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ABSTRACT 

Shaping and formation of persons social value system is determined by the 

surroundings, the social groups in which he lives, and this surroundings greatly affects his  

system of values as well as the individual can affect progress in values of the group which 

he belongs to.  

Existance of professional resaurces such as state-minded and psycologically 

resistamtt people with intelectual potential is the main base of state development. The 

above-mentioned topc is the very object of our discussion. What today's reality can suggest 

in this terms and what types of social forms and standards we have been given in our social 

reality. 

The goal of our research represented exploration of those social processes, which 

refers to the problems of social communication, performing social worker's role, that 

certainly means multidimenisional studies of social worker's role in terms of psycological 

and social sides.   

We have shown unity and regularity of interdependenc of social and psycological 

interdependence in this very research on the grounds of studies and analisis of public 

comunication processes and the role of social workers. How widely   it is stipulated by 

attitude of socium, social order, control and assesment not only the deeds of social workers, 

but also shaping and formation of social workers' role.    

The issues of the researh have been selecting social behaviour by a person and how 

one creates a system of goals and the means of realization of the system of goals. The 

determinative factors in formation of human's social values.so called "averaged standard", 

as conditional criterium of assesment of individual by socium. How social workers act to 

play their role. How clearly the social role model is formed to public figures.how much 

structural and resistent the form and content concepts; is there any clearly determined role 

model of public figure in Georgian reality? Does the society have established order or 

expectations to public figures? Does a public figure become aware of the expectations of 

society? What are the individual skills of public figures? What is the motivation of public 

figure. 

We reckon it is important to study thoroughly the area in which the participants of 

social comunication get in touch and create the society stipulated by these comunications. 

In this sense, we determined the meaning of public comunication and the importance of 

public figure's social role model in public areas.s  

We worked out the structure of social role -The four component model of public 

figure's social role. Presented psyco-social analysis of public figure's social role model, the 

system of principles in formation and development of public figure's social role. 

Worked out public figure's role social model in Georgian reality. According to the example 

of above-mentioned role structure we analysed each component of the role content. 

We saw in our analizing public figure's social role and the researches proved, that 

the quality of social figure's role is quite poor. The problem is complex and includes 

different components. 

Structural.Analysing and discussing the components of public figure's role revealed 

that the appropriate formation of each detail is broken in the role structure, since all of 

these components arenot only merely interdependent but there is logical interrelationship. 

As a result we have complete destruction of the role and inappropriate development.     
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It is significant that determination of successful or unsuccessful model is possible only after 

analyzing the acomplished model, since there is regular interdependence among all of the 

components of the role and we have to consider these regularities. 

developed within the framework of the research project, the four-component model 

of public figure's social role represents  a kind of working instrument(tool) the usage of 

which would be appropriate while studing the psyco-social  pacularities of public figures.  

The research results, psyco-social attitude and concepts meaningfully stipulate 

progress and formation of public figure's social role model and study of public figure's 

farther development, to determine social standards and units. To increase public 

communication role in social processes. To determine the influence factors of public 

communication on social progress and its dynamics.  

It is significant, that in our reality, the social role of public figure's is in progress only 

at the initial stage. and at this stage  the formaton and construction public figure's  social 

role to the right direction and establishing appropriate standards have extremelly great 

importance. The public figures of our country are involved in this process at present. The 

everlasting process of learning and assimilating guarantees to shape correct and structural 

behavior model/  

Public area means exactly common field of public communication, like conditional 

limits when there are agreed rules of 'social games" and behaviour models. There must be 

certain supports, which will lead representatives of the society to agreement. In this form 

of support we consider social roles, social standards and units, norms and values-agreed 

orders, which in some certain ways create conditional boundaries in entire public 

communication area. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალობა: ადამიანის ქმედითუნარიანობის 

განმსაზღვრელი საზოგადოებაში არის მისი სოციალური არსი, რომლის ფორმირება 

გამოიხატება საზოგადოებრივი ურთიერთობებით. გარემო ფაქტორები, 

სოციალური სისტემები განაპირობებს პიროვნების თავისებურებებს, განწყობას, 

ქცევის ხასიათს, მოტივაციასა თუ ემოციებს.  

პიროვნების სოციალურ ღირებულებათა სისტემების ჩამოყალიბებასა და მის 

ფორმირებას განსაზღვრავს ის გარემო, ის სოციალური ჯგუფი, რომელშიც 

ცხოვრობს და ეს გარემო მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მის ღირებულებათა 

სისტემაზე. ისევე როგორც, თავად ინდივიდს შეუძლია, გავლენა მოახდინოს იმ 

ჯგუფის ფასეულობათა განვითარებაზე, რომელსაც ეკუთვნის.  

პიროვნება საკუთარი ქცევის შედეგებს სოციალურ ღირებულებათა 

თვალსაზრისით აფასებს. რა ღირებულებების მატარებელია საზოგადოება, ჩანს 

სწორედ მის რეაქციებში ინდივიდის შეფასებისას.  
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როგორ შეიძლება, შეფასდეს და გაიზომოს ადამიანის სოციალური ქცევის 

ღირებულება? როგორ ირჩევა სოციალური როლი და მისი მამოძრავებელი 

მოტივაცია, როგორ ვმართოთ როლური მოლოდინები? შეთანხმებული 

სოციალური აქტივობა გულისხმობს სწორედ, რომ ადამიანის სოციალური ქცევის 

ღირებულება სხვა ადამიანების ფასეულობათა მიმართებაში უნდა განისაზღვროს. 

ამგვარი მიდგომა უზრუნველყოფს გარკვეული საზოგადოებრივი სტანდარტების 

ჩამოყალიბებას, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი იქნება ცალკეულ 

პიროვნებათა სოციალური მოქმედების შეფასება. მნიშვნელოვანია ასეთი 

სოციალური ეტალონების განსაზღვრა ნებისმიერი საზოგადოების არსებობისა და 

განვითარებისთვის, რამდენადაც ადამიანები ერთმანეთის სოციალურ ქცევებს 

სწორედ ასეთი ზოგადმიღებული სტანდარტებით  აფასებენ  და ზომავენ.   

სოციალური ურთიერთობის შინაარსი დროში ხანგრძლივი განვითარების 

შედეგად ყალიბდება ინდივიდუალურ ნორმებად, რომელთა დაცვას განაპირობებს 

ვალდებულება ან სოციალურად განპირობებული როლური მოლოდინი. არსებულ 

ქცევით მოდელებს ვიღებთ სოციალური სტანდარტებისა და სოციალური 

ეტალონების სახით, რომლებიც შეიძლება, მოვიაზროთ სოციალური როლის 

შესრულებისა და საზოგადოების მოლოდინებისა თუ მოთხოვნების ორიენტირად.  

სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე, განვითარებული პიროვნული 

თვისებებისა და ფსიქოლოგიურად მდგრადი, ინტელექტუალური პოტენციალის 

მქონე პროფესიული კაპიტალის არსებობა სახელმწიფოებრივი განვითარების 

ძირეული ფუნდამენტია. აღნიშნული საკითხია სწორედ ჩვენი შესწავლისა და 

განსჯის საგანი: რას გვთავაზობს არსებული სინამდვილე ამ კუთხით და საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის რა ტიპის სოციალური სტანდარტები და ეტალონები 

გვაქვს მოცემული საზოგადოებრივ რეალობაში. 

საკვლევი პრობლემა: მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს სოციალურ 

სინამდვილეში საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტის განსაზღვრა ორი ძირითადი 

მიმართულებით ხდება, მისი როგორც საკანონმდებლო, ასევე მორალისა და 

ეთიკურ ჭრილში განხილვა და  შეიძლება ვთქვათ, რომ ქრესტომათიულად საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის სტანდარტი წარმოდგენილია, ჩვენი საკვლევი 

საკითხის არსი გულისხმობს, თუ რამდენად განსაზღვრულია და 

საზოგადოებრივად დადგენილი როლის შინაარსი, რამდენად 
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სტრუქტურირებული და მყარია როლის ფორმალური და შინაარსობრივი 

კონცეფციები. 

საკვლევ საკითხთან მიმართებაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო 

სოციალური განვითარების კანონზომიერი პროცესის, საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის სოციალიზაციის ხარისხის განსაზღვრა.  

გამოვყავით პროცესის ხელისშემშლელი ფაქტორები: ჩვენს სინამდვილეში, 

რა სახის სოციალურ ჯგუფში ხდება საჯარო მოხელის ფორმირება. 

მოხელეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების მნიშვნელობა - თუ რა 

პირადი უნარ-ჩვევებითა და ფსიქიკური რესურსით შეუძლია ადამიანს საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის წარმატებით შესრულება.  

როგორ მუშაობს ჩვენს რეალობაში სოციალური შეფასების სისტემები? 

რომელი ,,საზოგადოებრივი სტანდარტი’’ და ,,სოციალური ეტალონი’’ 

განსაზღვრავს, მოხელეთა მიერ საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესრულების 

ხარისხს? 

რა განაპირობებს საჯარო მოხელეთა მოტივაციას, როგორ შეესაბამება 

საჯარო მოხელეთა მოტივაციის შინაარსი საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სტანდარტს. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის საერთო, შეთანხმებული სტანდარტის 

არ არსებობისა და მიკრო და მაკრო სოციუმის ურთიერთწინააღმდეგობრივი 

სოციალური დაკვეთის პრობლემური ასპქეტები. შესაბამისად, წარმოქმნილი 

დარღვეული, გაურკვეველი და ბუნდოვანი როლური მოთხოვნები და 

მოლოდინები. შედეგად მიღებული არასწორი როლებისა და ქცევითი მოდელების 

დამკვიდრება და განმტკიცება საზოგადოების ცნობიერებაში. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ნაშრომის 

მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს იმ სოციალური პროცესების კვლევა, რომელიც 

საჯარო კომუნიკაციის, საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესრულების 

პრობლემატიკას ეხება, რაც თავისთავად გულისხმობს, საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის მრავალგანზომილებიან შესწავლას, როგორც ფსიქოლოგიური, 

ასევე სოციალური მახასიათებლების ანალიზს.  

