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Abstract 

       In the dissertation - "The importance of public relations of public administration 

institutions for Georgia" the issue of general relationship between public 

administration and public relations and its practical significance were defined. At the 

very beginning of the research on this issue, the need for cross-referencing of these 

specialties was identified, which was reflected in the very first prospectus. A study 

was conducted to test these findings. The public administration and public relations 

education programs of all Georgian universities were studied and compared with a 

similar number of leading universities in the world, based on which a difference was 

established, which confirmed the validity of the doctoral student's findings, which 

ultimately formed the further direction, goals and objectives of the research. 

          During the processing of the obtained data, the changes in the research object 

were reflected in the final paper. Thus, for example, the third colloquium reflected the 

changes made after the second colloquium, and the final work reflected the changes 

made after the third colloquium, which greatly strengthens the theoretical foundations 

of the paper. Based on the above research 

A) The range of subjects that are taught within the framework of public administration 

programs of the world's leading universities and which Georgian universities have the 

opportunity to teach (since these subjects are already taught in other programs) but are 

not taught. 

B) The need for the existence of the mentioned crossing module with the students of 

public administration and public relations in Georgia was revealed. 

         In the first chapter of the paper: it is said that it is difficult to differentiate, the 

post-social transformation in Georgia is delayed due to ignoring the field of public 

relations, if the field of public relations is delayed due to ignoring the post-social 

transformation. But, in objective reality, the problem lies in hindering the 

development of many spheres at once: political, economic, social, cultural, 

educational, etc .; Including public relations. The functions of the PR department in 

public services, their capabilities, formation options, goals and objectives to be 

implemented by this service in the country's governing agencies are discussed. The 

same chapter provides an example of an internal structural division in the PR 

department. 

            The second chapter of the paper discusses the important role of the media as 

public relations in the process of democratic development of the country. Research 

has shown how biased the media is today and how unequally airtime is distributed. 

The data of the 2012/2016/2020 parliamentary elections were studied. The given data 

were used in our study. The study was conducted by comparing data from three years 

of parliamentary elections (media coverage of the 2012, 2016 and 2020 parliamentary 

elections) to determine the extent to which media attitudes towards polarization have 

changed. The opinion that exists regarding the imbalance of the media is whether it 

corresponds to reality. 

            The third chapter of the paper discusses research related to public 

administration education programs in Georgia, American and European universities. 

Studies included: 

-To study and compare the public administration curriculum of all the universities in 

Georgia where public administration is currently taught 

- To study and compare the public relations curriculum of all the universities in 

Georgia where public relations is currently taught. 

- Study and compare the public administration curriculum of advanced American and 

European universities where public (state) management is currently taught 
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- Study and compare the public relations curriculum of leading American and 

European universities where public relations is currently taught. 

-After studying and comparing the educational programs of Georgian and foreign 

universities, a cross-section of public administration and public relations was 

developed, which may be optional. 

- A special questionnaire was developed for students of public administration and 

public relations programs to research their possible inclination to add a new, elective 

module to the curriculum so that any expected (possible) changes would be in line 

with their wishes and needs. 

          The normal development of any country requires a flexible and efficient 

functioning of the state policy of the country, the system of public administration. 

Achieving this goal is impossible without studying the theory and methods of public 

administration, without developing new approaches. 

          A necessary condition for the viable functioning of the modern state is the 

existence of a well-functioning, effective public administration system and relevant 

specialists. 

          In general, the most important condition for the effective work of the state as 

well as any public institution is clear, transparent, effective and efficient 

communication with the public, which directly affects the stability of the political 

system, the effective functioning of government and the long-term success of the 

ruling political team. 

            Georgia, which is in the process of post-socialist transformation, still faces 

many challenges, one of which is the development of two-way communication with 

the public (as a feedback component) of public institutions. 

             To do this, public institutions should have public relations departments staffed 

with relevant qualified specialists, who should provide a public relations action plan, 

communication strategies, information on implemented and / or planned projects. It 

should also be noted that in order to ensure effective public governance, the existence 

of appropriate programs will help to increase the degree of mutual trust between the 

state and the public, the implementation of the principles of transparent and open 

governance. 

             The aim of the paper is to highlight the need for an elective module at the 

crossroads of public administration and public relations, which (if any) will help 

increase the professionalism of employees in the above-mentioned subdivisions, 

nurture future successful state leaders and ultimately transform Georgia 

democratically. 

             Building a free, democratic, strong state is a difficult process where much 

attention must be paid to the professional development of officials. It calls for the 

creation of a model of public administration based on universally recognized 

international norms, based on national values. 

             From the research conducted, it can be said that the proven scheme, which is 

in high demand and popular at the world's leading American and European 

universities, sheds light on the importance of integrating public relations (and beyond) 

courses into public administration education to provide more solid and in-depth 

knowledge. Future rulers, political leader 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ნებისმიერი ქვეყნის ნორმალური განვითარე-

ბისთვის საჭიროა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის, საჯარო მმარ-

თველობის სისტემის მოქნილი და ეფექტიანი ფუნქციონირება. ამ მიზნის 

რეალიზაცია შეუძლებელია საჯარო მმართველობის თეორიისა და 

პრაქტიკის მეთოდების შესწავლის, ახალი მიდგომების განვითარების 

გარეშე. 

თანამედროვე სახელმწიფოს სიცოცხლისუნარიანი ფუნქციონირები-

სათვის აუცილებელი პირობაა გამართული, ეფექტიანად მოქმედი საჯარო 

მმართველობის  სისტემისა და შესაბამისი სპეციალისტების არსებობა. 

ზოგადად, სახელმწიფოს და აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო 

დაწესებულების ეფექტიანი მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესი პირობაა 

საზოგადოებასთან მკაფიო, გამჭვირვალე, ეფექტური და ეფექტიანი კომუ-

ნიკაცია, რაც პირდაპირ აისახება პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობაზე, 

სახელმწიფო მართვის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე და ზოგადად ხელი-

სუფლებაში მყოფი პოლიტიკური გუნდის  გრძელვადიან  წარმატებაზე.  

ნებისმიერი სახელწიფო ლიდერს უნდა ესმოდეს, რომ ინფორმაციის 

თავისუფლებაზეა დამოკიდებული თუ, როგორ წარიმართება სახელმწიფო-

სა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობა, თუ კი სახელმწიფოს მმართველ 

სტრუქტურებში მომუშავე პირამდე მიაღწევს ინფორმაცია საზოგადოებაში 

არსებული პრობლემების შესახებ, შესაძლებელი იქნება მათი მოგვარების 

მეთოდების, სტრატეგიების მარტივად შემუშავება, რაშიც უდიდესი როლი 

აკისრია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომელიც ფაქტობ-

რივად შუამავალ რგოლს წარმოადგენს საზოგადოებასა და სახელმწიფოს 

შორის. 

საჯარო, პოლიტიკური მმართველობის პროცესი მოიცავს მთელს 

საზოგადოებას/საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ზოგადად (PublicAffairs). 

