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აბსტრაქტი

ადრეული ქორწინება არის ოფიციალური ან არაოფიციალური კავშირი ორ ადამიანს შორის,
რომელთაგან ერთ-ერთი მაინც 18 წელზე ნაკლები ასაკისაა. ნაადრევ ქორწინებაზე მრავალი
ფაქტორი ახდენს გავლენას, როგორებიცაა: ტრადიციები, ნორმები, გენდერული უთანასწორობა,
ფინანსური მდგომარეობა, მარტოობისგან გაქცევის მცდელობა - განსაკუთრებით იმ ოჯახებში,
სადაც მშობლები განქორწინებულები არიან და/ან და-ძმის მოვლა უწევთ. წინამდებარე
კვლევის მიზანია იმის შესწავლა, თუ რა გავლენას ახდენს ნაადრევი ქორწინება განათლებასა და
კარიერულ წინსვლაზე. გამოკითხვა ჩატარდა 45 რესპონდენტთან (28 ქალი და 17 კაცი),
რომელთა საშუალო ასაკი 21 წელს შეადგენდა. კვლევა აჩვენებს, რომ ახალგაზრდა წყვილები
ნანობენ თავიანთ გადაწყვეტილებას და ამის მიზეზი მომავალი მეუღლის ინტერესების,
მატერიალური კეთილდღეობისა და ოჯახის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობაა. ნაადრევი
ქორწინება მათთვის განათლების მიღების ბარიერს წარმოადგენს, რაც კიდევ უფრო ამცირებს
მათი დასაქმების შესაძლებლობას. ახალგაზრდებს დადებითი დამოკიდებულება აქვთ
განათლების მიმართ, თუმცა სწავლის გაგრძელება რესპონდენტების მხოლოდ 1/5 მოახერხა.
რესპონდენტების 85% არ აქვს სამსახური, თუმცა მშობლებისგან იღებენ მნიშვნელოვან
ფინანსურ და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას. აღნიშნული ფაქტორი ახალგაზრდებს მშობლებზე
დამოკიდებულს ხდის. რაც შეეხება დანარჩენ რესპონდენტებს, მათ არ გააჩნიათ განათლების
მიღების კონკრეტული გეგმა. ამის მიუხედავად, უმეტესობას იმედი აქვს, რომ მომავალში
შეძლებს განათლების მიღებას და დასაქმებას. მოზარდების განათლებასა და კარიერულ
განვითარებასთან დაკავშირებული ბარიერის გადალახვისათვის მნიშვნელოვანია
ახალგაზრდების, მშობლების, ოჯახების და ზოგადად, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება
ადრეული ქორწინების რისკებთან, ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშირებით; ამის
განხორციელებაც შესაძლებელია შესაბამისი საინფორმაციო და დახმარების სერვისებით:
ქორწინებაში მყოფი ახალგაზრდების განათლებაში ჩართვით, დასაქმებისა და სოციალური
ინკლუზიის ხელშეწყობით.

საკვანძო სიტყვები: ნაადრევი ქორწინება, ახალგაზრდები, განათლება.

შესავალი

ნაადრევი ქორწინება კომპლექსური ფენომენია და მასზე მთელი რიგი ფაქტორები მოქმედებს,
მათ შორის გენდერული უთანასწორობა, სიღარიბე, ტრადიციები და დაუცველობა. ბევრ
ქვეყანაში, სადაც ბავშვთა ქორწინებაა გავრცელებული, გოგონებს ისე არ აფასებენ როგორც
ბიჭებს; მათ ხშირად ოჯახის ტვირთად მიიჩნევენ; ბავშვთა ქორწინება ხშირად თაობიდან
თაობაზე გადადის და კულტურულ ფენომენს წარმოადგენს; ღარიბი ოჯახებისთვის ადრეული
ქორწინება ხშირად ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საშუალებაა; იმ ქვეყნებში,
სადაც უსაფრთოების რისკი მაღალია, ადრეული ქორწინება ოჯახისათვის გოგონების დაცვის
ერთადერთი საშუალებაა.

ნაადრევი ქორწინება განსაკუთრებით ხშირი განვითარებად ქვეყნებშია, სადაც ურბანიზაციის
დონე დაბალია და საზოგადოება ძველ ტრადიციებს იცავს. ასეთი ქვეყნები ძირითადად აზიასა
და აფრიკაშია. ქორწინების დასაშვები ასაკი ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება, თუმცა ეს
პერიოდი 16-დან 20 წლამდე მერყეობს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით,
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ქორწინება დასაშვებია 18 წლის ასაკიდან, რადგან პირი არასრულწლოვნად (ბავშვად) სწორედ
ამ დრომდე ითვლება.

ექიმი-რეპროდუქტოლოგების მოსაზრებით, ფიზიოლოგიურად ადამიანის ორგანიზმი
ქორწინებისთვის შეიძლება მზად იყოს დაახლოებით 14-16 წლის ასაკში, მაგრამ მისი
სოციალური და ფსიქოლოგიური მომწიფება საკმაოდ დიდი ხნით ჩამორჩება ფიზიკურ
მომწიფებას.

ადრეული ქორწინება უკავშირდება ჯანმრთელობის რისკებს, განსაკუთრებით გოგონებს
შორის, კერძოდ ნაადრევ მშობიარობას, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, თუმცა ასევე
გასათვალისწინებელია ფსიქოლოგიურ, ემოციურ და სოციალურ განვითარებასთან
დაკავშირებული რისკებიც. ნაადრევი ქორწინება ასევე კარგ ფონს ქმნის ოჯახური
ძალადობისთვის. ცნობილია, რომ ძალადობის შემთხვევების დიდი ნაწილი სწორედ იმ
ოჯახებზე მოდის, რომლებიც ადრეულ ასაკში დაქორწინდნენ. ზოგადად, ნაადრევი ქორწინება
არასასურველი მოვლენაა. წყვილი ხშირ შემთხვევაში არ არის მზად იმ
პასუხისმგებლობებისთვის, რასაც ოჯახის შექმნა ავალდებულებს. ხშირ შემთხვევაში ნაადრევ
ქორწინებას მოჰყვება განათლებისა და კარიერული განვითარების შეწყვეტა, იმედგაცრუება, და
მთელი რიგი სოციალური პრობლემები. ადრეულ ასაკში ქორწინებისას პრობლემურია
გოგონების განვითარების ნაკლები პერსპექტივა. დაქორწინების შემდეგ სწავლის გაგრძელებას
გოგონები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახერხებენ, თუ მეუღლის ოჯახისთვის სწავლა არის
პრიორიტეტული.

2013 წლის მონაცემების თანახმად, საქართველო მე-2 ადგილს იკავებდა მოლდოვას შემდეგ,
გოგონათა ადრეული ქორწინების მიხედვით. საქართველოში 20-დან 24-წლამდე გოგონების
19% 18 წლის ასაკამდეა დაქორწინებული

გაეროს მოსახლეობის 2017 წლის კვლევის მიხედვით, რომელიც საქართველოში 12-34 წლის
ასაკის 324 რესპონდენტთან ჩატარდა, 20-24 წლის ასაკის ქალთა 14%-მა ოჯახი 18 წლის ასაკამდე
შექმნა. ვაჟებში ხუთჯერ უფრო ნაკლებია ადრეული ქორწინების შემთხვევები. ადრეული
ქორწინების საქართველოს მაჩვენებელი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. თუმცა, იმის
გამო, რომ ადრეული ქორწინება ხშირად არ არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული, არ
არსებობს ზუსტი სტატისტიკა. ამდენად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს რიცხვი გაცილებით
მაღალია (გაეროს მოსახლეობის ფონდი, 2017). საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2015 წელს 611 არასრულწლოვანი პირის ქორწინება
დარეგისტრირდა, ხოლო 2014 წელს - 665. მოცემული მაჩვენებლებიდან, 95%-ის შემთხვევაში,
არასრულწლოვანი გოგო იყო.

სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით (2012) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მონაცემებით, 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე, საჯარო და კერძო
სკოლებში, საბაზისო საფეხურის დასრულებამდე, 7 367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება,
რისი მიზეზიც, უმრავლეს შემთხვევაში, ადრეული ქორწინება გახდა. განათლების შეწყვეტის
მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალი იყო ქვემო ქართლის რეგიონში. საქართველოში 2017
წელს 75–მა მოზარდმა სწავლა ქორწინების გამო შეწყვიტა, ხოლო 835 არასრულწლოვანი კი
მშობელი გახდა, ნათქვამია საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში.
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2016 წლის პირველი იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეული
პირების ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. კანონმდებლობაში ეს ცვლილება
გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხრის კომიტეტის (CEDAW) რეკომენდაციის
გათვალისწინებით იქნა მიღებული. 2017 წლის იანვრიდან 18 წლამდე პირთა ქორწინება
კანონით სრულად აიკრძალა.

ნაადრევი ქორწინება საქართველოში არ არის დაკავშირებული მხოლოდ ტრადიციებთან და
ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფებთან, როგორც ეს ადრე იყო მიჩნეული. ეს მთელს ქვეყანაში
საკმაოდ გავრცელებული ფენომენია.

საქართველოში მწირია ადრეული ქორწინების მიზეზების, მასშტაბებისა და შედეგების
შესასწავლად ჩატარებული კვლევები. ამის მიზეზად შეიძლება მივიჩნიოთ დიდი ხნის
განმავლობაში ამ პრობლემის უხილაობა და სტატისტიკური მონაცემების სიმწირე. არსებული
კვლევები ძირითადად შეეხება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და ადამიანის უფლებებს,
თუმცა ნაადრევი ქორწინების შედეგები მხოლოდ ამ საკითხებით არ ამოიწურება. ამდენად
მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ არა მარტო რეპროდუქციულ ასპექტებზე, არამედ
ნაადრევი ქორწინების როგორც ბარიერის მნიშვნელობაზე ახალგაზრდების განვითარებისთვის.

ლიტერატურის მიმოხილვა

უკანასკნელ პერიოდში ადრეული ქორწინების მაჩვენებლი შემცირდა, თუმცა ბევრ
განვითარებად ქვეყანაში ეს ნელი პროცესია; 2017 წელს 20-24 წლის ასაკის 70 მილიონი ქალი
ქორწინებაში 18 წლამდე იმყოფებოდა (Mahato, 2016). განვითარებად ქვეყნებში ყოველი შვიდი
გოგონადან 1 ქორწინდება 15 წლამდე ასაკში (Rodgers, 2012). ნიგერიაში ადრეული ქორწინების
მაჩვენებელი 75%-ს აღწევს, ჩადსა და ცენტრალური აფრიკის რესუბლიკაში 68%–ს,
ბანგლადეშში – 66%–ს (Ahmed 2015).

კვლევები ადასტურებს, რომ ნაადრევი ქორწინება ქორწინებაში მყოფი პირებისთვის,
განსაკუთრებით ქალისთვის, თითქმის ყოველთვის შეიცავს სოციალურ-ეკონომიკურ რისკებს;
ზოგადად, მსოფლიოში ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონების რაოდენობა გაცილებით მეტია
ვიდრე ბიჭების. ადრეული ქორწინება ქალების უფლებების დარღვევად და დისკრიმინაციის
საფუძვლად განიხილება (Hervish & Feldman-Jacobs, 2011). ნაადრევი ქორწინება შეიძლება
ძალადობად ჩაითვალოს, რადგან არასრულწლოვანი ვერ მიიღებს ინფორმირებულ
გადაწყვეტილებას; განსაკუთრებით, თუ ქორწინება ხდება იძულებით ან გარიგებით.

მიუხედავად იმისა, რომ გოგონები უფრო მოწყვლადები არიან ადრეული ქორწინების მიმართ,
ვიდრე ბიჭები, ადრეული ქორწინების უარყოფითი გავლენა მხოლოდ მათზე არ ვრცელდება,
არამედ გაცილებით ფართოა და ოჯახსა და თემსაც მოიცავს.

ადრეული ქორწინება ამცირებს განათლებაზე ხელმისაწვდომობას და ამდენად, დასაქმების
შესაძლებობასაც. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ადრეული ქორწინება დადებითად უკავშირება
გოგონების განათლების შეწყვეტას; რაც უფრო მაღალია გოგონების განათლების დონე, მით
უფრო ნაკლებია ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი. ადრეული ქორწინებისას განათლების
მიტოვება ისეთი ფაქტორებით არის განპირობებული, როგორიცაა ოჯახური ვალდებულებების
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ზრდა, ბავშვის მოვლა (Nour, 2009), სოციალური ფაქტორები - გენდერული სტერეოტიპები და
ნორმები. ზოგადად, ადრეული ქორწინება სოციალურ მოწყვლადობას უწყობს ხელს.

განათლების ხელმისაწვდომობა მჭიდროდ უკავშირდება დასაქმებას; დასაქმებისათვის საჭირო
უნარებისა და კომპეტენციების ნაკლებობის გამო ადრეულ ასაკში დაქორწინებულ მოზარდებს
სტაბილური და კარგად ანაზღაურებადი სამსახურის შოვნა უჭირთ; მათი შემოსავალი მწირი და
არასტაბილურია. შესაბამისად, ისინი ეკონომიკური პრობლემების წინაშე დგებიან, რაც მათ
სხვებზე დამოკიდებულებს ხდით.

განათლება ხელს უწყობს არა მხოლოდ კომპეტენციების განვითარებასა და დასაქმებას.
განათლება უმნიშვნელოვანესია სოციალური უნერებისა და ადამიანური კაპიტალის
განვითრებისთვისაც. განათლება ადამიანს ეხმარება მაღალი თვითშეფასების,
თვითეფექტურობის, თვითკონტროლის განვითარებაში. განათლებული ახალგაზრდები მეტად
მონაწილეობენ უჯახში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და საკუთარ ცხოვრებაზე მეტი
კონტრლი აქვთ.

ბევრ ქვეყანაში ადრეული ქორწინება სიღარიბესთანაც ასოცირდება. ეს ძირითადად
გამოწეუულია მრავალშვილიანობით, უმუშევრობითა და ოჯახის ნაკლები შემოსავლით (Sach,
2005). ადრეულ ქორწინებასა და სიღარიბეს შორის გამაშუალებელი ცვლადი კვლავ
განათლების დაბალი დონეა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც დასაქმებაზე (Malhotra
and Mather, 1997), ისე ოჯახის დაგეგმვაზე.

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანია, შევისწავლოთ ადრეული ქორწინების გავლენა განათლებასა და კარიერულ
განვითარებაზე საქართველოში. კონკრეტულად:

 რამდენად წარმოადგენს ადრეული ქორწინება განათლების მიღებისა და კარიერული
განვითარებისათვის ბარიერს.

 როგორი დამოკიდებულება აქვთ ახალგაზრდებს განათლების მიმართ

 რა მექანიზმებს იყენებენ ახალგაზრდები განათლების მიღების გასაგრძელებლად

კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებული როგორც
ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დოკუმენტები, ლიტერატურა და სტატისტიკური
მონაცემები. ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ ჩატარდა ქ. თბილისში 45
რესპონდეტთან, რომელთაც ოჯახი 18 წლამდე შექმნეს; მათგან 28 ქალი იყო და 17 – კაცი;
საშუალო ასაკი 21 (მინიმალური 19, მაქსიმალური 24). კვლევა ჩატარდა 2018 წლის მაისი-
ივნისის თვეში სპეციალურად შედგენილი კვლევის ინსტრუმენტის გამოყენებით. კვლევაში
გამოყენებული იყო “თოვლის გუნდა” შერჩევის მეთოდი; კვლევა არ არის რეპრეზენტატული
შერჩევის ზომის სიმცირისა და გეოგრაფიული განაწილების გამო.

საველე სამუშაოების შემდეგ განხორციელდა მონაცემების შემოწმება, კოდირება, SPSS 28-ის
წინასწარშექმნილ ბადეში შეტანა და დამუშავება (ერთ და ორგანზომილებიანი სტატისტიკური
ანალიზის მეთოდების გამოყენებით). მცირე ზომის შერჩევის გამო (45 ადამიანი) ანალიზში
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მოცემული პროცენტული მაჩვენებლები მოყვანილია ტენდენციების გამოსავლენად და არ არის
რეპრეზენტატული კვლევის სამიზნე ჯგუფისთვის.

ქორწინების მიზეზები და ქორწინებით კმაყოფილება

კვლევაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ადრეული ქორწინების მიზეზებისა და
ქორწინებით კმაყოფილების კვლევას. კვლევაში გამოვლინდა ადრეულ ასაკში დაქორწინების
შემდეგი მიზეზები: ნორმები, რომლებიც ახალგაზრდებს უზღუდავს შესაძლებლობას
თავისუფლად შეხვდნენ მეგობარ გოგოს/ბიჭს (49%); ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების
მოლოდინი (36%), მარტოობისგან გაქცევის მცდელობა - განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, სადაც
მშობლები განქორწინებულები არიან და/ან და-ძმის მოვლა უწევთ (24%).

კვლევის მიხედვით დაოჯახებამდე წყვილებს ხანმოკლე ურთიერთობები ჰქონდათ;
რესპონდენტების 91% უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ დაოჯახებამდე საფუძვლიანად არ
იცნობდა მომავალ მეუღლეს, მის ყოველდღიურ გარემოს, ოჯახს, მეგობრებს, მის ცხოვრების
სტილს. ქორწინებამდე არც ერთ რესპონდენტს არ ჰქონდა მომავალ მეუღლესთან ინტიმური
ურთიერთობა, მათივე თქმით, ქართული ტრადიციებისა და ღირებულებებიდან გამომდინარე.

კვლევის მონაცემების თანახმად, რესპონდენტი გოგონების 76%-ს შეეზღუდა თავისუფლება;
ისინი ანგარიშვალდებულები გახდნენ პირველ რიგში ქმრებისა და დედამთილ-მამამთილის
წინაშე, თუმცა, ზოგადად ოჯახის სხვა წევრების წინაშეც. მათი თქმით, მშობლები უფრო
უგებდნენ და ანებივრებდნენ, ვიდრე ახალი ოჯახის წევრები.

არც ერთი რესპონდენტის სამომავლო გეგმაში ადრე დაოჯახება არ შედიოდა. 96%-ს არ ჰქონდა
ინფორმაცია ოჯახის დაგეგმვის ანდა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ; მათ
დაქორწინების გადაწყვეტილება მიიღეს დაუგეგმავად, სპონტანურად. ადრეულ ასაკში
ახალგაზრდები ვერ აცნობიერებენ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც ოჯახს ახლავს თან.
გარკვეული დროის შემდეგ კი ისინი ცალსახად აღნიშნავენ, რომ ეს ნაბიჯი ნაადრევი იყო მათ
ცხოვრებაში. რესპონდენტების უმრავლესობისთვის დაოჯახების შემდეგ მეუღლესთან
ურთიერთობები იქცა ყოველდღიურობად, ვალდებულებად; მათივე შეფასებით, წყვილი
განიცდიდა საერთო ინტერესების ნაკლებობას, მათთვის ოჯახური ცხოვრება იქცა
ვალდებულებად. ღია კითხვაზე თუ რამდენად გამართლდა მათი მოლოდინები,
რესპონდენტებმა შემდეგი პასუხები გასცეს: “სულ სხვა რაღაცას ველოდი! სად წავიდა ის
აღფრთოვანება არ ვიცი. არ მეგონა ჩვენ თუ ჩვეულებრივი წყვილი გავხდებოდით” (20 წლის,
გოგონა). “მეგონა ჩემს ქმარს კარგად ვიცნობდი, მაგრამ სულ სხვანაირად იქცევა როდესაც მის
ოჯახში ვართ! მალევე მივხვდი ამას. დედამისს ძალიან დიდ ყურადრებას უთმობს და
ყველაფერს უთანხმებს. მე მეორეხარისხოვანი ვარ ყველაფერში. ისე მინდა ცალკე ვიცხოვროთ,
მაგრამ ეს შეუძლებელია“ (22 წლის, გოგონა). გოგონების თქმით, ქმრები ამჟღავნებდნენ
უყურადღებობას მათ მიმართ. ურთიერთობების გაცივებაზე რესპონდენტების 75%-მა
მიუთითა.

რესპონდენტი გოგონები ვალდებულებებზეც ამახვილებენ ყურადღებას. მათ უძნელდებათ
ადაპტაცია, თავისუფალი “შეყვარებულობის“ მდგომარეობიდან პირდაპირ ვალდებულებებზე
გადასვლა: „ჯერ იყო შეყვარებულობა, მერე პირდაპირ დედობა, ძალიან ცუდია; ბავშვი ძალიან
მიყვარს, ვგიჟდები, მაგრამ არასოდეს მიფიქრია, რომ ამ ასაკში 7 წლის შვილი მეყოლებოდა; ეს
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ხომ ძალიან დიდია?“ (23 წლის, გოგონა). “მგონია, რაც უფრო ადრე ქმნი ოჯახს და ბავშვი
გიჩნდება, უფრო ადვილად ბერდები. ეს დიდი ტვირთია; 3 შვილი მყავს და ჩემს თავს ვეღარ
ვცნობ, სარკეში რომ ვიყურები; მშურს, ჩემი თანატოლები მარტო სწავლაზე რომ ზრუნავენ.
სადმე რომ მივდივარ, დანაშაულის შეგრძნება მაქვს, რომ ბავშვები სულ კარებისკენ იყურებიან
და მელოდებიან” (22 წლის, გოგონა).

განათლება, განათლებისადმი დამოკიდებულება და სამომავლო გეგმები

როგორც კვლევის მონაცემებიდან ირკვევა, რესპონდენტების 91%-ს სურდა, კარგი განათლება
მიეღო და კარგი სამსახური ჰქონოდა. ახალგაზრდები ფიქრობენ, რომ აუცილებელია ყველა
ახალგაზრდამ ჯერ დაასრულოს საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულება ანუ სკოლა და
მერე ისწავლოს პროფესიულ სასწავლებლებში ან უმაღლესი განათლება მიიღოს. მათთვის
მნიშვნელოვანი იყო კარიერული განვითარება, დასაქმება და შემოსავლის მიღება. რაც შეეხება
ახალგაზრდების გეგმებს, როგორც აღვნიშნეთ, ქორწინება და ბავშვის გაჩენა მათ გეგმებში არ
შედიოდა: “სულ ვსწავლობდი, არასოდეს მდომებია გათხოვება, მერე “ბ” გავიცანი და
ყველაფერი ამერია; ქორწილის შემდეგ აღარ მიფიქრია სწავლის გაგრძელებაზე, გავჩერდი; ახლა
ვფიქრობ, რომ “ვჩლუნგდები“ (22 წლის, გოგონა).

გოგონების, რომლებიც დაოჯახების პერიოდში იყვნენ მოსწავლეები ან სტუდენტები, 20%-მა
გააგრძელა უმაღლესი განათლება, სხვებს კი მიუხედავად სურვილისა, ამის შესაძლებლობა არ
მიეცათ. რაც შეეხება მათ მეუღლეებს, რესპონდენტების თქმით, ისინი უფრო არასერიოზულად
ეკიდებოდნენ განათლებას. ზოგიერთმა მათგანმა ვერ შეძლო სწავლის დასრულება.
ზოგიერთისთვის ეს პრიორიტეტი არც შემდეგ შეცვლილა. ქმრები არ იყვნენ წინააღმდეგნი, მათ
ცოლებს განათლება მიეღოთ. მხოლოდ 5 შემთხვევაში მეუღლე და დედამთილი არ აძლევდნენ
გოგონას საშუალებას, ჩაებარებინა უმაღლეს სასწავლებელში, მაშინ როდესაც მეუღლეს თვითონ
არც სამსახური და არც განათლება არ ჰქონდა და მატერიალურად სხვაზე იყო დამოკიდებული.