სოციალური და ფსიქოლოგიური მახასიათებლების ერთიანობისა და 

ურთიერთგანპირობებულობის კანონზომიერება ვაჩვენეთ სწორედ ჩვენს ნაშრომში, 
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საჯარო კომუნიკაციის პროცესებისა და საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე. რამდენად განაპირობებს სოციუმის 

დამოკიდებულება, სოციალური შეკვეთა, კონტროლი და შეფასება არა მხოლოდ 

საჯარო მოხელეთა ქმედებას, არამედ საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

ჩამოყალიბებასა და ფორმირებას. რა მნიშვნელობა აქვს ამ პროცესებში საჯარო 

მოხელეებსა და საზოგადოების წარმომადგენელთა ინდივიდუალურ, ფსიქიკურ 

მახასიათებლებსა თუ სოციალურ გარემო ფაქტორებს. 

მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, საფუძვლიანად იქნეს გაანალიზებული ის 

სივრცე, რომელშიც ურთიერთობენ საზოგადოებრივი კომუნიკაციების 

მონაწილეები და ქმნიან ამ ურთიერთობებით განპირობებულ საზოგადოებას. ამ 

თვალსაზრისით:  

 განვსაზღვრეთ საჯარო კომუნიკაციის არსი, საჯარო მოხელის სოციალური 

როლის მოდელის მნიშვნელობა საჯარო სივრცეში.  

 ნაშრომში განმარტებულია ,,საჯარო კომუნიკაციის’’ ცნება, მისი 

სტრუქტურული და შინაარსობრივი მახასიათებლები.  

 წარმოვადგინეთ ,,საჯარო კომუნიკაციის ველის/სივრცის’’ ცნების ჩვენეული 

ფორმულირება.  

 შემოთავაზებულია საჯარო მოხელის სოციალური როლის ანალიზი, 

საზოგადოებისა და ,,პიროვნული მე“-ს გავლენა საჯარო კომუნიკაციურ 

პროცესებზე და მათი ურთიერთგანპირობებულობა.  

 შევიმუშავეთ საჯარო მოხელის სოციალური როლის მოდელი ქართულ 

სინამდვილეში. 

 შევიმუშავეთ სოციალური როლის სტრუქტურა - საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი.  

 განვიხილეთ საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურის ფსიქო-

სოციალური განვითარება და ფორმირება, როლის შემადგენელი თითოეული 

კომპონენტი, სოციალური მოლოდინების, სამართლებრივი ნორმებისა და 

პიროვნების ფსიქო-სოციალური კანონზომიერებების საფუძველზე. 

 განვიხილეთ საჯარო მოხელის სოციალური როლის ფორმირებისა და 

განვითარების   პრინციპთა სისტემა. 

 წარმოვადგინეთ საჯარო მოხელის სოციალური როლის მოდელის ფსიქო-
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სოციალური ანალიზი. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები: კვლევაში გაანალიზებულია კომუნიკაციის 

პროცესში მონაწილე აქტორების ის მდგომარეობები, რომელიც დეტერმინებულია, 

როგორც სიტუაციური, ისე ფსიქოლოგიური ფაქტორებით.  

საკვანძო საკითხებია: პიროვნების მიერ სოციალური ქცევის არჩევანი; როგორ 

ქმნის პიროვნება მიზანთა სისტემას და მიზანთა სისტემის რეალიზების 

საშუალებებს; ადამიანის სოციალურ ღირებულებათა ფორმირების განმსაზღვრელი 

ფაქტორები, სოციალური სტანდარტი და ეტალონი, როგორც სოციუმის მიერ 

ინდივიდის შეფასების პირობითი კრიტერიუმი; როგორ სრულდება საჯარო 

მოხელის სოციალური როლი? რამდენად არის ჩამოყალიბებული საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის მოდელი, რამდენად სტრუქტურირებული და მყარია როლის 

ფორმალური და შინაარსობრივი კონცეფციები; არსებობს თუ არა საჯარო მოხელის 

როლის მკაფიოდ განსაზღვრული მოდელი ქართულ სინამდვილეში? აქვს თუ არა 

საზოგადოებას ჩამოყალიბებული დაკვეთა/მოლოდინები საჯარო მოხელისადმი? 

აცნობიერებს თუ არა საჯარო მოხელე საზოგადოების მოლოდინებს? როგორია 

საჯარო მოხელის ინდივიდუალური შესაძლებლობები? რა არის საჯარო მოხელის 

მოტივაცია? მიზანთა სისტემის, ნორმებისა და ღირებულებების გავლენა 

სოციალური როლის აგებისას. 

შემოთავაზებულია წინადადებები და რეკომენდაციები სოციალური 

ურთიერთობებისა და კომუნიკაციური პროცესების განვითარების 

ხელშეწყობისათვის არსებულ რეალობაში.  

კვლევის   საკითხი: ნაშრომის პირველ თავში განხილულია კომუნიკაციის 

პროცესების, სოციალიზაციისა და სოციალური როლის, ქცევის ფსიქოლოგიური და 

სოციალური  კონცეფციები. 

მეორე თავში წარმოვადგინეთ ჩვენს მიერ შემუშავებული საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის სტრუქტურა, მისი შემადგენელი კომპონენტების დახასიათება 

და მათ შორის ურთიერთგანპირობებულობის კანონზომიერების ანალიზი. 

მესამე თავი დაეთმო კვლევით კომპონენტს, სადაც აღწერილია კვლევის 

მეთოდები, პროცედურები და მიღებული შედეგები.  

დასკვნით ნაწილში კი წარმოდგენელია კვლევის შედეგების ანალიზი, 

რეკომენდაციები, შეფასებები, კვლევის შემდგომი სამოქმედო პრაქტიკული  და 
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სამეცნიერო მიზნები. 

კვლევის საგანი: საჯარო მოხელის როლი, როგორც ფსიქოლოგიური 

მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია საჯარო კომუნიკაციის 

პროცესების მართვა. ფსიქო-სოციალური ფაქტორის გავლენა კომუნიკაციის 

პროცესზე და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების პოლიტიკური და სოციო-

კულტურული განვითარებისთვის. 

კვლევის ობიექტი: თანამედროვე ქართული საზოგადოება -  შერეული 

სოციალური ჯგუფები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები,  

ექსპერტები. 

ნაშრომის თორიულ-პრაქტიკული ღირებულება: კვლევის შედეგები, ფსიქო-

სოციალური მიდგომები და კონცეფციები მნიშვნელოვნად განაპირობებს: საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის მოდელის განვითარებასა და ფორმირებას; საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის შესწავლის შემდგომ განვითარებას; სოციალური 

სტანდარტებისა და ეტალონების დადგენას საჯარო მოხელეთათვის; საჯარო 

კომუნიკაციის როლის გაზრდას საზოგადოების განვითარებისთვის; საჯარო 

კომუნიკაციურ პროცესებზე ნორმებისა და ღირებულებების გავლენის 

კანონზომიერების  გააზრებას. 

დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენს მიერ შემუშავებული საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის მოდელი მნიშვნელოვანი თეორიული საფუძველია 

კვლევის მიმართულების სამეცნიერო განვითარებისთვის. 

კვლევის პროექტის ფარგლებში წარმოდგენილია საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი.  

საჯარო მოხელის სოციალური როლის მოდელის ფსიქო-სოციალური 

ანალიზის მიხედვით განხილულია საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

ფორმირებისა და განვითარების  პრინციპთა სისტემა, როლის სტრუქტურის ფსიქო-

სოციალური განვითარება და ფორმირება.    

შემუშავებულია საჯარო მოხელის  სოციალური როლის სტრუქტურა და  

აღნიშნული სტრუქტურის შემადგენელი თითოეული კომპონენტი. 

წარმოდგენილია როლის შემადგენელი თითოეული კომპონენტის ანალიზი 

სოციალური მოლოდინების, სამართლებრივი ნორმებისა და პიროვნების ფსიქო-

სოციალური კანონზომიერებების საფუძველზე.  
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კვლევის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული საჯარო მოხელის სოციალური 

როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი წარმოადგენს ერთგვარ სამუშაო ინსტრუმენტს, 

რომლის გამოყენება უპრიანი იქნება საჯარო მოხელის ფსიქო-სოციალური 

მახასიათებლების დადგენისა და შესწავლისთვის. აღნიშნული მოდელის 

სტრუქტურის გამოყენება შესაძლებელია, როგორც მოხელეთა შერჩევის პროცესში, 

ასევე საკვალიფიკაციო ტრენინგებსა თუ სასწავლო-საგანმანათლებლო 

პროგრამებში, რაც გააუმჯობესებს საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სიღრმისეულ გააზრებას. 

საგულისხმოა, რომ ჩვენს სინამდვილეში, საჯარო მოხელის სოციალური 

როლი, განვითარებისა საწყის ეტაპზე ვითარდება. სწორედ ამ ეტაპზე, უაღრესად 

დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სტრუქტურირებისა და ფორმირების სწორი მიმართულებების დადგენასა და 

შესაბამისი სტანდარტების დამკვიდრებას. ჩვენი ქვეყნის მოქმედი საჯარო 

მოხელეები, სწორედ ამ მნიშვნელოვან პროცესში არიან ჩართულნი. როლის 

დასწავლა-ათვისების მუდმივი პროცესი უზრუნველყოფს სწორად 

სტრუქტურირებული და გამართული ქცევითი მოდელების ჩამოყალიბებას.  