 არსებობს მოსაზრება, რომ დღესდღეობით ვერ ხორციელდება ეფექ-

ტური კომუნიკაცია, საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა იდენტიფიკაცია, ვერ 

ხდება საზოგადოებრივი  რესურსების  დროული და ეფექტიანი მიწოდება. 
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პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ დემოკრატია1 გულისხმობს პოლი-

ტიკურ სისტემას, რომელშიც უნდა ბატონობდეს საზოგადოება და მაქსი-

მალურად რეალიზებული იყოს მისი შემადგენელი ჯგუფების მრავალ-

ფეროვანი ინტერესები. აქ ადამიანი ყველაფრის საზომია, თუმცა ცხადია, 

რომ ამ განსაზღვრების ფარგლებში დემოკრატიის სხვადასხვა გაგება მოიაზ-

რება. კონტროლის თვალსაზრისით, დემოკრატია არის სისტემა, რომელშიც 

საზოგადოების უმრავლესობა აკონტროლებს პოლიტიკურ  ლიდერებს. 

სახელმწიფო, საჯარო მმართველობის დაწესებულებები საზოგადო-

ებასთნ ორმხრივი კომუნიკაციის გარეშე დემოკრატიულ პრინციპებს ვერ 

განახორციელებს. წინააღმდეგ შემთვევაში მივიღებთ არაფუნქციონალურ 

დემოკრატიას, რაც პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში 

მყოფი საქართველოს მაგალითზე მკაფიო და ადვილად დასანახია. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში ინფორმაციის თავისუფლების კანონ-

მდებლობის მთავარი პრინციპი მაქსიმალური ღიაობაა. ეს პრინციპი 

ინფორმაციის თავისუფლების ფუძემდებლური პრინციპია. აღსანიშნავია, 

რომ საუკეთესო შემთხვევაში ეს კონსტიტუციით უნდა იყოს აღიარებული, 

რადგან მნიშვნელოვანია მკაფიო გახდეს, რომ ინფორმაციის თავისუფლებაა 

სწორედ ძირითადი უფლება.  

ადამიანი ამოსავალი წეტილი უნდა იყოს დემოკრატიულ პრო-

ცესებში და დემოკრატიის ძირითადი ღირებულებები: ინდივიდუალიზმი, 

თანასწორობა და თავისუფლება სწორედ ადამიანის მიმართებაში არსებობს 

და განიხილება. თანასწორობის იდეის მიხედვით ყოველი პიროვნება უნდა 

განვიხილოთ, როგორც მიზანი და არა როგორც საშუალება.ყველა ზემოხსე-

ნებულის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო 

დაწესებულებების საზოგადოებასთან ღია, ეფექტიანი და ორმხრივი 

კომუნიკაციის ნიადაგზე. 

საჯარო დაწესებულებები ვალდებულნი უნდა იყვნენ, გამოაქვეყნონ 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ინფორმაციის თავისუფლება უფრო მეტს 

                                                           
1დემოკრატია -ბერძ. „დემოს“-ხალხი ,“კრატოს“-კანონი, ძალა 
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გულისხმობს, ვიდრე საჯარო დაწესებულების მიერ ინფორმაციის მოთხოვ-

ნის დაკმაყოფილებაა. კერძოდ, საჯარო დაწესებულებამ უნდა უზრუნველ-

ყოს მნიშვნელოვანი და ხალხისთვის საინტერესო დოკუმენტების გამოქვეყ-

ნება და ფართოდ გავრცელება. 

ღია მმართველობის დამკვიდრება - ეს არის კანონმდებლობა , რომე-

ლიც უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოების განათლებას ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობაში. საზოგადოებამ აუცილებლად უნდა იცოდეს ინფორ-

მაციის მასშტაბი, ასევე ამ ინფორმაციის მიღების პროცედურა და ფორმები. 

სახელმწიფო ორგანოები მოტივირებულნი უნდა იყვნენ გადაწყვი-

ტონ ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები. ამ გზაზე მათი უმთავრესი 

მოპასუხე საზოგადოებაა, რომლის ფორმირება ცალკეულ ჯგუფებად მიმ-

დინარეობს. ამ ჯგუფებს მიზანმიმართული ინტერესები გააჩნიათ, სწორედ 

ამ ინტერესთა რეალიზაციაში ხორციელდება სახელმწიფო  პოლიტიკა. 

ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს 

მოქალაქეებთან თავისი პოლიტიკის ღიად და გულწრფელად კომუნიკა-

ციას, რათა ისინი უფლებამოსილი გახადოს და ამასთანავე მათი ნდობა 

მოიპოვოს. ამ მხრივ ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების გამოყენება 

მეტად გამოსადეგია, აძლევს რა ხალხს ინფორმაციაზე უფრო იოლ წვდომას 

და უზრუნველჰყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ 

ჩართულობას. 

პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი საქარ-

თველო კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე, რომლებიც სასამართლო 

სისტემის განვითარებას, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას, ეფექ-

ტიან ადგილობრივ მმართველობას, გენდერული თანასწორობის მიღწევას, 

მედიის თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებების დაცვას უკავშირდება. 

დემოკრატიული გარდაქმნების გზაზე საქართველომ უნდა გააძლიეროს 

დემოკრატიული ინსტიტუტები და გაზარდოს ხელისუფლების ყველა შტოს 

გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. ეს ყოველივე კი შესაძლებელია 

მხოლოდ საჯარო დაწესებულებების საზოგადოებასთან ღია, ეფექტიანი და 

ორმხრივი კომუნიკაციის პირობებში. 
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კვლევის მიზანი და ამოცანები: საჯარო მმართველობა მეცნიერების 

დამოუკიდებელი, დისციპლინათაშორისი დარგია. იგი მოითხოვეს ღრმად 

და სერიოზულად შესწავლას. საჯარო მმართველობა თავის თავში 

აერთიანებს მეცნიერებას, მმართველობით ხელოვნებას, ნოუ-ჰაუს. 

პრაქტიკულ და თეორიულ გამოცდილებებს. 

საჯარო მმართველობის ეფექტიანი/ეფექტური საგანმანათლებლო 

პროგრამა მნიშველოვან როლს თამაშობს მააღლკვალიფიციური პერსონა-

ლის მომზადებაში, რომლებსაც საშუალება ეძლევათ დასაქმდნენ საჯარო 

სამსახურში ასევე მმართველობითი სფეროების სხვადასხვა რგოლებში და 

საჯარო მმართველობის პროგრამის მეშვეობით შეიძინონ ის ყველა უნარი, 

რომელიც სათანადო ცოდნას მისცემს მათ განახორციელონ დემოკრატიული 

სახელმწიფოს  მშენებლობისთვის საჭირო ქმედებები. 

პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი საქართვე-

ლო კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე, რომელთა შორისაც ერთ-

ერთია საჯარო დაწესებულებების საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკა-

ციის (როგორც უკუკავშირის კომპონენტის) განვითარება. 

ამისათვის საჯარო დაწესებულებებში უნდა არსებობდეს შესაბამისი 

კვალიფიკაციის სპეციალისტებით დაკონპლექტებული საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების ქვედანაყოფები, რომელთაც უნდა უზრუნველჰყონ 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა. 