ღია კითხვაზე, რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ რესპონდენტებს განათლების მიღება
პასუხებმა ცხადყო, რომ რესპონდენტებისთვის განათლება მნიშვნელოვანია; განათლება
დასაქმებისათვის მნიშვნელოვან წინაპირობად მიაჩნიათ; განათლებას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
ფაქტორად მიიჩნევენ პირადი ურთიერთობების სწორად წარმართვისთვისაც: „შემდეგ აი,
როგორ ვთქვა, სკოლის შემდეგ ერთი საფეხურით მაინც სულ სხვანაირი ხედვა გაქვს
ცხოვრებაზე, ვიდრე იმას, ვისაც სკოლის განათლება აქვს“ (24 წლის, ვაჟი). ზოგიერთი
რესპონდენტი, რომელიც მეუღლის განათლებით უკმაყოფილო იყო, აღნიშნავს, რომ ეს ფაქტი
დიდ როლს თამაშობდა მათ ურთიერთობაში, რადგან განათლებული ადამიანი
პრობლემებს/სიტუაციას უფრო ჯანსაღად აფასებს და მათ მოგვარებას ცდილობს,
აკონტროლებს ემოციებს და პატივს სცემს მეუღლეს. მათ შემთხევაში კი ასე არ ხდებოდა. ამ
ფაქტს უკავშირებენ სხვადასხვა წამოჭრილ პრობლემას, რის შემდგომაც მათი ურთიერთობები
თითქოს “გაცივდა”.

20%-ის გარდა, ვინც სწავლა გააგრძელა, დანარჩენ რესპონდენტებს კონკრეტული გეგმები არ
ჰქონდათ, თუმცა უმეტესობას იმედი ჰქონდა, რომ ოდესმე რამეს ისწავლიდა და
დასაქმდებოდა. რესპონდენტების ნაწილს სურს ხელობის შესწავლა და საკუთარი საქმის,
ბიზნესის დაწყება.



11

რუხაძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2019

დასაქმება

რესპონდენტების 85%-ს არ ჰქონდა სამსახური და სტაბილური შემოსავალი, შესაბამისად მათ
მშობლები სისტემატურად ეხმარებოდნენ. უმუშევრობის ძირითად მიზეზად ახალგაზრდებმა
დაასახელეს სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, თავიანთი განათლების დაბალი დონე და ის
ფაქტი, რომ არ ჰყავდათ ნათესავები და ახლობლები, რომლებიც დასაქმებაში დაეხმარებიდნენ.
დასაქმების მიზნით ისინი ძირითადად სხვადასხვა ორგანიზაციაში აგზავნიდნენ რეზიუმეს.
სამმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ დაესწრო დამსაქმებლებთან შეხვედრას, თუმცა ვერც ერთი
მათგანი ვერ დასაქმდა.

რესპონდენტების უმეტესობისთვის ეკონომიკური თავისუფლება მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა
უმუშევრობის გამო იძულებულები იყვნენ მშობლებზე ან ოჯახის სხვა წევრებზე (და-ძმა, ბაბუა)
ყოფილიყვნენ დამოკიდებულნი. ზოგიერთ შემთხვევაში ეკონომიკური პრობლემები გახდა
ოჯახში უთანხმოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი. გოგონები აღნიშნავდნენ, რომ მათი
მეუღლეების ოჯახებთან შედარებით მათ უკეთესი ფინანსური მდგომარეობა ჰქონდათ. ის
მშობლები, რომლებსაც კარგი შემოსავალი ჰქონდათ, შვილებს ათამამებდნენ: ,,ხშირად
მათამამებდნენ, ტუტუცი ბავშვი ვიყავი, ეხლა რომ ვუყურებ ჩემ ბავშვობას“ (21 წლის, გოგონა).
„მეორე დღესვე რო შევხედე... სად აღმოვჩნდი, ... ვინანე ძალიან“ (24 წლის, გოგონა). ასევე
ვიკვლევდით თუ რამდენად ცდილობდნენ წყვილები დასაქმებას, და ამისათვის რა მექანიზმებს
იყენებდნენ. გოგონების მითითებით, ისინი მეტად ცდილობდნენ დასაქმებას, ვიდრე მათი
ქმრები. “ვაკანსიები შევურჩიე და გასაუბრებაზედაც წავიდა, მაგრამ არც ერთი მოეწონა“ (20
წლის, გოგონა).” კვლევაში მონაწილე არც ერთ ბიჭს არ უთქვამს, რომ მათი ცოლები არ
ცდილობდნენ დასაქმებას ან რომ ცოლების დასაქმება მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.

შეიძლება ითქვას, რომ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები უფრო მეტი მზაობით
გამოირჩევიან ოჯახური ცხოვრების მიმართ და ზრუნავენ ოჯახის მომავალზე, ვიდრე მათი
ქმრები.

მხარდაჭერა

რესპონდენტების 80% აღნიშნავს, რომ მშობლებისგან ისინი იღებდნენ მნიშვნელოვან ფინანსურ
და ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას რთულ მომენტებში; გოგონები მიუთითებენ, რომ ახალ
ოჯახებში მათ ნაკლები მხარდაჭერა ჰქონდათ, ვიდრე საკუთარ ოჯახში.

არც ერთი რესპონდენტის მშობელი არ იყო 18 წლამდე დაოჯახეული; ღია კითხვაზე თუ რა
დამოკიდებულება ჰქონდათ მშობლებს ქორწინების გადაწყვეტილების მიმართ, რესპონდეტებმა
აღნიშნეს, რომ მშობლების უდიდესი ნაწილი წინააღმდეგი იყო გოგონების ნაადრევად
გათხოვების: “დედაჩემი სულ ამას ამბობდა, რას იტყვიან ჩემზე ან ჩემს ოჯახზე? ვიღაც ველური
ვარ და ბავშვი ამ ასაკში გავათხოვე? მერე ვის და როგორ ავუხსნი ყველაფერს? (21 წლის,
გოგონა)“; რადგან შვილებმა აირჩიეს ეს გზა, მშობლები თავს ვალდებულებად თვლიდნენ,
დახმარებოდნენ მათ. უფრო კონკრეტულად, რესპონდენტების თქმით, მათი მშობლების
განწყობა არ იყო დადებითი, როდესაც შვილების დაოჯახების შესახებ გაიგეს, რადგან
თვლიდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ნაადრევი იყო. ძირითადად მხარდაჭერას ახლადშექმნილ
ოჯახში გოგოს მშობლები ავლენდნენ: “ჩემმა შვილმა რომ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღოს,
შანსი არ არის ვაპატიო; ეტყობა დედაჩემს ძალიან ვუყვარდი, რომ მაპატია კიდეც და ახლა ასე
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მეხმარება; არადა, თავადაც ძაან ახალგაზრდაა 41 წლის და ყველაფერს იკლებს ჩემს გამო“ (24
წლის, გოგონა).

დაოჯახებამდე იმ რესპონდენტებს, რომლებიც იზრდებოდნენ ორმშობლიან ოჯახში, ჰქონდათ
დედ-მამასთან კარგი ურთიერთობა. ხოლო, იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც გარკვეული
პერიოდის შემდეგ მოუწიათ ერთმშობლიან ოჯახში ცხოვრება, არ ჰქონდათ დედასთან/მამასთან
ახლო ურთიერთობა. მათი თქმით, ეს მათთვის დიდი დანაკლისი იყო. ამ ფაქტს
რესპონდენტები განსაკუთრებით განიცდიდნენ და ფიქრობდნენ, რომ დაქორწინება ხელს
შეუწყობდა მათი პრობლემების გადაჭრას, შესაბამისად მიაჩნდათ რომ ქორწინება მათთვის
სიმარტოვის დაძლევის გზა იქნებოდა.

დასკვნა

კვლევის მიხედვით, წყვილებმა ქორწინების შესახებ ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღეს, რასაც
მოგვიანებით ნანობენ. ახალგაზრდები არ იცნობდნენ კარგად ერთმანეთს, მშობლებს, ნაკლები
ინფორმაცია ჰქონდათ მომავალი მეუღლის ინტერესების, მატერიალური მდგომარეობის,
მოტივების შესახებ.

ახალგაზრდა წყვილებისთვის პრობლემაა მატერიალური საკითხები და გაზრდილი საოჯახო
ვალდებულება, განსაკუთებით გოგონებისთვის. საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, რომ
ადრეულ ქორწინებას განსაკუთრებით უარყოფითი გავლენა აქვს ქალებზე, ზრდის ოჯახში მათ
პასუხიმგბელობას და ამცირებს თანასწორობას (Hervish & Feldman-Jacobs, 2011).

ადრეული ქორწინება განათლების მიღების ბარიერია, რაც კიდევ უფრო ამცირებს მათი
დასაქმების შესაძლებლობას. ახალგაზრდებს განათლების მიმართ დადებითი
დამოკიდებულება აქვთ, თუმცა მხოლოდ რესპონდენტების 1/5–მა მოახერხა სწავლის
გაგრძელება; დანარჩენებს განათლების მიღების კონკრეტული გეგმები არ აქვთ, მაგრამ
უმეტესობა იმედოვნებს, რომ განათლების მიღებას და დასაქმებას მოახერხებს.

უმუშევრობა და ნაკლები შემოსავლები ახალგაზრდა ოჯახებს მშობლებზე დამოკიდებულს
ხდის; მიუხედავდა იმისა, რომ არც ერთი რესპონდენტის მშობელი არ ემხრობოდა ქორწინებას,
მშობლები ახალგაზრდებს მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ და ფინანსურ მხარდაჭერას უწევენ.

მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არეგულირებს ადრეულ ქორწინებას, ადრეული ქორწინების
მაჩვენებელი მაინც მაღალია საქართველოში. ამდენად, მნიშვნელოვანია კანონით
გათვალისწინებული ნორმის ამოქმედება, რომლის მიხედვითაც ქორწინება დასაშვებია 18 წლის
ასაკიდან; მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდების, მშობლების, ოჯახების, ზოგადად
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადრეული ქორწინების რისკებთან, ოჯახის
დაგეგმვასთან, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით; შესაბამისი
საინფორმაციო და დახმარების სერვისების უზრუნველყოფა; გოგონებისთვის განათლების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა; ქორწინებაში მყოფი ახალგაზრდების განათლებაში ჩართვის,
დასაქმების და ზოგადად, სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა. ასევე მნიშვნელოვანია
ადრეული ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით კვლევების ჩატარება და მტკიცებულებაზე
დამყარებული პოლიტიკის ჩამოყალიბება.
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აბსტრაქტი

იმიჯი გამიზნულად შექმნილი სახეა, რომლითაც პოლიტიკოსი  ფართო აუდიტორიის წინაშე
წარსდგება. იგი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პოლიტიკოსის მთელ კარიერაზე. დღეს,
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეპოქაში, როდესაც მედია ე.წ. მეოთხე ხელისუფლებად
გვევლინება, პოლიტიკური მოღვაწის ხატს საზოგადოების თვალში გარკვეულწილად
ჟურნალისტებიც აყალიბებენ. მედია ის მთავარი აქტორია, რომელიც მუდმივად ცვალებად
პოლიტიკურ კონტექსტს ქმნის. ასე რომ, იგი შეიძლება განვიხილოთ პოლიტიკაში გამარჯვების
მისაღწევ ეფექტურ იარაღად. ნათქვამიდან გამომდინარე, ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენს
პოლიტიკოსების იმიჯის ფორმირებისა და რეპრეზენტაციულობის შესწავლა ტრადიციულ
მედიაში. კერძოდ, იმის გამორკვევა, თუ როგორ პოზიციონირებენ პოლიტიკოსები სატელევიზიო
მედიაში, როგორ წარმოაჩენს ესა თუ ის მაუწყებელი მათ მიმართ პოლიტიკური მხარდამჭერების,
ოპონენტებისა თუ დემონსტრანტების დამოკიდებულებას და როგორ აისახება კონკრეტული
ფაქტი მათ იმიჯზე. ამ საკითხების შესასწავლად შეირჩა სოციოლოგიური კვლევის ერთ-ერთი
მეთოდი - თვისებრივი კონტენტ-ანალიზი. გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა ჩვენ მიერ
დასაკვირვებლად შერჩეული ოთხი რეიტინგული ტელემაუწყებლის კვირის მთავარი
სატელევიზიო გადაცემები: „არჩევანი“ („რუსთავი 2“), „იმედის კვირა“ („იმედი“), „ახალი კვირა“
(საზოგადოებრივი მაუწყებელი) და „რეაქცია“ (TV 1). საკვლევ პერიოდად მოვნიშნეთ 2018 წლის
მაისის თვე - იმ აქციების მიმდინარეობის პერიოდი, რომლებიც კლუბ „ბასიანისა“ და „კაფე
გალერის“ დარბევას მოჰყვა. კვლევის ჰიპოთეზის მიხედვით, კონკრეტული მედიასაშუალებების
მხრიდან, მათი ამოცანების რელევანტურად, მუდმივად ხდება პოლიტიკოსების იმიჯის
ცვლილება. მათი სახე გადაცემებში წარმოჩენილი იყო როგორც დადებით, ისე უარყოფით
ჭრილში. კერძოდ, პოლიტიკოსთა ნაწილი წარმოგვიდგებოდა თავდაჯერებულ ლიდერად,
ზოგიერთი კი ნაკლებ ყურადღებას აქცევდა არავერბალურ მესიჯებს.

რაც შეეხება პოლიტიკური ფიგურების ქმედებისადმი რეაქციას, გამოვლინდა მათდამი აქციის
ორგანიზატორების დამოკიდებულების ცვლილება, ასევე, კოლეგების არაერთგვაროვანი
შეფასებები. კვლევამ ცხადყო, რომ მედია გავლენას ახდენს პოლიტიკურ იმიჯზე და ცვლის მას.
ამასთანავე, გამოიკვეთა თავად პოლიტიკოსების მიერ საკუთარი იმიჯების ფორმირებისთვის
გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები.

საკვანძო სიტყვები: იმიჯი, პოლიტიკოსები, დემონსტრაცია, ღამის კლუბი, სატელევიზიო მედია

შესავალი

მრავალი წელია, პოლიტიკოსები ყოველდღიურად ცდილობენ, საზოგადოების კეთილგანწყობა
იმიჯის მეშვეობით მოიპოვონ. ეს უკანასკნელი აერთიანებს გარეგნობას, პიროვნული თვისებებს,

პროფესიულ შესაძლებლობებს, ქარიზმას და ამ მახასიათებლებს გონივრულად წარმოაჩენს.

იმისათვის, რომ ხალხი დადებითად რეაგირებდეს, ლოგიკურია, არავინ ცდილობს, უარყოფით,
კონფლიქტურ პიროვნებად წარმოჩნდეს. შესაბამისად, პოლიტიკოსის იმიჯი, უპირველესად,
დადებით კონტექსტში იქმნება. ისეთი თვისებები, როგორიცაა - პატიოსნება და წესიერება,
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სანდოობა და სამართლიანობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მისი რეპუტაციისთვის.
იმიჯის მძლავრი მექანიზმი კი მედიაში ყალიბდება და ამასთანავე, მედია თავად აყალიბებს
გარკვეულ სტერეოტიპებსა და წარმოდგენებს კონკრეტული პიროვნების მიმართ. მაგალითად,

საქმიანი იმიჯის მოსარგებად საჭიროა აკადემიური სამოსი. თუმცა, პიჯაკის ჩაცმა არ იძლევა იმის
გარანტიას, რომ შექმნილი სახე არ შეიცვლება, რადგან ამ შემთხვევაში დაწერილი კანონები არ
არსებობს და იმიჯის ფორმირება და ცვლილება, ხშირ შემთხვევაში, მთლიანად მედიის ხელშია.

ეს უკანასკნელი კი, როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი, მიზნად ისახავს - საზოგადოებრივი აზრი
განამტკიცოს ან სურვილისამებრ შეცვალოს.

დღეს არსებული მედიაგარემო ქაოტურია და პოლიტიკოსებს უჭირთ თითოეული მესიჯისა და
ქმედების გაკონტროლება. ხალხი მათგან მუდმივად ელის არსებული პრობლემებით
დაინტერესებას, გულისხმიერებას, დახმარების სურვილს, ადვილად ხელმისაწვდომობას.
პოლიტიკური იმიჯის შექმნა მთელ რიგ პროცესებთან თუ პროცედურებთანაა დაკავშირებული.
მისი ფორმირება რთული, მრავალფაზიანი პროცესია, ჩამოშლა კი - ძალიან მარტივი. მედია
იმდენად არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, რომ პოლიტიკოსებს ყოველდღიურად უწევთ
თითოეულ ნაბიჯზე ფიქრი. დადებითი იმიჯის შენარჩუნება განსაკუთრებით რთულია
დინამიკურ და მუდმივად ცვალებად გარემოში, ისეთ დაუგეგმავ სიტუაციებში, როგორებიცაა:
სამოქალაქო გამოსვლები, საპროტესტო აქციები და ა.შ.

ასეთ დროს მცირდება შანსები იმისა, რომ პოლიტიკოსს წინასწარ ექნება შემუშავებული
გარკვეული გეგმა ან მზა სათქმელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ამგვარი პროცესები
სპონტანურად ხდება, მათ განცხადებებიც მსგავსი მოჰყვება ხოლმე. პოლიტიკურ მოღვაწეთა
მუდმივი მოწადინება, კომენტარი გააკეთონ კამერების წინ, შეიძლება დამღუპველიც აღმოჩნდეს.

ხშირად, ისინი კონკრეტულ სიტუაციაში არასწორად მოქმედებენ, შესაბამისად, მათი იმიჯი
საფრთხის ქვეშ დგება. ამ დროს კი მედია, რა თქმა უნდა, „მეთვალყურის“ ფუნქციას ასრულებს,
ჩასაფრებულია მსგავსი შეცდომების „ჩასავლებად“ და, როგორც წესი, ახერხებს კიდეც
საზოგადოების დამოკიდებულების რადიკალურად შეცვლას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს
ყველაფერი პირობითია და ნებისმიერ შემთხვევაში ინდივიდუალურია, მაინც გარკვეულ სურათს
გვიქმნის პოლიტიკოსის იმიჯის სპეციფიკასა და მისი შენარჩუნებისა თუ მსხვრევის
გარემოებებზე.

ლიტერატურის მიმოხილვა

ცნობილი მეცნიერების: მაკკომბისა და შოუს კვლევაში, „როგორ მოქმედებს მასმედია პოლიტიკურ
გამჭვირვალობაზე“, აღნიშნულია, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს მცირე გავლენა აქვს
დამოკიდებულებების მიმართებებზე ან მათ ინტენსივობაზე. თუმცა, მიიჩნევა, რომ მედია
თითოეული პოლიტიკური კამპანიისთვის დღის წესრიგს აყალიბებს. ამგვარი ზემოქმედება კი
პოლიტიკურ ამინდს მნიშვნელოვნად ცვლის (McCombs, Shaw, 1972). „მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებები  გარკვეულ საკითხებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ისინი ქმნიან პოლიტიკურ
ფიგურათა საჯარო იმიჯს, მუდმივად წარმოაჩენენ ობიექტებს, რომლებიც მიუთითებენ იმაზე, თუ
რას უნდა გრძნობდნენ, ფიქრობდნენ ინდივიდები“ (McCombs, Shaw, 1972:177).
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იმიჯი მიზანდასახულად შექმნილი განსაკუთრებული სახე, ვირტუალური რეალობაა, რომელიც
ასოცირებისა და პოზიციონირების მეშვეობით ობიექტს ანიჭებს დამატებით ფასეულობას, რითაც
ხელს უწყობს მის უფრო ემოციურ აღქმას ახალ რაკურსში (ვ.შუბითიძე, 2009). პოლიტიკური
მოღვაწის იმიჯი პოლიტიკური მოვლენის მიზანმიმართულად ფორმირებული სახეა, რომელიც
პოპულარიზაციის, წარმატების მიღწევისა და სხვა მიზნით არის მოწოდებული, რათა ხალხსა და
ელექტორატზე ემოციურ - ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინოს (სოციალურ და პოლიტიკურ
ტერმინთა ლექსიკონი, 2004).

ჟაკ სეგელას წიგნში „ხმებზე ნადირობის ნაციონალური თავისებურებანი“ ნათქვამია, რომ 1930-იან
წლებში ზიგმუნდ ფროიდი უშვებდა ჟურნალს, სათაურით „იმიჯი“. მისი აზრით, იმიჯი არა
იმდენად ადამიანის ან საგნის რეალური სახე იყო, რამდენადაც იდეალური სახე, განსხვავებული
რეალობისგან. გარდა ამისა,  რაც უფრო ეფექტურია იმიჯი, მით უფრო წარუშლელ კვალს ტოვებს
იგი პიროვნების მეხსიერებაზე: მეხსიერებაში რჩება მხოლოდ ლოზუნგები, მაგრამ სიტყვათა წონა
არაფერია ვიზუალურ გამოსახულებათა გარეშე (სეგელა, 2010). აუდიტორია იმიჯს აღიქვამს ისე,
როგორც მას წარუდგენენ და აღქმული სახე სამუდამოდ რჩება მეხსიერებაში. იმიჯი არის
წარმოდგენა რომელიმე პიროვნების, კომპანიის ან დაწესებულების შესახებ. იმიჯი არ არის
სურათი. ის არ არის რამეს დეტალური წარდგინება, ის უფრო დეტალების ბუნდოვანი,
კონკრეტული კუთხით აღქმაა (Newsom, Turk, Kruckeberg, This is PR, 2004).

ბალკინის მიხედვით, პოლიტიკოსებმა გააცნობიერეს, რომ მედიასაშუალებებში  დადებით
კონტექსტში გამოჩენა  პოლიტიკური წარმატების მიღწევის საწინდარია. „მათი უმეტესობა
ცდილობს ტელევიზია გამოიყენოს მხარდამჭერთა მისამხრობად. ამ გზით ისინი უკეთ შეძლებენ
წაშალონ საზღვრები საჯარო პირებსა და საკუთარ წარმომადგენელს შორის“ (Balkin, 1999:398).
ზოგადად, საჯარო ფიგურები, რომლებიც ტელეეკრანზე გულგრილად ან უზრუნველად
გამოიყურებიან, წარმატებას მაინც აღწევენ. ამდენად, თანდათანობით პოლიტიკური ცხოვრება
სულ უფრო მეტად შეესაბამება იმ პოლიტიკურ იმიჯს, რომელსაც მედია წარმოაჩენს. ტელევიზიას
შეუძლია დახატოს მანიპულაციისა და სპინკონტროლის ის სურათი, რომელიც, დიდწილად,
დასაბუთებულ დებატებსა და ყოველგვარ ანალიზს არის მოკლებული. იმის გამო, რომ მედიას
დიდი ძალა აქვს, საბოლოო ჯამში, იგი პიროვნებების იმიჯისთვის საჭირო ძირითადი
ელემენტების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან მონაწილეობას იღებს. მას შემუშავებული აქვს
იმიჯის გარკვეული სტანდარტი, რომელიც თითოეულმა პოლიტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს
(Balkin, 1999).

დღეს ბევრი მეცნიერი თანხმდება, რომ მედიის ზეგავლენა ადამიანებზე გაუტოლდა ოჯახის
ზეგავლენას, რასაც მედიამკვლევარ დორის გრებერის მიერ ჩატარებული კვლევაც ადასტურებს.
მისი თქმით, მასმედიის გავლენა კიდევ უფრო გაიზრდება და ზემოქმედებას მოახდენს სოციუმზე
(Bardes, Shelly, Shmidt, 2009-2010).
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მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი იყო პოლიტიკოსების იმიჯის რეპრეზენტატულობისა და ცვლილების შესწავლა
ქართულ სატელევიზიო მედიაში. მიზნიდან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე ჩამოყალიბდა
კვლევითი კითხვა: როგორ ფორმირდება პოლიტიკოსების იმიჯი სატელევიზიო მედიაში კლუბ
“ბასიანისა” და “გალერის” მხარდამჭერი აქციების დროს? ძირითადი ამოცანები: 1. როგორ
პოზიციონირებენ პოლიტიკოსები ტრადიციულ მედიაში? 2. როგორ წარმოაჩენს ესა თუ ის
მაუწყებელი მათ მიმართ პოლიტიკური მხარდამჭერების, ოპონენტებისა თუ საზოგადოების
დამოკიდებულებას? 3. როგორ აისახება კონკრეტული ფაქტი მათ იმიჯზე?

