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Resume 

A subject of the research is regional media (through an example of the Ajara region), 

concretely _ functional specificities of a mass communication, functions of the mass media in a modern 

society. The thesis includes a methodic enabling experimental evaluation of qualitative and quantitative 

indicators. We think it will not be an overstatement to say that the thesis should even be a guideline for 

journalists working in a regional media.  

Regional media contains different traits. Scientifically emphasizing exactly these 

“difference” and “specificity” is one of the actual aspects of the thesis. Regional media environment 

actively requires responses to the questions. Of course the results should not be delayed either. 

Functions of media is one of the complex, interesting and at the same time 

problematic topics. As we all know, media has gone through transformations along with an evolution. 

Researchers of journalism have said and written a lot about different functional theories of media. 

Therefore, we know many theoretical researches. At the same time, parallel to this fact, it’s interesting 

to know how journalists conduct the functions and principles of theoretical media in practice. This 

exactly on one hand represents an actuality of this thesis. 

Mass information tools are such institutions that are created for giving open, useful 

information, which is characterized by special instruments, vocalization, conditionally independent 

system and several elements: essence, features, forms, methods, distinct organizational levels and so 

on. We should state it here, that journalism is directly associated with developed technological 

forms of communication. Communication types itself are represented by several technological 

forms. So mass media has following subsystems: printed products, radio, television and web space. 

They on the other hand have many channels. All these need functional analysis. 
It’s absolutely appropriate to ask the question: From the functions of journalism, 

which ones were embraced by a modern media and which were denied? Why? What is the reason? 

When we often talk about an influence of mass media over the mass audience, for one’s part in a 

modern media reality what (who) influences the journalism standards and functions that existed from 

the very beginning?! Last and the most important _ regarding this, what is going on in a regional media 

(through an example of Ajara)? Is there some kind of a phenomenon different from central or national 

channels or printed products? Where is the edge between theoretical and practical journalism and is 

having an edge justified at all? 

The main essence and purpose of media is of course providing the audience with 

authentic information. All forms of media try to claim their own place in a very competitive 

environment, but each of them has an individual approach or relation to this topic, which many 

times becomes an object of critical discussions. While speaking about Georgian media space we 

cannot leave out its over-political nature, but as a matter of course it is vital if structure and 

broadcasting network will be more balanced.  

These are statistic majorities that our respondents named as the functions of a 

regional media. Clearly, this needs to be scientifically explained and responded. On one hand they 

see these as functions, but on the other hand and most importantly we should clarify function 

following a problem, because they state the functions of media to be solving one or another 

problem. 

Functional specificities of media is directly associated with a straightforward way 

of a regional development, culture, mentality, traditions and education. Synthesis of all this in 

Ajara TV is noticed by the audience because the research showed that this specific TV channel has 

the biggest audience. 
So, knowing the functions mean having united concepts about the purpose, tools and 

results of humans. At the same time, purpose of journalism is not a subjective factor, it is an objectively 

existed reality based on the laws of the development of a society. Therefore, the work of journalism 

will be more productive as we fully share its inner rules.  
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თემის აქტუალობა: თანამედროვე პირობებში მედია დიდ როლს 

თამაშობს და ზემოქმედებს საზოგადოებაზე. სწორედ ამას მოწმობს 

ფუნქციათა პრინციპული არსის ახლებური გაგება. ეს თემა ერთდროულად 

რამდენიმე მომიჯნავე დისციპლინის გაერთიანების შედეგად შევისწავლეთ. 

მოგეხსენებათ, თანამედროვე მეცნიერებას ამა თუ იმ პრობლემის 

გლობალურ ჭრილში განხილვა ახასიათებს. არსებულ სამეცნიერო და 

სასწავლო ლიტერატურაში ასახული  მასალა ზოგადი ხასიათისაა, ხოლო 

რაც შეეხება მრავალრიცხოვან მონოგრაფიას, საკითხები ამ კუთხით  

ვისწროდაა განხილული, მაშინ როდესაც აღნიშნული პრობლემატიკის 

კვლევის დროს, თანამედროვე რეალობაა გასათვალისწინებელი. 

რეგიონული მედია განსხვავებულ შტრიხებს მოიცავს. სწორედ ამ 

„განსხვავებულობის“, „განსაკუთრებულის“ მეცნიერულად წინა პლანზე 

წამოწევაა თემის ერთ-ერთი აქტუალური ასპექტიც. რეგიონული 

მედიაგარემო აქტიურად მოითხოვს კითხვებზე პასუხის გაცემას. 

ბუნებრივია, არც შედეგმა უნდა დააყოვნოს.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს რეგიონული მედია (აჭარის 

მაგალითზე), კონკრეტულად კი _ მასობრივი კომუნიკაციის ფუნქციური 

თავისებურებანი, მასმედიის ფუნქციები თანამედროვე საზოგადოებაში. 

სადისერტაციო ნაშრომში დამუშავებულია მეთოდიკა, რომლის 

საშუალებით შესაძლებელია ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებელთა 

ექსპერიმენტული შეფასება. ვფიქრობთ, თამამი განაცხადი არ იქნება, თუკი 

ვიტყვით, რომ ნაშრომი რეგიონში მომუშავე პრაქტიკოსი 

ჟურნალისტებისათვის ერთგვარ გზამკვლევსაც უნდა წარმოადგენდეს. 

მოქმედმა ჟურნალისტებმა სწორედ საზოგადოებრივი აზრის 

კვალდაკვალ უნდა გაითვალისწინონ რჩევა-შენიშვნები და მომავლის 

ჟურნალისტიკისაკენ მიმავალ  გზას  მათივე საქმიანობიდან გამომდინარე, 

პრაქტიკული ღირებულებების გათვალისწინებით დაადგნენ.  
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დიდად მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ თემის პრაქტიკული 

დანიშნულება განსაზღვრავდეს პრობლემის გამოვლენას, რაც აღნიშნული 

საკითხის უდავო სიახლეს წარმოადგენს.  

მედიის ფუნქციები ერთ-ერთი რთული, საინტერესო და 

ამავდროულად პრობლემური საკითხია. მოგეხსენებათ, მედიამ ევოლუციის 

კვალდაკვალ გარკვეული სახეცვლილებები განიცადა. მედიის რიგი 

ფუნქციური თეორიის შესახებ  ჟურნალისტიკის მკვლევრებს ბევრი 

უთქვამთ და დაუწერიათ. შესაბამისად, ჩვენ არაერთ თეორიულ კვლევას 

ვიცნობთ. ამავდროულად, პარალელურ რეჟიმში, საინტერესოა თეორიული 

მედიის ფუნქციათა და პრინციპთა თეორიულ ასპექტებს როგორ 

ახორციელებენ პრაქტიკოსი ჟურნალისტები. დისერტაციის აქტუალობაც, 

ერთი მხრივ, სწორედ ამაში მდგომარეობს.  

სამოქალაქო საზოგადოება მზარდი ფენომენია, რომელიც 

ყოველდღიურად კიდევ უფრო ახლებურად ყალიბდება, იხვეწება, 

ვითარდება და გარკვეულ ინსტიტუტებსაც აარსებს. შესაბამისად, 

თანამედროვე გარემო მასზე მორგებას მოითხოვს. 21-ე საუკუნემ ერთგვარი 

სტანდარტი შემოგვთავაზა: გადარჩება ის, ვინც ძლიერია. მეტწილად, 

როგორიცაა საზოგადოების დაკვეთა, შესაბამისია მიწოდებაც. ჩვენ 

შემთხვევაში დამკვეთი აუდიტორიაა, ხოლო მიმწოდებელი _ მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებები, მედიაბაზარი. მოგეხსენებათ, ურთიერთობა 

ორმხრივი პროცესია და იგი მხოლოდ ცალსახა, ცალმხრივი კომუნიკაციის 

ამარა _  წარმოუდგენელია. მაშასადამე, მედიის ფუნქციური დანიშნულება 

განწირულია, თუ არ არსებობს მედიააუდიტორია, რომელიც კონკრეტულ 

მოთხოვნებსა და სტანდარტებს უყენებს ამ უკანასკნელს.  