ჩატარებულმა კვლევის მიზანია მკაფიო გახადოს, საჯარო მმართვე-

ლობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გადამკვეთი, არჩევითი 

მოდულის არსებობის აუცილებლობა, რომელი მოდულიც ხელს შეუწყობს 

მომავალი ზემოაღნიშნული ქვედანაყოფებში დასაქმებულთა პროფესიონა-

ლიზმის ზრდას, მომავალი წარმატებული სახელმწიფო ლიდერების 

აღზრდას და საბოლოო ანგარიშით საქართველოს დემოკრატიულ ტრან-

სფორმაციას. 

ჩატარებული კვლევები მოიცავდა: 

 საქართველოში არსებული ყველა იმ უნივერსიტეტსის საჯარო 

მმართველობის სასწავლო პროგრამის შესწავლასა და შედარებას, 
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სადაც ამჟამად საჯარო მმართველობა ისწავლება; 

 საქართველოში არსებული ყველა იმ უნივერსიტეტის საზოგადო-

ებრივი ურთიერთობების სასწავლო პროგრამის შესწავლასა და 

შედარებას, სადაც ამჟამად საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

ისწავლება; 

 ამერიკული და ევროპული მოწინავე უნივერსიტეტების საჯარო 

მმართველობის სასწავლო პროგრამის შესწავლასა და შედარებას 

სადაც ამჟამად საჯარო ( სახელმწიფო) მართვა ისწავლება; 

 ამერიკული და ევროპული მოწინავე უნივერსიტეტების საზოგა-

დოებრივი ურთიერთობების სასწავლო პროგრამის შესწავლასა 

და შედარებას სადაც ამჟამად საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

ისწავლება; 

 ქართული და უცხოური უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო 

პროგრამების შესწავლისა და შედარების შემდგომ, შემუშავდა 

საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობის 

გადამკვეთი მოდული, რომელიც შესაძლოა  იყოს არჩევითი; 

 შემუშავდა სპეციალური კითხვარი საჯარო მმართველობის და 

საზოგადოებრივი ურთიერთობის პროგრამების სტუდენტთათ-

ვის, რათა მომხდარიყო კვლევა მათი წინასწარი განწყობისა 

ახალი, არჩევითი მოდულის სასწავლო პროგრამაში შესაძლო 

დამატებასთან დაკავშირებით, რათა ნებისმიერი მოსალოდნელი 

(შესაძლო) ცვლილება იყოს მათი სურვილებისა და მოთხოვნი-

ლებებისთანხვედრაში. 

კვლევის ობიექტი: საჯარო მმართველობის ინსტიტუტები/მათი 

საზოგადოებასთან ურთიერთობების დანაყოფები. 

კვლევის საგანი: საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დონე/ინტენ-

სიურობა/ხარისხი. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტა-

ციო ნაშრომის – „საჯარო მმართველობის ინსტიტუტების საზოგადოებას-

თან კომუნიკაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის“ – თეორიული და 
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მეთოდოლოგიური საფუძველია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების 

ფუნდამენტური ნაშრომები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

მასალები, საქართველოს კანონები, საჯარო მმართველობის ქართული და 

უცხოური უნივერისტეტების საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები. 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში არსებული პრობლემები 

ძირითადად განპირობებულია საჯარო მმართველობის სათანადოდ 

მომზადებულ სპეციალისტთა უკმარისობით და, როგორც შედეგი,საჯარო 

მმართველობის პროცესში საჯარო მმართველობის თეორიის მეცნიერულად 

და პრაქტიკულად უკვე მრავალგზის დადასტურებული მიღწევებისა და 

ეფექტიანი საჯარო მმართველობის მიზნით შემუშავებული რეკომენდა-

ციების ფაქტობრივი იგნორირებით.  

საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამა მნიშველოვან 

როლს თამაშობს მააღლკვალიფიციური კადრების მომზადებაში, რომლებ-

საც საშუალება ეძლევათ მნიშველოვანი, თეორიული თუ პრაქტიკული 

ცოდნის მიღების შემდგომ დასაქმდნენ საჯარო სამსახურებში, ასევე 

მმართველობითი სფეროს სხვა რგოლებში. 

დღეს საჯარო მმართველობის სპეციალობა საკმაოდ მოთხოვნადია 

არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ის მიზნად ისახავს 

მისცეს მომავალ საჯარო მოხელეებს, ლიდერებს დასახული მიზნების 

მისაღწევად მთავარი კომპონენტებისა და საკითხების გამოყოფის უნარი. 

ასევე უზრუნველჰყოს მომავალი საჯარო მოხელეები, ლიდერები სტრატე-

გიული და მიმდინარე დაგეგმვის პრონციპების ცოდნით. სააბოლოო ჯამში 

კი მისცეს მათ ცოდნა თუ როგორ გამოიყნონ ეს ცოდნა მათ პრაქტიკულ 

საქმიანობაში.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საჯარო მმართველობის პროგრამამ 

სასურველია კურსდამთავრებულებს შესძინოს არაორდინალურ გარემოში 

ოპერატიულად მოქმედების უნარჩვევები, ასევე ქვეყნის წინაშე მდგარი 

პრობლემების კომპლექსურად გადაწყვეტისათვის, კანონშემოქმედებით 

საქმიანობაში მონაწილეობისათვის მზადყოფნა.  

სასურველია კურსი მიზნად ისახავდეს მისცეს მომავალ ხელმძღვა-
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ნელს, მმართველს ისეთი მნიშველოვანი ღირებულებები, როგორიცაა 

დემოკრატიული პრინციპების მიმართ ერთგულება, სახელმწიფოს პროგ-

რესისა და ერთიანობისათვის მუდმივი ზრუნვა. ასეევე აღსანიშავია , რომ 

მათ უნდა ჰქონდეთ ისეთი ღირებულებები, როგორიცაა უკომპრომისობა 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვის საქმეში, ადამიანის, 

როგორც უმაღლესი ღირებულების პატივისცემა.  

ასევე უნდა ითქვას ,რომ საჯარო მმართველობის პროგრამის მიზანია 

მისცეს კურსდამთავრებულებს ცოდნა იმის შესახებ თუ როგორ დაამყარონ 

ეფქტიანი და ეფექტური ომხრივი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, კოლე-

გებთან, დაინტერესებულ პირებთან, მიზანმიმართულად და არგუმენტი-

რებულად. მმართველებს უნდა ჰქონდეთ აუდიტორიისათვის გასაგები 

ენით გადაცემისა და მსმენელთა დარწმუნების უნარი. კომუნიკაციისას - 

ადამიანებთან ურთიერთობისას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბის ცოდნა. ამის განსახორცილებლად საქართველოს უნივერსიტეტები 

იყენებენ საერთო/მსგავს კურსებს, რომელთა შორისაა: „მოლაპარაკების 

ხელოვნება“, „საზოგადოებასთან ურთიერთობა“ ,„საჯარო გამოსვლის 

თანამედოვე ტექნოლოგიები“. ეს ხელს უწყობს სტუდენტებმა მიიღონ 

ცოდნა ეფექტიანი და ეფექტური კომუნიკაციის უნარების შესახებ, რაც 

უნდა ითქვას, რომ ერთ -ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასპექტია საჯარო, 

სახელმწიფო მმართველების, როგორც პროფესიონალებად ჩამოყალიბების 

პროცესში.  თუმცა შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ უკვე არსებული კურსები 

ორმხივი კომუნიკაციის სიღრმისეული უნარების ასათვისებლად და 

ეფექტიანი პოლიტიკური კომუნიკაციის საწარმოებლად საკმარისი არ არის. 

