე რელიგიას: ტელევიზია აყა-

ლიბებს/ფორმას აძლევს საზოგადოების აზროვნებასა და საზოგადოების 

წევრებს შორის ურთიერთობებს. კულტივაციის თეორიის ერთ-ერთი მაგა-

ლითია კვლევა, რომელიც ჩატარდა ამერიკაში და რომელმაც აჩვენა, რომ 

განქორწინებების დიდი რაოდენობა გამოწვეულია ტელევიზიის მეშვეობით 

ქორწინებასთან დაკავშირებული არასწორი მოლოდინების კულტივი-

რებასთან. 

საზოგადოებაზე მედიის გავლენის დასადგენად ჩატარებული 

საკუთარი კვლევით   შემდეგი შედეგი მივიღეთ. 

კვლევა, რომლის მიზანი საქართველოს მედიის მდგომარეობის 

შესწავლა იყო, აჩვენებს, რომ ახალი ამბებისადმი ინტერესი საქართველოს 

მოსახლეობაში უაღრესად დიდია და მათი უმეტესობა ტელევიზიებიდან 

მიღებულ ინფორმაციას კრიტიკული თვალით უყურებს. 

კვლევის თანახმად, ტელევიზიების მიერ გავრცელებულ ახალ ამბებს 

ყოველდღიურად რესპოდენტების 84% უყურებს, უმეტესობა: დაახლოებით, 

ერთი ან ორი საათის განმავლობაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზია ინფორმაციის მთავარ წყაროდ 

რჩება, ამ კუთხით მნიშვნელოვან როლს მაინც გაზეთები და რადიოსად-

გურებიც თამაშობენ, ინტერნეტის როლი კი სულ უფრო მზარდია. კვლევის 
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თანახმად, ყოველდღიურად ინტერნეტს გამოკითხულთა 12 %-ი მოიხმარს 

და მათ შორის ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელებია. 

ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2” ყველაზე პოპულარული იყო 2003-2011 

წლებში მის საინფორმაციო გადაცემებს ახლაც ყოველდღიურად 

რესპონდენტთა 79% უყურებს. კვლევის თანახმად, ,,რუსთავი 2”-ის მიმართ 

დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია; რესპონდენტთა 59% აცხადებს, რომ 

ისინი გარკვეულწილად ენდობიან ამ ტელევიზიას, 51%-ის აზრით კი 

,,რუსთავი 2”-ის ინფორმაცია ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურება. 

ორ ტელევიზიას - ,,იმედს” და ,,საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ რესპონ-

დენტთა 33% და 51%, ხელისუფლების მხარდამჭერ არხებად მიიჩნევს, 

ხოლო ,,იმედის” შემთხვევაში რესპონდენტთა 60% აცხადებს, რომ 

გარკვეულწილად ენდობა ამ ტელევიზიის ახალ ამბებს. 

ორი ტელეკომპანია ,,კავკასია” და ,,მაესტრო”, რომლებიც ძირითადად 

თბილისში მაუწყებლობენ, თბილისის რესპონდენტების 68% და 50% უმე-

ტესობა ოპოზიციის მხარდამჭერ არხებად მიიჩნევს. 

მედია მონიტორინგის კომპონენტზე დაყრდნობით, რომელიც ჩატარე-

ბული იქნა: ,,კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ ჩატა-

რებული კვლევის მიხედვით“. კვლევაში ნათქვამია, რომ სამი ნაციონა-

ლური არხის (,,რუსთავი 2”, ,,იმედი” და ,,საზოგადოებრივი მაუწყებელი“) 

და ,,მაესტროსა” და ,,კავკასიის” მიერ ერთი და იგივე მოვლენის გაშუქება 

რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან და მაყურებელს რადიკალუ-

რად განსხვავებული ვერსიების ნახვა უწევს. ახალი ამბების მომხმარებლებს 

მიაჩნიათ, რომ ტელევიზიები მიკერძოებულად გადასცემენ სიახლეებს, 

ისინი ცდილობენ ყველა არხს უყურონ, რათა საერთო სურათი შეიქმნან. 

თუმცა, ასეთი მიდგომა ძირითადად დედაქალაქშია, რადგან თბილისის 

გარეთ ტელე არხების ალტერნატიული საინფორმაციო არხები ტელესივ-

რცეში ნაკლებად მოიპოვება. 