სრულიად უპრიანია დავსვათ კითხვა: ჟურნალისტიკის ზოგადი 

ფუნქციებიდან რომელი მიიღო თანამედროვე მედიამ და რომელი 

უკუაგდო? რატომ? რა არის ამის მიზეზი? მაშინ როცა ხშირად ვსაუბრობთ 

მასმედიის მიერ მასობრივი აუდიტორიის გავლენაზე, თავის მხრივ, 
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თანამედროვე მედიარეალობაში რა (ვინ) ახდენს გავლენას ჟურნალისტიკის 

იმ სტანდარტებსა თუ ფუნქციებზე, რაც ოდითგანვე არსებობდა?! ბოლოს 

და უმთვარესი _ რა ხდება ამ მხრივ რეგიონულ მედიაში (აჭარის 

მაგალითზე)? ცენტრალური და ნაციონალური არხებისა თუ ბეჭდური 

ორგანოებისგან განსხვავებით, აქ რაიმე განსხვავებულ ფენომენს ხომ არ 

ვაწყდებით? სად გადის ზღვარი თეორიულ და პრაქტიკულ ჟურნალისტიკას 

შორის და საერთოდ დასაშვებია თუ არა ამ ორი ცნების გამიჯვნა? 

ვფიქრობთ, რომ ზემოთ დასმული ის კითხვები, რომლებიც 

პრობლემათა კვალდაკვალ გასაანალიზებელია (დისერტაცია შეიცავს 

თითოეულ მათგანზე პასუხს და სათანადო მაგალითებზე დაყრდნობით 

განვიხილავთ. ნ.მ), თეორიული და პრაქტიკული ჟურნალისტიკის ჭრილში 

იკვეთება. 

კვლევის მეთოდები: სოციოლოგიური გამოკითხვა ელექტრონულად 

და ბეჭდურად, დაკვირვების მეთოდი. 

კვლევის შედეგების მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომის 

სიახლეს წარმოადგენს რეგიონული მედიის იმ ფუნქციურ თავისებურებათა 

ჩვენება, რაც ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო. თვით კვლევასაც 

რესპონდენტები, მოქმედი ჟურნალისტები ინოვაციურად უყურებდნენ, 

რადგან მსგავსი რამ რეგიონის მედიაცხოვრებაში სიახლეა (ფაქტობრივად, 

ამ ტიპის გამოკითხვა _ პირველია). კონკრეტული ინოვაცია კი შემდეგში 

გამოიხატება (ვლინდება): 

რეგიონული მედია უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს რეგიონის 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებაში; 

გამოვკვეთეთ ახალი ფუნქცია, რომელიც ჟურნალისტიკის მოქმედი 

ფუნქციების მომიჯნავე ნაწილია; 

უშუალო ორგანიზატორული ფუნქცია პირდაპირ კავშირშია 

რელიგიური თემატიკისა და არჩევნების თემატიკის გაშუქებასთან; 
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მედიის ფუნქცია ერთგვარ მანიპულირებად ძალას წარმოადგენს; 

სიახლეს წარმოადგენს მედიის ფუნციათა ჯაჭვური სპეციფიკაც. 

ამრიგად, არსეობს ფუნქციები, რომელთა ბუნებას ჩვენ ვერ 

შევცვლით, მაგრამ შეიძლება ჩვენვე მის რომელიმე სახეს „იძულებითი“ 

ფუნქცია დავაკისროთ.  

სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულება: სადისერტაციო ნაშრომში 

დამუშავებულია მეთოდიკა, რომლის საშუალებით შესაძლებელია 

ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებელთა ექსპერიმენტული შეფასება.  

პრაქტიკული ღირებულების პარალელურად, მნიშვნელოვანია თემის 

სამეცნიერო ღირებულებაც (იხ. კვლევის შედეგების მეცნიერული სიახლე). 

ფაქტია, რომ თერიული და პრაქტიკული სინთეზის გარეშე, დასახულ 

მიზანს ვერ მივაღწევთ. 

მასმედიის ფუნქციები მედიის ეთიკური ნორმებიდან 

გამომდინარეობს და პირიქით. ...და კიდევ, ქართული სიტყვაკაზმული 

მწერლობაც შთააგონებს მედიის მერვეურებს, რომ „ზოგჯერ თქმა სჯობს 

არათქმასა, ზოგჯერ _ თქმითაც დაშავდების“ (შოთა რუსთაველი), „სიტყვის 

თქმის ჟამი იცოდეს“ (სულხან-საბა ორბელიანი). ერთია ბელეტრისტიკულ-

ლირიკული გადახვევა და მეორეა შედეგი, რასაც ჩვენ დღეს ვაწყდებით; 

ერთია, რომ მომავალი ჟურნალისტისთვის სპეციალური განათლებაა 

საჭირო, მეორეა რას შთავაგონებთ უნივერსიტეტში _ აუდიტორიაში 

მერხთან სტუდენტებს და მესამეა _ რას და როგორ ახორციელებს იგი 

პრაქტიკაში? ხშირად თავადაც იციან, რომ შეცდომას ნებაყოფლობით 

უშვებენ, მაგრამ „სენსაციური სიახლის“ ძიება მათივე „ხიბლია“,  რასაც 

ადრესატი (აუდიტორია) მოუთმენლად ელის. ამავდროულად, არც ის 

გვინდა, რომ სათქმელი შორს გაგვექცეს, მაგრამ მოცემული პირადი 

შეხედულებანი პირდაპირკავშირშია თემის შერჩევის თეორიულ და 

პრაქტიკულ საფუძვლებთან.  
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სამუშაოს აპრობაცია: სადისერტაციო სამუშაოს ძირითადი შედეგები 

წარვადგინეთ სამ საერთაშორისო კონფერენციაზე.  

პუბლიკაციები: დისერტაციაზე მუშაობის პარალელურ რეჟიმში 

გამოვაქვეყნეთ 13 სამეცნიერო სტატია. ამათგან, 4 საერთაშორისო დონის 

ჟურნალში.  

ნაშრომის მოცულობა და სრუქტურა 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 164 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, შედეგების განსჯისა და დასკვნითი 

ნაწილისგან. ნაშრომი დაყოფილია თავებად და ქვეთავებად. ზოგ 

შეთხვევაში ქვეთავებიც დანაწევრებულია. ნაშრომი მოიცავს 4 ნახაზს, 8 

ცხრილს და 84 მეთოდურ ლიტერატურას (ელექტრონული გვერდების 

ჩათვლით). 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

შესავალში დასაბუთებულია პრობლემის აქტუალობა, 

ჩამოყალიბებული და განსაზღვრულია გამოსაკვლევი საკითხები, აგრეთვე 

დასახულია კვლევის მიზნები და ამოცანები. ფორმულირებულია ნაშრომის 

მეცნიერულ სიახლეთა პრაქტიკული მნიშვნელობის ძირითადი ასპექტები. 

პირველი თავი ოთხი ქვეთავისგან შედგება. აქ მოცემულია 

ლიტერატურული წყაროების ანალიზის შედეგები, განხილულია, 

მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებათა სახეები, მედიის ფუნქციების 

თეორიული ნაწილი. ამავე თავში განხილულია რეგიონული მედიის 

ფუნქციური თავისებურებები, გადმოცემულია ახალი მედიის ზოგიერთი 

ფუნქციური ასპექტი. 