კვლევის მეთოდები: ნაშრომის დამუშავებისა და ანალიზისთვის თეორიული 

მასალის მოგროვება განხორციელდა შემთხვევების შესწავლისა და საზოგადოებრივ 

პროცესებზე დაკვირვების მეთოდით. საკვლევი საკითხის ანალიზისა და 

განზოგადებისთვის გამოვიყენე: ინტერპრეტაციული მიდგომები, თვისებრივი და 

სტრუქტურული ანალიზის მეთოდები. 

საკვლევი საკითხის შესასწავლად გამოვიყენე: თვისებრივი კვლევის 

მეთოდი, თვისებრივი კვლევის სხვადასხვა ტექნიკა, ასევე მეორადი რაოდენობრივი 

და თვისებრივი კვლევა შედარებითი ანალიზისთვის, კვლევის ლოგიკის, 

მონაცემთა კლასიფიკაციის, სინთეზისა და ანალიზის მეთოდები.  

თეორიული ბაზა მოიცავს ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 

ნაშრომების, მონოგრაფიების, კვლევის მასალების ანალიზსა და მიმოხილვას. 

სადისერტაციო ნაშრომის შესრულების პროცესში ჩატარდა დებულებით 

განსაზღვრული 3 კოლოკვიუმი, გამოქვეყნებულია 5 სტატია სამეცნიერო 

რეფერირებად ჟურნალებში, გაკეთდა მოხსენებები საერთაშორისო და 

ადგილობრივ  კონფერენციებზე. 
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სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა შეადგენს 151 გვერდს, 

წარმოდგენილია შესავალი, ლიტერატურის მიმოხილვა, 3 თავი და 13 ქვეთავი, 

დასკვნები, რეკომენდაციები, გამოყენებული ლტერატურა, დანართები. 

კვლევის შინაარსი: 

რეზიუმე 

ABSTRACT 

შინაარსი 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1.  კომუნიკაციის პროცესის ფსიქო-სოციალური ბუნება  

1.1. საჯარო კომუნიკაციის თავისებურებანი  

1.2. სოციალიზაცია, სოციალურ როლთა ათვისების  პროცესი 

1.3. მოტივაციის ფაქტორის განსაზღვრა სოციალურ როლთან მიმართებაში 

1.4. ,,საზოგადოება მიკროსკოპის ქვეშ“ -  სოციალურ ღირებულებათა     

           სისტემა 

თავი  2.  საჯარო  მოხელის  სოციალური  როლი  

2.1.  როლის აგება, საჯარო მოხელის სოციალური როლის მოდელი  

2.2.  საჯარო მოხელის სოციალური როლის ინტერნალიზაცია, ,,მე -    

        კონცეფციასთან’’ შერწყმა 

2.3.  სოციალური შეკვეთა და  კონტროლი,  სოციალური  სტანდარტების  არსი და 

მნიშვნელობა 

2.4. მოტივაციის ფსიქო-სოციალური მექანიზმები საჯარო მოხელის  

       სოციალური როლის ფორმირებისას. 

თავი 3.საჯარო მოხელის სოციალური როლის თვისებრივი კვლევა. კვლევის 

ანალიზი 

3.1.  კვლევის მიზნები და ამოცანები, კვლევის  დიზაინი 

3.2.  კვლევის  შედეგების  აღწერა 

3.3.  შედარებითი ანალიზი  / მეორადი  სოციოლოგიური  კვლევა                           

3.4.  საჯარო  მოხელის სოციალური  როლი  ექსპერტთა  ფოკუსში 

3.5.  თვისებრივი კვლევის  ძირითადი აქცენტები 

დასკვნა  



 

12 
 

გამოყენებული ლიტერატური 

დანართები                              

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში განხილულია საკვლევი თემის საკითხი, 

აქტუალობა, მეცნიერული სიახლე, მიზნები და ამოცანები, თეორიულ-

პრაქტიკული ღირებულება,  კვლევის საკვანძო საკითხები. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში, სადისერტაციო ნაშრომში მოცემული 

საკითხების ანალიზისა და კონკრეტული მოსაზრებების შემუშავების მიზნით, 

გავეცანით და დავამუშავეთ საკვლევ თემასთან დაკავშირებული სხვადასხვა 

მიმართულების ლიტერატურა, ქართველი და უცხოელი მეცნიერებისა და 

მკვლევართა ნაშრომები.  

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია კომუნიკაციის პროცესის ფსიქო-

სოციალური ბუნება; საჯარო კომუნიკაციის თავისებურებები. 

დახასიათებულია საჯარო კომუნიკაციის პროცესი და საჯარო სივრცე, 

რომელიც წარმოადგენს კომუნიკაციის საერთო ველს, სადაც ერთმანეთს ხვდება 

საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართული ყველა მონაწილე: მოქალაქეები, საჯარო 

მოხელეები, საზოგადო პირები, სახელმწიფო, კერძო და არასამთავრობო სექტორის 

წარმომადგენელები, პოლიტიკური, პროფესიული თუ საზოგადოებრივი 

გაერთიანებების წარმომადგენლები, ინტერესთა სხვადასხვა ჯგუფების, სხვადასხვა 

სოციალური ნიშნისა და სტატუსის ადამიანები. 

შეთანხმებული სოციალური აქტივობა და თანაცხოვრება შესაძლებელია 

ძალიან განსხვავებულ ჯგუფებს შორისაც კი, როცა საზოგადოებაში არსებობს მყარი 

ღირებულებათა სისტემა, სოციალური თამაშის  შეთანხმებული წესები  და  ქცევითი  

მოდელები.   

საჯარო სივრცე გულისხმობს  სწორედ კომუნიკაციის საერთო ველს, როგორც 

პირობით ჩარჩოს, სადაც "თამაშის წესები" ყველასათვის ერთნაირი და 

ზოგადმიღებულია, როცა მათი დაცვა უფრო მომგებიანია, ვიდრე მათგან თავის 

არიდება.  

მნიშვნელოვანია, არსებობდეს გარკვეული საყრდენები, რომლებიც 

საზოგადოების წარმომადგენლებს თანხმობამდე მიიყვანს. ამ საყრდენების სახით 
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მოვიაზრებთ სოციალურ როლებს, სოციალურ სტანდარტებსა და ეტალონებს, 

ნორმებსა და ღირებულებებს - სოციალური აქტივობის შეთანხმებულ წესებს, 

რომლებიც გარკვეულ პირობით საზღვრებს ქმნიან,  საჯარო კომუნიკაციის ერთიან 

ველში. 

გაანალიზებულია სოციალიზაცია, როგორც სოციალური ქცევებისა და 

როლთა ათვისების პროცესი. განხილულია: რა ფაქტორი განაპირობებს ინდივიდის 

სოციალურ გარემოსთან მიმართებასა და როლს. 

როლური ქცევების ათვისება ხდება ინდივიდის სოციალიზაციის ეტაპებზე. 

სოციალურ გარემოში, ადამიანები ირგებენ სოციალური როლების განსაზღვრულ 

სისტემას და ამ სისტემაში ხდება პიროვნების სოციალური აქტივობა. 

ნებისმიერი სოციალური როლის ფორმირება ხდება კოლექტიური და 

ინდივიდუალური მახასიათებლებით, რომლებიც კანონზომიერად არიან 

ინტეგრირებულნი. მთლიან ქცევით მოდელს ქმნის სწორედ მასში შემავალი 

ცალკეული კომპონენტები: პიროვნების ინდივიდუალური შესრულება; 

სოციალური კონტროლი, შეკვეთა პიროვნებაზე, სოციალური შეკვეთის  

ინდივიდუალური  შესრულება.    

პიროვნება ქმნის უამრავ სხვადასხვა ქცევით მოდელს, რომელიც 

განსაზღვრულია მისი, როგორც ინდივიდუალური, ფსიქოლოგიური, ასევე 

სოციალური ელემენტებით. 

განსაზღვრულია მოტივაციის ფაქტორი სოციალურ როლთან მიმართებაში. 

მიზანთა სისტემის მნიშვნელობა პიროვნების მიერ  კონკრეტული ქცევის არჩევისას. 

თუ რა ფსიქოლოგიური მექანიზმები განსაზღვრავს კონკრეტული ქცევითი 

მოდელების შესრულებას? ამ მექანიზმების გაგებისთვის მნიშვნელოვანია 

ადამიანის ღირებულებათა სისტემის დახასიათება, რომლის საფუძველზეც აფასებს 

თავის ქცევას. ადამიანი პიროვნებად იქცევა, სწორედ ამგვარი სისტემის 

ჩამოყალიბების საფუძველზე და მისი შესრულებული ქცევაც ამ ღირებულებების 

მოპოვებას ემსახურება, რაც თავისთავად საზოგადოების მოთხოვნების 

გათვალისწინებაა. ,,საზოგადოებრივი სტანდარტი“ და ,,სოციალური ეტალონები’’ 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს კონკრეტული სოციუმის, მისი წევრების 

საზოგადოებრივი, სოციო-კულტურული და მორალური განვითარების ნიშნულს. 

ნაშრომის მეორე თავში წარმოდგენილია საჯარო მოხელის  სოციალური  
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როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი, რომელიც შევიმუშავეთ სხვადასხვა 

სისტემებსა და თეორიულ მიდგომებზე დაყრდნობით. აქვე განვიხილეთ საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის აგების პრინციპები; მის სტრუქტურული და ფსიქო-

სოციალური მახასიათებლები, თანამედროვე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის ინტეგრირება და ფორმირება.  