,,კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ ჩატარებული 

კვლევის“ კვლევის თანახმად, მაყურებელთა მოთხოვნა საგამოძიებო 
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რეპორტაჟებზე  საკმაოდ დიდია; რესპონდენტთა 75% აცხადებს, რომ ისინი 

ისურვებდნენ საგამოძიებო რეპორტაჟების ხილვას ჯანდაცვაზე, სასამარ-

თლოებზე, არჩევნებზე, სიტყვის თავისუფლების დაცვაზე, ხოლო 64% სურს 

იხილონ საგამოძიებო რეპორტაჟები პოლიტიკოსებსა და საქართველოს 

მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე. 

მედია მკვლევარებთან, ჟურნალისტებთან, მენეჯერებთან ჩატარებუ-

ლი ინტერვიუების საფუძველზე გარკვეულია რომ მედია პროფესიონალები 

ქართულ სატელევიზიო სივრცეს უფრო პოლარიზებულად მიიჩნევენ, 

ვიდრე გამოკითხული რესპონდენტები. გამოკითხულთა 51%-მა განაცხადა, 

რომ ”რუსთავი 2”  ყოფილი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურება, 

ამგვარ შეხედულებას მედიის წარმომადგენელთა 94% ემხრობა. 

მედია ექსპერტების აზრით საზოგადოება ნაკლებად არ ენდობა ტელე-

ვიზიებს. მაგალითად, გამოკითხულთა 59% აცხადებს, რომ ისინი გარ-

კვეულწილად მაინც ენდობიან ”რუსთავი 2”-ის ინფორმაციას, მაშინ, 

როდესაც მედია პროფესიონალებს მიაჩნიათ, რომ ეს მაჩვენებელი 28%-ზე 

მეტი არ უნდა იყოს. საერთოდ, გაირკვა, რომ დღეისათვის რესპონდენტთა, 

დაახლოებით, 47% ნაწილობრივ ან სრულად ენდობა ქართულ მედიას - ეს 

მაჩვენებელი აზერბაიჯანში 43%-ს, ხოლო სომხეთში - 39%-ს შეადგენს. 

ტელევიზორი - ოჯახის სრულუფლებიანი ჯიუტი წევრი,  დაუკი-

თხავად ახვევს თავს ათასგვარ სიბინძურესა და უხამსობას, ტყუილსა და 

მართალს. ამ ისტერიაში შეუვალი იმიჯით, სრული მიუწვდომლობით 

წარმოგვიდგებიან თავად ტელესახეები _ ყოვლისმცოდნე და საზოგადო-

ებრივი აზრის მიმართულების განმსაზღვრელნი.  ბუნებრივად ამოიმარ-

თება ტელეწამყვანის ფენომენი, საზოგადოების ყველაზე მთავარი გამაღი-

ზიანებელი. ეკრანზე ძალიან ბევრი ადამიანია ისეთი, რომლის ადგილიც იქ 

არ უნდა იყოს.  ასე თუ ისე კარგი ტელეწამყვანი რამდენიმე კატეგორიით 

განიხილება: რამდენად აქვს მას საკუთარი თავის რწმენა,  არის თუ არა 

კომუნიკაბელური, როგორია ჟურნალისტიკის პროფესიული კომპეტენცია, 

სტილის ინდივიდუალობა და ა. შ.  
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მაშასადამე, ძალიან დიდია საერთოდ მასმედიის გავლენა საზო-

გადოებაზე. იმიტომ, რომ ადამიანების უმეტესობა ძალიან ადვილად იჯე-

რებს ყველაფერს. ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ხელისუფლე-

ბისთვის მასმედია დიდი ბერკეტია. მიუხედავად იმისა,  მოსახლეობას 

გაცნობიერებული აქვს ქართულ მასმედიაში არსებული ვითარება, ნდობა 

გარკვეულწილად მაინც არსებობს. 

ძალიან დიდია საზოგადოების მსოფმხედველობის ჩამოყალიბებაში 

მასმედიის როლი.ზოგიერთი ტელევიზია სპეციალურად ნერგავს შიშის 

სინდრომს. მასმედიის გავლენის ძალა ისევე დიდია, როგორც რეკლამისა. 

ტელევიზია, როგორც ითქვა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თანამედ-

როვე საზოგადოების ცხოვრებაში. 