XIX-XX საუკუნეებსა და უფრო მეტად XXI საუკუნეში ინფორმაციის 

თითოეული სფერო არნახული სისწრაფით ვითარდება, რამაც გამოიწვია 
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ახალი ტექნოლოგიური საშუალებების მნიშვნელობის გაზრდა. ეს ყველაზე 

მეტად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს დაეტყო.  

ფუნქცია ლათინური სიტყვაა (functio) და ნიშნავს „ვალდებულებას“ 

(„დანიშნულება, შემოქმედების ხასიათი, ვალდებულების შესრულება“). 

ნებისმიერი სოციალური სისტემის ანალიზის დროს, უნდა განვიხილოთ 

მისი თეორიის ყველზე მნიშვნელოვანი ასპექტები.  

ფუნქცია თავის მხრივ ჟურნალისტიკის მოვალეობაა. თანამედროვე 

ჟურნალისტიკის თეორეტიკოსები ხაზგასმით არ საუბრობენ, რომ სწორედ 

ფუნქცია განსაზღვრავს მასმედიას. ჩვენი აზრით, სწორედ ეს მსაზღვრელ-

საზღვრული _ „მედიის ფუნქციები“, არის ჟურნალისტიკის ზოგადი და 

ამავდროულად, საფუძვლიანი პრინციპების მატარებელი. მედიას თუ 

ფუნქცია არ აქვს, ის „ფუნქციადაკარგულია“ და მაშინ, როცა  ამ 

უკანასკნელის არსზე ვსაუბრობთ, ცხადია, ჟურნალისტიკამ (მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებებმა) დაკისრებული ფუნქციური მოვალეობანი 

მტკიცედ უნდა შეასრულონ. ერთი მხრივ, დისერტაციის აქტუალობა იმაშიც 

მდგომარეობს, რომ არსებულ ფუნქციათა შორის ჩვენ გამოვყავით 

(გამოვკვეთეთ) ჟურნალისტიკის რამდენიმე ფუნქცია. 

 როგორც ვხედავთ, თანამედროვე ჟურნალისტიკისთვის ფუნქციათა 

ნაირფეროვნებაა დამახასიათებელი. ამ ფართო სპექტრიდან კი _ ჩვენ 

მედიის იმ ფუქციურ თავისებურებებზე გავამახვილეთ ყურადღება, რაც 

აჭარის რეგიონისთვისაა დამახასიათებელი.  

თავის მხრივ, კომუნიკაციის დედააზრი აუდიტორიის 

დარწმუნებაშიც მდგომარეობს. მაშინ, როცა კვლევას მედიის ფუნქციებს 

ვუძღვნით, ცხადია აქ მასობრივი კომუნიკაციის გავლენის როლი 

განუზომელია, რასაც რიგი ფუნქციები უზრუნველყოფს. ამ უკანასკნელში 

კი ორგანიზატორულ, სარეკლამო კულტურულ-საგანმანათლებლო და 

რეკრეაციულ ფუქნციებს მოვიაზრებთ.  
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მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სახეები ისეთ 

დაწესებულებებს წარმოადგენენ, რომელნიც შექმნილია ღია, საჭირო 

ინფორმაციის გადმოსაცემად, რომელიც სპეციალური ინსტრუმენტებით, 

ხმოვნებით, პირობითად დამოუკიდებელი სისტემითა და მრავალი 

ელემენტით ხასიათდება: შინაარსით, თვისებებით, ფორმებით, 

მეთოდებით, ორგანიზაციის გარკვეული დონეებით და ა.შ. აქვე 

აღვნიშნავთ, რომ ჟურნალისტიკა პირდაპირ დაკავშირებულია 

კომუნიკაციის განვითარებულ ტექნიკურ საშუალებებთან. კომუნიკაციურ 

საშუალებებს კი წარმოადგენს სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებანი. 

ამდენად, მასმედიას გააჩნია შემდეგი ქვესისტემები: ბეჭდური სიტყვა, 

რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტსივრცე. თავის მხრივ მათ კი _ უამრავი არხი 

გააჩნიათ.  

მედიამცოდნეობაში გვხვდება მედიის მრავალგვარი სახეობა და 

თითოეული მათგანი განსხვავებული ხასიათისაა, ცალკეული კი _ 

კონკრეტულ კრიტერიუმებს ეფუძნება, თუმცაღა მათივე მისია საერთოა. 

მედია _  ეს არის ერთიან მთლიანობაში აღებული მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები, რომლებიც ინფორმაციას სისტემატურად ავრცელებენ 

ჟურნალისტური კანონზომიერებების დაცვით.  

სოციალურ-აღმზრდელობითი, იდეოლოგიური, კულტურულ-

რეკრეაციული, უშუალო ორგანიზატორული და სარეკლამო ფუნქციები 

რეგიონული მედიის (აჭარა) ორგანული ნაწილია. ჟურნალისტიკა, 

რომელიც ადამიანთა საქმიანობის ერთ-ერთ ინფორმაციულ-

მმართველობით ფორმას წარმოადგენს, სპეციფიკურ ფუნქციებს 

ახორციელებს, რომელთა რეალიზაციით გასაგები ხდება მისი ადგილი და 

როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. აქედან ცხადია, რომ ჟურნალისტიკა 

მიზანსწრაფული ფუნქციონირებადი სისტემაა და სხვა სოციალურ 

ინსტიტუტებთან ერთად მისი დანიშნულება საზოგადოების მართვა არის.  
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ამრიგად, ფუნქციების ცოდნა ნიშნავს წარმოდგენების ერთობლიობას 

ადამიანის დანიშნულების, საშუალებებისა და შედეგების შესახებ. იმავე 

დროს, ჟურნალისტიკისათვის დანიშნულება სუბიექტური ფაქტორი 

როდია, იგი ობიეტურად არსებული რეალობაა, რომელიც დამყარებულია 

საზოგადოების განვითარების კანონებზე. ამიტომ, ჟურნალისტიკის 

საქმიანობა მით უფრო ნაყოფიერი იქნება, რაც უფრო  სრულად 

გავიზიარებთ მის შინაგან კანონებს. 

შინაგანი სტანდარტები, რასაც რეგიონული მედია გვთავაზობს, 

გასათვალისწინებელი და გასასიგრძეგანებელია. გაზეთი „ბათუმელები“, 

გაზეთი „აჭარა“, „ტელეარხი 25“ და „აჭარის ტელევიზიის საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი“ _ იმ სტანდარტული ხედვის საშუალებას იძლევა, რომელიც 

ფუნქციათა ჭრილში თავსდება, ოღონდ თავისებური გაგებით წარსდგება 

აუდიტორიის წინაშე. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ „აჭარის ტელევიზიის 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ გადაცემათა ნაირფეროვნებით გამოირჩევა. 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციის კვალდაკვალ კი _  „პარადიგმა“ 

წარმოგვიდგება. გადაცემა რეგიონის საგანმანათლებლო სივრცით 

შემოიფარგლება, სადაც სტუმრად გვევლინება ადგილობრივი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელმძღვანელობა, სკოლების 

დირექტორები, პროფესორ-მასწავლებლები, სტუდენტები თუ 

მოსწავლეები. აღნიშნული არხი მეტი პოპულარობით მაღალმთიან აჭარაში 

სარგებლობს და კიდევ უფრო პოპულარულია გადაცემა „ერთი დღე 

სოფელში“. მაშასადამე, ამავდროულად სტატისტიკური კვლევაც ცხადყოფს, 

რომ აჭარაში მეტად პოპულარული კულტურულ-საგანმანათლებლო 

თემატიკასა და ტრადიციებზე ორიენტირებული გადაცემებია. ბუნებრივია, 

ამ კუთხით ჩვენ კითხვები მრავლად შეგვიძლია დავსვათ და არც პასუხი 

დავაყოვნოთ: რატომ?  
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1. კულტურა და განათლება ერის განვითარების ცოცხალი ნაწილია, 

რაზედაც თითოეული ოჯახი ავტომატურადაა მიჯაჭვული. ოჯახი, 

რომელიც მომავლისკენ იხედება, ბუნებრივია, ნათელ გზას განათლებაში 

ხედავს;  

2. ზემოთ მოცემული მსჯელობის გაგრძელებად შეიძლება 

მივიჩნიოთ მომდევნო პუნქტიც, ვინაიდან განათლებული ოჯახი ხშირად 

ტრადიციულ ხედვას მოითხოვს, რათა თვისტომს არ დაავიწყდეს ვისი 

გორისაა. მოგეხსენებათ, მოყვანილი ორივე არგუმენტი ერთმანეთისგან 

არსებითად განსხვავდება, მაგრამ ამავდროულად ორივე გენეტიკური 

კოდის შენარჩუნებას ემსახურება. ტრადიცია კულტურისა და განათლების 

გარეშე არ არსებობს და პირიქით.  