საკვლევი საკითხის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით, განისაზღვრა სოციოლოგიური კვლევის
ერთ-ერთი მეთოდის - თვისებრივი კონტენტ-ანალიზის გამოყენება. მისი მეშვეობით
შესაძლებელია როგორც ვიზუალური მასალის შინაარსის შესწავლა, ისე იმიჯის მაფორმირებელი
ძირითადი მარკერების გამოკვეთა. როგორც ცნობილია, კონტენტ-ანალიზი წერილობითი, აუდიო
და ვიზუალური მონაცემების შინაარსის დეტალური ანალიზის, შესწავლისა და დასაბუთების
ზუსტი და თანმიმდევრული პროცედურების ერთობლიობაა (Flick 1998: 192; Mayring 2004: 266).

კრიპენდორფის მიხედვით, ეს არის „კვლევის ტექნიკა, რომელიც ტექსტებიდან (ან მნიშვნელობის
მქონე სხვა შინაარსიდან) მათი (ამ ტექნიკების) გამოყენების კონტექსტის შესახებ განმეორებადი და
ვალიდური დასკვნების გასაკეთებლად არის განკუთვნილი“ (Krippendorff, 2003:18).

კვლევის პროცესში კონტენტ-ანალიზის დადებით მხარეს წარმოადგენდა ის გარემოება, რომ
მასალაზე წვდომა მარტივი იყო და მცირე დროის პერიოდში დეტალური ინფორმაციის მიღების
საშუალებას იძლეოდა. გარდა ამისა, სხვა მეთოდებისგან განსხვავებით, ნაკლებ ხარჯსა და
რესურსს მოითხოვდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მონაცემების შეგროვება ხდებოდა ვიზუალური
საშუალებიდან - სატელევიზიო გადაცემებიდან და არა სუბიექტისგან. წინასწარ იყო
განსაზღვრული გარკვეული სტანდარტები, რომელთა დაცვითაც სასურველი შედეგი მიიღებოდა.

თუმცა, კვლევის პროცესში გამოიკვეთა მეთოდის სუსტი მხარეებიც. კერძოდ, სიუჟეტების ყურება
საკმაოდ შრომატევადი პროცესია და სიღრმისეულ დაკვირვებასთანაა დაკავშირებული.
ამასთანავე, კონტენტ-ანალიზი თავისი არსით უფრო მეტად სუბიექტურია, შესაბამისად,
განსხვავებულია თითოეული ადამიანის ინტერპრეტაციაც.

გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა კვირის მთავარი სატელევიზიო გადაცემების
კონკრეტული სიუჟეტები, რომლებიც კლუბ „ბასიანისა“ და „გალერის“ მხარდამჭერ აქციებს
შეეხებოდა. ისინი მიზნობრივი შერჩევის საფუძველზე იქნა მოხმობილი. კერძოდ, შეირჩა
სადღეისოდ ოთხი ყველაზე რეიტინგული სამაუწყებლო კომპანიის კვირის შემაჯამებელი
გადაცემები, რომლებშიც კონკრეტული ამბავი ვრცლად და ყოვლისმომცველად იყო
წარმოდგენილი.  ესენია:

1. „არჩევანი“ – „რუსთავი 2“
2. „იმედის კვირა“ – „იმედი“
3. „ახალი კვირა“ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
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4. „რეაქცია“ - TV 1

რაც შეეხება მონაცემების შეგროვების პროცესს, აღნიშნული გადაცემების კონკრეტული სიუჟეტები
სიღრმისეულად იქნა შესწავლილი. ძირითადი ერთეულები იყო ის საკვანძო სიტყვები, ფრაზები,
ციტატები და დიალოგები, რომლებიც პასუხს სცემდა საკვლევ კითხვასა და ამოცანებს. ვერბალურ
საშუალებებთან ერთად, დავაკვირდით არავერბალურ საშუალებებსაც (ქცევა, ჩაცმულობა, მიმიკა,
ჟესტიკულაცია).

საველე სამუშაოს დამთავრების შემდეგ დაიწყო მონაცემთა დამუშავების ეტაპი. უპირველეს
ყოვლისა, განხორციელდა კატეგორიზება და გამოიყო 3 ძირითადი თემატური ჯგუფი,
რომელთაგან თითოეული თავის მხრივ ქვეჯგუფებად დანაწილდა: 1. პოლიტიკოსების იმიჯის
რეპრეზენტაცია (1.1. ვერბალური იმიჯი; 1.2. ვიზუალური იმიჯი); 2. დამოკიდებულება
პოლიტიკოსების ქცევებისა და განცხადებებისადმი (2.1. აქციის ორგანიზატორების
დამოკიდებულება; 2.2. პოლიტიკოსების დამოკიდებულება); 3. მედიაკორექტირებული იმიჯის
საბოლოო დიაგნოსტიკა (3.1. მედიაკორექციის შედეგი; 3.2. პოლიტიკოსთა გავლენის შედეგი). ამის
შემდეგ კი დაიწყო მონაცემთა ანალიზი და შეგროვებული ინფორმაცია აიხსნა საკითხის ირგვლივ
არსებული კვლევებისა და სამეცნიერო ლიტერატურის მეშვეობით.

კვლევის შედეგებს ზღუდავს ის ფაქტი, რომ შერჩევა მწირია და არაა რეპრეზენტატული, რაც, რა
თქმა უნდა, გენერალურ ერთობლიობაზე შედეგების განზოგადების საშუალებას არ იძლევა. ამას
გარდა, კონკრეტული გადაცემები შერჩეულია მაღალი რეიტინგის მიხედვით, რაზეც
მაყურებელთა ნახვების რაოდენობა მეტყველებს, ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ კვლევის
მიღმა დარჩეს ამ თემის მომცველი სხვა სატელევიზიო გადაცემები.

1. პოლიტიკოსების იმიჯის რეპრეზენტაცია

გადაცემებში პოლიტიკოსების სახე წარმოჩენილი იყო როგორც დადებით, ისე უარყოფით
ჭრილში. იმის გათვალისწინებით, რომ საკვლევი მოვლენის დროს გამოიკვეთა რამდენიმე, აქციის
პროცესებში უშუალოდ ჩართული პოლიტიკური ფიგურა, მათ იმიჯზე განსაკუთრებულად
გამახვილდა ყურადღება. მეტი სიზუსტისთვის, გამოიყო ორი ქვეკატეგორია, რომლებმაც
პოლიტიკოსთა იმიჯის ვერბალური და არავერბალური მახასიათებლები მოიცვა.

1.1. ვერბალური მახასიათებლები

ვერბალური საშუალებების გამოყენებისას პოლიტიკოსების გამოსვლებში გამოვლინდა რამდენიმე
ფაქტორი: ისინი პირდაპირ არ ამბობდნენ სათქმელს, იყენებდნენ სხვადასხვა მინიშნებას
(მეტაფორებსა და შედარებებს), საუბრის ძირითადი თემიდან უხვევდნენ და არასასიამოვნო
კითხვებს თავს არიდებდნენ. მაგალითად, „ევროპული საქართველოს“ წევრმა ირაკლი
კიკნაველიძემ გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლას „სადღეგრძელო“ უწოდა („არჩევანი“, 2018).

კერცსმარი და კაუფმანი (Kercsmar & Kaufmann) ნაშრომში „კომპოზიცია და კომუნიკაცია: ზეპირი,
წერილობითი და ვიზუალური ცოდნის ინტეგრირება“ წერენ:
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პოლიტიკაში ხშირად მიმართავენ არგუმენტს, რომელიც არა პოზიციური ძალის
წარმომადგენლის იდეეების დისკვალიფიკაციაზე, არამედ თვითონ მისი პიროვნების
დისკვალიფიკაციაზეა მიმართული. პოლიტიკოსი მოწინააღმდეგის შესაძლებლობებს, მის
მიერ მიცემული დაპირებების შესრულებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს (კერცსმარი,
კაუფმანი, 2014, გვ. 64).

ასევე, პოლიტიკური ფიგურები აქციის მონაწილეთა კეთილგანწყობის მოპოვებას პერმანენტულად
ცდილობდნენ. ამის მაგალითია საქართველოს იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი
კვირიკაშვილის განცხადება:

ჩემო შვილებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემო ძვირფასო ახალგაზრდებო... თქვენ ხართ მომავალი
თაობა, ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე. დღეს, ჩვენს ქვეყანაში თქვენი სიტყვისა და
გამოხატვის უფლებას არაფერი დაემუქრება („იმედის კვირა“, 2018, 14:52).

ამ სიტყვებით, შესაძლოა, კვირიკაშვილი ცდილობდეს ემოციურ ზეგავლენა მოახდინოს აქციის
მონაწილეებზე, რადგან გააზრებული აქვს, თუ ვის მიემართება კონკრეტული გამოსვლა და ვინაა
მისი “სამიზნე ჯგუფი“. მსგავსი ემოციური მიმართვებით იგი დაპირისპირებული მხარის
განწყობის შეცვლას ცდილობს.

ზოგიერთი პოლიტიკოსი პირადი მაგალითითა და საკუთარ დადებით თვისებებზე ხაზგასმით
ცდილობდა უფრო ზუსტად და ცხადად წარმოეჩინა სათქმელი. მაგალითად, თბილისის მერი კახა
კალაძე საუბრობდა ტოლერანტობასა და პატრიოტიზმზე. მისივე თქმით, ამ თვისებებს შვილებსაც
უნერგავს. ამასთანავე, იგი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას ეწევა და აღნიშნავს, რომ
საფეხბურთო კარიერის გამო, არასდროს გაუსინჯავს კლუბური თუ სხვა სახის ნარკოტიკი და არც
ალკოჰოლი მიუღია დიდი დოზით („რეაქცია“, 2018).

პოლიტიკური ლიდერის ჯანმრთელობა პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეროვნულ
უსაფრთხოებასთან, ამიტომაც პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქვეყნის სახეს წარმოადგენენ,
მუდმივად უწევთ ფორმაში ყოფნა (Newsom, Turk, Kruckeberg, 2004).

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ყველანაირად
ცდილობდნენ, საკუთარი თავი რაც შეიძლება დადებით ჭრილში წარმოეჩინათ და საზოგადოების
კეთილგანწყობა დაემსახურებინათ. მათ გამოსვლებში ჩანდა, რომ თითოეულ სიტყვაზე წინასწარ
იყო ნაფიქრი და იმ შემთხვევაში, თუ მოულოდნელი და უხერხული კითხვები დაისმებოდა,
პასუხებს მაქსიმალურად არიდებდნენ თავს.

1.2. ვიზუალური იმიჯი

ტექსტზე გაცილებით მარტივია აუდიტორიის მხრიდან კონკრეტული ვიზუალური იმიჯის აღქმა.
აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკოსები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საკუთარ გარეგნულ
მახასიათებლებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ისინი ყოველთვის ოფიციალურ
სამოსში იყვნენ გამოწყობილნი და აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. ინფორმაციულ ველში ხშირი
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და ადეკვატური გამოჩენა თანამედროვე პოლიტიკური იმიჯის წარმატების გარანტია. ამ კუთხით
გამოირჩევა თბილისის მერის, კახა კალაძის გამოსვლები. იგი ყოველთვის პირველი აკეთებს
კომენტარს და მუდამ მზადაა მედიასთან თანამშრომლობისთვის.

მეორე მხრივ, ვიზუალური იმიჯის შექმნაში მზერასა და გამომეტყველებას  ძალიან დიდი
მნიშვნელობა აქვს. საჯარო გამოსვლისას, იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი
კვირიკაშვილის მზერა ძირითადად დახრილი იყო, ძირს  მიპყრობილი. იგი არ ცდილობდა
მზერითი კონტაქტი დაემყარებინა აუდიტორიასთან.

მნიშვნელოვანია მზერის მიმართულება. ურთიერთობისას ადამიანები მზერას ჩვეულებრივ
მიაპყრობენ მოსაუბრის სახეს, შემდეგ  გადააქვთ რაიმე საგანზე, მერე ისევ სახეზე და ასე
შემდეგ. ამ თანმიმდევრობის დარღვევის შემთხვევაში, სხვადასხვა დასკვნა შეიძლება
გაკეთდეს _ მაგალითად, მოსაუბრის მოჭარბებული ან ნაკლები ინტერესი თქვენ მიმართ,
მისი ნერვიულობა ან სიმორცხვე (სუმბაძე, მახარაძე, 2010, გვ. 47).

იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკოსები ვიზუალური კუთხით შესაბამისად იყვნენ
მომზადებულები ოფიციალური გამოსვლებისთვის, იყო შემთხვევები, როცა სხეულის ენა,
მიმიკები და ჟესტები მათ გასცემდა და დაძაბულობასა და დაბნეულობაზე მიანიშნებდა. თუმცა,
უმეტესად, მაინც ინარჩუნებდნენ თავდაჯერებულობას  და ცდილობდნენ ნერვიულობა
დაეფარათ.

2. დამოკიდებულება პოლიტიკოსების ქცევებისა და განცხადებებისადმი

პოლიტიკური ლიდერების ქმედებებს კონკრეტული ვითარებისას არაერთგვაროვანი
დამოკიდებულება მოჰყვა. განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო მათი კოლეგებისა და აქციის
ორგანიზატორების რეაქციები. შესაბამისად, თითოეული მათგანი დაწვრილებით განიხილება
ქვეკატეგორიებში.

2.1. აქციის ორგანიზატორების დამოკიდებულება

კვლევის დროს გამოვლინდა, რომ აქციის ორგანიზატორების დამოკიდებულება მმართველი
პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების მიმართ კონკრეტული განცხადებების მიხედვით
იცვლებოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის  ბოდიშამდე, დემონსტრანტებს მისი გადადგომა
სურდათ, ხოლო გახარიას აქციაზე მისვლისა და მათთან პირისპირ დიალოგის შემდეგ, გარკვეულ
დათმობებზე წავიდნენ. მაგალითად, აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოფო ვერძეული გახარიას
აქციაზე მისვლის გადაწყვეტილებას სწორ და მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევს („იმედის კვირა“,
2018), ხოლო „თეთრი ხმაურის“ ლიდერი ბექა წიქარიშვილი იმეორებს მინისტრის ნათქვამს, რომ
იგი არასდროს გაურბის პასუხისმგებლობას, მზად არის მასთან თანამშრომლობისთვის („იმედის
კვირა“, 2018). აღნიშნული ფაქტი ადასტურებს ჟაკ სეგელას სიტყვებს: „ხალხი ხმას აძლევს არა
რეალურ პოლიტიკოსებს, არამედ წარმატებულ იმიჯებს“ (სეგელა, 2010). გიორგი გახარიას ნაბიჯი
წარმატებული იმიჯის ნაწილი იყო, შესაბამისად, შედეგიც სწორედ ამიტომ გამოიღო.
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მეორე მხრივ, ექსპრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა ერთმნიშვნელოვნად
უარყოფითად შეფასდა. ბექა წიქარიშვილის თქმით, „პრემიერის განცხადება იყო სრულიად
არაადეკვატური და შეუსაბამო აქ შექმნილ ვითარებასთან“ („ახალი კვირა“, 2018, 15:12). სოფო
ვერძეულმა იმედის ეთერში საუბრისას ასევე აღნიშნა:

პრემიერის განცხადება, ვფიქრობ, რომ არ სვამდა აქცენტებს სწორედ იმ მთავარ
საკითხებზე, რომლებზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და, შესაბამისად, ვერ უპასუხა იმ მოთხოვნებსა
და მოლოდინებს, რომლებსაც აქციის მონაწილეები ორი დღის განმავლობაში აყენებდნენ
(„იმედის კვირა“, 2018, 02:19).

საბოლოოდ, აქციის ორგანიზატორების მხრიდან ძირითადი ყურადღება პრემიერ - მინისტრსა და
შინაგან საქმეთა მინისტრზე გამახვილდა. გაკეთდა რადიკალურად განსხვავებული შეფასებები:
კვირიკაშვილის მისამართით ნეგატიური კომენტარები გაჟღერდა მაშინ, როცა გახარიასადმი
დამოკიდებულება დადებითად შეიცვალა.

2.2. პოლიტიკოსების დამოკიდებულება

წინა ქვეკატეგორიის მსგავსად, პოლიტიკოსთა რეაქციებიც სხვადასხვაგვარი იყო, განურჩევლად
იმისა, ოპოზიციის წარმომადგენელი აკეთებდა კომენტარს, თუ მმართველი გუნდის წევრი. ამ
შემთხვევაში, ის ფაქტი, რომ ისინი ერთ გუნდს წარმოადგენდნენ, პოლიტიკურ ფიგურებს
ნეგატიური განცხადებებისგან არ იცავდა. მაგალითად, ღამის თბილისის ეკონომიკის პროექტის
ხელმძღვანელი სერგი გვარჯალაძე მომხდარს არასწორ ნაბიჯად აფასებს („ახალი კვირა“, 2018),
ხოლო პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე მიიჩნევს, რომ შინაგან
საქმეთა სამინისტრომ იმიჯური დარტყმა მიაყენა ახალგაზრდობის თავისუფლებას, კლუბურ
ცხოვრებას („იმედის კვირა“, 2018).

ძირითადად, პოლიტიკური სივრცე ხასიათდება მკვეთრი წინააღმდეგობებით. მეტიც, გვხვდება
ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებიც. გარკვეულ ეტაპზე ეს მხოლოდ სახელისუფლებო და
ოპოზიციურ პარტიებს ახასიათებდა, მაგრამ უკვე ადგილი აქვს შიდა დაპირისპირებებს თვით
სახელისუფლებო პარტიაში (თავაქარაშვილი, 2018, გვ.20).

ნეგატიური შეფასებები არ შემწყდარა ოპოზიციური პარტიების რიგებიდანაც. „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი ზაალ უდუმაშვილი ამბობდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი
სპეკულირებდა, „მშვიდობის მტრედებად“ სურდათ გამოჩენა. ხელისუფლება, პირდაპირი
მნიშვნელობით, ბერა ივანიშვილის დაკრულზე ცეკვავს“ („რეაქცია“, 2018, 47:00). ასევე,
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა: „ასე იწყებენ
ხელისუფლებები ადამიანის უფლების წაღებას. ამ დღეებში ჩვენ ვნახეთ შეცდომების წყება იმაზე,
თუ როგორ შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივიდეთ“ („არჩევანი“, 2018, 1:21:50).

მეორე მხრივ, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ნათია მეზვრიშვილმა განაცხადა, რომ
გიორგი გახარიას  ბოდიში იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება: „ჩვენ მოვუხადეთ ბოდიში
იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც კლუბში და მის გარე ტერიტორიაზე დისკომფორტი შევუქმენით“
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(„არჩევანი“, 2018, 46:40). ამასთანავე, „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე
აღნიშნავდა, რომ „შინაგან საქმეთა მინისტრს აქვს ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი და არაა
წინააღმდეგი, მოვიდეს პარლამენტში. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მისგან მოვისმინოთ პასუხები და
მივიღოთ ინფორმაცია“ („იმედის კვირა“, 2018, 2:12:28).

ფაქტობრივად, პრემიერ-მინისტრისადმი მიმართული რეაქციები ტენდენციური და ცალსახად
უარყოფითი იყო, ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის ნაბიჯებს პოლიტიკოსების ნაწილი არ
ეთანხმებოდა, კითხვებს ბადებდა მათში, ნაწილი კი - მხარს უჭერდა.

3. მედიაკორექტირებული იმიჯის საბოლოო დიაგნოსტიკა

აღნიშნული აქციების მიმდინარეობამ დაგვანახა, თუ რა დიდი ზეგავლენა აქვს მედიას
პოლიტიკოსების იმიჯის ფორმირებაზე გარკვეული მოვლენის გაშუქების პროცესში. ის, რაც
მედიასაშუალებებში შუქდება, მოიცავს როგორც ჟურნალისტების, ისე მათი რესპონდენტი
პოლიტიკოსების განცხადებებს. შესაბამისად, ტელევიზია პასუხისმგებელია თითოეულ წყაროზე,
რომელსაც ეთერში უშვებს. კვლევის ანალიზისას ყურადღება მიექცა ამ ორი ტიპის ზემოქმედებას.

3.1. მედიაკორექციის შედეგი

მედიას დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოებაზე და ეს „დღის წესრიგის
შემუშავების“ ეფექტის დამსახურებაა. ისინი გვკარნახობენ არა მხოლოდ იმას, თუ როგორ უნდა
ვიფიქროთ, არამედ იმასაც - რა უნდა ვიფიქროთ, რაც თავისთავად ახდენს ჩვენზე გავლენას და
ჩვენს ცნობიერს სასურველი კუთხით მიმართავს (McCombs, Shaw, 1972). არსებობენ
ჟურნალისტები, რომლებიც თავიანთ მოსაზრებებს ღიად გამოხატავენ და ხშირად
რესპონდენტებზე აშკარა ზეწოლასაც არ ერიდებიან, სასურველი პასუხები რომ მიიღონ. ამის
ნათელი მაგალითია გადაცემა „არჩევანის“ წამყვანის, გიორგი გაბუნიას მიერ გაკეთებული
განცხადებები და დასმული შეკითხვები:

როდესაც თქვენ ბოლოს გამოხვედით, თქვით, რომ თქვენთვის მთავარი იყო სისტემის
შეცვლა და არა პრემიერ - მინისტრის გადადგომა, აქ შევამჩნიე, რომ დანებდით.
მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე მხარს გიჭერდით. გიორგი გახარიაა დამნაშავე, რომ
საერთოდ სპეცოპერაცია გაიმართა. ამას ამბობდა ხალხიც, როცა თქვენ გამოაცხადეთ, რომ
სხვა დამნაშავეებს ეძებდით. ეს იყო თქვენი მხრიდან უკან გადადგმული ნაბიჯი, რატომ არ
დარჩით პრინციპულები? („არჩევანი“, 2018, 05:00წთ).

აქციის ორგანიზატორები განსაკუთრებულად გამოყოფდნენ სიტყვა „დარბევას“. ეს ჟურნალისტს
არ გამოპარვია, იგი აპელირებდა ამ სიტყვით და ეჭვი შეჰქონდა იმაში, გიორგი გახარიამ მოახდინა
თუ არა ფსიქოლოგიური ზეწოლა დემონსტრანტებზე და დაავალა თუ არა მათ ამ სიტყვის
გამოყენება.

აღსანიშნავია აგრეთვე ტელეწამყვან ინგა გრიგოლიას მხრიდან კონკრეტული პოლიტიკოსების
მისამართით გაკეთებული შეფასებები. მაგალითად, გიორგი გახარიას მიმართ თქვა, რომ იგი „ერთ
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ღამეში  გუნდის პოლიტიკურ ლიდერად იქცა“ („რეაქცია“, 2018, 00:58). კახა კალაძე კი პირდაპირ
ეთერში ქათინაურით შეამკო და დასძინა, რომ იგი მმართველი ძალის ერთადერთი
წარმომადგენელია, რომელიც  ყოველთვის მზადაა კომენტარის გასაკეთებლად.

გამოვლინდა, რომ ხშირად ჟურნალისტები რესპონდენტებისა და მაყურებლისთვის საკუთარი
აზრების თავს მოხვევას ცდილობენ და არ ერიდებიან მედიაპროფესიონალისთვის შეუფერებელი
განცხადებების კეთებას. აღნიშნულ გადაცემებში კარგად გამოჩნდა, რომ მედიას ნამდვილად
შეუძლია პოლიტიკოსების იმიჯი სურვილისამებრ შეცვალოს - გააკეთილშობილოს, ჩრდილი
მიაყენოს ან სულაც შელახოს იგი.