ეს მოსაზრება განხორციელებული კვლევის შემდგომ მეტად გამყარდა, 

კონკრეტულად კი როდესაც შედარება მოხდა საქართველოში არსებული 

საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამებს 

საზღვარგარეთის მოწინავე უნივერსიტეტებში არსებულთან. (იმ სასწავლო 

პროგრამებთან, რომლებიც დღეს უკვე აპრობირებლ სქემას წარმოადგენს 

მთელს მსოფლიოში და რომელთა გავლის შემდგომაც მსოფლიოს 

თანამედროვე , წარმატებული პოლიტიკური ლიდერები ჰყავს). 
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კვლევისას გამოიკვეთა რამოდენიმე საკითხი, მათ შორის პოლიტი-

კისა და მედიის ურთიერთგავლენა ( მედია გარემო,როგორ შეცვალა მედიამ 

პოლიტიკის აღქმა) დაპოლიტიკის /არჩევნებისგაშუქების როლი საჯარო 

მართვაში. კვლევამ აჩვენა რამდენად მნიშვნელოვან საკითხად მიაჩნიათ 

ამერიკაში და ევროპაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემების განხილვა და 

ანალიზი, მათი უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების წარმოჩენა, საარჩევ-

ნო სისტემებზე დაყრდნობით, პოლიტიკური პარტიების ანალიზი. ამომ-

რჩეველთა ქცევის განმაპირობებელი ფაქტორები და მათ გადაწყვეტილე-

ბაზე გავლენის მომხდენი ასპექტების განხილვა და რაც მთავარია ამ 

ყოველივეს მართებულად გაშუქება მედიაში.  

„საზოგადოებრივი აზრი და მისი გამოკითხვის მნიშვნელობა/ეფექ-

ტიანობა სახელმწიფო მართვაში“ასევე ერთ- ერთი ის კურსია , რომელიც 

საქართველოს უნივერსიტეტებისგან განსხავავებით, მსოფლიოს მოწინავე 

უნივერსიტეტების საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ეს კურსი ასევე აძლევს მომავალ ლიდერებს 

ინფორმაციას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის, ტაქტიკის 

შემუშავების, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და დაგეგმვის კამპანიების 

შესახებ. ამავდროულად, კვლევის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით 

სტრატეგიის შემუშავების უნარს, მათ შორის, საჯარო გამოსვლებისა და 

ქცევის, ეთიკისა და PR -ის მოდელების გათვალისწინებით. 

ნაშრომში კვლევის პროცესში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები : 

ანალიზის მეთოდი: სადისერტაციო ნაშრომში გაანალიზებულ და 

შესწავლილ იქნა საქართველოში არსებული საჯარო მმართველობისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყველა საუნივერსიტეტო სასწავლო 

პროგრამა, მათი სილაბუსები, ასევე ევროპული და ამერიკული უნივერ-

სიტეტების სასწავლო პროგრამები და მოხდა მათი შედარება. 

სტატისტიკური მეთოდები: ნაშრომში განხილული და შესწავლილ 

იქნა 2012 წლის, 2016 წლისა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მათი 

გაშუქების მონაცემების მიხედვით, რათა გამოგვეკვლია რა მდომარეობაშია 

მედია პოლარიზაცია, რამდენად იცავს მედია გაშუქების ბალანნსა და რამ-
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დენადაა მიუკერძოებული. გამოიყენება თუ არა დღეს, როგორც საზოგადო-

ებასთან ორმხირვი კომუნიკაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტად.  

 ასევე ნაშრომში გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევა-ინტერნეტ 

გამოკითხვა. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩატარდა საქართველოს 

მასშტაბით. კითხვარი შედგებოდა დახურული კითხვებისგან. სამიზნე 

ჯგუფს წარმოადგენდაიმ უნივერსიტეტების საჯარო მმართველობის საგან-

მანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც დღეს საქართველოს 

უნივერსიტეტებში საჯარო მმართველობის სპეციალობას ეუფლებიან. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: წარმოდგენილი ნაშრომის მეცნიე-

რული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: ნაშრომი საშუალებას გვაძლევს 

ახალი თავლით დანახული და გაანალიზებული სისტემა შეიქმნას. 

შესწავლილია და გაანალიზებულია საქართველოში არსებული ყველა 

საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საგანმანათ-

ლებლო პროგრამა. ასევე შესწავლილია მსოფლიო  მოწინავე უნივერსი-

ტეტების საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

საგანმანათლებლო  პროგრამები.  

პროგრამების შედარებისას გამოვლენილია საზღვარგარეთის უნივერ-

სიტეტებში არსებული საჯარო მმართვლობისა და საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების ე.წ. გადამკვეთი საგნები, რომლებიც დღეს საქართველოს 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამებში არ გვაქვს.  

დადგენილია, რომ რომ აპრობირებული სქემა, რომელიც წამყვან 

ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტში ძალიან მოთხოვნადი და პოპუ-

ლარულია, ნათელს ხდის რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საჯარო 

მმართველობის პროგრამაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის (და არა 

მარტო) კურსების ინტეგრირებას, რათა მეტად მყარი და სიღრმისეული 

ცოდნით უზრუნველჰყონ მომავალი მმართველები, პოლიტიკური ლიდე-

რები ორმხრივი კომუნიკაციის უნარების მნიშვნელობის, სოციალური გავ-

ლენის, მასების მართვის ფსიქოლოგიის, საზოგადოების აზრისა და მისი 

გამოკითხვის ეფექტიანობის, მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთგავლენის 

შესახებ. 
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გაზრდილია მაუწყებელთა პოლარიზაცია‐ტელესივრცე შესაძლოა 

ითქვას, რომ გახდა ორპოლუსიანი. 2012 , 2016 და 2020 წლის წინასაარჩევნო 

პერიოდზე მონიტირინგმა ნათლად აჩვენა რამდენად დარღვეულია თანა-

ბარი, ობიექტური გაშუქების ბალანსი, რაც თავისავად ზრდის პოლარიზა-

ციის შესაძლებლობას. მედიის პოლარიზაცია პირველ რიგში დემოკრა-

ტიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესს უშლის ხელს რადგან 

ბალანსი და მიუკერძოებლობა უმნიშველოვანესი ფაქტორია საქართველოს 

დემოკრატიული ტრანსფორმაციისთვის. 

რეკომენდებულია, მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ პრობლე-

მურ საკითხებთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია მედიამ გაშუქების დროს 

დაიცვას, კანონმდებლობით, მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით, ჟურნალის-

ტური ეთიკის ქარტიით და საერთაშორისო დოკუმენტებით დადგენილი 

არჩვნების გაშექების სტანდარტები: თანაბარი გაშუქება და ბალანსი. ასევე 

მნიშვნელოვანია, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს თანაბარი პირობები 

შეექმნათ.  