ჩამოვაყალიბეთ: საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურის 

შემადგენელი კომპონენტები:  

1. საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესაბამისი ქცევის ტიპის განსაზღვრა;  

2. საჯარო მოხელის სოციალური როლის ინდივიდუალური შესრულება;  

3. სოციალური კონტროლი, საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სოციალური სტანდარტისა და სოციალური ეტალონის განსაზღვრა;  

4. მოტივაციის საკითხი საჯარო მოხელის სოციალური როლის  ფორმირებისას. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის აგება დამოკიდებულია მის 

შემადგენელ ძირითად  კომპონენტებზე: 

 სტატუსის შესაბამის მოლოდინებზე, რაც გულისხმობს: პიროვნების მიერ, 

უნარ-ჩვევების, ინფორმაციის, საზოგადოებაში საჯარო მოხელის ქცევების 

არსებული მოდელების მოძიებას როლის  შესასრულებლად. 

  საჯარო მოხელის მიერ როლის ინდივიდუალურ შესრულებაზე - 

იგულისხმება  პერსონალური შესაძლებლობები, პიროვნების მიერ როლის  

ინტერნალიზაცია, გათავისება, ამ ინფორმაციის ,,მე-კონცეფციასთან’’ 

შერწყმა, აღნიშნული სოციალური როლის მნიშვნელობა  პიროვნებისთვის. 

 სოციალურ შეკვეთასა და სოციალურ კონტროლზე, რაც მოიცავს 

სტიმულირებისა და ჯილდოს სისტემებს (,,სოციალური სანქცია’’ და 

,,სოციალური ჯილდო’’),  სოციალურ სტანდარტებსა  და  ეტალონებს. 

 საჯარო მოხელის როლის ამა თუ იმ ხარისხით შესრულების მამოტივირებელ 

ფაქტორებზე/როლის შესრულებისთვის პიროვნების შინაგანი მოტივაცია და 

განპირობებული, საზოგადოებრივი მოთხოვნით/. 

წარმატებული სოციალური როლი განისაზღვრება როლის შემადგენელი 

თითოეული კომპონენტის სწორი კონსტრუირებითა და შესაბამისი 

სტრუქტურული განვითარებით. 

როგორი ვითარებაა, ამ მხრივ, ჩვენს საზოგადოებრივ რეალობაში - როგორ 
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სრულდება საჯარო მოხელის სოციალური როლი, რამდენად სტრუქტურირებული 

და მყარია როლის ფორმალური და შინაარსობრივი კონცეფციები; არსებობს თუ არა 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის მკაფიოდ განსაზღვრული მოდელი ქართულ 

სინამდვილეში? 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის მაგალითზე განვიხილეთ როლის 

შემადგენელ თითოეული ნაწილი და გავაანალიზეთ საჯარო მოხელის სოციალური 

როლის სტრუქტურის   განვითარება  და ფორმირება, სოციალური მოლოდინების, 

სამართლებრივი ნორმებისა და პიროვნების ფსიქო-სოციალური 

კანონზომიერებების საფუძველზე. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურის პირველი კომპონენტია 

როლის შესაბამისი ქცევის ტიპის განსაზღვრა, როლის სტანდარტი: სხვადასხვა 

სოციალურ როლს კონკრეტული პიროვნებები ასრულებენ და შესაბამისად, 

თითოეული მათგანი განსხვავებული და უნიკალურია, რამდენადაც თავად 

ადამიანები არიან სხვადასხვაგვარი. ამავე დროს, როლის ზოგადი სტრუქტურა 

თავისთავად განსაზღვრულია იმ საზოგადოების მიერ, რომელსაც პიროვნება 

სთავაზობს ამ თუ იმ როლის შესაბამის შესრულებას - შესრულების იმ მოდელს, 

როგორსაც ეს სოციუმი  მიიღებს. 

ზოგადად, განსაზღვრულია საჯარო მოხელის პიროვნული და პროფესიული 

სტანდარტი. საჯარო მოხელეთა ვალდებულებების, ფუნქცია-მოვალეობებისა და 

საქმიანობის  პარამეტრები, პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს საჯარო 

მოხელეთა ქცევის სტანდარტის დადგენას საკანონმდებლო თუ მორალურ-

ეთიკური კუთხით, გაწერილია: 

 ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონში; 

 ,,საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ’’, საქართველოს კანონში; 

 ,,საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის 

შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში, ( №2002017 წლის 20 

აპრილი ქ. თბილისი). 

არის ეთიკისა და ქცევის ნორმათა სახელმძღვანელოები, ანგარიშები, 

საკვალიფიკაციო პროგრამები და სხვა, სადაც განსაზღვრულია საჯარო მოხელის 

პიროვნული და პროფესიული სტანდარტი. 
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 ჩვენს სოციალურ სინამდვილეში საჯარო მოხელის ქცევის სტანდარტის 

განსაზღვრა ორი ძირითადი მიმართულებით ხდება, მისი როგორც 

საკანონმდებლო, ასევე მორალისა და ეთიკურ ჭრილში განხილვა. შეიძლება 

ვთქვათ, რომ ქრესტომათიულად საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სტანდარტი წარმოდგენილია. 

თუმცა, ჩვენი საკვლევი საკითხის არსი გულისხმობს, თუ რამდენად  

განსაზღვრულია და საზოგადოებრივად დადგენილი როლის შინაარსი, რამდენად 

სტრუქტურირებული და მყარია როლის ფორმალური და შინაარსობრივი 

კონცეფციები. 

თავისთავად, მხოლოდ სოციალური როლით არ ისაზღვრება ქცევის 

მოდელი. ერთი და იგივე სიტუაციაში ინდივიდები განსხვავებულად რეაგირებენ. 

დადგენილი როლები საზოგადოებაში თავისთავად არსებობს და პიროვნება 

არა მარტო იღებს როლის არსებულ სტანდარტს, არამედ ირგებს თავის თავზე და 

საკუთარი უნიკალურობით ავსებს. სხვადასხვა პიროვნების ქცევის მოდელები 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. მათი ქმედება შეიცავს ინფორმაციას განსხვავებული 

პიროვნული ნიშან-თვისებების შესახებ, მაშინაც კი, როდესაც ერთი და იგივე 

სოციალური როლით განსაზღვრულ მოსალოდნელ ქცევას  ასრულებს. 

როლის სტრუქტურის მეორე კომპონენტში-საჯარო მოხელის როლის  

ინტერნალიზაცია/,,მე-კონცეფციასთან’’ შერწყმა, განხილულია როლის 

ინდივიდუალური შესრულება, საჯარო მოხელის პიროვნული შესაძლებლობები, 

მისი ფსიქო-ემოციური და სოციალური უნარები; როლის არა უბრალოდ 

შესრულების უნარი, არამედ მისი შერწყმა,  ინტერნალიზება საკუთარ ,,მე 

კონცეფციასთან“. 

პიროვნული ნიშნები განსაზღვრავს სწორედ, თუ რა შემოაქვს ინდივიდს 

კონკრეტულ სიტუაციაში, სიტუაცია კი თავად შეიცავს სოციალურ სტიმულებს. 

მაშინაც კი, როცა ეს სოციალური სტიმულები ერთნაირია სხვადასხვა 

პიროვნებისთვის, თითოეული მათგანი ქცევის განსხვავებულ მოდელებს აგებს, რაც 

სწორედ მათი პიროვნული ნიშნებითაა განპირობებული.  

საჯარო სივრცე მსგავს სოციალურ გარემოს, სოციალურ სტიმულს 

სთავაზობს საჯარო მოხელეებს, მაგრამ საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

შესრულება განსხვავებულია თითოეული მათგანის შემთხვევაში. ამ სხვაობას ქმნის 
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სწორედ მათი პიროვნული ნიშნების კომბინაციის, ,,მე კონცეფციის“  

თავისებურებები. 

თუ რა თვისებებს უნდა ფლობდეს საჯარო მოხელე, აღნიშნული როლის 

სათანადოდ შესრულებისთვის, პიროვნული ნიშნების გარკვეულ კომბინაციებს  

გულისხმობს და ადამიანის ,,მე - კონცეფციას’’ შეესაბამება.  

მე-ს განვითარების ხარისხზეა დამოკიდებული სწორედ საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის სტრუქტურის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი - 

პიროვნების ინდივიდუალური  შესრულება. 

ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია, როგორ შეესაბამება საჯარო მოხელეთა 

პიროვნული მახასიათებლები საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტანდარტს. 

საკითხი გაანალიზებულია სამართლებრივი ნორმების, სოციალური მოლოდინებისა 

და პიროვნების ფსიქო-სოციალური კანონზომიერების საფუძველზე. 

საგულისხმოა, რომ პიროვნულ ნიშანთა რამდენიმე მახასიათებლის 

გარკვეული  მიმართულებით ფორმირება ჯაჭვური პრინციპით ვითარდება და ,,მე 

კონცეფციის’’ ერთმანეთზე დამოკიდებულ კომპონენტებზე აისახება, როგორც 

დადებითი,  ასევე უარყოფითი კუთხით. 

სოციალური როლის ინდივიდუალური შესრულება გულისხმობს სწორედ 

ოპტიმალურ მორგებას როლის სტანდარტებზე, სადაც სრულფასოვნად 

წარმოჩინდება პიროვნების ფსიქიკური სიმწიფე, მისი საუკეთესო უნარ-ჩვევებისა 

და შესაძლებლობების გამოყენების უნარი.  

როლის სტრუქტურის მესამე კომპონენტში, სოციალური შეკვეთა და  

კონტროლი, სოციალური სტანდარტების არსი და მნიშვნელობა: გაანალიზებულია, 

ჩვენს სინამდვილეში, რა სახის  სოციალურ ჯგუფში ხდება საჯარო მოხელის 

ფორმირება. რომელი ,,საზოგადოებრივი სტანდარტი’’ და  ,,სოციალური ეტალონი’’ 

განსაზღვრავს, როგორ ასრულებს პიროვნება საჯარო მოხელის სოციალურ როლს? 