3.2. პოლიტიკოსთა გავლენის შედეგი

პოლიტიკური იმიჯი შეგვიძლია მივიჩნიოთ ერთგვარ ბერკეტად, რომლის მეშვეობითაც
პოლიტიკოსი უკავშირდება თავის ელექტორატს და საზოგადოების სხვა დანარჩენ წევრებს. იმის
გამო, რომ იმიჯი მოქმედებს ხალხის გადაწყვეტილებასა თუ შეხედულებებზე, პოლიტიკოსები
საკუთარი „მეს“ უკეთესი ვერსიების შექმნაზე ყოველდღიურად მუშაობენ. საკვლევი მოვლენის
პერიოდში დადასტურდა, რომ პოლიტიკური ფიგურები მედიასაშუალებების და კერძოდ,
ტელევიზიის  საშუალებით ახერხებენ იმიჯის გაუმჯობესებასა და თავიანთი უპირატესობის
დემონსტრირებას. გიორგი გახარიას შემთხვევაში, იგი კლუბ „ბასიანისა“ და „გალერის“
მხარდამჭერი აქციების შემდეგ ბევრად ცნობადი გახდა, მასზე საუბრობდნენ როგორც
ტრადიციულ, ასევე სოციალურ მედიაში. მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა გახარიას მიზანი
პოპულარობის მოპოვება, მის განცხადებას მაინც სხვაგვარი ზემოქმედების ეფექტი ჰქონდა. აქციის
ორგანიზატორებმა, რომლებსაც გახარიასთან შეხვედრამდე მისი გადადგომა სურდათ, შსს
მინისტრთან რამდენიმე საათიანი საუბრის შემდეგ აზრი შეიცვალეს და აქცია გააუქმეს. ერთ-
ერთი ორგანიზატორი, ბექა წიქარიშვილი აღნიშნავდა, რომ „ეს იყო სტრატეგიული ნაბიჯი,
გახარია გაურბოდა ძალადობას და თავიდან ირიდებდა სამოქალაქო დაპირისპირებას“ („არჩევანი“,
2018).

მსგავს შეხედულებას ადასტურებს პოლიტიკური იმიჯის განმარტება, რომლის მიხედვითაც,

იგი (იმიჯი) არის პოლიტიკური მოღვაწის, პოლიტიკური მოვლენის მიზანმიმართულად
ფორმირებული სახე, რომელიც მოწოდებულია პოპულარიზაციის, წარმატების მიღწევისა
და სხვ. მიზნით, რათა ემოციურ - ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინოს ხალხზე,
ელექტორატსა და სხვ. (სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი, 2004).

თავის მხრივ, გიორგი კვირიკაშვილი ცდილობდა პრემიერ-მინისტრის პოსტისა და სასურველი
იმიჯის შენარჩუნებას, თუმცა, გახარიასგან განსხვავებით, მან წინ საკუთარი პრინციპები დააყენა
და ნაკლებად გაითვალისწინა დემონსტრანტების მოთხოვნები.

ნიუსამის (Newsom), ტარკისა (Turk) და კრუკერბეგის (Kruckerberg) თანახმად, პოლიტიკური
სისტემის მთავარი მიზანია, გამოიწვიოს ადამიანებში საპასუხო რეაქცია. ამიტომ პოლიტიკურ
აქტორებს სჭირდებათ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და მათი შედეგების შესახებ
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ზუსტი უკუინფორმაცია, რათა შემდგომში ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომლებიც
დასახულ მიზნებთან მიგვაახლოვებენ (Newsom, Turk, Kruckerberg, 2009). სწორედ ეს ვერ გათვალა
კვირიკაშვილმა.

შეჯამებისთვის ვიტყვით, რომ პოლიტიკოსები ცდილობენ თავიანთი იმიჯის ფორმირებას დიდი
დრო დაუთმონ, თუმცა, როგორც კვლევამ აჩვენა, გარკვეულ შემთხვევებში ამას ვერ ახერხებენ, რის
გამოც ზოგიერთი მათგანის პოლიტიკური გავლენა სუსტდება.

დასკვნა

კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ჩვენ მიერ დასაკვირვებლად შერჩეულ სატელევიზიო
გადაცემებში პოლიტიკოსები სხვადასხვაგვარად არიან წარმოდგენილნი. თითოეული ტელევიზია,
საკუთარი მიზნებიდან გამომდინარე, ცდილობს, მათ იმიჯს რაიმე დადებითი ან უარყოფითი
ნიშანი შესძინოს. იმის მიუხედავად, რომ კამერა სუბიექტურია, ის მაინც ნათლად ასახავს
პოლიტიკური ლიდერების როგორც ვიზუალურ, ისე ვერბალურ ნიშან-თვისებებს. მათი
უმეტესობა სათქმელის ვერბალიზებას კარგად ახერხებს, ნაფიქრი აქვს თითოეულ სიტყვაზე,
თუმცა, ამასთანავე, თავს იკავებს არასასურველ კითხვებზე პასუხის გაცემისგან. რაც შეეხება
ვიზუალურ მხარეს, აღნიშნული პოლიტიკოსები, როგორც წესი, ოფიციალურად და აკადემიურად
გამოიყურებიან, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა პირდაპირი ეთერი და სპონტანური გარემო
დაძაბულობას ქმნის და სხეულის ენა  მათ რეალურ ემოციებს გასცემს.

კვლევის დროს ხაზი გაესვა აქციის ორგანიზატორებისა და სხვა პოლიტიკოსების
დამოკიდებულებას კოლეგების გარკვეული ქმედებებისა და განცხადებებისადმი. დაკვირვებით
დადგინდა, რომ დემონსტრანტების შეხედულებები ამა თუ იმ პოლიტიკოსის მიმართ იცვლება
(ზოგჯერ პირვანდელი გადაწყვეტილებასაც კი), ხოლო ოპონენტებისთვის მთავარია კონკურენტი
პოლიტიკოსების იმიჯის განადგურება, განსხვავებით მმართველი პარტიის წევრებისგან,
რომლებიც, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ საკითხებში არ ეთანხმებიან, თანაგუნდელს მხარს
მაინც უჭერენ.

ტრადიციულმა მედიამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა დასახელებული მოვლენების
გაშუქების დროს. აღსანიშნავია, ჟურნალისტების სუბიექტური განცხადებები, რომლებიც
მიმართულია კონკრეტული პიროვნებებისკენ და ხშირად მათ სახელს ჩრდილს აყენებს. თავის
მხრივ, პოლიტიკოსები ყოველმხრივ ცდილობენ მედია გამოიყენონ ბერკეტად, რათა პოლიტიკური
ძალაუფლება გაიმყარონ. ზოგიერთი ამას წარმატებით ახერხებს, ზოგი კი - ფიასკოს განიცდის.

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი თემა აქტუალურია. სამეცნიერო ინტერესთან ერთად, იგი ხშირად
ქცეულა საზოგადოების ფართო ფენების განხილვის საგნადაც, თუმცა კვლევის სახე იშვიათად თუ
მიუღია. შესაბამისად, ჩვენი მცდელობა გამოირჩევა იმით, რომ იგი კონკრეტული მოვლენის
მიმდინარეობისას, ქართულ სატელევიზიო მედიაში პოლიტიკოსების იმიჯის რეპრეზანტაციაზეა
ფოკუსირებული. ამასთანავე, კვლევამ ცხადყო პოლიტიკური იმიჯის ცვლილების ფაქტები;
წარმოაჩინა მისი ფორმირებისა და დეკონსტრუქციის მცდელობის კონკრეტული  შემთხვევები და
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აბსტრაქტი 

სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს დარგს, რომელსაც არსებითი ადგილი უკავია ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებაში. სოფლის მეურნეობის სექტორში შექმნილი დამატებითი 

ღირებულება შეადგენს 2,6 მილიარდ ლარს, რაც საქართველოში შექმნილი დამატებითი 

ღირებულების 8,9%-ია და საკმაოდ დაბალ პროცენტულ მაჩვენებელს წარმოადგენს. სექტორთან 

დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების ჩამონათვალი მრავალფეროვანია, მათგან კი 

სტატიაში  ყურადღება გამახვილებულია წარმოების რისკებთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე. 

სტატიაში წარმოდგენილი კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული 

ღონისძიებების ეფექტიანობის შესწავლა სოფლის მეურნეობის სექტორში ბუნებრივი 

კატაკლიზმების მიერ მიყენებული ზარალის შესამცირებლად. დასახული მიზნის მისაღწევად 

მიმოვიხილე ლიტერატურა; ჩავატარე ექსპერტული და ნახევრადსტრუქტურირებული 

ინტერვიუები შიდა ქართლის რეგიონში მხოვრებ ფერმერთან; აგროდაზღვევის 

წარმომადგენლებთან და წამყვანი იტალიური სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებელი 

კომპანიების გაყიდვების მენეჯერებთან. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ფერმერებს  ყველზე დიდ პრობლემას უქმნის, შემდეგი 

არახელსაყრელი კლიმატური პირობები: სეტყვა, გვალვა, ყინვა, ქარიშხალი და სარწყავი წყლის 

ნაკლებობა. ეს ნეგატიური ფაქტორები სოფლის მოსახლეობას სხვადასხვა სახისა და მოცულობის 

ზარალს აყენებს და უმეტეს შემთხევაში კი შემოსავლის წყაროს გარეშე ტოვებს სოფლად 

მცხოვრებ ადამიანს.  

კვლევამ ცხადჰყო, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისათვის კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია სახელმწიფო, კერძო და არაკომერციული სექტორის თანამშრომლობა, რაც 

დღესდღეობით არც თუ ისე ინტენსიურია. პრობლემებზე საუბრისას ფერმერები მთელ 

პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს აკისრებენ. მათი წარმოდგენით, სახელმწიფო ვალდებულია 

დარგს გაუწიოს სუბსიდირება, ისე როგორც ჩაერიოს ბაზარზე არსებულ ვითარებაში და 

არეგულიროს იგი. გარდა ამ საკითხებისა, გამოიკვეთა ზარალის თავიდან აცილების პრაქტიკის 

შესახებ ინფორმაციის ნაკლებლობა, შესაბამისი ინოვაციური ტექნიკის შეძენის 

ხელმიუწვდომლობა და ფერმერთა შორის კოოპერაციის დეფიციტი, რომელიც 

ურთიერთგაზიარებისა და ურთიერთდახმარების პრაქტიკის გაზრდას შეუწყობს ხელს. 

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა, ბუნებრივი კატასტროფები, სოფლის მოსახლეობა, 

აგროპოლიტიკა. 

შესავალი 

საქართველოში აგრარული სექტორი მრავალი პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგას, 

ქვეყანაში, სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ ხელშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს 

ის რომ სასოფლო მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დღემდე არ არის ჩართული საბაზრო 

ეკონომიკაში და პროდუქტის წარმოება მხოლოდ ნატურალურ ხასიათს ატარებს. სოფელი 

სერიოზულადაა დამოკიდებული სოფლის მეურნეობისაგან მიღებულ საარსებო წყაროებზე და 
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სახელმწიფო ტრანსფერებზე. სოფლის ეკონომიკის წილი მთლიან პროდუქციაში (მთლიანი შიდა 

პროდუქტში) დაბალია, სექტორში შექმნილი დამატებითი ღირებულება შეადგენს 2,6 მილიარდ 

ლარს, რაც საქართველოში შექმნილი დამატებითი ღირებულების 8,9%-ია (საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018) პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, თუმცა 

იგი მოსახლეობის უმრავლესობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ქვეყანა ძირითადად 

იმპორტზეა დამოკიდებული. სამუშაო ძალის 43%-ის წვლილი ქვეყნის მშპ-ში ძალიან მცირეა, 

ჩამოუყალიბებელია ურთიერთობა ხელისუფლებასა და სოფლის მოსახლეობას შორის, სოფლის 

მოსახლეობა ვერ უმკლავდება არა მხოლოდ უარყოფით სტიქიურ კატასტროფებს, არამედ 

მათგან მიყენებულ ზარალს.  

საკითხის კვლევისას შევეცადე, წარმომეჩინა ის პრობლემები, რომლებიც ქვეყნის ერთ-ერთ 

რეგიონში, კერძოდ კი შიდა ქართლშია. აქცენტი გავაკეთე აგარარული სექტორის განვითარების 

პერსპექტივასა და მის მნიშვნელობაზე, ასევე პირობებზე, რომლებიც ხელს უშლის დარგს 

განვითარებისთვის. სექტორთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების ჩამონათვალი 

საკმაოდ დიდი და მრავალფეროვანია. ავტორთა ნაწილი მიუთითებს, რომ საჭიროა ყურადღება 

გამახვილდეს იმ კონკრეტულ რისკებზე, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სოფლის 

მეურნეობაზე. მათი ჩამონათვალი კი შემდეგნაირია: წარმოების რისკები, ბუნებრივი რესურსების 

რისკები, ფინანსური რისკები, მარკეტინგისა და ფასის რისკები (ჯანდაცვის პოლიტიკა, 2018, p. 45). 

წარმოდგენილი ნაშრომის ფარგლებში ყურადღებას გავამახვილებ წარმოების რისკებთან 

დაკავშირებულ ისეთ საფრთხეებზე როგორებიცაა: არახელსაყრელი კლიმატური პირობები, 

კერძოდ: გვალვა, ჭარბი ნალექი, წყალდიდობა, ქარიშხალი, ყინვა, სეტყვა,  

სტიქიური უბედურებები ხელს უშლის და მნიშვნელოვნად ამცირებს ქვეყნის განვითარებაში 

ჩადებული ინვესტიციების ეფექტიანობას და რაც ყველაზე საყურადღებოა, აფერხებს სიღარიბის 

აღმოფხვრის პროცესებს. სასურველია, სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზარალის 

უარყოფითი შედეგის ნეიტრალიზაციისათვის სახელმწიფომ პრიორიტეტად დაისახოს იმ გზების 

გამოყენება, რომლებიც უარყოფითი ბუნებრივი მოვლენით გამოწვეული ზარალის შემცირებას 

მოემსახურება. სტიქიური უბედურებების მოწყვლადობის ხარისხი იზრდება უფრო სწრაფად, 

ვიდრე მათთვის წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობები. რეალურად, ბუნებრივი 

კატასტროფების შემცირება თუ არა, მათი თავიდან აცილება და შერბილება შესაძლებელია 

(Birkman, n.d.). შესაბამისად, კონკრეტულ სტრუქტურებს, ეკისრებათ განსაკუთრებული 

პასუხისმგებლობა, განსაზღვრონ ბუნებრივი კატასტროფების გამომწვევი რისკ-ფაქტორები და 

მიიღონ გადაწყვეტილება მათი გაკონტროლების ან მართვის მიზნით. რისკის შეფასება ძალიან 

მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც აერთიანებს პროფესიონალებს, ბუნებრივი კატასტროფების 

მართვაზე1 პასუხისმგებელ პირებს, ადგილობრივ უწყებებსა და ზემოქმედების არეალში მცხოვრებ 

ადამიანებს. არსებობს ბუნებრივი კატასტროფების შემცირების საერთაშორისო სტრატეგია (ISDR),  

(ბუნებრივი კატასტროფების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ქსელი). რომლის თანახმად 

                                                           
1ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვა წარმოადგენს ღონისძიებას, რომელიც მოიცავს სახელმწიფოს მართვას, 

დეცენტრალიზაციას, ორგანიზაციულ და ინსტიტუციურ განვითარებას,სათემო სტარატეგიებს, საინჟინრო ტექნიკურ, 

განსახლებისა და მიწათსარგებლობის დაგეგმარებას. ის ასევე ითვალისწინებს გარემოსდაცვით საკითხებს, როგორც 

რისკის შერბილებისა და შემცირების სტატეგიის ნაწილს. 
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სახელმწიფო უწყებები, თემები, ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები ერთობლივად 

განსაზღვრავენ პრობლემებს, იღებენ გადაწყვეტილებებს სამოქმედო გეგმებთან დაკავშირებით 

და ახორციელებენ მათ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ყალიბდება ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 

მართვის ეთიკა, რომელიც პატერნალიზმის ნაცვლად, ინფორმირებულ კონსენსუსს“ ემყარება და 

მოიცავს ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციას. უფრო დეტალურად კი:  

 რისკის ანალიზს, რისკის შეფასებასა და რისკის ეფექტურად შემცირებას. 

 ფართომასშტაბიანი პოლიტიკისა და პროგრამების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას 

ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის ან აღმოფხვრის, ან უფრო ხშირად, ბუნებრივი 

კატასტროფების მწვავე შედეგების შემცირების მიზნით (შერბილების სტრატეგიები). 

 სამართლებრივი და მარეგულირებელი ღონისძიებების გატარებას, განსაკუთრებით 

ფიზიკური და ურბანული დაგეგმარების, სამოქალაქო სამუშაოებისა და მშენებლობის 

სფეროში. მაგალითად, მიწათსარგებლობის დაგეგმვის წესები, სამშენებლო ნორმები და 

წესები, განსაკუთრებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის წესები და სხვ. (ბუნებრივი 

კატასტროფების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ქსელი). 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2012 წელს დაარსდა ა(ა)იპ სოფლის 

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც ახორციელებს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროექტებს და მართავს სხვადასხვა 

დაქვემდებარებულ სასოფლო-სამეურნეო კომპანიას. სააგენტოს მიზანია საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა და ქმედითი ინსტრუმენტების გამოყენება 

სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული ზარალის აღმოსაფხვრელად (სოფლის მეურნეობის 

პროექტების მართვის სააგენტო, 2018). 

ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი ის კომპენსაციებია, რომლებიც გაიცემა სტიქიური მოვლენების 

შედეგად დაზარალებული სოფლის მოსახლეობისადმი. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა 

თუ რამდენად სწორად აღირიცხება სტიქიური უბედურებები, ამ უკანასკნელისგან მიყენებული 

ზარალი და რამდენად ეფექტიანია ის ღონისძიებები, რომლებიც დაზარალებულ მოსახლეობას 

მიეწოდება. 

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების 

ეფექტიანობის შესწავლა, სოფლის მეურნეობის სექტორში ბუნებრივი კატაკლიზმების მიერ 

მიყენებული ზარალის შესამცირებლად. მიზნის შესაბამისად, დაისვა შემდეგი საკვლევი კითხვა: 

სახელმწიფოსა და სოფლის მოსახლეობას შორის არსებული ურთიერთობების პროცესში 

როგორია ჩართული აქტორების როლი და რამდენად ეფექტიანია, მათ მიერ შემუშავებული 

სტრატეგიები? 

კითხვებზე პასუხის გასაცემად ჩავატარე ექსპერტული და ნახევრადსტრუქტურირებული 

ინტერვიუები შიდა ქართლის რეგიონში მხოვრებ 30 ფერმერთან, აგროდაზღვევის 

წარმომადგენლებთან და წამყვანი იტალიური სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მწარმოებელი 
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კომპანიების (Zanon Macchine Agricole, Ferrari Costruzioni Meccaniche, GF Costruzioni Macchine 

Agricole) გაყიდვების მენეჯერებთან. 

ფერმერებთან გამოკითხვისას გამოვიყენე  არასტრუქტურირებული კითხვარი. სოფლის 

მოსახლეობა შეირჩა მიზნობრივად კვლევის არეალისა და საკითხში გაცნობიერებულობის დონის 

გათვალისწინებით. ექსპერტული ინტერვიუები ჩაწერილი იყო აუდიო საშუალებით 

აგროდაზღვევის პროექტების მენეჯერთან და წამყვანი იტალიური სასოფლო სამეურნეო 

კომპანიების წარმოადგენლებთან, რომლებიც გასული წლის ნოემბერში სტუმრობდნენ 

საქართველოს და გამოფენის ფარგლებში წარმოდგენილი ჰქონდათ ინოვაციური სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკა. საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ მომზადდა ტრანსკრიპტები, 

რომელიც დამუშავდა კოდირება-კატეგორიზაციის ტექნიკის გამოყენებით. 

საკვლევ ტერიტორიად შევარჩიე შიდა ქართლის რეგიონი, რომელსაც ქვეყნის ტერიტორიის 

9,2% უჭირავს. 2018 წლის მონაცემებით ადგილობრივი მოსახლეობა 259,3 ათასი ადამიანია, რაც 

მთლიანი მოსახლეობის 6,7%-ია. რეგიონში, უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სასოფლო 

დასახლებებში მოსახლეობის რაოდებობა 20,7 %-ით არის შემცირებული, მთლიანი დამატებული 

ღირებულების წილი მცხეთა-მთიანეთის რეგიონთან ერთად საქართველოში შექმნილი მთლიანი 

დამატებული ღირებულების 6.2%-ს შედაგენს. რეგიონში დასაქმებულთა 70%-მდე 

თვითდასაქმებულია ძირითადად სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაშინ როდესაც 

სექტორში ნაწარმოები დამატებითი ღირებულების წილი მხოლოდ 20.3%-ია (საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018). 

შიდა ქართლის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ჩართულია სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ეს 

ეკონომიკური აქტივობა ძირითადად შინამეურნეობის ფარგლებში ხდება და 

დაბალპროდუქტიულია, ამიტომაც რეგიონში სოფლის მეურნეობით შექმნილი მთლიანი შიდა 

პროდუქტი დაბალია. დაუგეგმავმა სოფლის მეურნეობამ, პროფესიონალი აგრონომების 

დეფიციტმა, სერიოზული პრობლემები შეუქმნა შიდა ქართლში აგროსექტორს. ამ ეტაპზე, შიდა 

ქართლს არათუ სხვა რეგიონების სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით მომარაგება შეუძლია, 

არამედ თავად მოიხმარს იმპორტირებულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს. 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

1960-იან წლებში, სოციოლოგიაში გაჩნდა ახალი მიმართულება, ფოკუსირებული 

აგროკულტურის სოციოლოგიაზე, რომლის მიხედვით, სოფლის მეურნების კრიზისი განხილულია 

თეორიული ვაკუუმისა და პოლიტიკის გავლენის წარუმატებლობის ჭრილში. სოციალურ 

მეურნეობებში მომხდარ სტრუქტურულ ცვილელებს ვერ აუწყო ფეხი სოფლის მოსახლეობამ. 

ინსტიტუციონალური მიდგომა ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომლის მიხედვითაც „გლეხი, 

რომელსაც ეძლევა გარკვეული დირექტივები და მიმართულებები, ბევრად წარმატებულად 

მოღვაწეობს, ვიდრე მაშინ როცა თავად უწევს ამ ყველაფრის კეთება.“ სოციალური უფსკრული 

ფერმერებს და ურბანულ მაცხოვრებლებს შორის ჩნდება მაშინ, როდესაც რეფორმის გატარების 

დროს არ ხდება ფერმერის ინტერესების გათვალისწინება (Dessein, Joost; Krom, Michiel De 

Katriina Soini;, 2013). ამ ყველაფრის ნათელ მაგალითს წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირი.  
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საბჭოთა კავშირში მიწა მთლიანად იყო ნაციონალიზებული და ეკუთვნოდა სახელმწიფოს. 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის უდიდესი ნაწილით სარგებლობდნენ სახელმწიფო მეურნეობები და 

კოლმეურნეობები, მოსახლეობას მხოლოდ მცირე ნაწილი ჰქონდა სარგებლობაში გადაცემული. 

საბჭოთა პერიოდის სოფლის მეურნეობის სისტემა, მკვეთრად განსხვავდებოდა დღევანდელი 

სოფლის მეურნეობისგან. იმ პერიოდში სოფლის მეურნეობის წილი ყოველწლიურად მკვეთრად 

იზრდებოდა. სოფლის მეურნეობაში ექსპორტი იმპორტს 70%-ით აღემატებოდა. სამუშაო 

ადგილებს ქმნიდნენ პლანტაციები და გადამამუშავებელი ფაბრიკები, რომლებიც დირექტივებით 

მართულ მომარაგების ქსელს ემსახურებოდა.  