ჟარკო პეტანი წერდა: „ნათელ მომავალზე პოლიტიკოსები ზრუნავენ, 

ნათელ წარსულზე _ ისტორიკოსები, ნათელ აწმყოზე _ ჟურნალისტები“. 

ჟურნალისტობა ოდითგანვე მომავლის პროფესიად ითვლება, რაც 

ჟურნალისტიკის ფართო სპექტრის კვალდაკვალ თეორიული ცოდნისა და 

პრაქტიკული გამოცდილების ერთგვარ სინთეზს მოითხოვს.  

კულტურულ-საგანმანათლბლო და რეკრეაციული ფუნქციის 

ზოგადი პრინციპები ზემოთ ჩამოვაყალიბეთ, რაც ასევე ზემოთ ხსენებული 

ორივე გადაცემის სპეციფიკასთან პირდაპირკავშირშია. მოკლედ, 

საანალიზო რეგიონული მედიის მაგალითზე, აღნიშნულ ფუნქციათა 

კვალდაკვალ მუშაობის მცდელობა არის. მის განხორციელებას აჭარის 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ცდილობს, თუმცა არც ინტერპრეტირებულ 

ფორმას აყოვნებს. ბევრი რამ შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს.   

რა არის ახალი მედიის ფუნქცია? რიგი დოგმატური ფუნქციებით 

თავად ახალი მედია შემოიჭრა საზოგადოების ცნობიერებაში თუ თავად 

საზოგადოებამ დააკისრა მას ფუნქციები? საერთოდ არის თუ არა ახალი 

მედია ინოვაციური ჟურნალისტიკა? რაში მდგომარეობს ახალი მედიის 

ფუნქციური ზეგავლენა მასობრივ აუდიტორიაზე? შესაკრებთა 
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გადანაცვლებით რომ ჯამი არ იცვლება, ეს თითოეული ჩვენგანისთვის 

ცნობილი ელემენტარული მათემატიკური ჭეშმარიტებაა. 

ჟურნლისტიკამცოდნეობის მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი 

მედიის პრინციპებსა და თეორიებში ახალი არაფერია. რა თქმა უნდა, ახალი 

მედია ძველმა, ტრადიციულმა ჟურნალისტიკამ შობა და ისტორიული 

ფესვები მას სწორედაც რომ იქ გააჩნია, მაგრამ ჩვენ მიერ ჩატარებული 

სტატისტიკური კვლევიდან გამომდინარე, რატომ ენდობა მასობრივი 

აუდიტორია უფრო მეტად ახალ მედიას? და კიდევ, საქმე აქ ნდობასთან 

გვაქვს თუ ოპერატიულობასთან და მოხერხებულობასთან?!  

ჩვენ დღეს კომფორმისტულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ. 

თანამედროვე ტექნოლოგიურმა მიღწევებმა რაც უფრო მეტად გაუმარტივა 

ცხოვრება საზოგადოებას, რაც უფრო მეტი კომფორტი იხილა და შეიგრძნო 

ადამიანმა,  მას მოთხოვნაც მით უფრო მეტი გაუჩნდა. მასობრივი 

აუდიტორია ითხოვს ახალს და კომფორტულს. ამას შესაძლებლობების 

შესაბამისად არც მედია აყოვნებს. მოკლედ, ჟურნალისტიკა არ არის 

მხოლოდ ახალი ამბავი, მაგრამ მედიის, თავად ჟურნალისტიკის არსებობა 

ახალი ამბის გარეშე, წარმოუდგენელია. მასობრივი აუდიტორიაც ახალ 

ამბებს ძირითადად ახალი მედიის საშუალებით იგებს. აღნიშნულ 

შემთხვევაში პროპაგანდისტულ როლს სიტყვის მანიპულირებადი ძალაც 

წარმოადგენს, რადგან საზოგადოება იხედება იმ მიმათულებით, საიდანც 

ესმის ან ხედავს ახალს, ახალ რეალობას. შესაბამისად, ყოველ დროში 

ზოგჯერ (ხშირად) ისეთი ჟურნალისტური ნაწარმი იქმნება, როგორსაც 

ეპოქა „გვკარნახობს, მოითხოვს“.  

ვიდრე რიგი ფუნქციური პრობლემების ირგვლივ 

დავკონკრეტდებით, აღვნიშნავთ, რომ მოსახლეობის გამოკითხვა 

ჩავატარეთ. მათ შემდეგი კითხვით მივმართეთ: რომელი მედიასაშუალების 

მეშვეობით იგებთ ინფორმაციას ხშირად (გაზეთი, ტელევიზია, რადიო, 

ინტერნეტგამოცემა)? იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი კვლევის ობიექტი 

რეგიონული მედიაა, მხოლოდ ქ. ბათუმის მკვდრნით შემოვიფარგლეთ. 
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გამოკითხვა ორ ეტაპად ჩავატარეთ: სოციალური ქსელის მეშვეობით და ე.წ. 

„ქუჩის გამოკითხვის“ პრინციპით. 12 საათის განმავლობაში სოციალურ 

ქსელში 917 ადამიანი გამოგვეხმაურა, რომელთაგან 798 უპირატესობას 

ინტერნეტგამოცემებს ანიჭებდა. გაჩნდა ე.წ. „კომენტარებიც“: უმრავლესობა 

მიუთითებდა, რომ ისინი კონკრეტულად „ნეტგაზეთით“ სარგებლობენ და 

ინფორმაციის უტყუარობაზეც მიუთითებდნენ. რაც შეეხება ე.წ. „ქუჩის 

გამოკითხვის“ შედეგებს, ახალ ამბებს ინტერნეტის მეშვეობით ხშირად (და 

არა რეგულარულად) 200-დან მხოლოდ 67 რესპონდენტი იგებს. აღმოჩნდა, 

რომ ინტერესები ასაკისა და სოციალური სტატუსის შესაბამისადაც გაიყო. 

ბუნებრივია, აღნიშნულ შედეგს კონკრეტული ახსნა-განმარტებაც 

მოეძებნება, რაც ახალი მედიის ფუნქციათა ჭრილშია საძიებელი. 

მეორე თავი შვიდი ქვეთავისგან შედგება. თემის ამ ნაწილში 

სოციოლოგიური კვლევა უფრო მასშტაბურადაა ჩატარებული და 

განხილული. აქ მიმოხილულია ფუნქცია, როგორც ზეგავლენის მეთოდი 

(აჭარის მაგალითზე), მოცემულია აუდიტორიის კვლევა და აუდიტორია 

აღქმულია, როგორც სოციალური ფენომენი, მოცემულია ახალი ამბების 

გაშუქების ზოგიერთი ფუნქციური თავისებურება (აჭარაში მოქმედი 

რამდენიმე მედიასაშუალების მაგალითზე), ვსაუბრობთ თუ რა გავლენა 

აქვს მასმედიას ფასეული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

ჩამოყალიბებაზე, რამდენად ღირებულია მანიპულირების გამოყენება, 

კულტურათშორის კომუნიკაციებსა და ტოლერანტობას რა როლი აქვს 

რეგიონულ პრესაში, არის თუ არა ფუნქცია კონკრეტული მოვლენის 

მიზეზი, რა დამოკიდებულება აქვს აჭარის მოსახლეობას აჭარის 

ტელევიზიისა და კონკრეტულად ქართული ტელეარხებისადმი?! 