სოციალური როლის შემადგენელი მესამე კომპონენტი არის  სოციალური 

შეკვეთა პიროვნებაზე, სოციალური კონტროლი. პიროვნების სოციალურ 

ღირებულებათა ფორმირებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სწორედ 

სოციალური კონტროლი/სოციალური  შეფასება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ყოველი ადამიანი კონკრეტულ სოციალურ როლს 

ასრულებს ინდივიდუალური შესაძლებლობისა და პიროვნული თვისებების 
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შესაბამისად, მაგრამ თითოეული როლის პოზიციები საზოგადოების სოციო-

კულტურული ნორმებითაა განპირობებული. მიუხედავად იმისა, რომ როლებს 

ასრულებენ კონკრეტული ადამიანები, მისაღები ან მიუღებელი როლის ჩარჩოებს 

ადგენს სოციუმი. როგორი საჯარო მოხელეა აღიარებული საზოგადოებაში, ან 

როგორია საჯარო მოხელისთვის შეუფერებელი ქცევა. 

ჩვენს საკვლევ საკითხთან მიმართებაში, სოციალური შეკვეთა, რომელიც 

მოხელის მიმართ არსებობს, საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესრულებისას, 

განისაზღვრება/უნდა განისაზღვრებოდეს გარკვეული სოციალური  შეფასებით. 

პიროვნება იღებს ,,სოციალურ ჯილდოს’’ ან ,,სოციალურ სანქციას’’, იმის მიხედვით 

თუ რამდენად პასუხობს სოციალურად განპირობებულ როლურ მოლოდინებს. 

ჯილდოც და სანქციაც სოციალური რეგულირების შემადგენელი კომპონენტია  და  

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს  ადამიანის  ქცევის  შემდგომ არჩევანს. 

ნაშრომის მიმდინარე თავში განხილულია, როგორ ვითარდება ეს პროცესები 

ჩვენს რეალობაში, მუშაობს თუ არა სოციალური შეფასების სისტემები. განვიხილეთ 

სიტუაციური მოცემულობები, როდესაც საჯარო მოხელე ვერ უმკლავდება როლურ 

კონფლიქტს.  

მაგალითად, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტისა და სისტემისგან 

თავისუფლების დაბალი ხარისხი ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხია, რომელიც 

კვლევის მონაწილეთა მიერ  საკმაოდ კრიტიკულად შეფასდა. ჩვენს რეალობაში 

საჯარო მოხელე ანგარიშვალდებულია, ერთი მხრივ, საზოგადოებასთან, მაკრო 

სოციუმთან, სახელმწიფოებრივი მიდგომებითა და პასუხისმგებლობით 

შეასრულოს დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობები. მეორე მხრივ, ის 

იძულებულია, ანგარიში გაუწიოს პოლიტიკური აქტორის ან სისტემის მიერ 

წამოყენებულ კონკრეტულ მოთხოვნებს. ეს მოთხოვნები ხშირად 

ურთიერთწინააღმდეგობრივია და არჩევანის წინაშე აყენებს  შემსრულებელს.  

საჯარო მოხელე, თუ დააკმაყოფილებს პოლიტიკური აქტორის შეკვეთას, 

მაშინ მას მოუწევს მოხელის სოციალური როლით განსაზღვრული მოლოდინების 

უგულვებელყოფა საზოგადოების წინაშე. დაუკმაყოფილებელი რჩება სოციალური 

შეკვეთა (სოციალური როლის სტრუქტურის მნიშვნელოვანი კომპონენტი) და 

საჯარო მოხელე საზოგადოებასთან კონფლიქტურ ვითარებაში აღმოჩნდება.  

სოციალური შეფასება, ასეთ შემთხვევაში, ნეგატიურია და ბუნებრივია, 
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ექვემდებარება სოციალურ სანქციას - საზოგადოების ნეგატიურ 

დამოკიდებულებას. ამავე დროს, უფრო ვიწრო სოციუმის პოლიტიკური 

აქტორისგან იღებს ჯილდოს (სოციალურს, მატერიალურს). შედეგად, ვიღებთ 

პარადოქსულ მოცემულობას: საჯარო მოხელე, რომელმაც არ შეასრულა როლით 

განსაზღვრული ვალდებულებები,  წახალისებულია ამ ქმედებისთვის.  

აღნიშნული ვითარება სოციალური განმტკიცების სავალალო შედეგებს 

იწვევს. ერთი მხრივ, თავად შემსრულებელში, ხოლო მეორე მხრივ, საზოგადოების 

ცნობიერებაში აჩენს ტენდენციას, ბუნებრივად მიიღოს დამახინჯებული 

,,სოციალური  სტანდარტი“ ან საერთოდ ბუნდოვანი და გაურკვეველი ხდება 

კონკრეტული სოციალური როლის შინაარსი. 

 ასეთ შემთხვევაში, კანონზომიერად ხდება არასწორი ქცევითი მოდელების 

განმტკიცება და დამკვიდრება საზოგადოებაში. სოციალური სისტემის 

კრიტერიუმებით განსაზღვრულია კონკრეტული ქცევის სოციალური შედეგები. 

სანქცია სოციალური რეგულირების მნიშვნელოვანი კომპონენტია და განსაზღვრავს 

ადამიანის მიერ ქცევითი მოდელების შემდგომ  არჩევანს.  

კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზე ვხედავთ, რომ წინააღმდეგობაში 

მოდის ერთმანეთთან საჯარო მოხელის როლის კანონზომიერი განვითარება. 

იღვევა სოციალური ჯილდოსა და სანქციის სტიმულირების სისტემა. ნებისმიერი 

ერთი კომპონენტის დარღვევა იწვევს სოციალური როლის მთლიანად რღვევას და 

შედეგად გვაქვს არასწორად ფორმირებული  სოციალური  როლები. 

კონკრეტული შემთხვევის მოდელი, რომელიც მაგალითისთვის 

განვიხილეთ, ცხადყოფს, რომ არამარტო საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

სტრუქტურაა დარღვეული, არამედ აქ გამოვლინდა საზოგადოების პრობლემაც. 

სოციალური შეკვეთა და სოციალური კონტროლი, როლის სტრუქტურის მესამე 

ძირითადი კომპონენტი, ასევე  წინააღმდეგობრივია  და ბუნდოვანი, რომელიც, 

ვფიქრობთ, ცალკე სიღრმისეული კვლევის საგანია.   

საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურის მეოთხე კომპონენტი 

გულისხმობს მოტივაციის ფსიქო-სოციალური მექანიზმების მნიშვნელობას როლის 

ფორმირებისას. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის წარმატებული მოდელის 

შესასრულებლად ადამიანის მამოტივირებელი ფაქტორები უკავშირდება, როგორც 
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მის პიროვნულ მოთხოვნილებებს, ასევე საზოგადოებრივად განპირობებულ  

მოთხოვნას  სოციუმისგან. 

კვლევის პროცესში, ფოკუსური ჯგუფების დისკუსიებისას, ასევე ექსპერტთა 

ინტერვიუებში საჯარო მოხელის მოტივაცია განსაკუთრებული ინტერესის 

საკითხი აღმოჩნდა და საკმაოდ  მწვავედ  და კრიტიკულად შეფასდა. მონაწილეთა 

დიდმა ნაწილმა საჯარო მოხელეების მოტივაციის საფუძვლად მათი პირადი 

ინტერესები დაასახელა. გამოითქვა მოსაზრება, რომ ხშირია და თითქმის ნორმად 

დამკვიდრებული, საჯარო მოხელეების მიერ თავისი სოციალური როლის პირად 

მიზნებსა და სარგებლზე მორგება.   

შესაბამისად, იცვლება საჯარო მოხელეთა მოტივაციის შინაარსიც. 

პრიორიტეტული ხდება ის სურვილები და მიზნები, რომელიც არსებულ 

სინამდვილეში ყველაზე მომგებიანია და სარგებლის მომტანი. თუ 

პროფესიონალიზმზე, საერთო ღირებულებებსა და პიროვნულ ფასეულობებზე 

უპირატესი გახდება სოციალური კავშირები და მათთვის ,,მსახურება“, ხშირად 

საზოგადოებრივი ინტერესების უგულვებელყოფის ხარჯზეც, მაშინ მოხელეთა 

მოტივაციის ორიენტირი სწორედ პირადი სარგებელი აღმოჩნდება და მათი 

მიზნებიც და ქმედებებიც ასეთი ორიენტირით განისაზღვრება. 

მიმდინარე ქვეთავში განხილულია რა განაპირობებს საჯარო მოხელეთა 

მოტივაციას, როგორ შეესაბამება საჯარო მოხელეთა მოტივაციის შინაარსი საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის სტანდარტს. საკითხი გაანალიზებულია 

სამართლებრივი ნორმების, სოციალური მოლოდინებისა და პიროვნების 

ფსიქიკური კანონზომიერების საფუძველზე. 

ჩვენს მიერ შემუშავებული საჯარო მოხელის სოციალური მოდელის 

განხილვისა და, ასევე ჩატარებული კვლევების ანალიზის თანახმად, დავინახეთ, 

რომ  საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურის ოთხივე კომპონენტი 

დარღვეულია და არასწორად ფორმირდება. რამდენადაც ყველა ეს კომპონენტი არა 

უბრალოდ დამოკიდებულია ერთმანეთზე, არამედ კანონზომიერი 

ურთიერთგანპირობებულობა არსებობს მათ შორის, შედეგად ვიღებთ როლის 

კონსტრუქციის სრულად რღვევასა და არასათანადო განვითარებას.   