1990 წლიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქცია უწყვეტად მცირდება და მცირდება მისი წილი 

მთლიან შიდა პროდუქტშიც, ხოლო სოფლის მეურნეობაში იზრდება თვითდასაქმებულად 

კლასიფიცირებულთა რაოდენობა (სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სისტემის 

შეფასება, n.d.). საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გატარებულმა აგრარულმა რეფორმებმა ვერ 

უზრუნველყო სოფლის მეურნეობის ინფრასქტრუტურის განვითარება. საბჭოთა პერიოდის 

შესყიდვების სისტემის ნგრევამ შედეგად მოიტანა ის, რომ  მოუგვარებელი დარჩა გლეხების 

მომარაგება თესლებით, შხამქიმიკატებით, სასუქებითა და წარმოების სხვა საშუალებებით (ფონდი 

ლიბერალური აკადემია). 

ქვეყნის აგროსექტორში დღეისათვის შექმნილი სავალალო მდგომარეობის მიზეზები უსათუოდ 

მიგვიყვანს 1990-იან წლებში მიწის რეფორმის დროს დაშვებულ შეცდომებამდე და არასწორად 

ჩატარებული საზოგადოებრივ მეურნეობათა რეორგანიზაციამდე. მიწის ნაკვეთები დანაწევრდა 

და წარმოიშვა მცირე ფერმერული მეურნეობა. თუ მსხვილი მეურნეობები დაქირავებულ შრომაზეა 

აქცენტირებული, შინამეურნეობებში ოჯახური შრომა უფრო იაფი ჯდება, მეტად არიან 

მოტივირებულნი შრომისათვის, ვიდრე დაქირავებული მუშები, არ სჭირდებათ ზედამხედველები, 

არ აქვთ მართვისა და ზედამხედველობის ხარჯები. ამასთან, ოჯახის თითოეული წევრი ინაწილებს 

რისკს, რაც არ ხდება დაქირავებული შრომის შემთხვევაში. ეს უპირატესობები არ იქნა 

გამოყენებული საქართველოში, რამდენადაც სოფლის მეურნეობის განვითარება არ იყო 

უზრუნველყოფილი ყველა იმ პირობით, რომელიც გაზრდიდა მის მწარმოებლურობას 

(საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროს ტრანფორმაცია). 

ეკონომიკურ სექტორებს შორის, სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს დარგს, რომელიც ყველაზე 

მეტ დახმარებას იღებს მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროკავშირსა და აშშ-ში. სექტორის 

დახმარების არაერთი გზა არსებობს, როგორც პირდაპირი (ვაუჩერები, გრანტები, 

სუბსიდირებული ფასები და ა.შ.), ისე არაპირდაპირი (საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირება, 

აგრო-დაზღვევის პოლისები და ა.შ.) სუბსიდიების სახით, თუმცა უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, 

რომ, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის  ქვეყნებში ზოგადად 

მცირდება (2000 წელს 33% იყო, 2016 წელს კი – 19%) (Cultural diplomacy, 2018). 

გრეგორი სტრუბცეზკი, კრაკოვის უნივერსიტეტის რისკებისა მართვისა და დეპარტამენტის 

პროფესორი წერს, რომ შემთხვევითმა ბუნებრივმა კატასტროფებმა  შესაძლოა დიდი ზარალი 

მიაყენოს სოფლის მეურნეობას. გვალვა ან ზედმეტი ნალექი, სეტყვა და ა. შ პრაქტიკულად 

მსოფლიოში არსებულ ყველა ტიპის სოფლის მოსავალს ემუქრება. ქალაქისგან განსხვავებით, 

სოფლის თემებს შეიძლება ჰქონდეს ნაკლები დივერსიფიცირებული ეკონომიკური ბაზა და 
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ნაკლები ფინანსური რესურსები სტიქიურ უბედურებებთან საბრძოლველად შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების ან ძალისხმევის აღდგენის მიზნით, უფრო მეტიც, დაბალი 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე და არაადეკვატური კომუნიკაცია განსაკუთრებულ პრობლემას უქმნის 

სოფლის თემებს (Farming subsidy reform, 2014). 

სოფლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტს იმისთვის, რომ კატასტროფებისგან იქნეს დაცული ფერმერი. კავშირები სოფლად 

მცხოვრებ ადამიანებს, სამთავრობო დაწესებულებებსა და არაკომერციულ ორგანიზაციებს შორის 

მეტად მნიშვნელოვანია. აუცილებელია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 

რეაგირება მოახდინონ კატასტროფებით გამოწვეულ ზარალზე, რადგან ბუნებრივი 

კატასტროფები აუარესებს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობას ყოფას, სწორედ ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს სოფლის საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრუქტურას, 

კერძოდ სტიქიური მდგრადობისათვის თანამშრომლობისა და შესაძლებლობების განვითარების 

პრაქტიკას (Farming subsidy reform, 2014). 

მსოფლიო მასშტაბით, სახელმწიფო და სხვადასხვა ორგანიზაცია ცდილობდა დახმარება გაუწიოს 

ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებულ ფერმერებს. ერთ - ერთ ასეთი დახმარების ბერკეტს 

კი წარმოადგენს დაზღვევა. პოლონეთის სოფლის მეურნეობის ბაზაზე შეიქმნა 

რესტრუქტურიზაციისა და მოდერნიზაციის სააგენტო, სადაც დაზარალებულ ფერმერებს შეაქვთ 

განაცხადები, სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობებში წარმოების აღდგენის მიზნით. პოლონეთის 

მთავრობას გამოყოფილი აქვს "ბუნებრივი კატასტროფის სესხები", ანუ შეღავათიანი სესხები, 

რომლებიც განკუთვლილია იმ ზარალის ასანაზღაურებლად რომელიც გამოიწვია გვალვამ, 

სეტყვამ, ძლიერმა წვიმამ, ყინვამ, წყალდიდობამ და ქარიშხალმა (Management, Economic 

Engineering in Agriculture and Rural Development, 2015). 

რაც შეეხება სხვადასხვა ქვეყნის მიდგომას არსებული საკითხის მიმართ: მსოფლიოში სოფლის 

მეურნეობის დაზღვევის ათამდე სისტემა მოქმედებს. სახელმწიფოს მონაწილეობა დიდ გავლენას 

ახდენს ამ მიმართულების განვითარებაზე. კომპანიები, როგორც წესი, მხოლოდ განსაზღვრულ 

რისკებს აზღვევენ (ჩვეულებრივ, ეს არის სეტყვა და ხანძარი), ვინაიდან სისტემური რისკების 

დაზღვევის შემთხვევაში მათ არარეალურად მაღალი სადაზღვევო პრემიების დაწესება 

დასჭირდებოდათ. ამიტომ იქ, სადაც სახელმწიფოს ჩარევა იზრდება, იზრდება დაზღვეული 

რისკების რაოდენობაც. განვითარებულ ქვეყნებში, მთელი რიგი ეკონომიკური ფაქტორების გამო, 

მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო რისკების მრავალპროფილიანი დაზღვევა. სტატისტიკური 

მონაცემები ცხადყოფს, რომ აგროდაზღვევა მთავრობის აქტიური სუბსიდირებით ხორციელდება. 

მაგალითისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები აგროსადაზღვევო პრემიების პორტფელიოს 

მოცულობით მსოფლიოში ლიდერი ქვეყანაა. აშშ აგროდაზღვევაში 11 650 მილიონ აშშ დოლარს 

გასცემს. მეორე ადგილზეა - იაპონია 3 900 მილიონი აშშ დოლარით, შემდეგ ბრაზილია - 640 

მილიონი აშშ დოლარით, მექსიკა - 500 მილიონი, არგენტინა - 280 მილიონი და თურქეთი 245 

მილიონი აშშ დოლარით (Cultural diplomacy, 2018). 

გაეროს მონაცემებით, სტიქიური მოვლენებისგან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგისთვის 

მიყენებული ზარალი ყოველწლიურად რამდენიმე ასეულ მილიარდ დოლარს შეადგენს. 

ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად გამოწვეული მსხვერპლის, სოციალური, ეკონომიკური და 
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ეკოლოგიური ზარალის შემცირების მიზნით, გაერომ გასული საუკუნეების ბოლო ათწლეული, 

სტიქიური მოვლენებისაგან მოსალოდნელი ზარალის შემცირების ათწლეულად გამოაცხადა, 

მთავარი მიზანი იყო სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული მატერიალური ზარალის, ასევე 

ეკონომიკური და სოციალური დეგრადაციის მინიმუმამდე დაყვანა, სტიქიურ კატასტროფებზე 

რეაგირება (Agriculture., 2015). 

ბოლო წლებში, მსოფლიო მასშტაბით, მკვეთრად შემცირდა გარემოზე მეტეოროლოგიური, 

ჰიდროლოგიური, ოკეანოლოგიური, აგრომეტეოროლოგიური, რადიაციული და ა.შ. 

დაკვირვებები. მინიმუმამდეა დაყვანილი დაკვირვებები გარემოს დაბინძურებაზე. ეპიზოდურ 

ხასიათს ატარებს მყინვარებზე დაკვირვებებიც და ეს იმ დროს, როდესაც დაწყებულია მათი 

დნობის პროცესი. მოშლილია სპეციალისტების მომზადების სისტემაც. მნიშვნელოვანია იმ 

საკითხებზე ყურადღების გამახვილება თუ რა უნდა გაკეთდეს დღეს, ახლო მომავალში და 

პერსპექტივაში, როგორც მსოფლიოში ასევე საქართველოში რათა სტიქიურმა მოვლენებმა 

ნაკლები ზიანი მიაყენოს ჩვენს ქვეყანას. სწორედ, ამიტომ აუცილებელია სხვადასხვა სახის 

კატასტროფით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების მინიმუმამდე დასაყვანად განხორციელდეს 

კატასტროფის რისკის წინასწარი იდენტიფიცირება, შეფასება და შემცირების ღონისძიებების 

დაგეგმვა (Atlas Of Risk Managment Of Georgia).  

კვლევის შედეგები 

შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრებ ფერმერებთან ჩატარებული ინტერვიუების საფუძველზე 

გამოიკვეთა შემდეგი მახასიათებლები: ფერმერებს  ყველაზე დიდ პრობლემას უქმნის, 

არახელსაყრელი კლიმატური პირობები: სეტყვა, გვალვა, ყინვა, ქარიშხალი (იხ. დანართი 

ფოტო#1). ასევე, სარწყავი წყლის ნაკლებობა, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სხვადასხვა 

სახისა და მოცულობის ზარალს აყენებს, კერძოდ, უზიანებს ხეხილის ბაღს და ვენახს, საუკეთესო 

ჯიშის ნერგებს, უმეტეს შემთხევაში კი შემოსავლის წყაროს გარეშე ტოვებს სოფლად მცხოვრებ 

ადამიანს. მეტი თვალსაჩინეობისთვის, მოვიტან სტატისტიკური მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც, 

საქართველოს მხოლოდ ერთ რეგიონში კერძოდ, კი შიდა ქართლში არსებული სიტუაციის 

წარმოსაჩენად: 

2013-2014 წლების განმავლობაში შიდა ქართლის ტერიტორიაზე  დაისეტყვა 1378 ჰა (69%) მიწა 

2013 წელს სტიქიური უბედურებებით მიყენებლმა ზარალის საერთო თანხამ შეადგინა 1 458 300 

ლარი, ხოლო 2014 წელს 833 700 ლარი (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 

2017). 

არსებობს პრობლემები, რომლებთანაც გამკლავებას ფერმერები თავად ახერხებენ. მაგალითად, 

ძლიერი ყინვისას იყენებენ დაბოლების ტექნიკას, წვავენ საბურავებს და მისი მეშვეობით 

ცდილობენ ხეხილის ან ვაზის დაცვას, მაგრამ არსებობს პრობლემათა ჩამონათვალი, რომელთა 

მოსაგვარებლად სახელმწიფოს ჩართულობას აუცილებელ პრიორიტეტად განიხილავენ. 

მიუხედავდ იმისა რომ, ფერმერობა2 თავისი არსით, მოითხოვს ინდივიდუალიზმს, ინტერვიუს 

                                                           
2ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს თავის მიწის ფართობს, მუშახელსა და კაპიტალის რესურსებს სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტთა ან იმ საშუალებათა საწარმოებლად, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტად გარდაიქმნება, 

იწარმოება, როგორც საკუთარი მოთხოვნილებები სდასაკმაყოფილებლად, ასევე სარეალიზაციოდ (news, 2019) 
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ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ სოფლად მცხოვრები ადამიანები ყველა პრობლემის მოგვარების 

პასუხისმგებლობას სახელმწიფოს აკისრებენ. ფერმერებს მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს 

ბაზრის მარეგულირებელი და დაეხმაროს მათ არა მხოლოდ პროდუქტის რეალიზაციაში, არამედ  

მოსავლის მოყვანის პროცესში წარმოქმნილი უარყოფითი სტიქიური მოვლენებისგან დაცვაში: „ 

[...] უნდა დაგვეხმაროს სეტყვისგან დამცავი ბადეეების შეძენაში შვილო (იხ. დანართი ფოტო #2), 

სრულ შეყიდვას კი არ ვითხოვთ თანამონაწილეობას ან განვადებით პირობებს მაინც (გოგი, 60 

წლის). ფერმერები აქცენტს აკეთებენ რეგიონული დიფერენციაციაზე, რომელიც  საკმაოდ 

აქტუალურ პრობლემად წარმოჩინდება მათ საუბრებში, ფერმერების თქმით, მთავრობა 

არათანაბრად ახორციელებს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ამა თუ იმ სახის პრევენციულ 

ღონისძიებას. მაგალითად, კახეთის რეგიონში დამონტაჟებულია სეტყვის ამრიდი სისტემები, 

მსგავს შემთხვევას კი შიდა ქართლის რეგიონში ადგილი არ აქვს.  

გამოკითხულ ფერმერთა უმეტესობა თვლის, რომ ისინი სიღარიბის ზღვარზე იმყოფებიან, 

რომლის გამომწვევ მთავარ ფაქტორად ასახელებენ: ბუნებრივ კატასტროფებს, სასოფლო-

სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის არარსებობას, მცირემიწიანობას და 

ფართობების გეოგრაფიული განლაგების თავისებურებას. აღნიშნული ფაქტორები მჭიდროდ 

უკავშირდება ერთმანეთს და ქმნის სიღარიბის გამომწვევ ერთიან მექანიზმს, რაც წინაპირობაა 

დაბალი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის მქონე სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის წარმოებისა. რეგიონებში მცხოვრებ ფერმერებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ საჭირო ინფორმაციაზე არ მიუწვდებათ ხელი. 

შესაბამისად, როდესაც ფერმერი კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წარმოებას ვერ 

ახერხებს, არ იყენებს ნიადაგის განაყოფიერების თანამედროვე საშუალებას, ვერ იცავს მოსავალს 

უარყოფითი სტიქიური მოვლენებისგან, ვერ ითვისებს მის ხელთ არსებული სავარგულების 

პოტენციალს - ეს ყველაფერი მათ ბიუჯეტზე უარყოფითდ აისახება. ფერმერების ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე უარყოფითად მოქმედებს საჭირო ინფრასტრუქტურის არარსებობა: 

„სასურველია თუ გვექნება ხელმისაწვდომი ტექნიკა ან სახელმწიფოც ჩართული იქნება მის 

შეძენაში“ (ირაკლი 49 წლის) (იხ. დანართი ფოტო #3, #4,#5). 

კვლევისას გამოიკვეთა სახელმწიფოსა და ფერმერს შორის უნდობლობის პრობლემა. 

სიღარიბის ზღვარზე მყოფ ფერმერს უჭირს ნდობა გამოუცხადოს სახელმწიფოს, რომლის 

მიმართაც ერთგვარი მტრის ხატი აქვს შექმნილი „ [...] ჩვენი ასეთი ყოფის მიზეზი მთვრობაა 

შვილო, ულუკმაპუროდ ვართ დარჩენილნი, თუ ძლიერი სეტყვა მოვიდა და ეს ვაშლის ბაღიც 

დამისეტყვა, ან ყვავილობის დროს ქარიშხალი მერე რა ვქნა უკვე აღარ ვიცი“ (თამაზი 55 წლის). 

ინტერვიუს ფარგლებში იკვეთება, რომ სექტორში დასაქმება, მხოლოდ საკუთარი თავისა და 

ოჯახის რჩენისათვის საკმარისი პროდუქციის წარმოებას გულისხმობს, მდგომარეობა ამ მხრივ 

კიდევ რთულდება როდესაც საქმე ბუნებრივ კატასტროფებს ეხება. 

ფერმერები სახელმწიფოსგან მოითხოვენ ისეთ აქტივობებში ჩართულობას როგორებიცაა: 

დაბალპროცენტიანი და ფერმერზე მორგებული აგროდაზღვევა, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის 

განვადებით შეძენის შესაძლებლობა (საუბარია თანამედროვე ტექნიკასა და მოწყობილობებზე, 

რომლებიც დანერგილია საერთაშორისო ბაზარზე).  
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გამოკითხულთა უმრვალესობა თვლის, რომ აუცილებელია ადამიანური რესურსების შეფასების, 

გადამზადებისა და განვითარების პროგრამების შექმნა და პრაქტიკაში დანერგვა: „განსხვავებული 

სასწავლო პროგრამები უნდა მომზადდეს მიწათმოქმედებისთვის, მეცხოველეებისა და 

მებაღეებისთვის“ (ზაზა 43 წლის). აუცილებელია ფერმერების კვალიფიკაციის ამაღლება დაიწყოს 

ისეთი ზოგად საკითხებზე საუბრით, როგორიცაა მიწის დამუშავება, ნიადაგის ნაყოფიერება, 

მექანიზაციის გამოყენება, სასოფლო-სამეურნეო ჯიშები, ცხოველების მოვლა და სხვა. 

სამწუხაროდ, დღევანდელ რეალობაში კავშირი პრაქტიკულ სოფლის მეურნეობას, აგრო-

ბიზნესსა და ადმინისტრირებას შორის ძალიან სუსტია, რაც ინოვაციების არარსებობით ვლინდება. 

ფერმერები მიუთითებენ, რომ სახელმწიფომ მეტი რესურსი უნდა ჩადოს მცირე და საშუალო 

ფერმერების განვითარებისთვის და არ უნდა იყოს ორიენტირებული მხოლოდ მსხვილ 

ფერმერულ მეურნეობებზე. ხშირად ფერმერთა მიერ მოყვანილი მოსავლის რაოდენობა იმდენად 

მცირეა, რომ რეალიზაციას აზრი ეკარგება და ის მოჰყავთ მხოლოდ საოჯახო მოხმარების მიზნით. 

კვების პროდუქტების შედარებით მეტ წარმოებას და შემოსავლის ნაწილობრივ გაზრდას აღწევენ 

მხოლოდ ერთეულები. პრობლემებზე საუბრისას რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ დასაქმებისა 

და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, მცირე ფერმერული კოოპერატივების გაძლიერება 

უნდა წარმოადგენდეს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივას. ისინი საუბრობენ 

მსხვილ, საშუალო და წვრილ ფერმერებს შორის არსებულ უთანასწორო მდგომარეობაზე: 

„ფერმერული მეურნეობის განვითარებას სჭირდება ელემენტარული ხელშეწყობა, უნდა 

შემუშავდეს სახელმწიფო დაფინანსების ახალი პროგრამები რომლებიც გათვლილი იქნება არა 

მხოლოდ მსხვილ ფერმერებზე, არამედ იმაზე, რომ თითოეულ გლეხს მიეცეს საოჯახო 

მეურნეობის დაწყების და ხელშეწყობის საშუალება. შემუშავდეს გონივრული კონტროლის 

მექანიზმი რათა მოხდეს სახელმწიფო რესურსების სწორი ხარჯვა და რაც მთავარია 

ინფომირებულობის გაზრდა.“ (გუგა 35 წლის). 

ინტერვიუს ფარგლებში გამოიკვეთა მიგრაციის პრობლემაც – დაცლის საფრთხის წინაშე მდგარი 

სოფელი: „ერთი ნაგლეჯი მიწა გვაქვს და გადაშენების პირას მისული ერი ვართ, რეალურად კი 

ჩვენი თავის პატრონობაც არ შეგვიძლია.“ (აჩიკო 54 წლის). რაც გამოწვეულია იმ გამოუყენებელი 

რესურებითა და პოტენციალით, რომელიც რეგიონს გააჩნია თუმცა აუთვისებელია, დღევანდელ 

პირობებში არ ხდება, ეკონომიკური შესაძლებლობების დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა, სოფლის 

მეურნეობის ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაუმჯობესება და მათი დახმარება სოფლის მეურნეობის 

სექტორის რეფორმირების პროცესში. „როგორ უნდა გაჩერდე სოფელში ახალგაზრდა, როცა 

მხოლოდ საკვებზე ზრუნვით იწყება დღე და შესაბამისად მთავრდება, არ არსებოს არანაირი 

ინფრასტრუქტურა…“ (გია 33 წლის). კიდევ ერთ პრობლემას, ფერმერებისადმი  ინფორმაციის 

მიწოდების დაბალი ინტენსივობა წარმოადგენს, რომლის გავრცელების ძირითადი წყარო 

სოციალური კავშირები და ინტერნეტია - რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ახალ 

და მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფერმერები ძირითადად ერთმანეთისგან იგებენ და იშვიათად კი 

სატელევიზიო გადაცემებით. „რა ვქნათ მათ ვისაც ინტერნეტი არ გვაქვს, მიწა ვამუშაო თუ 

კომპიუტერთან ჯდომით გავირთო თავი?!“ ( ნიკო 48 წლის).  

ფერმერები აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ მიზნობრივი ლიტერატურის მიწოდების გაზრდასა 

და სექტორში არსებულ პრობლემების შესახებ სატელევიზიო გადაცემების მომზადებას. 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

გამოყენება. მასმედიისა და სოციალური ქსელების ერთობლივი მუშაობა საინფორმაციო 

კამპანიისთვის გაძლიერებისათვის სასურველი შედეგის მომტანი იქნება. რეგიონული 

სატელევიზიო და მასობრივი ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებით, კონკრეტული 

სტრუქტურების წარმომადგენლებმა უნდა განუმარტონ სოფლის მოსახლეობას ის ღონისძიებები, 

რისკები და მათი პრევენციის საშუალებები, რომლებსაც ხელისუფლება სექტორის 

დასახმარებლად ახორციელებს.  

დარღვეული კომუნიცია ფერმერს და სახელმწიფოს შორის, კიდევ უფრო ართულებს 

მდგომარეობას. სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ განხორციელებული  ღონისძიებები  

გაუმართავია და არ არის მორგებული ფერმერებზე. მაგალითად სოფელში გაშენდა ხეხილის 

ბაღები, თუმცა მოუწესრიგებელი სამელიორაციო სისტემის ფონზე ფერმერი ფაქტიურად უძლური 

აღმოჩნდა მათ განსავითარებლად.  ისინი საუბრობენ, რომ არ არსებობს სოფლის მეურნეობების 

განვითრების სტრატეგიული გეგმა და თუ არსებობს ეს მათთის უცნობია. „სხვადასხვა ენაზე 

ვსაუბროთ ჩვენ და მთავრობა, არასწორადაა განაწილებული ფინანსები, კეთდება რაღაცეები, 

მაგრამ დაუგეგმავად და დაუფიქრებლად“ (გუგა 35 წლის). მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო 

სტრუქტურებმა თავისი ძალისხმევა წარმართონ ექსპერიმენტული და სადემონსტრაციო მიწის 

ნაკვეთების განვითარებასა და შენარჩუნებაზე, რაც უზრუნველყოფს თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ტრანსფერს ფერმერებისთვის.  

უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვან შემდეგ მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც 2007 

წლიდან 2017 წლამდე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი რადიკალურად გაიზარდა, 

თუმცა აგრო მშპ-ს წილი პროცენტულად საკმაოდაა შემცირებული (იხილეთ დიაგრამა #1).  