დავსვათ კითხვები: მედიის რომელი ფუნქციები მიიღო, 

„შეისისხლხორცა“ რეგიონულმა მედიამ (აჭარის რეგიონული მედია 

იგულისხმება)? როგორ აღიქმება ფუნქციათა „მიღება-მისაკუთრების“ „მეტ-

ნაკლებობა“ ჩვენ მიერ განსახილველ გეოგრაფიულ არეალში? ფუნქცია 

ახდენს ზეგავლენას მედიაზე თუ პირიქით _ მედია ზემოქმედებს 
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ფუნქციაზე? რა (ვინ ან რომელი) არის მანიპულირების ობიექტი თუ 

მანიპულატორი? ფუნქცია ამუშავებს (მართავს) მასობრივი კომუნიკაციის 

საშუალებს თუ პირიქით? აქვე ხაზს იმასაც გავუსვამთ, რომ აღნიშნული 

თავი მტკიცებითი ფორმით გვაქვს დასათაურებული _ „ფუნქცია, როგორც 

ზეგავლენის მეთოდი“ ანუ ფუნქციური ნაირსახეობა ერთგვარი ზეგავლენის 

მეთოდია ჯერ მედიასაშუალებებზე, ხოლო შემდეგ თვით 

მედიააუდიტორიაზე.  

თანამედროვე ინფორმაციულ და კონკურენტუნარიან გარემოში 

(სამყაროში) ხშირად ვსაუბრობთ (საუბრობენ) მედიის  მანიპულირებად 

როლზე, რაც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს მასობრივ აუდიტორიაზე. 

თავის მხრივ, მასობრივი აუდიტორია ხშირად ინფორმაციული 

მრავალფეროვნების მსხვერპლია და პირიქით _ სხვადასხვა არხის მიერ 

სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტირებული ინფორმაცია. ისმის კითხვა: ვის 

ეკისრება ამ დროს ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი _ აუდიტორიას თუ 

მედიას? რომელია ასე ვთქვათ „ზემომქმედებელი“_ მედია თუ აუდიტორია? 

ვინ არის დამკვეთი და ა.შ. 

მედიას ერთსა და იმავე დროს სუსტი და ძლიერი „გავლენის 

მოხდენაც“ შეუძლია. ეს ორმაგი მტკიცება შეუძლებლად ჟღერს, მაგრამ 

თუკი დავაკვირდებით, ამას ჩვენვე მარტივად შევამჩნევთ. საკმარისია 

დავინახოთ განსხვავება ადამიანებსა და მათ შეხედულებებზე, 

დამოკიდებულებებსა და ქცევაზე ხანგრძლივი და ხანმოკლე მოქმედების 

გავლენას შორის, რომელსაც ჩვენ საზოგადოებაში დამკვიდრებული და 

მიღებული კულტურული ნორმებისა და სოციალური ინსტიტუტების 

შეცვლა შეუძლია. 

მასობრივ კომუნიკაციას საზოგადოების სოციალური და 

კულტურული ცვლილების საქმეში დიდი როლის შეტანა შეუძლია. მედია 

ხანგრძლივი დროის მანძილზე აშუქებს საზოგადოებაში მომხდარ 

კონკრეტულ მოვლენას და ჩვენთვის მათ ინტერპრეტირებასაც ახდენს. ამ 

მხრივ საინტერესოა მცირე გავლენის აკუმულირების თეორია, რომლის 
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მიხედვითაც, ნებისმიერი გზავნილის გავლენა ადამიანზე შესაძლოა ძალზე 

მცირე იყოს, მაგრამ იგი გარკვეული სახის ცვლილებებს მაინც იძენს, რაც 

გარკვეული დროის შემდეგ გამოვლინდება. ადამიანები ხშირად იცვლიან 

მოსაზრებებს იმ საკითხების მიმართ, რომელთაც მედია ხშირად აშუქებს და 

განუწყვეტლივ ერთსა და იმავეს ამტკიცებს. ამავდროულად, საზოგადოება 

ტექნოლოგიურ პროგრესსაც ეგუება, რაც თავისთავად ახალ შეხედულებებს 

აყალიბებს და იგი ქცევაშიც გამოისახება, ვლინდება. ათვისების თეორიის 

მიხედვით, მედია იმ ადამიანების ყურადღებას იპყრობს, რომელთაც 

ინოვაციისკენ მიდრეკილება აქვთ და ამ მხრივ სოციალურ ცვლილებებში 

მონაწილეობს. ის, ვისაც სიახლის ადვილად ათვისება შეუძლია, თავის 

მხრივ მედიის მიერ კულტურულ სიახლეს აიტაცებს და პრაქტიკაში 

დანერგავს. იმისათვის, რომ აკუმულირების თეორიის მიხედვით 

შესაძლებელი გახდეს იმის ახსნა, თუ რა ცვლილებები იჩენს თავს 

ხანგრძლივი გავლენის შედეგად, ამისთვის სამი მნიშვნელოვანი ფაქტორის 

განხილვაა მიზანშეწონილი. ცხადია, რომ სხვადასხვა მედიასაშუალებამ ესა 

თუ ის საკითხი რამდენჯერმე უნდა  გააშუქოს და ყოველი „ახალი“ 

გზავნილი საზოგადოებისადმი, ინტერპრეტირებული, აზრობრივად იგივე 

უნდა იყოს. ცხადია, ამავდროულად სხვადასხვა მედიასაშულებანი 

ერთმანეთის აზრს პატივს უნდა სცემდნენ.  

ისმის კითხვა: რა ადასტურებს იმას, რომ მედიის გავლენა სწორედ 

ასეთ პირობებში ხდება? ამ მხრივ რეგიონული მედია (აჭარა) 

არგუმენტირების საუკეთესო და ამავდროულად არაერთგვაროვანი 

მაგალითების მოყვანის საშუალებას იძლევა. მოგეხსენებათ, დარწმუნების 

ელემენტებს, გავლენას მედიის მესვეურნი არჩევნების დროს ყველაზე 

ეფექტურად მიმართავენ ხოლმე. ამ მხრივ არც 2012 წლის წინა 

საპარლამენტო არჩევნები იყო გამონაკლისი. „ტელეარხი 25“ და გაზეთი 

„ბათუმელები“ ხშირად ოპოზიციური აზრის პლაცდარმის მოთამაშეებად 

მოაზრებიან და შესაბამისად, მაშინდელ სახელისუფლებო შტოს 

„სარედაქციო საქმიანობისთვის დამახასიათებელი სამართლებრივი 
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(სამართლიანი) გაგებით, უტევდნენ“. მოგეხსენებათ, აჭარის რეგიონში 

ბეჭდური სივრციდან გაზეთ „ბათუმელებს“ ყველაზე მეტი ხელმომწერი 

ჰყავს, რაც ცხადია, მოსაზრების პროპაგანდის საუკეთესო საშუალებაა. 

თუკი, საწყის ეტაპზე, არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე 

(არასამთავრობოების მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად) ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობდა, შედეგი აბსოლუტურად 

საპირისპირო ვიხილეთ. ცხადია, მაშინ ამ ყოველივეს განმტკიცებაში (იხ. 