ამჟამად გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ტელევიზიაზე მთავრობის 

გავლენა, თუმცა წინა წლებთან შედარებით მდგომარეობა აშკარად გაუმჯო-

ბესებულია. 

ჟურნალისტმა უნდა გაითვალისწინოს - თუ რამდენად შეეფერება მის 

ხელთ არსებული მასალა მომხმარებლის რეალურ მოთხოვნებს. 

1956 წლის შემდეგ ტელევიზიამ დიდი პროგრესი განიცადა და იგი 

დღეს უკვე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მის გარეშე ცხოვრება 

წარმოუდგენელია, იგი ინფორმაციის მიწოდებისა და გადაცემის 

საუკეთესო საშუალებაა.  

 

დასკვნა 

ჟურნალისტიკა დაფუძნებულია შერჩევაზე, არჩევანი კი ძალიან 

სუბიექტური ფენომენია. იგი დამოკიდებულია ჟურნალისტის პროფესიულ 

გამოცდილებასა და განათლებაზე. 

პროფესიულ გადაწყვეტილებებს სხვა მომენტებიც განსაზღვრავს. ესაა, 

მაგალითად, მომხმარებლის გართობის აუცილებლობა, რადგან საჭიროა  

მკითხველების და მაყურებლებისა შენარჩუნება, რომელთაც განუწყვეტლივ 
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აცდუნებს გართობის ინდუსტრია. დღემდე ჟურნალისტიკის საფუძველია 

ხარისხიანი ინფორმაციის მოპოვება.  

საქართველოში დამოუკიდებელი პრესის ისტორია პარტიულ პრესას 

უკავშირდება, რომელიც ტრადიციულად ხელისუფლების ერთგვარი 

ოპოზიციის როლს ასრულებდა. ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში გაჩნდა 

პარტიული გამოცემები. კავშირი პოლიტიკასთან შემდგომში პოლიტი-

კოსებთან კავშირში გადაიზარდა. ჟურნალისტები მკითხველებზე მეტად 

პოლიტიკოსებზე იყვნენ ორიენტირებულნი და მათთვის წერდნენ. 

საზოგადოება დღევანდელ მედიაში ნაკლებად ჩანს. საინფორმაციო საშუ-

ალებათა ძირითადი აქცენტი კვლავ პოლიტიკოსებზე კეთდება. ბეჭდური 

მედიის სისუსტის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ მათი სამიზნე აუდიტორია 

საზოგადოება კი არ არის, არამედ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები. 

ჟურნალისტების ერთმა ნაწილმა მართლა დაიჯერა, რომ მედია ,,მეოთხე 

ხელისუფლება“ და შესაბამის პატივისცემას მოითხოვენ. მათ არ მოსწონთ 

საკუთარი მისამართით გამოთქმული კრიტიკა,  გაწყვეტილი აქვთ კავშირი 

საზოგადოებასთან, უფრო კორპორაციული გახდნენ. ჟურნალისტი, 

რომელიც არ ქმნის პროდუქციას,  იმ აჩრდილს ჰგავს, რომლის არსებობას 

ვიღაცას სჯერა, ვიღაცას კი – არა. (,,http://ucnauri.com/2010/ბეჭდვითი–

სიტყვის თავისუფლება“). 

დამოუკიდებელ მედიასა და ჟურნალისტების შეფასებაში მხედვე-

ლობაში მისაღებია მათი მატერიალური, სულიერი, პროფესიული მდგომა-

რეობა. მედიის დამოუკიდებლობა იწყება ეკონომიკიდან, გარემოდან და 

სახელმწიფოდან. აუცილებელია, მედიის დამოუკიდებლობის ფონდების 

შექმნა (როგორც ქალაქებში, ასევე რეგიონებში შესაბამისი საკანონმდებლო 

ბაზით), რომელსაც დააფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ასეთი მიდგომა 

არ უარყოფს კონკურენციას, საბაზრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს, 

პირიქით იგი ხელს შეუწყობს ინფორმაციული ბაზრის დარეგულირებას, 

მედიის გათავისუფლებას ან გაჟირებულობისა და პოლიტიზებულობი-
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საგან. ეს ყველაფერი კი ჟურნალისტურ პროფესიონალიზმს და მოსახლე-

ობის დემოკრატიული კულტურის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.  