დიაგრამა #1 

 

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017) 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ახორციელებს გარკვეულ ქმედით ღონისძიებებს 

(რომლებზაც ქვემოთ ვისაუბრებ) სოფლის მოსახლეობა ძირითადად საკუთარი თავის იმედაა 
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დარჩენილი, ისინი პირდაპირ კავშირს ხედავენ მათ ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ზოგადად 

ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის და მიაჩნიათ, რომ „ძლიერი სოფელი ძლიერი 

ქვეყნის მომავალია“.  

ინდივიდუალურ დონეზე კოოპერაციის გამოცდილების უქონლობა და ამ ტიპის უნარების არქონა, 

სპეციალიზირებული პროფესიებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირების არარსებობა 

უარყოფითად მოქმედებს სექტორის პროდუქტიულობაზე. ფერმერს უწევს შეასრულოს 

სხვადასხვა პროფესიის ადამიანის ფუნქციები, ის გველინება მენეჯერად, ფინანსისტად, 

აგრონომად, მუშად. მნიშვნელოვანია რეგიონული საკონსულტაციო ცენტრების როლის 

გაძლიერება, რათა მათ უკეთ შეძლონ ფერმერთა ინფორმირება სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოო საშუალებების შესახებ.  

დღეის მდგომარეობით, შიდა ქართლს არათუ სხვა რეგიონების სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტებით მომარაგება შეუძლია, არამედ თავად მოიხმარს იმპორტირებულ სასოფლო 

სამეურნეო პროდუქტს, ეს კი განპირობებულია არა მწირი პოტენციალიათ, არამედ 

ინფორმაციული ვაკუუმით და იმ უარყოფითი ბუნებრივი კატაკლიზმებით, რომლებიც რეგიონში 

ფიქსირდება და რომლეთანაც გამკლავებას ფერმერები საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებენ.  

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს გარკვეულ ქმედით ღონისძიებებს სექტორში 

არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად. აღნიშნული პროექტების ნაწილის მიმართ 

დადებითი დამოკიდებულებით არიან განწყობილნი თავად ფერმერებიც. „დანერგე მომავალი“ 

წარმოგენს პროექტს, რომლის განხორციელებამ დადებითი შეფასება გამოწვია სოფლის 

მოსახლეობაში. პროექტი მიზნად ისახავს: 1) საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების ეფექტურ გამოყენებას მრავალწლოვანი კულტურების გაშენების გზით, რის შედეგადაც 

განხორციელდება იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და გაიზრდება საექსპორტო 

პოტენციალი. 2) ადგილობრივი მაღალხარისხიანი, ფიტოსანიტარულად სუფთა სარგავი 

მასალების (ნერგების) წარმოების მხარდაჭერას, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდება 

თანამედროვე ინტენსიური ბაღების გაშენებით დაინტერესებული პირებისათვის 

იმპორტირებულთან შედარებით იაფი სარგავი მასალების შეთავაზება. ეს ყოველივე, თავის 

მხრივ, ხელს შეუწყობს საქართველოში ახალი ბაღების გაშენებას და მეხილეობის სექტორის 

რაოდენობრივ და თვისობრივ გაუმჯობესებას (დანერგე მომავალი, 2018). 

გარდა ზემოთქმულისა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა 

„შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი“, პროექტის მიხედვით გაიცემა: უპროცენტო სასაქონლო 

კრედიტი (განვადება) მცირე ფერმერებისათვის 0%; შეღავათიანი აგროკრედიტი საშუალო და 

მსხვილი ფერმერებისათვის – არაუმეტეს 8%-ისა (საბრუნავი საშუალებებისა და მარაგების 

შესყიდვის დაფინანსება მოკლე ვადით); შეღავათიანი აგროკრედიტი სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოებისათვის არაუმეტეს 3%-ის (ძირითადი საშუალებების და ტექნოლოგიების დაფინანსება 

ხანგრძლივი პერიოდით). აღნიშნულ პროექტში 11 ბანკი და 2 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 

ჩაერთო და 2013 წლის მარტიდან 2014 წლის სექტემბრამდე 318 მლნ ლარის მოცულობის 14 100 

აგროკრედიტი გაიცა (სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, 2018). 
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პროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულებები ფორმდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ლიცენზირებულ შესაბამის სადაზღვევო კომპანიებთან და ამ 

ხელშეკრულებების საფუძველზე ხორციელდება სადაზღვევო პრემიის სუბსიდირება და მათი 

მონიტორინგი. პროგრამაში ჩართულია 7 სადაზღვეო კომპანია: „ალდაგი“, „ჯი პი აი ჰოლდინგი“, 

სადაზღვევო კომპანია „ევროინს ჯორჯია“, „არდი“, „ალფა“, „თიბისი დაზღვევა“, „საქართველოს 

სადაზღვევო ჯგუფი“ (დანერგე მომავალი, 2018). 

უკნასკნელი მონაცემის მიხედვით: 

2014-2015 წლებში შიდა ქართლის ტერიტორიაზე სეტყვისგან დაზღვეული იყო 1. 073.66 ჰა და 

ანაზღაურდა 896,085 ლარის ოდენობით (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 

2017) (იხილეთ გრაფიკი #2).  

 

გრაფიკი #2 

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში მცხოვრები 300 ათასი ფერმერიდან აგროდაზღვევით 16 ათასამდე 

სარგებლობს (5%). 

კვლევაში მონაწილე ფერმერები საუბრობენ ამ სისტემის ნაკლოვანებაზეც: „პროექტის 

ფარგლებში შეიძლება დაეზღვეს 1-5 ჰამდე, რა ვქნათ მათ ვისაც ნახევარი ჰექტარი გვაქვს?“ 

(ალიკა, 40 წლის).  

აგროდაზღვევის პროექტების მენეჯერის განმარტებით, სისტემის დახვეწას 10 წელი ესაჭიროება 

და ისინი მეოთხე წელია რაც მუშაობენ. შესაბამისად, ხარვეზები ბუნებრივია რომ იარსებებს. 

მისივე განმარტებით, სტაბილური კლიმატური პირობების შემთხვევაში სწორი მეურნეობით 

ნიადაგის ნაყოფიერება და ეკოსისტემების მდგრადობა შეიძლება შენარჩუნდეს და გაუმჯობესდეს 

კიდეც. რაც შეეხება ბუნებრივ კატაკლიზმებსა და მავნებელ დაავადებებს, მათი კონტროლი მეტ-

ნაკლებად შესაძლებელია სწორი მეურნეობის მეშვეობით, თუმცა მავნე შედეგების თავიდან 

აცილება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. სოფლის მეურნეობის დაზღვევის განვითარებაზე 

მსჯელობისას, უნდა გავითვალისწინოთ ამ დარგისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები, 
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რომელიც თვითონ პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ბუნებიდან გამომდინარეობს. 

სოფლის მეურნეობაში წარმოების ეკონომიკური პროცესი წარმოების ბუნებრივ პროცესებთან 

არის გადაჯაჭვული. სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია: ა) წარმოების 

ბუნებრივ გარემო-პირობებზე (ნიადაგები, ჰიდრორესურსები, კლიმატური პირობები, 

ეკოსისტემები); ბ) ბუნებრივი კატაკლიზმების ინტენსიურობასა და ხარისხზე; გ) მავნებელ-

დაავადებათა გავრცელებაზე. სწორედ ასეთ ექსტრემალურ მდგომარეობაში ენიჭება სასოფლო-

სამეურნეო დაზღვევას განსაკუთრებული მნიშვნელობა მეურნეობის ეკონომიკური 

სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის.  

საკითხის კვლევისას, ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, 

განსაკუთრებით კი მემცენარეობა, სეზონურია. პროდუქციას იღებენ წელიწადის განსაზღვრულ 

პერიოდში და არა უწყვეტად მთელი წლის განმავლობაში, რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა 

მოგევჩვენოს დაზღვევის ფარგლებში ძალიან უმნიშვნელოდ ან საერთოდ არ იზღვევა 

ერთწლიანი კულტურები - ზარალი არ ანაზღაურდება იმ შემთხვევაში თუ ნაყოფი დაზიანდა 

ძლიერი გადამწიფების ან ყვავილობის დროს. უფრო დეტალურად, კი იმისთვის რომ სადაზღვეო 

კომპანიებმა აანაზღაურონ ზარალი აუცილებელ პირობას წარმოადგენს: ერთწლიანი 

კულტურების 90% აღმოცენებული იყოს თანაბრად. ხილის შემთხევაში ტერიტორიაზე ხეების 50% 

მიღწეული უნდა ქონდეს 0,8-სმ დიამეტრს (ბალი, ალუბალი, თხილი 0,4-სმ დიამეტრი), კენკრის 

შემთხევაში ნაყოფი მკვეთრად გარჩევადი უნდა იყოს, ყურძენის შემთხვევაში მტევანი 

გამოტანილი და ნაყოფი გარჩევადი უნდა იყოს (დანერგე მომავალი, 2018).  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გადმოცემული მონაცემების თანახმად: 

2016-2017 წლებში  შიდა ქართლის ტერიტორიაზე: სეტყვისგან დაიზღვა - 1, 101, 15 ჰა და 

ანაზრაურებულმა თანხამ შეადგინა 2,340. 000 ლარი; ქარიშხლისგან დაიზღვა - 11,15 ჰა და 

ანაზღაურებულმა თანხამ შეადგინა 8,003 ლარი; ჭარბი ნალექისგან - 18,91 ჰა და ანაზღაურდა 

14,016 ლარის ოდენობით (იხილეთ გრაფიკი #3).  

 

გრაფიკი #3 
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(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018) 

კითხვაზე, თუ რატომ არ უსარგებლიათ დაზღვევით, რესპოდენტთა უმეტესობა პასუხობს, რომ 

ფერმერებს შორის არ არის ნდობა სადაზღვევო კომპანიების მიმართ და აქვთ ზარალის 

აუნაზღაურებლობის ან მისი შესაძლო დაკლების გარკვეული შიში. ისინი მიუთითებენ დაზღვევის 

არახელსაყრელ პირობებზე და სადაზღვევო პროდუქტების შესახებ ცოდნის არქონაზე. 

გამოკითხულ ფერმერთა უმრავლესობამ იცის აგროდაზღვევის შესახებ, თუმცა უმეტესი ნაწილი 

არ სარგებლობს. ფერმერები სკეპტიკურად არიან განწყობილი დაზღვევის მიმართ, რის 

მიზეზადაც ასახელებენ  შემთხვევებს, როდესაც ზარალი არ აანაზღაურეს წინასწარ სიტყვიერად 

დაუთქმელი იმ პირობების გამო, რაც შემდგომ ხელშეკრულებაში იქნა ასახული და შინაარსი 

ფერმერისათვის არ იყო დეტალურად მიწოდებული. ფერმერების თქმით, არის შემთხვევები, 

როდესაც ზარალის შეფასების დროს ვერ თანხმდებიან დაზიანების პროცენტზე, რის გამოც 

დაზღვეული (ფერმერი) უკმაყოფილო რჩება. მაგალისთისთვის მოვიყვან ერთ -ერთი ფერმერის 

შემთხვევას, რომლესაც არ აუნაზღაურეს ზარალი იმის გამო, რომ ქერი არ იყო ნიადაგის 

ზედაპირზე თანაბრად აღმოცენებული. ფერმერთა აგროდაზღვევის უკმაყოფილების მთავარ 

მიზეზს წარმოადგენს დაზღვევისადმი უნდობლობა. ამ მხრივ მიზანშეწონილია სადაზღვევო 

ხელშეკრულების პირობების შესახებ დამზღვევთა (ფერმერთა) ინფორმირებულობის ამაღლება. 

ფერმერებს უნდა მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია სადაზღვევო ხელშეკრულების პირობების 

შესახებ. ასევე მიზანშეწონილია, სადაზღვევო კომპანიებსა და დაზღვეულებს შორის არსებული 

სადავო საკითხების, საჩივრების შემთხვევაში დამოუკიდებელი ორგანოს, მედიაციის სამსახურის 

ამოქმედება, რომელიც შეძლებს დაიცვას დაზღვეულთა უფლებები. თუმცა არიან ისეთებიც, 

რომლებსაც უსარგებლიათ დაზღვევით და კმაყოფილებასაც გამოხატავენ. „დამეხმარა 

დაზღვევა, როგორ არა, და მადლობელიც ვარ დიდი“ -აღნიშნა ერთ-ერთმა ფერმერმა (გიორგი, 

38 წლის).  

ანალოგიური პრობლემების არსებობაზე მიუთითებენ წამყვანი იტალიური კომპანიების 

გაყიდვების მენეჯერები, რომლებიც ყოველწლიურად საქართველოში უახლესი სასოფლო 

სამეურნეო ტექნიკის გამოფენას მართავენ. „Agrotecnika Italiana-ს“ წარმომადგენელი ანტონელა 

ბელერი ქართველ ფერმერებს გარკვეულ რჩევებს აძლევს, მისი თქმით, დარგის 

განვითარებისთვის აუცილებელია: კოოპერატივების შექმნა, სწორი კომუნიკაციის არსებობა 

წვრილ და მსხვილ ფერმერს შორის, ორიენტირება ცოდნის დონის ამაღლება ამ სფეროში. 

მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება და 

სახელმწიფოს მხრიდან შემოთავაზებული რესურსების სრულად ათვისება. სექტორის 

განვითარებისთვის პრიორიტეტებს წარმოადგენს ფერმერების მიერ იმის გაცნობიერება თუ 

რაოდენ მნიშვნელოვანი და საჭიროა მოსავლის დაცვა უარყოფითი სტიქიური მოვლენებისგან. 

ანტონელა ბელერი აქცენტს აკეთებს სოფლის მეურნეობის სექტორის უზარმაზარ პოტენციალზე, 

რომელიც ფაქტიურად აუთვისებელი და გამოუყენებელია, მიზეზებს კი მოუწესრიგებელ 

სისტემაში, დაბალი ცნობადობის დონესა და ინტერესის ნაკლებობაში ხედავს. „ქართველ 

ფერმერს სურს ნაკლები დანახარჯებით დიდი მოგების მიღება, ეს კი პრაქტიკას ეწინააღმდეგება“. 

ფერმერთა უმრავლესობა მეურნეობას შერჩევის გარეშე ეწევა და მათ არასაკმარისი განათლება 

აქვთ, ან სულაც არა აქვთ განათლება სოფლის მეურნეობის სფეროში. სწორედ ამიტომ, მათ 

შეიძლება არც იცოდნენ რა უპირატესობა აქვს ერთ პროდუქტს მეორესთან შედარებით. მაშინაც 
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კი, როდესაც მათ ესმით, რომ მაღალხარისხიან პროდუქტს მოგების მოტანა შეუძლია, არ იციან 

როგორ გამოიყენონ მოცემული პროდუქტი მოგების უზრუნველსაყოფად. მაგალითად შეიძლება 

შეიძინოს ძვირადღირებული ტექნიკა რომელიმე მსხვილმა ფერმერმა, მაგრამ არ იცოდეს მისი 

მოხმარება. ამის უამრავი შემთხვევა ყოფილა. 

„თქვენს ქვეყანაში ფაქტიურად არ არსებობს კოოპერატივები, განსხავებით ევროპული 

ქვეყნებისგან, დარღვეულია კომუნიკაცია არა მხოლოდ ფერმერს და სახელმწიფოს შორის, 

არამედ თავად ფერმერებს შორის. როდესაც ჩვენთან იტალიაში ვაწყობთ კონკრეტული ტიპის 

სამეურნეო ტექნიკას, ფერმერები თავად გვაძლევენ დირექტივებს და რჩევებს. მესმის რომ თქვენ 

არ ხართ ისეთივე განვითარებული სახელმწიფო როგორიც იტალიაა, თუმცა რჩევა იქნება რომ 

საქართელოში გაიზარდოს ინფორმირებულობის დონე, თქვენ დიდი პოტენციალის მქონე 

ქვეყანა ხართ და დარგისადმი სერიოზული მიდგომაა საჭირო: მნიშვნელოვანია ქვეყანამ მიზნად 

დაისახოს იმ გზების რაციონალურად გამოყენება, რომელიც სტიქიური მოვლენით გამოწვეული 

ზარალის შემცირებას მოემსახურება. თუ ამ დარგში გატარდება სისტემური და სტრუქტურული 

ცვილებები, ეს არა მხოლოდ ფერმერებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის იქნება საკმაოდ 

პერსპექტიული და მომგებიანი, აღნიშნა ალესანდრო ფუსკომ, კომპანია GF Costruzioni Macchine 

Agricole-ეს  გაყიდვების მენეჯერმა. 

დასკვნა 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოში აგრარული სექტორი მრავალი 

პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგას. სოფელი სერიოზულადაა დამოკიდებული სოფლის 

მეურნეობისაგან მიღებულ საარსებო წყაროებზე და სახელმწიფო ტრანსფერებზე. სოფლის 

ეკონომიკის წილი მთლიან პროდუქციაში დაბალია, მაგრამ იგი მოსახლეობის 

უმრავლესობისთვის სასიცოხლოდ მნიშვნელოვანია.  

სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კერძო და 

არაკომერციული სექტორის თანამშრომლობა, ურთიერთობები კერძო ორგანიზაციებთან, რაც 

დღესდღეობით არც თუ ისე ინტენსიურია. 

კვლევამ აჩვენა, რომ პრობლემებზე საუბრისას ფერმერები მთელ პასუხისმგებლობას 

სახელმწიფოს აკისრებენ. მათი წარმოდგენით, სახელმწიფო ვალდებულია დარგს გაუწიოს 

სუბსიდირება, ისევე როგორც ჩაერიოს ბაზარზე არსებულ ვითარებაში და არეგულიროს იგი. 

სახელმწიფო ვალდებულია განსაზღვროს აგრარულ სფეროში განვითარების ძირითადი კურსი. 

შესაბამისად, უნდა გატარდეს ყველა ღონისძიება, რათა ფერმერი უზრუნველყოფილი იყოს 

ინფორმაციით, რომელიც მას სწორი ნაბიჯების გადადგმაში დაეხმარება. სახელმწიფო, უშუალოდ 

არ უნდა ჩაერიოს საბაზრო პროცესებში, თუმცა მან უნდა უზრუნველყოს დარგი შემდეგი 

მომსახურებებით: ხელსაყრელი ბიზნესგარემო, გამართული სამართლებრივი სისტემა და 

ლიბერალური საგადასახადო რეჟიმი. 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია სოფლის მეურნეობაზე რეფლექსია, თუნდაც სტიქიური 

უსაფრთხოების სფეროს დარეგულირების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერისთვის 
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სიღარიბის დაძლევას, ქვეყანას კი თავიდან ააცილებს დაცლილ და “დაბერებულ” სოფლებს, 

ხელს შეუწყობს  შედარებით მდგრად განვითარებას.  

 ბუნებრივ კატასტროფებთან „შებრძოლებისას“ ფერმერები განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გატარებულ ღონისძიებებს, 

რომელიც იღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას საკუთრი რეგიონი, ინფრასტრუქტურა და 

ხალხი, შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლების ისეთი ხარვეზების გამო როგორიცაა: 

უუნარობა და ფისკალური რესურსების ნაკლებობა, საფრთხის შემამცირებელი პრაქტიკის 

დაუნერგაობა, ხშირ შემთხვევაში შედეგად გვაძლევს დაუცველ, გაღარიბებულ სოფლის 

მოსახლეობას. 

 პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება სახელისუფლებო ორგანოებსა და სოფლის 

მოსახლეობას შორის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ბუნებრივი კატასტროფის 

დროს არსებობს ქმედებები, რომლებიც ზრდის საზოგადოების შესაძლებლობას უფრო 

ეფექტური რეაგირებისას. მაგალითად, სოციალური კავშირები საკმაოდ მნიშვნელოვანია, 

რადგან ისინი ახალ სტიმულს აძლევენ საზოგადოებას, რაც  ხელს უწყობს ცოდნის 

გაცვლას, შესაბამისად საზოგადოების ინფორმირებულობის საშუალებას იძლევა. 

 სახელმწიფომ და ფერმერებმა ერთობლივი გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა 

შეიმუშაონ პრობლემების მოგვარების გზები. აგროდაზღვევის მიმართ მიზანშეწონილია 

სადაზღვევო ხელშეკრულების პირობების შესახებ დამზღვევთა (ფერმერთა) 

ინფორმირებულობის ამაღლება. სადაზღვევო კომპანიებსა და დაზღვეულებს შორის 

არსებული სადავო საკითხების არსებობისას მიზანშეწონილია მედიაციის სამსახურის 

ამოქმედება, რომელიც შეძლებს დაიცვას დაზღვეულთა უფლებები. 

აგრარული სექტორის განვითარება დარგობრივი და ტერიტორიული სტრუქტურების 

სრულყოფის საფუძველზე უნდა წარიმართოს. ასეთ პრინციპზე სამეურნეო პოლიტიკის აგება 

მოითხოვს რეგიონებისადმი დიფერენციულ მიდგომას, რეგიონების თავისებურებების, 

რესურსული პოტენციალისა და კონკრეტული ამოცანების გათვალისწინებას. ასეთი მიდგომა 

უზრუნველყოფს წარმოების  საქონლიანობის  მაღალ  დონეს, რეგიონული ბაზრების შექმნას და 

სხვა დადებით ცვლილებებს არა მხოლოდ სოფელში, არამედ ეკონომიკაში. სახელმწიფოს რომ 

შეეძლოს რაიმე საშუალებით გაზარდოს ერთობლივი მიწოდება და არა ერთობლივი მოთხოვნა, 

შემცირდებოდა, როგორც უმუშევრობის, ისე ფასების დონე. თუმცა კვლევამ ცხადყო, რომ 

დღემდე არაა გამონახული ამ მიზნის მიღწევის ეფექტიანი გზა. 

ბიბლიოგრაფია 
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აბსტრაქტი

2018 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში რიგით მე-7 საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა.
წინასაარჩევნო პერიოდი გამოირჩეოდა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამების სიჭარბით. სწორედ
ამან განაპირობა ის, რომ მოცემული სტატიის ფარგლებში ვიკვლიეთ ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამის გავლენა ახალგაზრდა ელექტორატზე. შევეცადეთ გაგვერკვია თუ რა დამოკიდებულება
აქვთ ახალგაზრდებს პოლიტიკური რეკლამების, კერძოდ კი ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის
მიმართ. კვლევის პირველ ეტაპზე შევისწავლეთ პოლიტიკური მარკეტინგის სფეროში არსებული
უცხოური ლიტერატურა და კვლევები. ასევე კონცეპტუალურად განვსაზღვრეთ პოლიტიკურ
მარკეტინგში დამკვიდრებული ტერმინები, რომლებიც ჩვენს კვლევაში გამოვიყენეთ.

პოლიტიკური რეკლამების შესახებ ახალგაზრდების მოსაზრებების გასარკვევად ჩავატარეთ
დისკუსია ფოკუს-ჯგუფში, რომლის დროსაც გამოვიყენეთ პროექციული ტექნიკები. მიღებული
ინფომაციის გასაანალიზებლად სიღრმისეული ინტერვიუები ჩავწერეთ სხვადასხვა სფეროს
ექსპერტებთან.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე ასპექტი: ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა უარყოფით
ემოციებს იწვევს არა მარტო მასში წარმოდგენილი სუბიექტის მიმართ, არამედ მისი დამკვეთის
მიმართაც; კვლევაში გამოჩნდა, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა იწვევს მხოლოდ
ემოცინალიზაციას და არ მახვილდება ყურადღება რეკლამის შინაარსობრივ მხარეზე.
გამოვლინდა, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა გამაღიზიანებელი და დამღლელია.
ნეგატიურ რეკლამას ელექტორატის ყურადღება საარჩევნო პროგრამებიდან კონკრეტული
სუბიექტების დისკრედიტაციაზე (პიროვნულ თვისებებზე) გადააქვს; კვლევაში წარმოდგენილი
მოსაზრება, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა გაცილებით მარტივად დასამახსოვრებელია,
ფოკუს-ჯგუფის შედეგებით არ დადასტურდა.