ამომრჩეველთა სრულფასოვანი ინფორმირებისთვის მნიშვნელოვანია 

მედიამ უზრუნველყოს წყაროების მრავალფეროვნება, რათა აუდიტორიას 

საკითხის მრავალმხრივი პერსპექტივა მიაწოდოს. გაშუქებისას გასათვა-

ლისწინებელია ოპოზიციური სპექტრის მრავალფეროვნება და მათი 

არაერთგვაროვანი პერსპექტივა. ერთი ოპოზიციური პარტიის პოზიციის 

მთელ ოპოზიციაზე განზოგადება შეცდომაში შემყვანი შეიძლება იყოს, თუ 

საკითხი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პარტიას არ შეეხება და განსახილველი 

თემისადმი ოპოზიციურ სპექტრშიც განსხვავებული მიდგომები არსებობს. 

ნაშრომი საშუალებას გვაძლევს ახალი თვალით დანახული და 

გაანალიზებული სისტემა შეიქმნას. ჩატარებულმა კვლევამ კი მკაფიო 

გახადა, საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გა-

დამკვეთი, არჩევითი მოდულის არსებობის აუცილებლობა, რომელი მოდუ-

ლიც ხელს შეუწყობს მომავალი ზემოაღნიშნული ქვედანაყოფებში 

დასაქმებულთა პროფესიონალიზმის ზრდას, მომავალი წარმატებული 

სახელმწიფო ლიდერების აღზრდას და საბოლოო ანგარიშით საქართველოს 
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დემოკრატიულ ტრანსფორმაციას. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში , რომ 

ავტორის რეკომენდაციები შესაძლოა გამოყენებულ იქნას საქართველოში 

არსებულ უნივერისტეტების საგანმანათლებლო პროგრამების კიდევ უფრო 

მეტად გასაუმჯობესებლად და მათი სრულყოფისათვის.  

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს შემდეგში : 

ცალკეულმა მოსაზრებებმა და შედეგებმა შესაძლოა დახმარება გაუწიოს 

დარგში მომუშავე სპეციალიტებს.  

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები: ყველაზე მნიშვნელოვანი 

სამეცნიერო დებულებები, შედეგები და დასკვნები წარმოდგენილია 

საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკულ კონფერენციებზე და სხვადასხვა 

სამეცნიერო ჟურნალში.სადისერტაციო თემის გარშემო გამოქვეყნებულია 

და კონფერენციებზე წარდგენილია 8 ნაშრომი. 

სადისერტაციო ნაშრომისმოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო 

ნაშრომი-„საჯარო მმართველობის ინსტიტუტების საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის“ მოიცავს 146 ნაბეჭდ 

გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

დასკვნის და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან. მისი შინაარსი 

შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1.  საზოგადოებრივი  ურთიერთობების  როლი  საჯარო მმართველობაში 

1.1. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტების ფუნქციები 

საჯარო  სამსახურებში 

თავი 2. მედია, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელოვანი 

ბერკეტი 

2.1.  მედიის როლი თანამედროვე პოლიტიკაში 

2.2. 2012/2016/2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების 

მონოტორინგი/კვლევა 

2.3. მედიის პოლარიზაცია - როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს 
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მშენებლობის პროცესის  დამაბრკოლებელი 

თავი 3. ეფექტიანი საჯარო მმართველობის უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი 

საგანმანათლებლო  პროგრამების  მნიშვნელობა 

3.1.  კვლევა I / კვლევის შედეგები და მათი განსჯა 

3.2.  კვლევა II / კვლევის შედეგები და მათი განსჯა  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 
ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომში განისაზღვრა სახელმწიფო მართვისა (საჯარო მართვის) და 

საზოგადოებრივ  ურთიერთობათა ზოგადი ურთიერთმიმართების საკითხი 

და  პრაქტიკული მნიშვნელობა. აღნიშნული საკითხის კვლევის საწყის 

ეტაპზევე გამოიკვეთა აღნიშნული სპეციალობების ურთიერთგადაკვეთის 

საჭიროება, რაც აისახა პირველსავე პროსპექტუსში. შემდეგმა კვლევამ 

ცხადჰყო როგორც საჯარო მმართველობის (სახელმწიფო მართვის) ისე 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სპეციალობებზე „საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების საჯარო მმართველობაში“ გადამკვეთი მოდულის 

საჭიროება, როგორც საჯარო სექტორისთვის , ისე სტუდენტების მოლოდ-

ინიდან გამომდინარე საუნივერსიტეტო განათლებისთვის. აღნიშნული 

მიგნების შესამოწმებლად ჩატარებულ იქნა კვლევა. შესწავლილ იქნა და 

შეედარა ერთმანეთს ყველა ქართული უნივერსიტეტის საჯარო მმართვე-

ლობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების საგანმანათლებლო პროგ-

რამები მსოფლიოს წამყვანი რეიტინგული უნივერსიტეტების ანალოგიურ 

რაოდენობასთან, რის საფუძველზეც დადგინდა სხვაობა, რომელიც 

ადასტურებდა ნაშრომის მიგნების მართებულობას, რამაც საბოლოოდ 

ჩამოაყალიბა კვლევის შემდგომი მიმართულება, მიზნები და 

ამოცანები.მიღებული მონაცემების დამუშავების პერიოდში მოხდა კვლევის 

ობიექტში მომხდარი ცვლილებების ასახვა საბოლოო ნაშრომში. ასე, 

მაგალითად - მესამე კოლოკვიუმში აისახა მეორე კოლოკვიუმის შემდგომ 

განხორციელებული ცვლილებები, ხოლო ფინალურ ნაშრომში მესამე 
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კოლოკვიუმის მერე განხორციელებული ცვლილებები, რაც მეტად 

აძლიერებს ნაშრომის თეორიულ საფუძვლებს. აღნიშნული კვლევის 

საფუძველზე დადგინდა საგნების სპექტრი, რომლებიც ისწავლება მსოფ-

ლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების საჯარო მმართველობის პროგრამების 

ფარგლები  და რომელთა სწავლების შესაძლებლობა ქართულ უნივერსი-

ტეტბს აქვს და ასევე საქართველოში მოქმედი საჯარო მმართველობისა და 

საზოგადობრივი ურთიერთობების სტუდენტებთან გამოვლინდა აღნიშნუ-

ლი გადამკვეთი მოდულის არსებობის აუცილებლობა. 

ნაშრომის შესავალში დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, დასახუ-

ლია კვლევის მიზანი, ამოცანები, საკვლევი საგანი და მეთოდები. წარმოდ-

გენილია თემის პრაქტიკული მნიშვნელობა, ნაჩვენებია რა მნიშვნელობა 

აქვს PR-სსაჯარო მმართველობაში. რა ფუნქცია და შესაძლებლობები აქვს 

მას ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში.  