საგულისხმოა, რომ საჯარო მოხელის სოციალური როლის წარმატებული ან 

წარუმატებელი მოდელის განსაზღვრა შესაძლებელია, მხოლოდ როლის 
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სტრუქტურის გამთლიანებული მოდელის ანალიზისისას. რადგან, როლის 

შემადგენელ ყველა კომპონენტს შორის ლოგიკური ურთიერთკავშირი არსებობს. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესრულების ანალიზი სწორედ ამ 

კანონზომიერების გათვალისწინებით   გვიწევს. 

მესამე თავში წარმოდგენილია საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

თვისებრივი კვლევა. კვლევის ანგარიში. 

კვლევის სტრატეგია  განისაზღვრა ,,თეორია, შემდეგ კვლევა“ სტრატეგიული 

მეთოდით, რომლის მიხედვით თეორია წინ უსწრებს კვლევას. 

კვლევის ინსტრუმენტი: ჩვენს მიერ შემუშავებული საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი, რომლის საფუძველზეც 

შევადგინეთ კითხვარები თვისებრივი კვლევის სხვადასხვა ტექნიკისთვის. 

თემის ემპირიული ნაწილის შესასწავლად გამოვიყენე თვისებრივი კვლევა. 

კერძოდ, თვისებრივი კვლევის სხვადასხვა ტექნიკა:  

1.  ფოკუსჯგუფების  დისკუსიები  და ჯგუფური  ინტერვიუ,  

2.  ნახევრადსტრუქტურირებული ჩაღრმავებული ინტერვიუ,     

3.  ნახევრადსტრუქტურირებული ჩაღრმავებული ექსპერტული ინტერვიუ.     

კვლევის სამიზნე სეგმენტს წარმოადგენდა: შერეული სოციალური  ჯგუფები, 

საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები, ექსპერტები. ქართული 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების, კომუნიკაციის პროცესებში მონაწილე 

აქტორები (ინდივიდები, ჯგუფები ) 

შედარებითი ანალიზი, მეორადი სოციოლოგიური კვლევა: საკვლევ 

საკითხთან მიმართებაში საინტერესოდ მივიჩნიეთ 2019 წელს ჩატარებული საჯარო 

მმართველობის რეფორმის არსებული მდგომარეობის შუალედური კვლევის 

ანგარიში.  

   აღნიშნული კვლევა ჩატარდა ,,ეისითის’’ მიერ გაეროს განვითარების 

პროგრამისა(UNDP) და დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UKaid-ის ხელშეწყობით.  საზოგადოებრივი 

აზრის კვლევის ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2400 ადამიანი გამოიკითხა. 

მათ შორის 571 - სახელმწიფო  სექტორში  დასაქმებული. 

მართალია, კვლევის საერთო შინაარსისა და მეთოდების განსხვავებულობა 

არ იძლევა მონაცემთა პირდაპირი შედარების საშუალებას, თუმცა, რიგ 
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საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული ტენდენციები გვიჩვენა, რაც 

წარმოდგენილია აღნიშნულ თავში. 

საჯარო მოხელის სოციალური როლი ექპერტთა ფოკუსში: კვლევის ამ 

ნაწილში, ექსპერტებთან ინტერვიუს ფარგლებში, გამოვიყენეთ ნახევრად 

სტრუქტურირებული სიღრმისეული ინტერვიუს ტექნიკა. კვლევის ინსტრუმენტად 

განისაზღვრა ჩვენს მიერ შემუშავებული საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

მოდელის საფუძველზე მომზადებული კითხვარი.  

საგულისხმოა, რომ ექსპერტთა შეფასებები მეტწილად თანხვედრაშია, 

როგორც კვლევაში მონაწილე რესპოდენტთა მოსაზრებებთან, ასევე სადისერტაციო 

ნაშრომით განსაზღვრული პრობლემატიკის ძირითად საკითხებთან მიმართებაში.  

თვისებრივი კვლევის  ძირითადი აქცენტები: როგორც კვლევაში მონაწილე 

რესპოდენტთა მოსაზრებით, ისე ექსპერტთა შეფასებით, არ არსებობს საჯარო 

მოხელის როლის მკაფიოდ განსაზღვრული მოდელი, ქართულ სინამდვილეში, 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურირებული ფორმალური და 

შინაარსობრივი კონცეფციები. საჯარო მოხელის სოციალური როლის საკითხი, 

კონცეფციების დონეზე, ნაკლებად შესწავლილი და, მით უფრო, ნაკლებად 

გარკვეულია, როგორც ფორმით, ასევე, შინაარსით. აღინიშნა ასევე, რომ ეს თემატიკა 

აქტიურად მუშაობს დიდი პოლიტიკის გამტარებელ ქვეყნებში. 

საჯარო მოხელეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯეროვნად ვერ ასრულებს 

საკუთარ სოციალურ და პროფესიულ როლს. ამის მიზეზი კი საჯარო მოხელის მიერ 

თავისი ფუნქციის გააზრებისა და საკუთარი სოციალური როლის გაცნობიერების 

დაბალი ხარისხია.  

საჯარო მოხელის არასათანადოდ შესრულებული როლის მიზეზად 

სახელდება: კვალიფიკაციის, განათლების, წესიერებისა და პატიოსნების,  

სოციალური პასუხისმგებლობის ნაკლებობა. მოხელეთა დიდ ნაწილს არ აქვს 

შესაბამისად განვითარებული პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევები. 

გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ მხოლოდ სათანადო კვალიფიკაციაც საკმარისი არაა. 

შესაძლოა, პროფესიულ გამოცდილებას ფლობდეს საჯარო მოხელე, მაგრამ 

შესაბამის მორალურ კომპონენტს ვერ აკმაყოფილებდეს კონკრეტულ პოზიციაზე  

მუშაობისთვის. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, კვლევით განსაზღვრულ ყველა სამიზნე 
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სეგმენტთან მუშაობისას, განსაკუთრებული ინტერესის თემა აღმოჩნდა და მწვავედ 

შეფასდა მოტივაციის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში, საჯარო მოხელეთა მოტივაციას 

მხოლოდ პირადი სარგებელი უდევს საფუძვლად, იშვიათი გამონაკლისების გარდა. 

ხშირია და ისე დამკვიდრებული, თითქმის ნორმას უტოლდება, საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის პირად მიზნებსა და სარგებლზე მორგება. ხოლო ის 

მოხელეები, რომლებიც საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას გრძნობს, ძალიან 

ცოტაა და ის მცირე ნაწილიც ჩრდილში რჩება. 

საჯარო სექტორის პოლიტიზირება მწვავე პრობლემად აღიქმება 

საზოგადოების მიერ. ეს საკითხი მნიშვნელოვან კრიტიკულ მოცემულობად  

გამოიკვეთა და არაერთგზის დაფიქსირდა კვლევის თითქმის ყველა სამიზნე 

სეგმენტთან. რადგან საჯარო მოხელეები არ არიან პოლიტიკური გავლენისგან 

თავისუფალი, შესაბამისად, ჩნდება განცდა, რომ მათ საქმიანობას 

ტენდენციურობისა და სუბიექტურობის კვალი სდევს. 

აღსანიშნავია, რომ საზოგადოება კარგად აცნობიერებს, სისტემისგან 

დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიმღები პროფესიული კაპიტალის 

მნიშვნელობას. საინტერესო იყო კვლევის მონაწილეთა მიერ სისტემური ხარვეზის 

შეფასება, სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების განსაზღვრა, რომ საჯარო 

მოხელეებს არ აქვთ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების შესაძლებლობა. 

კვლევის თითქმის ყველა მიმართულებით და ყველა სამიზნე სეგმენტთან 

აქტიურად  განიხილება  ეს  პრობლემა. 

კვლევით განსაზღვრულ ყველა სამუშაო ჯგუფსა და რესპოდენტებთან 

აქცენტირებულ პრობლემად გამოიკვეთა ნეპოტიზმი და ლობირება. უფრო მეტიც, 

მიიჩნევენ, რომ სწორედ ნეპოტიზმია, ერთ-ერთი ძირითადი საფუძველი საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის წარუმატებელი მოდელის ფორმირებისა ქართულ 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

საჯარო მოხელის პროფესიული და პიროვნული შესაძლებლობების 

დადებითად დახასიათების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალი აღმოჩნდა. საჯარო 

მოხელეთა ის ნაწილი, რომელიც პოზიტიურად ხასიათდება რესპოდენტების 

მხრიდან, იმდენად მცირეა, რომ საერთო სურათს ვერ ცვლის. ხაზი გაესვა 

გარემოებასაც, რომ მოხელეთა ეს მცირე ნაწილიც, რომელზეც დადებით კონტესტში 

შეიძლება საუბარი, მნიშვნელოვან კარიერულ წინსვლას ნაკლებად აღწევს საჯარო 
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სამსახურში: ,,ასეთი თვისების მქონე ადამიანებისთვის საჯარო სამსახურის სივრცე 

დიდი სისწრაფით იკეტება’’. 

ფოკუსურ ჯგუფებთან დისკუსიების დროს, ასევე ექსპერტებთან 

ჩაღრმავებული ინტერვიუებისას, გამოიკვეთა მოსაზრებაც, რომ საზოგადოებას არ 

აქვს კონკრეტული შეთანხმებული დაკვეთა და მოლოდინები, საჯარო მოხელის 

მიმართ. შედეგად, ვიღებთ მოსახლეობის პასიურობასა და  ნიჰილიზმს. 

კვლევაში მონაწილე თავად საჯარო მოხელეების შეფასებები, ნაკლებად 

შეიცავს კრიტიკას. მათი შეფასებები პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით  

შედარებით რბილია და დამზოგველი, ვიდრე დანარჩენი რესპოდენტების.  

საზოგადოების კრიტიკულ შეფასებას, ხშირად, უსამართლოდ და გაზვიადებულად  

აღიქვამენ  საჯარო მოხელეები. 