საკვანძო სიტყვები: ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა, ახალგაზრდა ელექტორატი, არჩევნები,
პოლიტიკური კამპანია.

შესავალი

თანამედროვე პოლიტიკურ სისტემაში რეკლამის გამოყენების ზრდის ტენდენცია პოლიტიკური
მარკეტინგის აღმავლობის ერას უკავშირდება. პოლიტიკური მარკეტინგი საფუძვლად უდევს
მრავალ თანამედროვე მიღწევას პოლიტიკური კომუნიკაციის სფეროში. რადგან პოლიტიკური
მარკეტინგის ძირითადი პრინციპი მოითხოვს, რომ პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა ამომრჩეველს
შესთავაზონ ის, რაც მათ სურთ (Lilleker, 2006). პოლიტიკის მეცნიერის ენტონი დაუნსის
მოსაზრებას, რომ პოლიტიკაში სამომხმარებლო კულტურა გლობალურად ჩამოყალიბდა, შედეგად
მოჰყვა პოლიტიკური მარკეტინგის სპეციალისტებისა და იმიჯმეიკერების მომრავლება (Downs,
1957). საჭირო გახდა პოლიტიკოსის, როგორც რაიმე პროდუქტის შეფუთვა და გაყიდვა. ამ პროცესს
ხელი შეუწყო ამომრჩევლის ლოიალურობის დაცემამ. პარტიები და პოლიტიკური ფიგურები
იძულებულები გახდნენ, დაეწყოთ საკუთარი თავის „გაყიდვა“. პოლიტიკური მარკეტინგის
აქტუალურობის ზრდას განაპირობებდა კონკურენტებზე უპირატესობის შენარჩუნების
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სურვილიც. პოლიტიკური მარკეტინგის ყველაზე თვალსაჩინო შემადგენელი ელემენტია
პოლიტიკური რეკლამა. 1960-იან წლებში გავრცელდა ტერმინი „ახალი პოლიტიკა“. ამ ტერმინით
აღინიშნებოდა საარჩევნო კამპანიის სახეცვლილი ვარიანტი, სადაც ყურადღება მახვილდებოდა
არა შინაარსობრივ მხარეზე, არამედ კანდიდატის იმიჯის ფორმირებასა და პოლიტიკურ
რეკლამაზე.

პოლიტიკურ მარკეტინგში დამკვიდრდა ახალი ტიპის საარჩევნო კამპანია, რომელიც ნეგატიური
პოლიტიკური ხერხების გამოყენებით პოლიტიკოსთა დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული.
ამისთვის კი ყველაზე აქტიურად ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა გამოიყენება. ასეთი ტიპის
პოლიტიკური რეკლამის ძირითადი მახასიათებელი შემდეგში მდგომარეობს: „რეკლამის
ძირითადი ფოკუსი გადატანილია ოპონენტზე. ხდება მისი უარყოფითი, ხშირ შემთხვევაში
პიროვნული სისუსტეების გამოვლენა. მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამის ზემოქმედების ზუსტი შედეგები არ არის ცნობილი, მისი გამოყენების სტატისტიკა
მუდმივად ზრდადია“ (Wesleyan Media Project, 2018).

მეთიუ რობინსონი თავის კვლევაში „მუშაობს თუ არა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა“ წერს,
რომ 20 წლის განმავლობაში ამერიკელი პოლიტოლოგები იკვლევენ, თუ რომელი სახის რეკლამას
უფრო დიდი გავლენა აქვს - პოზიტიურს თუ ნეგატიურს ?“ ავტორი კვლევაში აღნიშნავს, რომ ამ
კითხვაზე პასუხი ჯერ კიდევ გაუცემელია. თუმცა, მისი აზრით, ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამა გაცილებით მარტივად დასამახსოვრებელია. „ამასთან, პარადოქსია, მაგრამ იზრდება
ნეგატიური რეკლამის გამოყენება, თუმცა მისი ეფექტურობა კვლევებით დადასტურებული არ
არის (Robison, 2007).

აღსანიშნავია, რომ ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამას შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს და
არჩევნებში ხმები დააკარგვინოს იმ ოპონენტებს, რომელთა წინააღმდეგაც არის ის მიმართული.
ასეთი ტიპის საარჩევნო კამპანია ცვლის პოლიტიკურ ველზე თამაშის წესებს და ელექტორატის
ყურადღება საარჩევნო პროგრამებიდან, დაპირებებიდან და ღირებულებებიდან გადააქვს
კონკრეტულ პიროვნებებზე, მათ დისკრედიტაციაზე და პოლიტიკის პერსონიფიკაციაზე, რაც
ამახინჯებს პოლიტიკურ სისტემას და საარჩევნო კამპანიას. სწორედ აქედან გამომდინარე
ვფიქრობთ, რომ საკვლევი საკითხი აქტუალურობას ინარჩუნებს არა მხოლოდ საქართველოსთვის.

პოლიტიკურმა პიარხერხებმა, რომლებიც დასავლეთის ქვეყნებში წლების განმავლობაში დაიხვეწა,
საქართველოშიც მოიკიდა ფეხი. ამის შედეგად, ქართულ მედიასივრცეში დამკვიდრდა როგორც
პოზიტიური, ისე ნეგატიური სახის პოლიტიკური რეკლამა.

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში ნეგატიური
პოლიტიკური რეკლამა ძალიან ხშირად გამოიყენება. ვაკა გორგილაძის აზრით, ზოგადად, 2018
წლის წინასაარჩევნო კამპანია საკმაოდ "ბინძური“ იყო: „2018 წელს საერთოდ, ყველაზე ბინძური
და აგრესიული კამპანიაა. როდესაც კანდიდატები თავიანთ საეთერო დროს უთმობენ ნეგატიურ
რეკლამას, შავ პიარს, ეს ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს“ - აცხადებს გორგილაძე (შუკვანი, 2018).
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სწორად ამდაგვარმა საარჩევნო კამპანიის სტილმა განსაზღვრა ჩვენი არჩევანი, გვეკვლია
ნეგატიური რეკლამის გავლენა ახალგაზრდა ელექტორატზე.

საქართველოში დემოკრატიზაციის პროცესის განვითარების გზაზე, ახალგაზრდობა უფრო და
უფრო ხდება საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აქტიურად ერთვება საარჩევნო პროცესებში და
შესაბამისად, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამიტომ
აქტუალურია, ვიკვლიოთ თუ რა გავლენას ახდენს ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა მათზე.
ხშირად ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამაში იყენებენ სიძულვილის ენას, რომელიც მკვიდრდება
მეტყველებაში, საზოგადოებისთვის ხდება მისაღები და მას ეჩვევა, რაც დემოკრატიულ
საზოგადოებას საფრთხეს უქმნის. მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატიური რეკლამის სიჭარბის
პრობლემა აქტუალურია და საზოგადოება აქტიურად განიხილავს მას, კვლევები, რომელიც ასეთი
სახის რეკლამის გავლენას შეისწავლის საქართველოში, ფაქტობრივად, არ არსებობს. ეს კიდევ
ერთხელ ხაზს უსვამს კვლევის აქტუალურობას.

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმის დადგენა, თუ რა გავლენას ახდენს ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამა ახალგაზრდა ამომრჩეველზე. კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ, თუ როგორ აღიქვამენ
ნეგატიურ რეკლამას ახალგაზრდები. ასევე, ვიკვლიეთ ახალგაზრდა ამომრჩევლის სუბიექტური
დამოკიდებულება ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მიმართ. საკითხის სიღრმისეულად
შესწავლისთვის გამოვყავით კვლევის შემდეგი კითხვები:

 რა გავლენას ახდენს ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა ახალგაზრდა ამომრჩეველზე;
 რამდენად მკაფიოა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის აღქმა საკვლევი ჯგუფისთვის;
 რა დამოკიდებულებები იკვეთება ნეგატიური რეკლამის მიმართ.

კვლევის ობიექტები არიან საქართველოს მოქალაქეები, ამომრჩევლები 18-დან 30 წლამდე,
რომლებსაც არჩევნებში ერთხელ მაინც აქვთ მონაწილეობა მიღებული. ხოლო კვლევის საგანია
ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის გავლენა ახალგაზრდებზე1.

კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში. აღსანიშნავია, რომ
რესპონდენტები გამოიკითხნენ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში, რამაც,
შესაძლოა, გავლენა იქონია კვლევის შედეგებზე.

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა გარკვეული შეზღუდვები. ადამიანური და ფინანსური
რესურსების სიმწირის გამო კვლევისას ფოკუს-ჯგუფი ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან და
სიღრმისეული ინტერვიუები ექსპერტებთან ჩატარდა მხოლოდ თბილისში. ფოკუს-ჯგუფში
დისკუსიის ხანგრძლივობა იყო დაახლეობით 2 საათი. გამოკითხული ახალგაზრდები იყვნენ
ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და

1 ახალგაზრდებში ვგულისხმობთ საქართველოს სრულუფლებიან მოქალაქეებს, განურჩევლად მათი სქესისა,
პოლიტიკური შეხედულებისა თუ რელიგიური აღმსარებლობისა. მოცემული კვლევის ფარგლებში, ცნება
ახალგაზრდებში გაერთიანდებიან 18-დან 30 წლამდე რესპონდენტები.
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პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები, რამაც კვლევის შედეგებზე შესაძლოა
იქონია გარკვეული გავლენა, რადგან, ისინი მეტ-ნაკლებად გათვიცნობიერებულნი იყვნენ
საკითხში.

კვლევისას შევაგროვეთ და გავაანალიზეთ ამ სფეროში არსებული საერთაშორისო კვლევები.
გამოვიყენეთ მეორადი მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის მეთოდი. კვლევების ანალიზით
გამოვლინდა პოზიტიური და ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მახასიათებლები. შევიმუშავეთ
კვლევის ინსტრუმენტი და გამოვკითხეთ ახალგაზრდები ფოკუს-ჯგუფის მეთოდით. ფოკუს-
ჯგუფის ჩატარებამდე შემუშავებულ იქნა ფოკუს ჯგუფის სახელმძღვანელო. ფოკუს-ჯგუფის
ფარგლებში, გამოვიყენეთ პროექციული ტექნიკა, კერძოდ ჯგუფის მონაწილეებს ვაჩვენეთ 4
ნეიტრალური/პოზიტიური პოლიტიკური რეკლამა. მონაწილეებს ვუთხარით, რომ სარეკლამო
რგოლები იქნებოდა პოზიტიური ხასიათის. რის შედეგადაც ვთხოვეთ, რომ კოდირებულ
ფურცლებზე დაეწერათ ერთი სიტყვა, რაც ასოციაციურად გაახსენდათ. ვიდეორგოლების ნახვის
შემდგომ, თითოეული მათგანი განიხილეს და ღიად დააფიქსირეს საკუთარი აზრი.

მეორე ეტაპზე, ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები ასევე წინასწარ გავაფრთხილეთ, რომ ვაჩვენებთ
ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამებს. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ნეიტრალური რეკლამა, თუმცა
ამის შესახებ ჯგუფის წევრებმა არაფერი იცოდნენ. ჩვენ კვლავ ვთხოვეთ მათ დაეწერათ ერთი
სიტყვა ნანახი რეკლამების შესახებ.

ჯგუფს ასევე ვთხოვეთ, დაესრულებინათ წინადადება „პოლიტიკური რეკლამა არის...“. ამით
გავარკვიეთ მათი დამოკიდებულება პოლიტიკური რეკლამის მიმართ.

ვიდეოების ჩვენების ბოლო ეტაპებზე ჯგუფის წევრებს ვკითხეთ, „თქვენ რომ ამომრჩეველი იყოთ,
წარმოდგენილი რეკლამებიდან რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას?“ ეს ერთგვარად დაგვეხმარა
გაგვერკვია, თუ რა გავლენას ახდენს პოლიტიკური რეკლამა ახალგაზრდა ამომრჩევლის
ელექტორალურ ქცევაზე.

პოლიტიკურ რეკლამებში, რომლებიც გამოვიყენეთ პროექციული ტექნიკის დროს, არ
ფიგურირებდნენ 2018 წელს საქართველოში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე
კანდიდატები.

ჩვენ მიერ მოპოვებული მასალის გასაანალიზებლად ჩატარდა ინტერვიუები საკითხის
ექსპერტებთან. გამოიკითხნენ: პიარის სპეციალისტი, ფსიქოლოგი და პოლიტიკის მეცნიერი.

ემპირიული კვლევისას გამოვიყენეთ მიზნობრივი შერჩევა. ფოკუს-ჯგუფების მეთოდის
გამოყენებით, გამოიკითხნენ ამომრჩევლები, რომლებსაც ერთხელ მაინც აქვთ არჩევნებში
მონაწილეობა მიღებული, რათა მიგვეღო სანდო ინფორმაცია ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის
გავლენის შესახებ. საკითხის ექსპერტები კი შევარჩიეთ მიზნობრივად, ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამის შესახებ მათი საექსპერტო ცოდნის გათვალისწინებით.
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ცნებების კონცეპტუალიზაცია

საკვლევი საკითხის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ, რომ
კონცეპტუალურად განგვემარტა ის ტერმინები, რომლებიც გამოყენებულია კვლევაში და
გარემოებებს კონკრეტულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს მკითხველს დაეხმარება უკეთ გაიგოს
კვლევაში მოყვანილი ფაქტები და შედეგები.

პოლიტიკური რეკლამა არის სპეციალურად შემუშავებული კომუნიკაცია, რომელიც მყარდება
მასმედიის სხვადასხვა საშუალებით. პოლიტიკური რეკლამის მიზანია პოზიტიური გრძნობების
გამოწვევა რეკლამის დამკვეთის მიმართ (Lilleker, 2006).

საარჩევნო სუბიექტები იყენებენ რეკლამის სამ ტიპს:

 პროპაგანდისტული რეკლამა - აქცენტი კეთდება კანდიდატის პიროვნულ თვისებებზე;
 შედარებითი რეკლამა - ასეთ რეკლამაში ორ ან რამდენიმე პოლიტიკოსს ერთმანეთს

ადარებენ;
 ნეგატიური რეკლამა - ასეთი ტიპის რეკლამაში ყურადღება პირდაპირ ფოკუსირდება

ოპონენტის დისკრედიტაციაზე;

საქართველოს კანონმდებლობა პოლიტიკურ რეკლამას განმარტავს, როგორც მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებებში გასული ისეთი შინაარსის რეკლამას, რომელიც მიზნად ისახავს
საარჩევნო სუბიექტის არჩევისთვის ხელის შეწყობას/ხელის შეშლას, რომელშიც ნაჩვენებია
საარჩევნო სუბიექტი ან/და მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი და რომელიც შეიცავს
წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, ან მოწოდებას სარეფერენდუმოდ/საპლებისციტოდ გამოტანილი
საკითხის გადაწყვეტის სასარგებლოდ, ან საწინააღმდეგოდ (საქართველოს კანონი რეკლამის
შესახებ, 1998).

პოლიტიკური რეკლამა ხშირად მოსახლეობის გარკვეულ სეგმენტზეა მიმართული. ნეგატიურ
პოლიტიკურ რეკლამას ახასიათებს „ნეგატიური განაცხადი“. ეს განაცხადი ორი სახისაა: რეკლამა
შესაძლოა, ფოკუსირდეს ოპონენტის პიროვნულ თვისებებზე და მის სისუსტეზე, ან
შესაძლებელია, რეკლამის მესიჯი აგებული იყოს საზოგადოებრივი პრობლემების გარშემო. ასეთ
რეკლამაში ესა თუ ის პრობლემა ნეგატიურად წარმოჩინდება და ქმნის უარყოფით
დამოკიდებულებებს არსებული სიტუაციის მიმართ (Copeland & Johnson-Cartee, 1991). ნეგატიურ
პოლიტიკურ რეკლამაში საზოგადოებრივ პრობლემაზე ფოკუსირება საშუალებას აძლევს
პოლიტიკურ ფიგურას, შექმნას ნეგატიური განწყობა არსებული სოციალურ-პოლიტიკური
მდგომარეობის მიმართ და ამაზე დაყრდნობით წარმოაჩინოს საკუთარი პოლიტიკური პროგრამა
(Hughes, 2003).

ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა ასევე შესაძლოა მიმართული იყოს დამკვეთის ოპონენტების
წინააღმდეგ. ასეთი ტიპის რეკლამა ხალხის ყურადღებას მიმართავს მოწინააღმდეგე პოლიტიკური
ძალის სისუსტეებისა და შეცდომებისაკენ და ხაზს უსვამს მათ უარყოფით თვისებებს. ხასიათდება
აგრესიული ტონით და წარიმართება ცალმხრივი თავდასხმის გზით (McDonough & Egolf, 2003).
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ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა მიზნად ისახავს ოპონენტის მიმართ თავდასხმებს (მკვეთრ
კრიტიკას) და ემსახურება მათი პოზიციების დისკრედიტირებას. ასეთი ტიპის თავდასხმები
იწვევს ვარაუდს, რომ ნეგატივის ინიციატორს შეუძლია უკეთესად მუშაობა, ვიდრე მის ოპონენტს
(Lilleker, 2006).

ტერმინი „ჭუჭყიანი პოლიტიკა“ იხმარება ისეთი პოლიტიკური კამპანიის აღსაწერად, რომელშიც
გამოიყენება ცილისწამების მეთოდები. „ჭუჭყიანი პოლიტიკის“ ერთ-ერთი ტექნიკა არის შავი
პიარი. ასეთი ტიპის პოლიტიკა მიმართულია კონკურენტების მიმართ საზოგადოებრივი
შეფასებების შესამცირებლად და როგორც წესი, უკავშირდება კანონისა და წესიერების ნორმების
დარღვევას (Lilleker, 2006).

პოლიტიკურმა რეკლამამ შესაძლოა წარმოშვას „დაგროვებისა“ და „გადაჭარბების“ ეფექტები.
დაგროვების, ანუ აკუმულირების ეფექტი ყველა პოლიტიკური რეკლამის მიზანია. ამ დროს
გადაცემული ინფორმაცია არა მარტო ნარჩუნდება საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში,
არამედ ცნობიერებაში გროვდება და ილექება. ამას უპირისპირდება რეკლამის გადაჭარბების
ეფექტი. დაგროვებულმა ინფორმაციამ შეიძლება გადააჭარბოს კრიტიკულ ზღვარს, რის შემდეგაც
რეკლამის ზემოქმედება მცირდება, ხოლო მისი მორიგი „ულუფის“ გამოჩენა იწვევს გაღიზიანებას.
ამ შემთხვევაში ამომრჩეველი რეკლამის დამკვეთის წინააღმდეგ აძლევს ხმას (Lilleker, 2006).

ლიტერატურის მიმოხილვა

პოლიტიკური რეკლამის სარგებლიანობაზე პოლიტიკური მარკეტინგისა და პოლიტიკის
მეცნიერების სპეციალისტები ბევრს დაობენ. იგი შესაძლოა იყოს პროდუქტიული თუ მისი შექმნის
მიზანი საზოგადოებრივი ყურადღების მიქცევა და ამომრჩევლის ინფორმირებაა. ამ იდეების
მომხრენი ამტკიცებენ, რომ რეკლამა ამომრჩეველთან კონტაქტის ერთადერთი საშუალებაა (Rathje,
2018) (Diamond, 2010) (Krasno & Green, 2008). საარჩევნო კამპანიის დროს განსაკუთრებით დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ რეკლამას. მისი მთავარი ამოცანაა პოლიტიკურ მოღვაწეს
ხელი შეუწყოს არჩევნებზე გამარჯვებაში. პოლიტიკური რეკლამის საშუალებით შესაძლოა ხელი
შეეწყოს ამომრჩეველთა მონაწილეობის ზრდას საარჩევნო პროცესში, თუმცა მისი სარკისებური
ეფექტია აბსენტეიზმი.2

ფსიქოლოგების აზრით, რეკლამამ პირველ რიგში უნდა მიიზიდოს ამომრჩევლის ყურადღება,
გამოიწვიოს ინტერესი, აღძრას სურვილი და აიძულოს მოქმედება (Brader, 2005). როსერ რივისი,
ამერიკელი მარკეტოლოგი მიიჩნევდა, რომ სარეკლამო მიმართვებიდან ადამიანებს მხოლოდ
ერთი ძლიერი არგუმენტი ან გამოკვეთილი აზრი ამახსოვრდებათ (BROWNELL, August 30, 2016).

პოლიტიკური რეკლამის ერთ-ერთი ტიპია ნეგატიური რეკლამა. ამ ტიპის პოლიტიკური
რეკლამის სამშობლოდ მიიჩნევა ამერიკის შეერთებული შტატები, უფრო ზუსტად კი ამერიკული
საპრეზიდენტო კამპანია. 1956 წელს დ. ეიზენჰაუერის წინასაარჩევნო რეკლამამ უბიძგა სხვა

2 აბსენტეიზმი - მოსახლეობის გულგრილი დამოკიდებულება პოლიტიკური ცხოვრებისადმი, უარის თქმა სხვადასხვა
დონის არჩევნებში მონაწილეობაზე;
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კანდიდატებს, დიდი დოზით გამოეყენებინათ ნეგატივი და „ჭუჭყიანი პოლიტიკის“
ტექნოლოგიები. ნეგატივის ზრდამ გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფო აპარატის კრიტიკა თითქმის
სრულიად ჩაანაცვლა პირადმა თავდასხმებმა. ეს იყო სრულიად ახალი მოვლენა დასავლური
დემოკრატიისთვის (Lilleker, 2006).

მიუხედავად იმისა, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის ზემოქმედების ზუსტი შედეგები არ
არის ცნობილი, მისი გამოყენების სტატისტიკა მუდმივად ზრდადია (Wesleyan Media Project,
2018). ლილეკერი ამის ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს იმას, რომ ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამა არის უსწრაფესი გზა იმიჯი შეურყიო მოწინააღმდეგეს (Lilleker, 2006).

პოლიტიკურ იმიჯზე უდიდეს გავლენას ახდენს პოლიტიკური რეკლამა. ნეგატიური
პოლიტიკური რეკლამა კი თავის მართლების რეჟიმში აყენებს მის მსხვერპლს. სწორედ ნეგატიური
რეკლამის დახმარებით ცდილობენ ოპონენტის რეპუტაცია შეარყიონ და მის
კეთილსინდისიერებაში შეიტანონ ეჭვი. ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მიზანი ოპონენტის
დისკრედიტაცია და მისთვის ხმების „წართმევაა“. თუმცა, მას აქვს გვერდითი ეფექტებიც,
როგორებიცაა აბსენტეიზმი და ამომრჩეველთა გაღიზიანება.

დებატები სამეცნიერო საზოგადოებაში ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის ეფექტიანობის
შესახებ უკვე დიდი ხანია, რაც მწვავედ მიმდინარეობს. დებატები რამდენიმე კუთხით ვითარდება:
მეცნიერთა ნაწილი საუბრობს ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის ეფექტიანობაზე (Kahn &
Kenney, 1999). მეცნიერთა სხვა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა
ამომრჩეველზე უარყოფით გავლენას ახდენს და იწვევს აბსენტეიზმს. ისინი მიიჩნევენ, რომ
ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა ადამიანებში ხმის მიცემის სურვილს კლავს (Iywngar, Simon, &
Valentino, 1994). ზოგიერთი მეცნიერი კი მიიჩნევს, რომ ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამას არ აქვს
გავლენა ამომრჩევლის ელექტორალურ ქცევაზე. ამას ეწოდება „ნულოვანი ეფექტი“. მეცნიერთა
აზრით, პოლიტიკური არჩევანი პიროვნების პოლიტიკურ გემოვნებაზეა დამოკიდებული.
პოლიტიკური კამპანიები კი მას უმნიშვნელოდ, ან საერთოდ ვერ ცვლის (Krasno & Green, 2008)
(Finkel & Geer, 1998).

ზემოთ ნახსენები არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები ასახულია კვლევებშიც, ამიტომ
ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის გავლენების შესახებ ერთგვაროვან აზრამდე მისვლას
სამეცნიერო საზოგადოება ჯერ ვერ ახერხებს.