ნაშრომის პირველ თავში: საუბარია იმაზე, რომ ძნელი განსასხვავებე-

ლია, პოსტსოციალური ტრანსფორმაცია საქართველოში შეფერხებულია 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროს იგნორირების გამო, თუ 

პოსტსოციალური ტრანსფორმაციის იგნორირების გამო არის შეფერხებული 

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფერო. ამ თავში ხაზგასმულია მსგავ-

სი სამსახურების მეცნიერული საფუძველი და თითოეული მიზნის, 

ფუნქციისა და ამოცანის განმარტებით ნაჩვენებია მუშაობის ობტიმიზაციის, 

ეფექტიანობის და დროულობის შესაძლებლობა. ჩამოყალიბებულია „საზო-

გადოებასთან ურთიერთობების“ კონცეფცია, PR-ის მიზნები, მართვის 

მეთოდოლოგია, PR-ქმედებები და ტექნოლოგიები, საშუალებები და 

მეთოდები. ასევე მოცემულია PR დეპარტამენტში შიდა სტრუქტურული 

დაყოფის მაგალითი, რომელშიც თითოეულ დანაყოფს აქვს თავისი 

მკვეთრად განსაზღვრული ფუნქცია. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია მედიის, როგორც საზოგადო-

ებასთან ურთიერთობის მნიშვნელოვანი როლი  ქვეყნის დემოკრატიული  

განვითარების პროცესში. საუბარია იმაზე,თუ რამდენად მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს მედია ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადე-
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ბების საზოგადოებამდე მიტანის თვალსაზრისით. მედია უნდა იყოს 

დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი, ობიექტურად უნდა აშუქებდეს მის 

მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. ადგილი არ უნდა ჰქონდეს ინფორმაციის 

დამახინჯებას, რაც სამწუხარო რეალობაა დღევანდელ ეპოქაში. მედიის 

მთავარი როლი, როგორც აღვნიშნეთ არის ის, რომ ობიექტური ინფორმაცია 

მიაწოდოს საზოგადოებას, თავის მხრივ კომუნიკაცია ეფექტიანი რომ იყოს 

აუცილებელია უკუკავშირი საზოგადოების მხრიდანაც, მედია ვალდებუ-

ლია საზოგადოების გულისტკივილი, პრობლემები მიიტანოს ხელისუფლე-

ბამდე, რათა შესაძლებელი იყოს აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა. 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რამდენად მიკერძოებულია მედია 

დღეს და როგორ არათანაბრად ნაწილდება საეთერო დრო.შესწავლილ იქნა  

2012/2016/2020 საპარლამენტო არჩევნების მონაცენები. მოცემული მონაცე-

მები გამოყენებულ იქნა ჩვენს მიერ ჩატარებულ კვლევაში.  კვლევა განხორ-

ციელდა სამი წლის საპარლამეტო არჩევნების მონაცემების შედარების 

შედეგად (2012,2016 და 2020 საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების  

მონაცემები) , რათა შესაძლებელი გამხდარიყო  თუ რამდენად შეიცვალა 

მედიის დამოკიდებულება პოლარიზაციის კუთხით. მოსაზრება, რომელიც 

არსებობს მედიის დაუბალანსებულობასთან დაკავშირებით, შეესაბამება თუ 

არა რეალობას. სამივე საპარლამენტო არჩევნების მიხედვით, კვლევაში 

გამოყენებულ იქნა ხმების რაოდენობის მიხედვით, ორი ყველაზე რეიტინ-

გული პარტია-ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. კვლევა  

განხორცილედა 10 სატელევიზიო არხის მიხედვით: 

 საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

 იმედი 

 რუსთავი 2 

 ტვ პირველი 

 მთავარი არხი 

 აჭარის ტელევიზია 

 კავკასია 

 მაესტრო 
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 ფორმულა 

 Pos tv  

დადგინდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელიც კი, რომელსაც 

ალბათ ყველაზე მეტად მოეთხოვება ბალანსის დაცვა ,  ამჟღავნებს 

ხელისუფლების მიმართ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას. კველვამ ნათ-

ლად აჩვენა, რამდენად შეცვლილია მდგომარეობა 2012  წლის შემდგომ. 

მოცემული მონაცემებით , შესაძლებელია ითქვას, რომ ყველა არხის მონაცე-

მებით, პარტიებს შორის ყველაზე მეტი დრო დაეთმო „ქართულ ოცნებას“ 

და „ნაციონალურ მოძრაობას“, რაც პირველ რიგში აჩვენებს მედიის 

პოლარიზაციის არსებობას საქართველოში. ყველაზე მაღალი გაშუქების 

მაჩვენებელი სამივე წლის (2012/2016/2020) წინასაარჩევნო პერიოდში 

სწორედ ამ ორ პარტიას აქვს. სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ გაშუქების 

ბალანსის დაცვა, 2012 წლის შემდგომ, დღეს ბევრად არასახარბიელო 

მდგომარეობაშია.  

მონიტორინგის პერიოდში გამოიკვეთა, რომ წინასაარჩევნო მედიაგა-

რემო მკვეთრად პოლარიზებული გახდა განსაკუთრებით 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ. მაუწყებელთა ერთი ნაწილი ხელი-

სუფლებისადმია მიკერძოებული, მეორე კი ოპოზიციისადმი. სამწუხაროდ 

ხშირია ბალანსის დარღვევის და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცე-

ლების ფაქტები. კვლევაზე დაყრდნობით შესაძლოა ითქვას, რომ მედია 

დღეს  არღვევს თანაბარად და სამართლიანად გაშუქების პრინციპს. არღვევს  

ბალანსს რაც პირველ რიგში ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს. 

ყველა არხის მონაცემებით, პარტიებს შორის ყველაზე მეტი დრო დაეთმო 

„ქართულ ოცნებას“. ეს უკვე მანიშნებელია იმისა რომ, მედია დღეს არაა 

დამოუკიდებელი, რაც უარყოფითად შესაძლოა აისახოს სახელმწიფოსა და სა-

ზოგადოებას  შორის ორმხრივი, ეფექტიანი კომუნიკაციის გაძლიერებაზე. 

ნაშრომის მესამე თავში განხილულია კვლევები, რომელიც დაკავში-

რებულია საქართველოს, ამერიკული და ევროპული უნივერსიტეტების 

საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებით.  

ჩატარებული კვლევები  მოიცავდა: 
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 საქართველოში არსებული ყველა იმ უნივერსიტეტსის საჯარო 

მმართველობის  სასწავლო პროგრამის შესწავლასა და შედარებას, 

სადაც ამჟამად საჯარო მმართველობა ისწავლება; 

 საქართველოში არსებული ყველა იმ უნივერსიტეტის საზოგადოებ-

რივი ურთიერთობების სასწავლო პროგრამის შესწავლასა და შედა-

რებას, სადაც ამჟამად საზოგადოებასთან ურთიერთობა ისწავლება; 

 ამერიკული და ევროპული მოწინავე უნივერსიტეტების საჯარო 

მმართველობის სასწავლო  პროგრამის შესწავლასა და შედარებას 

სადაც ამჟამად საჯარო ( სახელმწიფო) მართვა ისწავლება; 

 ამერიკული და ევროპული მოწინავე უნივერსიტეტების საზოგა-

დოებრივი ურთიერთობების სასწავლო  პროგრამის შესწავლასა და 

შედარებას სადაც ამჟამად საზოგადოებასთან ურთიერთობა  ისწავ-

ლება; 

 ქართული და უცხოური უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო პროგ-

რამების შესწავლისა და შედარების შემდგომ, შემუშავდა  საჯარო 

მმართველობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობის გადამკვეთი 

მოდული , რომელიც  შესაძლოა    იყოს არჩევითი; 

 შემუშავდა სპეციალური კითხვარი საჯარო მმართველობის და საზო-

გადოებრივი ურთიერთობის პროგრამების სტუდენტთათვის, რათა 

მომხდარიყო კვლევა მათი წინასწარი განწყობისა ახალი, არჩევითი 

მოდულის სასწავლო პროგრამაში  შესაძლო დამატებასთან დაკავში-

რებით, რათა ნებისმიერი მოსალოდნელი (შესაძლო) ცვლილება იყოს 

მათი სურვილებისა და მოთხოვნილებების  თანხვედრაში. 