გავლენა) უდიდესი როლი სწორედ წინასაარჩევნებოდ დაფუძნებულმა 

„მეცხრე არხმა“ შეასრულა და საკმაოდ წარმატებითაც. ზემოთ ხსენებულმა 

არხმა იკისრა მედიის მანიპულირებადი როლი, მოტივად დაისახა „მისივე 

მოსაზრების“ გავლენა და ეფექტურად შეძლო. მაშასადამე, მოცემული 

არასრული მინიშნებით, ჩვენ იმის თქმა გვსურს, რომ მედია ზოგჯერ 

ამინდს თავადვე ქმნის, თავადვე განმარტავს, მისივე მითითებებს თავადვე 

ახორციელებს და ამავდროულად სისტემურად აანალიზებს წინ არსებულ 

რეალობას.  

ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო (მის გრაფიკულ 

გამოსახულებას ქვემოთ ვიხილავთ), რომ აჭარის მედიათემატიკაში 

ფუნქციურად კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციული მასალები 

ჭარბობს (38,1%). მას მოსდევს იდეოლოგიური (20,9%), სოციალურ-

აღმზრდელობითი (19,4%), ორგანიზატორული (8, 2%), სხვა ფუნქციას 

მიუთითებს 13, 4%. როგორც ზემოთ და არაერთგზის აღვნიშნეთ, ფუნქციას 

ერთგვარად ზეგავლენის მეთოდსაც წარმოადგენს. აქვე კვლევამ ცხადყო, 

რომ ჩვენივე რესპონდენტები გავლენის თვალსაზრისით კულტურულ-

საგანმანათლებლო და რეკრეაციულ თემატიკას ანიჭებენ უპირატესობას, 

რაც ზემოთ მოყვანილმა რამდენიმე მაგალითმაც ნათლად დაგვანახვა. 

მედია და კულტურა ერის განვითარების ცოცხალი ორგანიზმია. 

რეგიონული სინამდვილის ეთნოფასეულობები ამავე კუთხის წინსვლის 

ქვაკუთხედია, რაც პირდაპირკავშირშია ზემოთხსენებულ ფუნქციასთან.  



  

20 
 

აჭარის მედიასივრცის კვლევამ (რამდენიმე ასპექტის 

გათვალისწინებით) ცხადყო, რომ საზოგადოება მარტივი, ემოციური და 

განსატვირთი გადაცემებისკენაა მიმართული, რაც იქითკენ მიუთითებს, 

რომ აუდიტორია პოლიტიკურად ანგაჟირებული სივრცის ჩვენებით 

დაიღალა. მომდევნო თავში აუდიტორიის კვლევითი ნაწილის სქემას 

გთავაზობთ.  

დღეს, ხშირად მასმედია ორიენტირებულია არა მხოლოდ 

აუდიტორიაზე, არამედ თითოეულ სოციალურ ჯგუფზეც. ყურადღება 

ეთმობა მრავალ საერთო-სახელმწიფოებრივ, კულტურულ, ეკონომიკურ, 

საგანმანათლებლო, რელიგიურ, სამედიცინო, ბავშვთა და სხვა საკითხებს, 

რომელსაც თანაბრად ეცნობა საზოგადოების თითოეული წევრი. შესაძლოა, 

ზოგიერთი ზემოთ ხსენებული საკითხი ყველას არ აინტერესებდეს. ასევე, 

განსაკუთრებული ადგილი აუდიტორიის ინტერესების სტრუქტურაში 

აზრის პლურალიზმს უკავია. მასმედია, ვალდებულია ერთი და იმავე 

თემების გაშუქების დროს გაითვალისწინოს რამდენიმე მოსაზრებისა თუ 

შეხედულების არსებობა. ადამიანები ხშირად არამარტო ფაქტის 

კონსტანტაციას ელიან, არამედ საკითხის ირგვლივ სხვადასხვა 

შეხედულებების წარმოჩენასაც. აუდიტორიასთან მასმედიის მიმართების 

აუცილებელი პირობაა მკითხველის, მსმენელისა და მაყურებლის 

ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ეს მრავალ ფაქტორთაა დაკავშირებული, 

რადგან საზოგადოების სიჭრელითაა გამოწვეული. საზოგადოება 

ინდივიდებისგან შედგება და თითოეულ მათგანს თავისი 

მოთხოვნილებებო, ინტერესები და ქცევის მოტივი აქვს. 

თანამედროვე მეცნიერებაში მასმედიის აუდიტორიის კვლევის 

რამდენიმე მეთოდი არსებობს. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია 

სოციალური და სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები, რადგან 

მხოლოდ მათი საშულებით არის შესაძლებელი იმ დიდი ჯგუფის შესწავლა, 

რომელსაც აუდიტორია ქვია. შესაძოა, ერთსა და იმავე გამოკვლევაში 

რამდენიმე სხვადასხვა მეთოდი გამოვიყენოთ. საკვლევი მეთოდის შერჩევა 
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იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა სახის სამეცნიერო სირთულე გვაქვს 

გადასაწყვეტი.  

სოციოლოგიაში კვლევის ტრადიციულ მეთოდად გამოკითხვაა 

მიჩნეული, რადგან ნებისმიერი ადამიანისგან შეგვიძლია მივიღოთ კვლევის 

მიზნებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია. რესპონდენტი ამ დროს 

წარმოგვიდგება საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების უშუალო 

მონაწილედ, რაც მის შეხედულებებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

ანიჭებს. მიუხედავად ამისა, რესპონდენტისგან მოპოვებული ინფორმაცია 

არ შეიძლება ყოველთვის სანდო იყოს. ამიტომაც შემუშავებულია საგანგებო 

წესები, რომელთა დაცვამაც უნდა უზრუნველყოს გამოკითხვის სანდოობა. 

ეს დამოკიდებულია კითხვის ფორმულირებასა და ხასიათზე, მათ 

თანმიმდევრობაზე, მეთოდზე, რომლის მიხედვითაც კითხვარი დგება, 

რესპონდენტთა პასუხების გულწრფელობასა და სხვა მრავალ ფაქტორზე. 

გამოკითხვის მეთოდი საშულებას გვაძლევს შევისწავლოთ ადამიანთა 

ფართო წრე და მათი ერთობლიობა. მეცნიერებაში გამოკითხვა ორ ძირითად 

ტიპად: ანკეტირებად და ინტერვიუდ იყოფა. პირველის შემთხვევაში 

გამოკითხვა წერილობით ხორციელდება. კითხვა კვლევის იარაღია, ხოლო 

პასუხი რესპონდენტის გულწრფელობაზეა დამოკიდებული.  

აუდიტორიაზე მასმედიის გავლენის კვლევისას ფართოდ 

გამოიყენება ინტერვიუს მეთოდიც. იგი ეფუძნება ინტერვიუერისა და 

რესპონდენტის საუბარს, რომელიც გარკვეული მიზნით ხორციელდება და 

კვლევისთვის საჭირო ემპირიული მასალის მოპოვებას გულისხმობს. ამ 

დროს მნიშვნელოვანია კითხვის დასმის პრობლემა. შინაარსი უნდა 

გადმოიცეს მარტივი კითხვებით, უნდა გამოვრიცხოთ ორაზროვნება და 

ბუნდოვანება.  

აუდიტორიისა და მასმედიის ურთიერთობის პრობლემებს 

სტრუქტურული ფუნქციონალიზმიც სწავლობს. ფუნციონალისტთა აზრით, 

სოციალურ სისტემაში მთავარია წონასწორობის შენარჩუნება, რაც 

საზოგადოებრივ სტრუქტურათა ურთიერთშეთანხმებული 
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ფუნციონირებით მიიღწევა. მასმედიის თითოეული თეორია მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებისა და მისი აუდიტორიის კვლევისას იმ 

დებულებაზე აკეთებს აქცენტს, რომელიც კონცეფციის არსს გამოხატავს. 