რესპოდენტების ნაწილი თვლის, რომ საზოგადოების მხრიდან, ზოგადად, 

პასიურად კეთდება დადებითი შეფასებები, რომ „მადლიერი“ საზოგადოება 

ნაკლებად აქტიურია თავისი დამოკიდებულების გამოხატვაში“. ეს ტენდენცია 

აღინიშნა კვლევაში მონაწილე ექსპერტთა შეფასებებშიც და მიუთითეს კიდეც 

ასეთი ტენდენციის ერთ-ერთი მიზეზი, შესაძლოა, საზოგადოებაში წინასწარ 

არსებული ნეგატიური და პესიმისტური განწყობა იყოს. უარყოფითი 

დამოკიდებულების გახმოვანება კი მხოლოდ მოლოდინის დადასტურებაა და 

წინასწარ მზაობის პირობებში აღშფოთების საფუძველი. 

რიგი რესპოდენტები ფრიად საინტერესო შენიშვნებით აფასებდნენ ჯანსაღი 

სოციალური ურთიერთობებისა და სოციალური კაპიტალის უმნიშვნელოვანეს 

როლს. ცხადია, რომ რომ საზოგადოების ნაწილი საკმაოდ სიღრმისეულად აფასებს 

საკითხის აქტუალურ პრობლემატიკას. ეს პოტენციალი თანამედროვე ქართულ  

საზოგადოებაში არსებობს და თუ არ აისახება საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და 

სოციო-კულტურული ცხოვრების განვითარების ხარისხზე, მაშინ უდაოდ  

გვმართებს  დაფიქრება, რატომ და სად არის ამ დაბრკოლების მიზეზები? 

დაფიქსირდა მოსაზრებაც, რომ საზოგადოებრივი განვითარების 

პროცესების, საჯარო მოხელის სოციალური როლის სოციალიზაციაც, მათ შორის, 

საზოგადოების დამოკიდებულების, სოციალური შეფასებისა და კონტროლის 

პროცესი სახელმწიფოს ბუნებრივი განვითარების პირობებში ვერ მიმდინარეობს. 

სოციალური განვითარების კანონზომიერი პროცესი დარღვეულია გარე ძალების 
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მიერ ხელოვნური და მიზანმიმართული ჩარევებით.  

დასკვნა 

ჩვენი კვლევის საგანს წარმოადგენდა საჯარო მოხელის სოციალური როლი, 

როგორც ფსიქოლოგიურ მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

საჯარო კომუნიკაციის პროცესების მართვა. ფსიქო-სოციალური ფაქტორის 

გავლენა საჯარო კომუნიკაციის პროცესზე და მისი მნიშვნელობა საზოგადოებრივი 

ცხოვრების განვითარებისთვის. 

კვლევის პროექტის ფარგლებში შევიმუშავეთ საჯარო მოხელის სოციალური 

როლის მოდელი, რომლის სტრუქტურულმა ანალიზმა და შემადგენელი 

კომპონენტების განხილვამ ცხადყო, რომ დარღვეულია როლის სტრუქტურის 

თითოეული ელემენტის სათანადო ფორმირება. რამდენადაც ყველა ეს კომპონენტი 

არა უბრალოდ დამოკიდებულია ერთმანეთზე, არამედ მათ შორის ლოგიკური 

ურთიერთკავშირი არსებობს. შედეგეგად, ვიღებთ როლის კონსტრუქციის სრულად 

რღვევასა და არასათანადო განვითარებას.   

საგულისხმოა, რომ საჯარო მოხელის სოციალური როლის წარმატებული ან 

წარუმატებელი მოდელის განსაზღვრა შესაძლებელია, მხოლოდ როლის 

სტრუქტურის გამთლიანებული მოდელის ანალიზისისას. ვინაიდან, როლის 

შემადგენელ ყველა კომპონენტს შორის კანონზომიერი 

ურთიერთგანპირობებულობა არსებობს, საჯარო მოხელის სოციალური როლის 

ანალიზი სწორედ ამ კანონზომიერების გათვალისწინებით გვიწევს. 

სოციალური როლის სტრუქტურული ანალიზით დავინახეთ და კვლევამაც 

დაგვიდასტურა, რომ საჯარო მოხელის სოციალური როლის შესრულების ხარისხი 

საკმაოდ დაბალია. პრობლემა კომპლექსურია და რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს: 

 საჯარო მოხელის სოციალური როლის ინდივიდუალური შესრულება, რაც 

განისაზღვრება მოხელეთა პერსონალური და პროფესიული 

შესაძლებლობებით, ხშირ შემთხვევაში, საკმაოდ სუსტია და მყიფე.      

მნიშვნელოვანია მოხელეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობები, თუ რა 

პირადი უნარ-ჩვევებითა და ფსიქიკური რესურსით შეუძლია ადამიანს 

საჯარო მოხელის სოციალური როლის წარმატებით შესრულება. როლის 

სტრუქტურის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტად განვიხილეთ სწორედ 

ინდივიდის პერსონალური შესაძლებლობები, ფსიქო-ემოციური და 
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სოციალური უნარები, აღნიშნული სოციალური როლის მნიშვნელობა 

პიროვნებისთვის. როლის არა უბრალოდ შესრულების უნარი, არამედ მისი 

შერწყმა, ინტერნალიზება ,,მე კონცეფციასთან“. რამდენად გაცნობიერებული 

აქვს საჯარო მოხელეს თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

 მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მოხელეთა შერჩევა, როდესაც საჯარო 

სამსახურში პოზიციებზე აყვანაც და დაწინაურებაც არა, შესაბამისი 

კვალიფიკაციისა და პიროვნული ფასეულობების მიხედვით ხდება, არამედ 

პირადი კავშირების გამოყენებით. ჩვენს შემთხვევაში, ინტერესის საკითხს 

წარმოადგენდა ამ ხარვეზის ფსიქო-სოციალური ბუნება. ნეპოტიზმი, 

ლობირება, პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებლობის ხარისხი 

გადაულახავი პრობლემაა, რომელიც იწვევს, ერთი მხრივ, 

არაპროფესიონალი კადრის შედინებას საჯარო სექტორში, ხოლო მეორე 

მხრივ, კვალიფიციური კადრის დემოტივირებას. კარიერული წინსვლის 

განმსაზღვრელი ხდება არა პროფესიული უნარი, არამედ სხვა ფაქტორები 

/სოციალური კავშირები, გავლენიანი მფარველი, პოლიტიკური გუნდი და 

ა.შ/. ამ გზით შერჩეულ პიროვნებას თანამშრომლობაც მხოლოდ ნაკლები 

უნარის, მაგრამ პირადი კომფორტის შემქმელ ადამიანებთან შეუძლია. 

ამგვარად, ვიღებთ მოჯადოებულ წრეს, სადაც პროფესიონალ და 

პიროვნული ღირებულებების მქონე ადამიანებს უჭირთ შეღწევა. 

 სუსტი, წინააღმდეგობრივია და არათანმიმდევრული როლის ფორმირების 

გარეგანი ფაქტორი - შეკვეთა პიროვნებაზე, სოციალური კონტროლი და 

სოციალური შეფასება საზოგადოებაში. საჯარო მოხელის სოციალური 

როლის საერთო, შეთანხმებული სტანდარტის არ არსებობის გამო 

ურთიერთდაპირისპირებულია მიკრო და მაკრო სოციუმის  სოციალური 

დაკვეთა მოხელის მიმართ. შესაბამისად, გაურკვეველი და ბუნდოვანია 

როლური მოთხოვნები და მოლოდინები. არამარტო საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის სტრუქტურაა დარღვეული, არამედ აქ გამოვლინდა 

საზოგადოების, მოქალაქის როლის პრობლემაც, რომელიც, ვფიქრობთ, 

ცალკე სიღრმისეული კვლევის საგანია.  

 სოციალური შეკვეთა, რომელიც ინდივიდის მიმართ არსებობს, 

კონკრეტული როლის შესრულებისას, განისაზღვრება/უნდა 
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განისაზღვრებოდეს გარკვეული სოციალური  შეფასებით. პიროვნება იღებს 

,,სოციალურ ჯილდოს’’ ან ,,სოციალურ სანქციას’’, იმის მიხედვით, თუ 

რამდენად პასუხობს სოციალურად განპირობებულ როლურ მოლოდინებს. 

ჯილდოც და სანქციაც სოციალური რეგულირების შემადგენელი 

კომპონენტია და მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის ქცევის ტიპს. ამ 

მიმართულებითაც გამოიკვეთა, რომ ირღვევა სოციალური ჯილდოსა და 

სანქციის სტიმულირების სისტემა. შედეგად ვიღებთ პარადოქსულ 

მოცემულობას: საჯარო მოხელე, რომელმაც არ შეასრულა, ან არასათანადოდ 

შეასრულა, როლით განსაზღვრული ვალდებულებები, წახალისებულია ამ 

ქმედებისთვის. 

 აღნიშნული ვითარება სოციალური განმტკიცების სავალალო შედეგებს 

იწვევს. ერთი მხრივ, თავად შემსრულებელში, ხოლო მეორე მხრივ, 

საზოგადოების ცნობიერებაში აჩენს ტენდენციას, ბუნებრივად მიიღოს 

დამახინჯებული ,,სოციალური სტანდარტი“ ან საერთოდ ბუნდოვანი და 

გაურკვეველი ხდება, როგორც ,,საზოგადოებრივი სტანდარტები’’ და 

,,სოციალური ეტალონები’’, ასევე კონკრეტული სოციალური როლის 

შინაარსიც. 

 ასეთ შემთხვევაში, კანონზომიერად ხდება არასწორი ქცევითი მოდელების 

დამკვიდრება საზოგადოებაში, ე.წ. სოციალური განმტკიცება. სოციალური 

სისტემის კრიტერიუმებით განსაზღვრულია ამა თუ იმ ქცევის შედეგები. 