მოცემული მოდული კიდევ უფრო დაეხმარება სახელმწიფო მმარ-

თვლებს საზოგადოებასთან ორმხრივი, სრულყოფილი კომუნიკაციის 

საწარმოებლად, რადგან კვლევამ აჩვენა, რაოდენ წარმატებულია დღეს 

წამყვან ამერიკულ და ევროპულ უნივერსიტეტების მიერ შემუშავებული 

აპრობირებული სქემა, რომლითაც ხელძღვანელობს ისეთ უნივერსიტეტები, 

როგორიცაა : 

 Stanford University 
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 University of Oxford   

 Ohio University 

 University of Virginia 

 The Harvard Kennedy School 

 Villanova University (Philadelphia) 

 University of Birmingham ( UK) 

 The Open University (UK) 

 SDA Bocconi School of Management  (Milano, Italy) 

 Central European University (Vienna,Austria) 

 University of Michigan – Dearborn 

 University of Arizona 

 American University Washington DC 

 Corvinus University of Budapest 

 The Bush School , Texas 

 ETH-Zurich -Swiss Federal Institute  of Technology 

ქართული , ევროპული და ამერიკული უნივერსიტეტების სასწავლო 

პროგრამების შესწავლისა და განხილვის შემდეგომ  გადამკვეთი , არჩევითი 

მოდულის რეკომენდირებული კურსები: 

 ეფექტიანი და ეფექტური პოლიტიკური კომუნიკაცია (მოლაპარა-

კების ხელოვნება) 

 პოლიტიკური კომუნიკაცია კრიზისულ სიტუაციებში  

 საზოგადოებრივი აზრის ობიექტური კვლევების მნიშვნელობა 

 პოლიტიკური სპინი  

 საზოგადოებრივი ურთიერთობები/პროპაგანდა;  განსხვავება  (საზო-

გადოებასთან ურთიერთობა ) 

 ზოგადი ფსიქოლოგია ( ფსიქოლოგია) 

 სოციალური  ფსიქოლოგია/ საზოგადოებრივი აზრის მართვა 

 ფსიქოლოგია საზოგადოებრივ ურთიერთობებში და საჯარო უწყებე-

ბის პრესსამსახურების ეფექტიანობა 

 მედია გარემო და პოლიტიკასთან ურთიერთდამოკიდებულება 

https://www.shortcoursesportal.com/universities/655/corvinus-university-of-budapest.html
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 სოციალური მედიის როლი თანამედროვე პოლიტიკაში 

 საჯარო გამოსვლის თანამედროვე ტექნოლოგიები 

 საქმიანი ურთიერთობები 

ამავე თავში მოცემულია კვლევა II, კვლევის მეთოდად შერჩეულ იქნა 

რაოდენობრივი კვლევა. ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 

თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველს წარმოადგენს, 

რამდენადაც ის საუკეთესო გზაა საზოგადოების წევრების საჭიროებებისა 

და მისწრაფებების გამოსავლენად. 

ჩატარებულიკვლევა დაგვეხმარა იმის გარკვევაში თუ როგორია 

საქართველოს უნივერსიტეტების  საჯარო მმართველობის საგანმანათლებ-

ლო პროგრამის სტუდენტების დამოკიდებულება , მოლოდინი და სურვი-

ლი შესაძლო საჯარო მმართველობისა და საზოგადოებრივი ურთიერთო-

ბების გადამკვეთი არჩევითი  მოდულის შესახებ. საინტერესოა რამდენად 

იცნობენ საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებს, 

სწავლის დაგეგმილ/სავარაუდო შედეგებს და დასაქმების სფეროებს ; 

სწავლის შედეგები შეესაბამება თუ არა მათ მოლოდინებს; და ზოგადად 

სასურველი იქნებოდა თუ არა საჯარო მმართველობისა და საზოგადოე-

ბასთან ურთიერთობის გადამკვეთი, არჩევითი მოდულის შექმნ 

აუნივერსიტეტის  სასწავლო პროგრამაში. 

სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა  იმ უნივერსიტეტების საჯარო მმარ-

თველობის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, რომლებიც დღეს 

საქართველოს უნივერსიტეტებში  საჯარო მმართველობის სპეციალობას 

ეუფლებიან. 

გამოკითხული საჯარო მმართველობის სპეციალობის სტუდენტთა 

უმრავლესობა, დაახლოებით 83.93% (925 სტუდენტი) თვლის, რომ სასურ-

ველია ლიდერი ფლობდეს სრულყოფილ ინფორმაციას საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და პროპაგანდის განსხვავების შესახებ და იმავე რაოდე-

ნობას მიაჩნია, რომ სასურველია პოლიტიკური კომუნიკაციის უნარების  

ცოდნა საჯარო მმართველობის სპეციალისტისათვის. 

საბოლოოდ, შესაძლოა ითქვას, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობას 
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მიაჩნია, რომ სასურველი იქნებოდა  საჯარო მმართველობისა და საზო-

გადოებასთან ურთიერთობის გადამკვეთი, არჩევითი მოდულის შექმნა 

უნივერსიტეტის  სასწავლო პროგრამაში. 

რეკომენდაცია, რომელიც გამომდინარეობს ამ კვლევიდან, პრაქტი-

კულად უკვე აპრობირებულია წამყვან უნივერსიტეტებში. 

 

დასკვნა 

აღნიშნული კვლევის საფუძველზე დადგინდა : 

 საგნების სპექტრი, რომლებიც ისწავლება მსოფლიოს წამყვანი 

უნივერსიტეტების საჯარო მმართველობის პროგრამების ფარგლებში  

და რომელთა სწავლების შესაძლებლობა ქართულ უნივერსიტეტებს 

აქვს (ვინაიდან სხვა პროგრამებზე ეს საგნები უკვე ისწავლება) მაგრამ 

არ ისწავლება. 

 საქართველოში მოქმედი საჯარო მმართველობისა და საზოგადობ-

რივი ურთიერთობების სტუდენტებთან გამოვლინდა აღნიშნული 

გადამკვეთი მოდულის არსებობის აუცილებლობა. 

 საჯარო, სახელმწიფო სამსახურების ეფექტიანობისათვის აუცილებე-

ლია  უკუკავშირის  რგოლის აქტიური გამოყენება  მმართველობაში. 