შესაბამისად, იგი პრობლემას, კვლევის ობიექტსა და შესაბამის მეთოდს  

ირჩევს.   

ჩვენ საანალიზო თემის საკვლევად სოციოლოგიურ მეთოდს 

დავესესხეთ.  

ამ ეტაპზე კი გთავაზობთ კითხვარების სტატისტიკურ შედეგებს. 
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ღია კითხვებმა გამოკვეთა მედიის ახალი ფუნქციაც.  

მოგეხსენებათ, პირველ თავში მედიის ფუნქციები თეორიული 

ნაწილი განვიხილეთ. ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ კი გამოკვეთა 

მედიის ახალი ფუნქცია (რეგიონული მედიის ახალი ფუნქცია). ჩვენ ვერ 

ვიტყვით, რომ აღნიშნული  ფუნქცია ქართული მედიაგარემოსთვისაა 

დამახასიათებელი, ვინაიდან საკვლევი გეოგრაფიული არეალი მხოლოდ 

აჭარა გახლდათ.  

კვლევამ შემდეგი პრობლემების გადაწყვეტა დააყენა დღის წესრიგში: 

აუცილებელია კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების შექმნა და 

რეგიონული ამბების გასაჯაროება; მედიამ შუამავლის როლი უნდა 

იკისროს ხალხსა და ხელისუფლებას შორის; აჭარის ტელევიზიის მთავარი 

საინფორმაციო გადაცემა რეგიონის ახალი ამბებით უნდა იწყებოდეს; 

ინფორმაციის სწრაფად და ოპერატიულად გავრცელებაა საჭირო; 

ჟურნალისტური გამოძიებების არსებობა აქტუალურ საკითხებზე; მკაფიოდ 

წარმოჩინდეს საზოგადოების პოზიცია და მოთხოვნები ამა თუ იმ 

საკითხისადმი; რეგიონული მედიის ფუნქცია საზოგადოების 

ინფორმირება, დაწვრილებითი ინფორმაციის მიწოდება ძირითადად 

რეგიონში განვითარებულ პროცესებზე, რაც შეიძლება სწრაფად და 

ხარისხიანად; რეგიონული მედიის ფუნქცია სამოქალაქო საზოგადოების 

განმტკიცება და ფორმირებაა;  ტრადიციები არ დაივიწყოს; რეგიონულ 

კულტურას სცეს პატივი; არ იყოს ცალსახა (რელიგიურ თემატიკას მიანიჭოს 

უპირატესობა). რეგიონში მიმდინარე პროცესების გაშუქება და 

საზოგადოების ინფორმირება ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში; 

ოპერატიულად მიაწოდოს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას უახლესი 

ფაქტები და ასევე გაუშვან საგანმანათლებლო ხასიათის დოკუმენტური 

თუ კულტურული გადაცემები; რეგიონული მედიის ფუნქციაა, პირველ 

რიგში, საზოგადოებას მიაწოდოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია 

რომელიც შეესაბამება სიმართლეს და რაც მთავარია, არ უნდა იყოს 

მიკერძოებული; უპირველესად, დაიცვას სალიტერატურო ენის ნორმები 
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როგორც მეტყველების, ასევე წერის დროს და იყოს მეტად ობიექტური.  

ეს არის მოსაზრებათა სტატისტიკური უმრავლესობა, რასაც ჩვენი 

რესპონდენტები რეგიონული მედიის ფუნქციად ასახელებენ. ცხადია, ამას 

მეცნიერულად ახსნა და პასუხის გაცემა ჭირდება. ერთია, რომ ისინი 

მიიჩნევენ ამას ფუნქციად, მაგრამ მეორე და უმთავრესი _ ჩვენ ფუნქცია 

პრობლემის კვალდაკვალ უნდა გამოვკვეთოთ, ვინაიდან ისინი „მედიის 

საჭირო ფუნქციად“ ამა თუ იმ „საჭირბოროტო“ საკითხის მოგვარებას 

მიიჩნევენ.  

თუკი ჩვენი თვითმიზანი ახალი ფუნქციის გამოკვეთაა რეგიონული 

მედიის მაგალითზე, მაშინ იგი შინაარსობრივად და ფორმობრივად ვიწრო 

გეოგრაფიულ არეალს უნდა მოვარგოთ. აქვე აღვნიშნავთ, რომ „ფუნქცია“ 

რომლის განხორციელებასაც მასობრივი აუდიტორია მოითხოვს, 

პირდაპიკავშირშია კულტურულს-საგანამანათლებლო და რეკრეაციულ, 

სარეკლამო, ორგანიზატორულ და უშუალო-აღმზრდელობით 

ფუნქციებთან. თითოეულ მათგანს მომიჯნავედ შეიძლება ჩაენაცვლოს 

ჟურნალისტური ნაწარმის წარმოჩენის ეთიკური აპექტები, რაც ისევ და ისევ 

პირდაპირკავშირშია მედიაეთიკასთან.  

მაშასადამე, რეგიონულმა მედიამ ნათლად დაგვანახვა, რომ 

ფუნქციური ნაირფეროვნება მისი ორგანული ნაწილია. ფუნქცია, მასობრივ 

აუდიტორიაზე გავლენის მძლავრ იარაღად წარმოგვიდგება და კვლევების 

მაგალითზე „ზოგადი ფუნქციის“ ასპექტებსა და მის თავისებურ 

ელემენტებს ბადებს.  

ამბის მიწოდების თავისებური მეთოდით, ოპერატიულობითა და 

მეტი პოპულარობით, გაზეთი `ბათუმელები” გამოირჩევა. კონკრეტული 

მაგალითები და ფაქტები ცხადყოფს, რომ მუშაობის პრინციპით 

გაზეთები `აჭარა~ და `ბათუმელები~ ერთმანისთგან ოდითგანვე 

განსხვავდებიან, მაგრამ აქ სიტყვათა კომბინაცია `მუშაობის პრინციპი~ 

ერთამანეთისგან ჟურნალისტიკის ზოგადი პრინციპებისგან ზოგჯერ 
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განსხვავებულია. ჩვენ 200 რესპონდენტი გამოვიკითხეთ იმის 

ნათელსაყოფად, თუ რომელი მედიასაშუალების მიმართ აქვს მეტი 

შენიშვნა მაყურებელსა თუ მკითხველს. 

როდის მანიპულირებს მედია ყველაზე მეტად? მანიპულაციის 

მიზანი რაც არის, ეს უკვე ვიცით (ზემოთ განვიხილეთ).  

ამ კითხვით ჩვენ პირდაპირი სოციოლოგიური გამოკითხვით 377 

რესპონდენტს მივმართეთ.   

როდ

ის 

მანიპულირ

ებს მედია 

ყველაზე 

მეტად? 

რომელი მედიასაშუელება 

მიმაჩნია მანიპულაციის მძლავრ 

იარაღად? 

შედეგი 

არჩე

ვნების წინ 

გაზეთი „ბათუმლები“  128 ხმა 

სოცი

ალური 

თემატიკი 

გაშუქებისა

ს 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

აჭარის ტელევიზია და რადიო 

81 ხმა 

რელ

იგიური 

თემატიკის 

გაშუქებისა

ს 

ტელარხი 25 98 ხმა 
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არ 

ვიცი 

სხვა 70 ხმა 

  თუკი გავიხსენებთ ჩვენ მიერ ჩატარებულ სოციალურ კვლევას 

(რომელიც ინტერნეტის მეშვეობით გავახორციელეთ, იხ. აუდიტორია), 

შევნიშნავთ, რომ შედეგები არაერთგვაროვანია. როგორც ჩანს, აუდიტორია 

მედიას ნაკლებ ნდობას უცხადებს. მაშასადამე, ამ შემთხვევაშიც თავს იჩენს 

კონკრეტული ფრთისა თუ წრის გავლენა. ნდობის არ გამოცხადება 

ფსიქოლოგიური მომენტია. მარტივად და ამავდროულად უხეშად რომ 

ვთქვათ, მედიამ ნდობა დაკარგა, რომლის მოპოვებასაც ხანგრძლივი 

პროცესი ჭირდება.  