ქართული მედია სივრცე დღეს სერიოზული გამოცდის წინაშე დგას. 

ქართული მედია ან დარჩება პოლიტიზებულად, ანგაჟირებულად და გარ-

კვეული ჯგუფების ინტერესების გამომხატველად, ან გახდება დამოუკი-

დებელი, თავისუფალი, ობიექტური, შუამავალი საზოგადოებასა და 

მთავრობას შორის. 

როგორც ცნობილია, პირველი ბლოგები საქართველოში 2005 წლიდან 

არსებობს. ბოლო 2 წელია შეინიშნება ბლოგერთა რაოდენობის მნიშვნელო-

ვანი ზრდა. 

ბოლო დროს უკვე საქართველოშიც გაჩნდა პრეცენდენტი, როდესაც 

ესა თუ ის ორგანიზაცია ბლოგერებს მოუხმობს საქმიანობის გასაშუქებლად. 

ასე მოხდა ,,რუსთავი 2-ის“ სატელევიზიო შოუ ,,ნიჭიერის“ შემთხვევაშიც. 

ამ შოუს საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი აქვს, მაგრამ მისმა შემქმნელებმა მაინც ეს 

უფასო და ყველასათვის მისაღები ფორმა აირჩიეს აუდიტორიასთან 

ურთიერთობისათვის. ამ პროექტის ბლოგზე  მწვავე დისკუსიები იმარ-

თებადა მომხმარებლები კომენტარების საშუალებით ამცნობენ შოუს 

შემქმნელებს თავიანთ მოსაზრებებს, რაც მათთვის უდაოდ საინტერესოა. 

სოციალური მედიის სწრაფი ტემპით განვითარების მიუხედავად, მის 

მიერ ტრადიციული მედიის შეცვლის ვარაუდი უსაფუძვლოა, ყოველ 

შემთხვევაში შორეულია, სოციალური მედიის გაჩენა ტრადიციული მედიის 

ტრანსფორმაციას იწვევს, ისინი ერთმანეთზე ზემოქმედებენ. სიმბოლური 

ინტერაქციონალიზმის მიმდევართა აზრით, ტრადიციული მედია სულ 

უფრო ითავსებს ახალი მედიის თავისებურებებს. 

გაირკვა, რომ სოციალურ მედიასა და ბლოგზე განთავსებული ინფორ-

მაცია მეორეულია, რადგან ტრადიციულ მედია საშუალება უკვე 

გავრცელებულია, ხოლო ქსელში ძირითადად ცნობილ ინფორმაციაზე 

მსჯელობენ. 
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მთავარი პრინციპი- ინფორმაციის შეგროვება, მისგან ხარისხიანი, 

კონკურენტული პროდუქტის შექმნა და გავრცელება - უცვლელი რჩება. 

ახალი მედია საშუალებით ხდება ამ პროცესის ახალ განზომილებაში 

გადაყვანა, მთლიანად ან ნაწილობრივ. 

ინტერნეტს დღეს მხოლოდ 50 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. 

უკვე ეს გარემოება ცხადყოფს, რომ იგი არ არის ხელმისაწვდომი ყველგან. 

გამონაკლისი ამ მხრივ, ცხადია არც საქართველოა, ამიტომ ინფორმაციას 

მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი მაინც ტელევიზიით იღებს. მთავარი კი ის 

არის, რომ მოსახლეობა არც იმას აპროტესტებს, რომ კომენტარების 

დატოვების საშუალება არ ეძლევა.  

ამრიგად, თანამედროვე საზოგადოებაში მასობრივი მედიის როლი 

თანდათანობით მატულობს და იჭრება მის ყოველღიური ცხოვრების ყველა 

სფეროში. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს მედია მუშაკების მიერ 

აღნიშნული მდგომარეობის გაცნობიერებას და პრობლემების ძირეულ 

შესწავლას ქართულ ქართულ მედია სივრცეში, რადგან ამით აღმოიფხვრება 

ინფორმაცის დეფიციტი. ამ დეფიციტის გამოვლენაა გასართობი გადა-

ცემების სიჭარბე, კულტურულ-საგანმანათლებლო გადაცემების სიმცირე. 