 კვლევამ მკაფიოდ აჩვენა რამდენად გაიზარდა მაუწყებელთა პოლა-

რიზაცია  ‐  ტელესივრცე შესაძლოა ითქვას, რომ გახდა  ორპოლუ-

სიანი. 2012, 2016 და 2020 წლის  წინასაარჩევნო პერიოდზე მონიტო-

რინგმა ნათლად აჩვენა, რომ ამ ხნის მანძილზე მათი უმრავლესობის 

სარედაქციო პოლიტიკა   განსხვავებული მიმართულებით ყალიბდე-

ბოდა და მკაფიოდ იკვეთებოდა ორი პოლუსი ‐  ხელისუფლებისა და 

ოპოზიციის სასარგებლოდ. მაუწყებლთა ერთი ნაწილი ხელისუფ-

ლების სასარგებლოდ იყო მიკერძოებული, მეორე კი  ‐ ოპოზიცი-

ისადმი. მედიის პოლარიზაცია პირველ რიგში დემოკრატიული 

სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესს უშლის ხელს რადგან ბალანსი 

და მიუკერძოებლობა უმნიშველოვანესი ფაქტორია საქართველოს 

დემოკრატიული ტრანსფორმაციისთვის. 
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რეკომენდაციები: მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ 

პრობლემურ საკითხებთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია მედიამ 

გაშუქების დროს დაიცვას, კანონმდებლობით, მაუწყებელთა ქცევის 

კოდექსით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიით და საერთაშორისო 

დოკუმენტებით დადგენილი არჩვნების გაშექების სტანდარტები: თანაბარი 

გაშუქება და ბალანსი. ასევე მნიშვნელოვანია, არჩევნებში მონაწილე 

სუბიექტებს თანაბარი პირობები შეექმნათ. ამომრჩეველთა სრულფასოვანი 

ინფორმირებისთვის მნიშვნელოვანია მედიამ უზრუნველყოს წყაროების 

მრავალფეროვნება, რათა აუდიტორიას საკითხის მრავალმხრივი პერსპექ-

ტივა მიაწოდოს. გაშუქებისას გასათვალისწინებელია ოპოზიციური სპექ-

ტრის მრავალფეროვნება და მათი არაერთგვაროვანი პერსპექტივა. ერთი 

ოპოზიციური პარტიის პოზიციის მთელ ოპოზიციაზე განზოგადება 

შეცდომაში შემყვანი შეიძლება იყოს, თუ საკითხი მხოლოდ ერთ კონკრე-

ტულ პარტიას არ შეეხება და განსახილველი თემისადმი ოპოზიციურ 

სპექტრშიც  განსხვავებული  მიდგომები არსებობს. 

საჯარო, სახელმწიფო სამსახურების ეფექტიანობისათვის აუცილებე-

ლია უკუკავშირის რგოლის აქტიური გამოყენება მართველობაში. 

მნიშვნელოვანია აკადემიურ სფეროში ჩატარებული კვლევებისა და 

სიახლეების რეკომენდაციების სახით საჯარო სამსახურებისათვის სისტემა-

ტიური მიწოდება და უმაღლესი სასწავლებლების მხირდან პარტნიორო-

ბისა და თანამშრომლობის შეთავაზება. 

ჩატარებული კველვის შემდგომ, შესაძლოა ითქვას, რომ აპრობირე-

ბული სქემა, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ამერიკულ და ევროპულ უნივერ-

სიტეტში ძალიან მოთხოვნადი და პოპულარულია, ნათელს ხდის რაოდენ 

დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო 

პროგრამაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის (და არა მარტო) კურსების 

ინტეგრირებას, რათა მეტად მყარი და სიღრმისეული ცოდნით უზრუნ-

ველჰყონ მომავალი  მმართველები, პოლიტიკური ლიდერები  ორმხრივი 

კომუნიკაციის უნარების მნიშვნელობის, სოციალური გავლენის, მასების 

მართვის ფსიქოლოგიის, საზოგადოების აზრისა და მისი გამოკითხვის 
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ეფექტიანობის, მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთგავლენის     შესახებ.     

საჯარო  მმართველობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

გადამკვეთი, არჩევითი მოდულის არსებობა ხელს შეუწყობს მომავალი 

ზემოაღნიშნული ქვედანაყოფებში დასაქმებულთა პროფესიონალიზმის 

ზრდას,მომავალი წარმატებული სახელმწიფო ლიდერების  აღზრდას და 

საბოლოო ანგარიშით საქართველოს დემოკრატიულ  ტრანსფორმაციას. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

26 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

 

კოლოკვიუმები: 

1. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში საჯარო 

მმართველობის დაწესებულებების საზოგადოებასთან ორმხრივი 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა  

2. ეფექტიანი საჯარო მმართველობის უზრუნველსაყოფად, შესაბამისი                                        

საგანმანათლებლო პროგრამების მნიშვნელობა 

3. საჯარო მმართველობის  და საზოგადოებრივი ურთიერთობების  

გადამკვეთი მოდულის მოლოდინი და აპრობაცია 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. იარღანაშვილი ხ. პოლიტიკისა და მედიის ურთიერთგავლენის 

მნიშვნელობა დემოკრატიისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)№1 

(57) 2021 წ.  /გვ.124- 130 

2. იარღანაშვილი ხ., ბაღათურია ო.  შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამების მნიშვნელობა  ეფექტიანი საჯარო მმართველობის 

უზრუნველსაყოფად. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)№1 (57) 2021 წ. / გვ.35-41 

3. იარღანაშვილი ხ. რიტორიკის მნიშვნელობა პოლიტიკური 

კომუნიკაციისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)№2 (58) 2021 წ. /გვ.112-

119 
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4. იარღანაშვილი ხ. საზოგადოებრივი აზრის ობიექტური კვლევების 

მნიშვნელობა ეფექტიანი მართვისთვის. სამეცნიერო ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)№3 

(59) 2021 წ. /გვ.30-37 

 

კონფერენციები: 

1. იარღანაშვილი ხ., ბაღათურია ო. საზოგადოებასთან ორმხრივი 

კომუნიკაცია, როგორც დემოკრატიის ერთ-ერთი ღირებულება. 

აბრეშუმის გზის  XV -ე დისტანციური საერთაშორისო კონფერენცია 

Silk Road 2020 Conference / International Black Sea University 

(ოქტომბერი, 2020წ) გვ. 349-358 

2.   იარღანაშვილი ხ. აუდიტორიის დარწმუნების მეთოდები 

პოლიტიკურ  კომუნიკაციაში რეიგანის მაგალითზე.XIII-ე  

საერთაშორისო კონფერენცია-  „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 

(ოქტომბერი, 2019 წ.  ) გვ. 199-208 

3. იარღანაშვილი ხ. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის 

პროცესში საჯარო მმართველობის დაწესებულებების 

საზოგადოებასთან ორმხრივი კომუნიკაციის მნიშვნელობა. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „გლობალიზაცია და 

ბიზნესის  თანამედროვე  გამოწვევები“ (მაისი, 2020 წ.) გვ.122-130 

4. იარღანაშვილი ხ. სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის ორმხრივი 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა.XIV-ე ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2020“    

(ნოემბერი, 2020 წ.) გვ 75-80 