სოციალური ჯილდოც და სანქციაც სოციალური რეგულირების 

მნიშვნელოვანი ბერკეტია და განსაზღვრავს ადამიანის მიერ ქცევითი 

მოდელების შემდგომ  არჩევანს.  

 ჩვენს რეალობაში, ხშირად საჯარო მოხელეობა დაკავშირებულია 

ძალაუფლებასა და რესურსებზე წვდომასთან. ამიტომ, ყოველთვის არსებობს 

პოზიციის პირადი საჭიროებისთვის გამოყენების ცდუნება. თუ არსებობს 

სისტემა, სადაც შეიძლება ვალდებულებებისა და მოვალეობისგან თავის 

არიდება, ამავდროულად უფლებამოსილების საკუთარ სარგებელზე 

მორგება, ასეთი სისტემა ყოველთვის მიიზიდავს ანგარებიან ადამიანებს და 

ნაკლებად მტკიცე, მაგრამ კარგ პიროვნებებს, რომლებიც შეიძლება, 

კეთილსინდისიერი განზრახვით მივიდნენ სისტემაში, არცთუ 
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სახარბიელოდ შეაცვლევინებს მიზნებს. 

 შესაბამისად, იცვლება საჯარო მოხელეთა მოტივაციის შინაარსიც. 

პრიორიტეტული ხდება ის სურვილები და მიზნები, რომელიც არსებულ 

სინამდვილეში ყველაზე მომგებიანია და სარგებლის მომტანი. თუ 

პროფესიონალიზმზე, საერთო ღირებულებებსა და პიროვნულ 

ფასეულობებზე უპირატესი გახდება სოციალური კავშირები და მათთვის 

,,მსახურება“, ხშირად საზოგადოებრივი ინტერესების უგულვებელყოფის 

ხარჯზეც, მაშინ მოხელეთა მოტივაციის ორიენტირი სწორედ პირადი 

სარგებელი აღმოჩნდება და მათი მიზნებიც და ქმედებებიც ასეთი 

ორიენტირით განისაზღვრება.  

წინადადებები და რეკომენდაციები: წინამდებარე ნაშრომი მხოლოდ 

პირველი მცდელობაა საკითხის მეცნიერული შესწავლისა და ყურადსაღებია, რომ 

აღნიშნული პრობლემის სათანადოდ დამუშავება კომპლექსურ მიდგომებს 

მოითხოვს. მუშაობის პროცესში საკვლევი თემატიკის სიღრმისეულმა ანალიზმა 

კვლევათა სერიის გაგრძელება მოითხოვა და გამოიკვეთა შემდგომი კვლევების 

განხორციელების აუცილებლობა, რაც პრობლემის უფრო მკაფიო სურათს 

დაგვანახებს. გამოვლინდა საკვლევ საკითხთა სავარაუდო მიმართულებებიც: 

 საჯარო მოხელის სოციალური როლის ფსიქო-სოციალური ფაქტორების 

განსაზღვრა მოხელეთა პიროვნული მახასიათებლების საფუძველზე. 

 საზოგადოების, მოქალაქის სოციალური როლის ფსიქოლოგიური და 

სოციალური ფაქტორების სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი. 

კვლევისშემდგომი ერთ-ერთი გეგმა, რომელიც ასევე აკადემიურ 

მიმართულებას უკავშირდება, გულიხმობს სასწავლო-პრაქტიკული კურსის 

პროგრამის დამუშავებას: ,,საჯარო კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, საჯარო მოხელის 

სოციალური როლი“. აღნიშნული სასწავლო პროგრამისთვის,  გათვალისწინებული 

გვაქვს სახელმძღვანელოს გამოცემა, რომელიც მოიცავს არა მარტო ნაშრომში 

წარმოდგენილ მასალებს, არამედ თემასთან დაკავშირებულ არაერთი თეორიისა და 

პრაქტიკულ მიდგომის განხილვას. სასწავლო პროგრამა გათვლილია, როგორც 

უმაღლესი სასწავლებლებისთვის, ასევე ტრენინგებისა და საჯარო მოხელეთა 

საკვალიფიკაციო კურსებისთვის. 

საგულისხმოა, რომ ჩვენს სინამდვილეში, საჯარო მოხელის სოციალური როლი, 
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განვითარებისა საწყის ეტაპზე ვითარდება. სწორედ ამ ეტაპზე, უაღრესად დიდი 

მნიშვნელობა აქვს საჯარო მოხელის სოციალური როლის სტრუქტურირებისა და 

ფორმირების სწორი მიმართულებების დადგენასა და შესაბამისი სტანდარტების 

დამკვიდრებას. ჩვენი ქვეყნის მოქმედი საჯარო მოხელეები, სწორედ ამ 

მნიშვნელოვან პროცესში არიან ჩართულნი. როლის დასწავლა-ათვისების მუდმივი 

პროცესი უზრუნველყოფს სწორად სტრუქტურირებული და გამართული ქცევითი 

მოდელების ჩამოყალიბებას.  

 კვლევის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული საჯარო მოხელის 

სოციალური როლის ოთხკომპონენტიანი მოდელი წარმოადგენს ერთგვარ 

სამუშაო ინსტრუმენტს, რომლის გამოყენება უპრიანი იქნება საჯარო 

მოხელის ფსიქო-სოციალური მახასიათებლების დადგენისა და 

შესწავლისთვის. აღნიშნული მოდელის სტრუქტურის გამოყენება 

შესაძლებელია, როგორც მოხელეთა შერჩევის პროცესში, ასევე 

საკვალიფიკაციო ტრენინგებსა თუ სასწავლო-საგანმანათლებლო 

პროგრამებში. 

 მნიშვნელოვანია, შემუშავდეს პროგრამები, რომლის ფარგლებში 

სისტემატურად განხორციელდება ღონისძიებები საჯარო მოხელეთა არა 

მხოლოდ პროფესიული, არამედ პიროვნული და ფსიქო-სოციალური 

განვითარებისა და ინფორმირებისთვის, რაც გააუმჯობესებს საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის სიღრმისეულ გააზრებას.  

 საჯარო მოხელეს, ხშირად უწევს საზოგადოებრივ, პირად თუ მორალურ-

ეთიკურ ურთიერთწინააღმდეგობრივ სტანდარტებთან გამკლავება. ამიტომ, 

კარგად უნდა ფლობდეს საკუთარი პიროვნული მახასიათებლების 

საფუძვლებს, ზოგად კანონზომიერებებსა და ასპექტებს. სოციალური როლის 

ინდივიდუალური შესრულება გულისხმობს სწორედ ოპტიმალურ მორგებას 

როლის სტანდარტებზე, სადაც სრულფასოვნად წარმოჩინდება პიროვნების 

ფსიქიკური სიმწიფე, მისი საუკეთესო თვისებებისა და შესაძლებლობების 

გამოყენების უნარი. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეთათვის 

შესაბამისი სწავლებების დაგეგმვა კომუნიკაციური და ფსიქო-სოციალური 

მიმართულებით, რაც გულისხმობს: კომუნიკაციისა და სოციალური 

უნარების განვითარების, მე-ს ცოდნისა და მე-ს ასპექტების გააზრების, 
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,,ინსტიტიციური მე’’-ს განვითარების, როლური კონფლიქტებიდან თავის 

არიდებისა და სხვა სოციალური პროცესების გაცნობიერებისა და მართვის 

უნარს. 

 სოციალური ქცევა ფორმირდება არა მარტო საკუთარი, არამედ 

საზოგადოების სოციალური განწყობის გათვალისწინებით. საჯარო 

მოხელის სოციალური როლის პოპულარიზება, წარმატებული მოდელებისა 

და მისი ცალკეული კომპონენტების შესახებ საზოგადოების მუდმივი 

ინფორმირება, მყარი სოციალური სტანდარტებისა და სოციალური 

ეტალონების განმტკიცება, ნორმათა სისტემის, ღირებულებებისა და 

ფასეულობების საერთო სტანდარტის დაცვა წინ გადადგმული საბიჯი იქნება 

საზოგადოების სოციო-კულტურული განვითარებისთვის. 

 საჯარო სივრცე გულისხმობს სწორედ საჯარო კომუნიკაციის საერთო ველს, 

როგორც პირობით ჩარჩოს, როცა საზოგადოებაში არსებობს სოციალური 

თამაშის შეთანხმებული წესები და ქცევითი  მოდელები. უნდა არსებობდეს 

გარკვეული საყრდენები, რომლებიც საზოგადოების წარმომადგენლებს 

თანხმობამდე მიიყვანს. ამ საყრდენების სახით მოვიაზრებთ სოციალურ 

როლებს, სოციალურ სტანდარტებსა და ეტალონებს, ნორმებსა და 

ღირებულებებს - შეთანხმებულ წესებს, რომლებიც გარკვეულ პირობით 

საზღვრებს ქმნიან, საჯარო კომუნიკაციის ერთიან ველში. 

ნაშრომის აპრობაცია 

 სადისერტაციო ნაშრომი მომზადდა საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის 

სადოქტორო პროგრამის ბაზაზე. 

 ჩატარდა  დებულებით განსაზღვრული სამი კოლოქვიუმი: 

კოლოქვიუმი  N 1  საჯარო კომუნიკაციის ცნებისათვის 

კოლოქვიუმი N2 საჯარო კომუნიკაციის მოდელი(საჯარო კომუნიკაციის თეორია) 

კოლოქვიუმი  N 3   საჯარო  პირის   სოციალური  როლი 

 სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები გამოქვეყნებულია 

საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში: 

 1. იოსელიანი ჟ. – ‘’საჯარო კომუნიკაციის როლი საზოგადოებრივი 

კაპიტალის განვითარებისათვის’’, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო 
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