მართალია, ტელევიზიით ნაჩვენები ძალადობა, არასრულწლოვანებისა 

და  მოზარდების ქცევაზე ახდენს გავლენს, მაგრამ, ეს მოვლენა საზოგა-

დოების სოციალიზაციის გამოვლენაა. სოციალიზაცია ხანგრძლივი 

პროცესია. მისი გავლა ყველა ადამიანს უწევს იმისათვის, რომ საზოგადო-

ების წევრის ფუნქცია შეასრულოს. საზოგადოებისათვის მისაღები ქცევის 

გაკვეთილების დასასწავლად ადამიანი თავისი განვითარების სხვადასხვა 

ეტაპზე უამრავ სხვადასხვა წყაროს მიმართავს. მცირე წლოვანებიდან 

სიბერემდე ადამიანი გამუდმებით იძენს ახალ ჩვევებს, ახლებურად აფასებს 

საკუთარ თავს და იმ წრეს, სადაც მას  უწევს ცხოვრება. ასე რომ, სოციალი-

ზაცია არის სწავლის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც საზოგადოებრივი 

ქცევის ნორმებისა და საზოგადოების კულტურული მოთხოვნების 

შესაბამისად აყალიბებს პიროვნების ფსიქოლოგიურ ორგანიზაციას. 
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ჟურნალისტმა პროფესიულ საქმიანობაში, ცხადია, უნდა გაითვალის-

წინოს თუ რამდენად შეეფერება მის ხელთ არსებული მასალა მომხმარებ-

ლის რეალურ მოთხოვნილებებს. ამ შემთხვევაში მას შემდეგი ტაქტიკის 

გამოყენებაც შეუძლია:  

 მასობრივი აუდიტორია არ გაიხადოს მიზნის მიღწევის საშუალებად; 

 მისი რწმენა ფაქტებს უნდა ეფუძნებოდეს და არა იმედებს, ან 

ვარაუდებს. 

1956 წლის შემდეგ ტელევიზიამ დიდი პროგრესი განიცადა და იგი 

დღეს უკვე საზოგადოებრივი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ელექტრო-

ნული მედიის აღმავლობის მიუხედავად, იგი ინფორმაციის მიწოდებისა და 

გადაცემის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად რჩება. ამის გამო ტელევიზია  

დღესაც დიდი გავლენას ახდენს. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა: 

1. სოციალური მედია და სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი“-3,  სტუ, თბილისი, 23 

ოქტომბერი, 2015. 

 დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექოლოგიების დეპარტამენტის 

საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი სემინარი. 

1. თანამედროვე საზოგადოება და მედიის გავლენის ძირითადი 

თეორიები; 

2. ახალი მედია 21-ე საუკუნეში; 

3. სიტყვის თავისუფლება და თანამედროვე მედია. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ავტორის მეცნიერულ შრომებში: 

1. მასობრივი კომუნიკაციის ზოგიერთი პრინციპის სპეციფიკა 

თანამედროვე ქართულ მედია სივრცეში, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი ,,განათლება“  N3 (9) თბილისი, 2013, გვ. 54-59; 

2. საზოგადოებაზე მედიის გავლენის თეორიები, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „შრომები V“ თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013, გვ. 225-233; 

3. მასმედია საზოგადოებრივი ცნობიერების განმსაზღვრელი 

ფაქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,,განათლება“  

N1 (10) თბილისი, 2014, გვ. 60-67; 

4. სიტყვის თავისუფლება და თანამედროვე მედია, ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „სოციალურ 

მეცნიერებათა საკითხები  VII შრომების კრებული“, თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2015, გვ. 207-2018; 
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5. კულტივაციის თეორია ტელევიზიის გავლენა საზოგადოებაზე, 

საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, N29, სტუ, 

თბილისი, 2015, 38-43; 

6. ძირითადი განსხვავებები ტრადიციულ და სოციალურ მედიას 

შორის, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი 

აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, 

N30, სტუ, თბილისი, 2015, 73-77; 

7. ახალი მედია XXI საუკუნეში, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, „ჟურნალისტური ძიებანი“, N 13, თბილისი 

(ჩაშვებულია დასაბეჭდად) 

8. ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი ქართულ მედიაში, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „სოციალურ 

მეცნიერებათა საკითხები  VIII შრომების კრებული“, თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“ (ჩაშვებულია დასაბეჭდად). 

 

 

 

 

 

 

 