ნაშრომი მოიცავს არა მხოლოდ აღწერა-დაკვირვებას იმაზე, თუ რა 

ფუნქციურ თავისებურებებს და პრინციპულ ასპექტებს განიცდის 

დღევანდელი რეგიონული მედია (აჭარის მაგალითზე), არამედ 

კონკრეტული კვლევის საფუძველზე მომიჯნავე დისციპლინებიდან 

გამოვყავით იგი (გამოვკვეთეთ),რომელიც თეორიულად და არსობრივად 

აჭარაში მოქმედ მედიასაშუალებებზე დაყდნობით გავიაზრეთ; 

მასმედიისა და მისი ფუნქციების სისტემური ანალიზისას 

გამოვლინდა ბევრი ინოვაციური ელემენტი და არაერთ დასკვნამდე 

მივედით. რეგიონული მედია საზოგადოებრივი ცხოვრების ამსახველი 

სარკეა, რომელსაც სოციუმი მოთხოვნებსა და სტანდარტებს უყენებს. 

მედიაც ვალდებული ხდება საზოგადოებრივი საქმიანობის კვალდაკვალ 

იმოქმედოს, იფუნქციონიროს და თანამედროვეობის გამოწვევებს პასუხი 

გასცეს; 

თემატური პრინციპის გათვალისწინებით გამოვყავით მასმედიის 

ფუნქციების ურთიერთმიმართების შედეგები და ვასკვნით, რომ ესა თუ ის 

კონკრეტული ფუნქცია დამოუკიდებლად არ ან ვერ არსებობს; 
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როგორც ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებებს საერთო პრობლემები აქვთ. ჩვენ შევეცადეთ 

საზოგადოებრივ აზრზე დაყრდნობით რეგიონული მედიის „ახალი“ 

ფუნქცია გამოგვეკვეთა, თუმცა მათ მიერ დღის წესრიგში დაყენებული 

სინამდვილე სინთეზურადაა კავშირში მედიის (ჟურნალისტიკის) 

ფუნქციებთან და ზოგად პრინციპებთან; 

21 საუკენეში მედიის სარეკლამო ფუნქციამ კიდევ უფრო მძლავრად 

მოიკიდა ფეხი. მაშინ, როცა ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა 

უმრავლესობა აღიარებს, რომ რეგიონულ მედიას მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

ადევნებენ თვალს, თუკი ანონსი წინასწარ იხილეს, რაზე უნდა 

მეტყველებდეს ეს, თუ არა მედიის სარეკლამო ფუნციის მანიპულირებად 

როლზე?! დაანონსება, პირველ რიგში, ერთგვარი ხიბლია აუდიტორიისა, 

წაქეზება კი ფსიქოლოგიური მომენტია, რაც პირდაპირკაშირშია 

ზემოთხსენებულ ფუნქციასთან; 

სამწუხაროდ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს 

აუდიტორია არ ჰყავს. შესაბამისად, გამოსავლის გზები დროულად უნდა 

დავისახოთ; 

რელიგიური თემატიკის გაშუქებასთან დაკავშირებით კულტრულ-

რეკრეაციული და საგანმანათლებლო ფუნქციის გვერდით, მედიის 

მანიპულირებადი მხარეც დავინახეთ. აქვე, სათანადო მაგალითებმა 

ნათლად დაგვანახავა, რომ მედია ამ მხრივ ხშირად სცოდავს; 

სოციოლოგიური კვლევის სტატისტიკამ იმ დასკვნამდე მიგვიყვანა, 

რომ საზოგადოება ამა თუ იმ მედიასაშუალებას დროსა სივრცეში 

მოხერხებულობის გამო ადევნებს თვალს. თანამედროვე 

კონკურენტუნარიანი მედიაბაზარი აუდიტორიაზე ცდილობს მორგებას. 

კომფორმისტი ადამიანის პრინციპულ მხარეებზე თემის ძირითად ნაწილში 

გავამახვილეთ ყურადღება; 
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ვიხილეთ ახალი ამბების გაშუქების ზოგიერთი თავისებურება და 

კიდევ ერთხელ ყურად ვიღეთ რუსთველის აფორიზმი: „ზოგჯერ თქმა 

სჯობს არა თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების“; 

მასობრივი კომუნიკაციის გავლენის თეორიულმა ნაწილმა 

რესპონდენტებთან „ახალი ფუნქციის“ აღმოჩენის მიზნით დაგვაკავშირა, 

რამაც რეგიონული მედიააუდიტორია სხვა რაკურსით დაგვანახვა; 

კულტურული კომუნიკაციები და ტოლერანტობა რეგიონულ 

პრესაში კულტურულ-საგანმანათლებლო და რეკრეაციული ფუნქციის 

კვალდაკვალ იკვეთება. ამავდროულად, აქ შეინიშნება ორგანიზაციული 

ფუნქციის ელემტებიც, ვინაიდან კულტურა ამა თუ იმ გეოგრაფიული 

არეალში სოციუმისთვის განუსაზღვრელ როლს თამაშობს. აქვე შევნიშნავთ 

მედიის პროპაგანდისტულ ასპექტებსაც. „მოთავე“ ამ შემთხვევაშიც 

კულტურაა თავისი არსითა და შესაძლებლობით. აქედან ცხადია, რომ 

ჟურნალისტიკა მიზანსწრაფული ფუნქციონირებადი სისტემაა და სხვა 

სოციალურ ინსტიტუტებთან ერთად მისი დანიშნულება საზოგადოების 

მართვა არის; 

ამ ყველაფრის პარალელურად გამოიკვეთა აჭარის საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის როლი და მისი ხვედრითი წილი მასების ცნობიერების 

ასამაღლებლად; 

მაშასადამე, რომ რეგიონული მედია წინ მიზანსწრაფულად მიიწევს. 

იგი საზოგადოებრივი ცვლილებების კვალდაკვალ ქმნის ამინდს. ზოგჯერ 

თავადაა დამკვეთი და შემსრულებელიც. გამოვკვეთეთ ახალი მედიის 

ხვედრითი როლი რეგიონის ცხოვრებაში. დროსა და სივრცეში მორგებული 

მედიასაშულება, რომელიც იქნება ობიექტური და ოპერატიული, 

შეასრულებს იმ თითოეულ ფუნქციას, რაც მას თეორიულად და 

პრაქტიკულად აკისრია _ ესაა რეგიონის მკვიდრთა დაკვეთა. შესაბამისად, 

აუდიტორია შედეგს ხედავს, მაგრამ მათ უკეთესი მომავლის 
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ჟურნალისტიკის ხილვა სურთ. მედია თავისი განვითარებით ერთ ადგილას 

არ უნდა ჩერდებოდეს.  

 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

 

სადისერტაციო ნაშრომის თემატიკასთან დაკავშირებული 

გამოქვეყნებული შრომების სია: 

1. ნ. მამუჭაძე. „ახალი ამბების გაშუქების ზოგიერთი თავისებურება (აჭარაში 

მოქმედი რამდენიმე მედიასაშულების მაგალითზე“). საერთაშორისო 

კონფერენციის შრომების კრებული _ „ჰუმანიტარული მეცნიერებები 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში _ll“.ბსუ, 2014. გვ.162-166. 

2. ნ. მამუჭაძე.lX საერთაშორისო კონფერენცია. „Искуссгво премодания 
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