ლაუ, სიგელმანი და როვნერი თავიანთ კვლევაში „ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის
ეფექტიანობა - მეტა-ანალიზი“ წერენ: „ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა შესწავლილია
ზედაპირულად. დადგენილია, რომ მისი გავლენა ძირითადად არის უარყოფითი, თუმცა
საბოლოოდ არაა დადგენილი თუ რა დოზით ახდენს გავლენას ამომრჩეველთა ქცევაზე
ნეგატიური რეკლამა“ (Rovner, Lau , & Sigelman , 2007, გვ. 16).

გოლდშტეინი და ფრიდმანი 2002 წლის კვლევაში „პოლიტიკური კამპანიების ეფექტურობის
გაზომვა“ წერენ, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა გარკვეულწილად ქმედითია, რადგან
მაყურებელს აგრესიული ფონის უკან არსებული კანდიდატის სახელის დამახსოვრება არ უჭირს.
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ნეგატივის დამკვეთი იღებს სასურველ შედეგს - იგი წარმოჩინდება, როგორც ბოროტებასთან
უშიშრად მებრძოლი პიროვნება. ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა უბიძგებს ამომრჩეველს
აქტიურად ჩაერთოს საარჩევნო პროცესებში. ეს პროცესი მეტად ამაღელვებელ და გასართობ
სახესაც კი იღებს ამომრჩევლისთვის (Goldstein & Freedman , 2002).

ჯეიმსონი, ვალდმენი და შერი თავიანთ ნაშრომში „თავდასხმები და რეაგირება პოლიტიკურ
კამპანიებში: ექსპერიმენტული კვლევა“ წერენ: „თუ ყველა პოლიტიკურად ნეგატიური კამპანია
იმუშავებდა, მაშინ ვიტყოდით, რომ იგი ეფექტიანია და მიზნის მიღწევის უმოკლესი გზაა. თუმცა,
შეინიშნება გადახვევა ამ სწორხაზოვნებიდან. ზოგჯერ ამომრჩეველი ნეგატივის ტალღაში
იკარგება და აბსენტეიზმის გამოვლინებები ხშირდება“ (Sherr, Jamieson, & Waldman, 2000, გვ. 2-3).

ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მოხმარების ზრდაზე მიუთითებს კიდევ ერთი ამერიკული
კვლევა „ნეგატიური რეკლამის ეფექტები“. კონორ მ. დოულინგი და იანნა კრუპნიკოვი აღნიშნავენ,
რომ 1960 წლის კამპანიისას რეკლამების მხოლოდ 10% იყო უარყოფითი, ხოლო 2012 წლის
კამპანიაში რეკლამის მხოლოდ 14.3% იყო დადებითი (Krupnikov & Dowling, 2016).

ზოგიერთი კვლევა იმასაც კი ადასტურებს, რომ ნეგატიურმა პოლიტიკურმა რეკლამამ შესაძლოა
პოლიტიკური სისტემის საფუძვლები და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერება შეარყიოს
(Rovner, Lau , & Sigelman , 2007). ანტირეკლამა, როგორც მას მოიხსენიებენ რანი და ჰირშონი,
საზოგადოებაში „მუქ განწყობებს ქმნის“ (Rahn & Rebecca M Hirshorn, 2001). კანი და კეინი
აცხადებენ, რომ ჩვეულებრივი რეკლამისაგან განსხვავებით უარყოფითი პოლიტიკური რეკლამა
მაყურებლის მეტ ყურადღებას იქცევს. მაყურებელს უჩნდება უნდობლობა რეკლამაში
უარყოფითად წარმოჩენილი პიროვნების მიმართ (Kahn & Patrick J. Kenney, 2004). ამის
საწინააღმდეგოდ ლაუ, სიგელმანი და როვნერი ამტკიცებენ, რომ ნეგატიური პოლიტიკური
რეკლამის გამოყენება ამცირებს მიზნობრივ მხარდამჭერ აუდიტორიას. „ჩვენ გვაქვს საფუძველი
ვივარაუდოთ, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის ავტორი საზოგადოების თვალში უღირს
პიროვნებად წარმოჩინდება“ (Rovner, Lau , & Sigelman , 2007).

ამავე აზრს იზიარებენ ლაუ და როვნერი ისინი ამბობენ, რომ ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამას
შეუძლია, დამკვეთებს იმედი გაუცრუოს. მოსალოდნელი მაღალი მხარდაჭერის ნაცვლად მათ
უკუ-ეფექტი მიიღონ (ე.წ “backlash” effect). ამასთან, აიწიოს იმ კანდიდატის რეიტინგმა, რომელიც
სამიზნეა და ნეგატივისა და უარყოფითი რეკლამის ანტი-პერსონაჟად არის წარმოჩენილი (Lau &
Ivy Brown Rovner, 2009).

აღნიშნული სფეროს მკვლევრებისათვის აქტუალური და ყველაზე სადავო საკითხია ის, ახდენს
თუ არა გავლენას ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა არჩევნებზე გამოცხადებულ ელექტორატზე.
ერთ-ერთი არგუმენტი დაკავშირებული ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამასთან არის ის, რომ
ნეგატივი ამომრჩეველთა დემობილიზებას ახდენს. მეორე არგუმენტი არის ის, რომ ამომრჩეველთა
მობილიზების ძალა შესწევს ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამას. მესამე არგუმენტის მიხედვით კი
ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამას არანაირი გავლენა არ აქვს ელექტორატის საარჩევნო ქცევაზე
(Dowling & Krupnikov, 2016).
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აზრთა სიმრავლე ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამების შედეგების შესახებ, ასევე ის გარემოებაც,
რომ პოლიტიკური სუბიექტები და კანდიდატები სულ უფრო მეტად იყენებენ ნეგატიურ
პოლიტიკურ რეკლამას, კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენი საკვლევი საკითხის აქტუალურობას.
თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, საქართველოში მსგავსი კვლევები ნაკლებადაა ჩატარებული,
განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა ელექტორატში.

კვლევის შედეგები

ახალგაზრდებთან და ექსპერტებთან საუბრისას მიღებული ინფორმაციის ანალიზიდან
გამოიკვეთა კონკრეტული საკითხები, რომლებზეც ყველა მხარეს აქვს საერთო შეხედულებები,
თუმცა არის რიგი საკითხები, რომელშიც იკვეთება აზრთა სხვადასხვაობა.

ექსპერტებთან ინტერვიუებისა და ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთი მიზანი იყო გაგვერკვია, თუ
რამდენადაა პოლიტიკური რეკლამა ამომრჩევლის ინფორმირების მნიშვნელოვანი წყარო, ასევე
შევისწავლეთ ამ საკითხზე არსებული უცხოელი მკვლევრების ნაშრომები. უცხოური
ლიტერატურის მიმოხილვისას გამოიკვეთა, რომ პოლიტიკური რეკლამის ძირითადი ნაწილი
ტელევიზიით ვრცელდება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა ამომრჩეველი ძირითადად
ინტერნეტის მეშვეობით ნახულობს როგორც პოლიტიკურ ინფორმაციას, ისე საარჩევნო
სუბიექტების პოლიტიკურ რეკლამას.

ინფომაციის დასაზუსტებლად, ფოკუს-ჯგუფის წევრებს ვკითხეთ, თუ საიდან იღებდნენ
ინფორმაციას პოლიტიკურ სუბიექტებზე. ჩვენ მიერ შესწავლილი ლიტერატურა, ყველა
რესპონდენტი და ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური ინფორმაციის მიღების
ძირითადი წყარო ტელევიზია და ინტერნეტია. ეს დადასტურდა ჩვენ მიერ ჩატარებულ ფოკუს-
ჯგუფშიც. სტუდენტების თქმით, წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური რეკლამა იყო
პოლიტიკური ინფორმაციის მიღების მთავარი წყარო. როგორც ახალგაზრდებმა თქვეს,
პოლიტიკურ რეკლამებს ისინი ნახულობდნენ ტელევიზიითა და სოციალური მედიის მეშვეობით.
სწორედ ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას პოლიტიკის მეცნიერი ლიკა თეთრაძე ინტერვიუში, რომ
საქართველოში მომგებიანია კანდიდატის წარმოჩენა სატელევიზიო რეკლამით, რადგან
ინტერნეტის მოხმარების უნარ-ჩვევები ყველა ამომრჩეველს არ აქვს. საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ინტერნეტით უზრუნველყოფილი შინამეურნეობა
საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ 69,5%-ია (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,
2018). თუმცა, ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ რეკლამებთან
ერთად, მისთვის პოლიტიკური ინფორმაციის წყარო ახლობლებისა და მეგობრების მოსაზრებებიც
იყო.

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო იმის დადგენა თუ რა გავლენას ახდენს
ახალგაზრდებზე პოლიტიკური რეკლამა და როგორ აღიქვამენ მას.

როგორც ჩვენთან საუბრისას ფსიქოლოგმა და პოლიტიკის მეცნიერმა ინტერვიუში აღნიშნეს,
ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა დამღლელი და გამაღიზიანებელია და მას ახასიათებს
„გადაჭარბების ეფექტი“. გადაჭარბების ეფექტი ქართველ ახალგაზრდებში ორი სახით ვლინდება:
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ახალგაზრდები იღლებიან ხშირი ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამისგან და აღიზიანებთ ასეთი
ტიპის კამპანია.

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებს ვთხოვეთ დაესრულებინათ წინადადება „პოლიტიკური რეკლამა
არის ...“. მონაწილეებს ასოციაციურად გაახსენდათ შემდეგი სიტყვები: „გამაღიზიანებელი“;
„არაპროდუქტიული“; „აგრესიის გამომწვევი“; „წამგებიანი“.

შედეგებით ჩანს, რომ გამოკითხული ახალგაზრდები ნებისმიერ პოლიტიკურ რეკლამას მიაწერენ
ნეგატიური რეკლამისთვის დამახასიათებელ ნიშნებს და მათთვის ნეიტრალური/პოზიტიური
დატვირთვა პოლიტიკურ რეკლამას ნაკლებად აქვს. მიგვაჩნია, რომ ამგვარი დამოკიდებულება
გამოწვეულია პოლიტიკურ ველზე ნეგატიური რეკლამის სიჭარბით. აღსანიშნავია, რომ
ახალგაზრდები ნებისმიერ პოლიტიკურ რეკლამას მანიპულირების საშუალებად აღიქვამენ და მას
უარყოფითად აფასებენ.

პოლიტიკის მეცნიერი ლიკა თეთრაძე რეკლამას დაგროვებით და გადაჭარბებით ეფექტებზე
საუბრობს. მისი თქმით, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საზოგადოება ნეგატიური
საარჩევნო კამპანიისგან დაიღალა და ერთი სული ჰქონდა დასრულებულიყო: „დაგროვებითი
ეფექტის დროს ამომრჩევლის ქვეცნობიერში ილექება დროთა განმავლობაში მიწოდებული
ინფორმაცია და საჭირო დროს საჭირო გადაწყვეტილებისკენ უბიძგებს. ზღვარი აუცილებელია
იყოს დაცული. წინააღდმეგ შემთხვევაში, ყოველი გადაჭარბებული ულუფა მუშაობს
საწინააღმდეგოდ და ნეგატიურ ემოციებს აღძრავს ამომრჩეველში“.

ზოგადად, მსოფლიოში, ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის სიჭარბესა და მის
ქმედითუნარიანობაზე ისაუბრა ჩვენთან სიღრმისეულ ინტერვიუში პოლიტიკის მეცნიერებათა
დოქტორმა და ფსიქოლოგმა გრეგორი მიურეიმ: „მე მწამს, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა
ქმედითია, სწორედ ამიტომაც იყენებენ პარტიები ნეგატივს ასე ხშირად. დღევანდელი
მდგომარეობით პოლიტიკურ რეკლამათა 80% ნეგატიურია. ადამიანები ამბობენ, რომ მათ არ
მოსწონთ ნეგატიური რეკლამა, თუმცა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა უფრო ადვილად აღწევს
სამიზნე აუდიტორიამდე“.

მიუხედავად იმისა, რომ უცხოურ ლიტერატურაში ხაზგასმულია ის ფაქტი, რომ ნეგატიური
რეკლამა ადვილად დასამახსოვრებელია, ეს ჩვენს ფოკუს-ჯგუფში არ დადასტურდა. კვლევისას
ჩვენ ახალგაზრდებს ვთხოვეთ, გაეხსენებინათ რაიმე პოლიტიკური რეკლამა, რის შემდეგადაც,
ყველა მონაწილემ გაიხსენა სხვადასხვა ტიპის რეკლამა. მათ შორის უმრავლესობა იყო
პოზიტიური და ნეიტრალური/დაპირებებზე ორიენტირებული. სტუდენტების მიერ
დამახსოვრებულ რეკლამებს შორის ძალიან მცირე როდენობა იყო ნეგატიური. თუმცა,
მონაწილეების უმრავლესობამ, რომლებსაც ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა გაახსენდათ,
აღნიშნეს, რომ რეკლამის სუბიექტი არ ახსოვდათ, ამასთანავე მათ აღნიშნეს ისიც, რომ მათთვის ეს
რეკლამა ძალზედ გამაღიზიანებელი იყო. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ,
რომ დამახსოვრების ეფექტი არის ზოგადად პოლიტიკური რეკლამის მახასიათებელი და არა მისი
რომელიმე სახეობის ექსკლუზიური თვისება. ამაზე საუბრობს ჩვენ მიერ გამოკითხული
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ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე: „არ მესმის რატომ ილექება ნეგატიური რეკლამა უფრო.
პოზიტიურიც იგივენაირად ილექება“.

ფოკუს-ჯგუფის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ პოლიტიკური რეკლამის გავლენისაგან თავის
არიდება რთულია. ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ თქვა: „რამე კადრს რომ მიაშტერდე
ცოტა ხანს ისიც კი დატოვებს ცნობიერებაში ანარეკლს. ამიტომ, დიახ, რაღაც გავლენას
ნამდვილად ახდენს პოლიტიკური რეკლამა“. მეორე მონაწილის აზრით, რაც არ უნდა თავს
არიდებდე პოლიტიკური რეკლამას, ქვეცნობიერად ის მაინც მოახდენს გავლენას: „შეიძლება
მიზანმიმართულად არ უყურებდე, მაგრამ მაინც ქვეცნობიერად ახდენს გავლენას“.

ჩვენ მიერ შესწავლილ უცხოურ კვლევაში, სწორედ ამ ფაქტზე ამახვილებდნენ ყურადღებას
გოლდშტეინი და ფრიდმანი. მათი მტკიცებით, ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა ქმედითია,
რადგან ნეგატიური ფონის უკან არსებული კანდიდატის სახელი მარტივად დამახსოვრებადია
(Goldstein & Freedman , 2002).

სხვადასხვა ტიპის რეკლამის მიმართ დამოკიდებულებების გამოსავლენად ფოკუს-ჯგუფის
მონაწილეებს ვაჩვენეთ როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური/ნეიტრალური რეკლამები.

მას შემდეგ, რაც ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა ნახეს ნეიტრალური პოლიტიკური რეკლამები და
ჩვენ მათ ვთხოვეთ, ფურცელზე დაეწერათ ერთი სიტყვა რომელიც ასოციაციურად
გაახსენდებოდათ, შედეგებიც შედარებით ნეიტრალური იყო: „კრეატიული“; „ემიგრაცია“;
„ახალგაზრდები“; „გაუგებარი“; „წარმატებაზე ორიენტირებული“; „საქმის მცოდნე“;
„ამპარტავნება“; „გამოცდილი დიპლომატი“. რეკლამის ნახვის შემდეგ, ყველა წევრმა ყურადღება
გაამახვილა რეკლამის შინაარსობრივ მხარეზე – რეკლამის სუბიექტის მახასიათებლებზე, მთავარ
გზავნილებზე ან თავად რეკლამის მხატვრულ მხარეზე. არანეგატიური რეკლამების ნახვამ
ახალგაზრდებში ემოციონალიზაციის3 ეფექტი არ გამოიწვია, ჯგუფის წევრები არ
გაღიზიანებულან და ყურადღება პოლიტიკურ და საარჩევნო პროგრამულ საკითხებზე
გაამახვილეს. აშკარაა, რომ პოზიტიური რეკლამების ნახვის შემდეგ ახალგაზრდებმა აქცენტი
გააკეთეს რეკლამის შინაარსზე და რეკლამაში წარმოდგენილ საარჩევნო პროგრამაზე.

ნეიტრალური/პოზიტიური რეკლამების ნახვის შემდეგ, გამოკითხული ახალგაზრდები
პროგრამული განაცხადის სიმწირეს ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად ასახელებდნენ. ფოკუს-
ჯგუფის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს: „[რეკლამაში] პროგრამაზე კი არ მახვილდება ყურადღება,
არამედ იმაზე, რომ ვიღაც კანდიდატი ცუდია, ეს არ აირჩიოთ. ამით, ამ უარყოფითი ემოციით
ხალხი დაიღალა“. ფოკუს-ჯფუფის კიდევ ერთმა მონაწილემ აღნიშნა: „იმაზე არ არის ყურადღება
გამახვილებული რაზეც საჭიროა, ანუ საარჩევნო პროგრამებზე“.

ამას პოლიტიკის მეცნიერი ხსნის იმით, რომ პროგრამული განაცხადების ნაკლებობის შემთხვევაში
პოლიტიკური სუბიექტები ცდილობენ ოპონენტის ნაკლოვანებებზე ყურადღების გამახვილებას.
ამით ხდება არსებული სიცარიელის შევსება. ქართულ პოლიტიკაში საარჩევნო პროგრამების

3 ემოციონალიზაცია არის პოლიტიკური რეკლამით გადაჭარბებული ემოციების გამოწვევა და მათზე კონცენტრირება.
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ნაკლებობაა სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ პოლიტიკურ ასპარეზზე ნეგატიური
პოლიტიკური რეკლამები ჭარბობს. პოლიტიკური იდეოლოგიების სიღარიბის შედეგია ხშირი
„ჭუჭყიანი პოლიტიკური“ კამპანია, რომელიც ელექტორატს ღლის. ეს ნეგატიურ ფონს ქმნის და
აბსენტეიზმიც იზრდება.

კითხვას, თუ რატომ იყენებენ პოლიტიკური სუბიექტები ამდენ ნეგატიურ რეკლამას პოლიტიკის
მეცნიერი ლიკა თეთრაძე ასე განმარტავს: „ამ დროს მოქმედებს რუსული პოლიტიკური
ტექნოლოგიების პრინციპი - თუ ვერ გაათეთრებ შენ კანდიდატს, გააშავე მოწინააღმდეგე.
პოლიტიკურ სუბიექტებს როგორც კი გაუჭირდებათ პოზიტიური რაკურსით სვლა, მაშინვე
მოუწევთ ხოლმე ნეგატიური რეკლამის ჩართვა საკუთარ კამპანიებში“.

გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი კვლევის საგანია ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის გავლენა
ახალგაზრდა ამომრჩეველზე, ფოკუს-ჯგუფის წევრებს ვაჩვენეთ რამდენიმე ნეგატიური
პოლიტიკური რეკლამა. სტუდენტებს ვანახეთ როგორც პიროვნების დისკრედიტაციისკენ
მიმართული ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა, ასევე ისეთი ტიპის რეკლამა, რომელიც ქმნის
ნეგატიურ განწყობას არსებული სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობის მიმართ.

გამოვლინდა მათი დამოკიდებულებები ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მიმართ. გამოიკვეთა
აზრი, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა არის დამღლელი და გამაღიზიანებელი. ყურადღება
მახვილდებოდა მუქ ფერებზე და დამთრგუნველ შინაარსზე, რომელიც ნეგატიური
რეკლამისთვისაა დამახასიათებელი. ახალგაზრდები დიდ ყურადღებას ამახვილებდნენ იმაზე,
რომ მათ აღიზიანებდათ როგორც ნეგატიური რეკლამის შინაარსი, ასევე მისი ვიზუალური მხარე.

„ანტიპათია“; „გაღიზიანება“; „აგრესია“; „ზედმეტად მუქი“; „დამთრგუნა“; „მსახიობი“; „სისუსტე“;
„პლაგიატი“ - ეს ის ემოციებია, რომელიც ნეგატიური რეკლამის ჩვენებისას დაწერეს
სტუდენტებმა. აღსანიშნავია, რომ ნეგატიური რეკლამის ყურებამ ახალგაზრდებში გამოიწვია
შფოთვა და აღგზნება. ახალგაზრდებმა ღიად გამოხატეს გაღიზიანება, ახმაურდნენ, დაიწყეს
კამათი და პოლიტიკოსების კრიტიკა. ნეგატიურმა რეკლამამ გამოიწვია ემოციონალიზაციის
ეფექტი. ჯგუფის მონაწილეებმა პოლიტიკური რეკლამის შინაარსზე ყურადღება აღარ
გაამახვილეს. ნეგატიურმა რეკლამამ იმდენი უარყოფითი ემოცია გამოიწვია, რომ პოლიტიკურმა
რეკლამამ შინაარსობრივი მხარე სრულიად დაკარგა. დადებითი/ნეიტრალური და უარყოფითი
პოლიტიკური რეკლამების ნახვის შემდეგ ახალგაზრდებმა აშკარად განსხვავებული
დამოკიდებულებები გამოავლინეს. სწორედ ამას ამყარებს ჩვენ მიერ გამოყენებული კიდევ ერთი
პროექციული ტექნიკა.

ჩვენ ფოკუს-ჯგუფის წევრებს ვუთხარით, რომ ვაჩვენებდით ოთხ ნეგატიურ პოლიტიკურ
რეკლამას, თუმცა ერთი მათ შორის იყო ნეიტრალური, რომლის შესახებაც მათ არაფერი იცოდნენ.
ამ ნეიტრალური პოლიტიკური რეკლამის ნახვის შემდეგ მონაწილეებმა ასეთი შეფასებები
დაწერეს: „დამაჯერებელი“; „მეტ-ნაკლებად რეალური“; „პრობლემაზე ორიენტირებული“;
„რეალობასთან ახლოს მდგომი“. აღსანიშნავია, რომ შეფარულად ნაჩვენები ნეიტრალური
რეკლამის გარჩევისას, სტუდენტები ემოციონალიზაციის ეფექტისგან გათავისუფლდნენ და
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ყურადღება კვლავ რეკლამის შინაარსობრივ მხარეზე გაამახვილეს, ისევე როგორც პოზიტიური
პოლიტიკური რეკლამის ნახვის შემდეგ. ჯგუფის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მოცემულ ნეიტრალურ
რეკლამაში ყურადღება მახვილდებოდა ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე და ეს მათთვის
დასამახსოვრებელი იყო. მსგავს ფენომენზე ამახვილებს ყურადღებას ჩვენ მიერ უცხოური
ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილული ავტორი როსერ რივისი, ამერიკელი მარკეტოლოგი
მიიჩნევდა, რომ სარეკლამო მიმართვებიდან ადამიანებს მხოლოდ ერთი ძლიერი არგუმენტი ან
გამოკვეთილი აზრი ამახსოვრდებათ (Lilleker, 2006).

ფოკუს-ჯგუფის წევრებს ამ რეკლამების ნახვის შემდეგ ვთხოვეთ, რომ ხმა მიეცათ რომელიმე
წარმოდგენილი სუბიექტისთვის. ნეგატიური და შეფარულად ერთი ნეიტრალური რეკლამის
ნახვის შემდეგ, ახალგაზრდების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ხმა ნეიტრალურ რეკლამაში
წარმოდგენილ კანდიდატს მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხული ახალგაზრდები
ნეგატიური და ნეიტრალური პოლიტიკურ რეკლამებს კონცეპტუალურად ვერ განასხვავებენ,
ჩვენი პროექციული ტექნიკის შედეგად გამოაშკარავდა, რომ მათთვის ყველაზე მიმზიდველი
ნეიტრალური რეკლამა იყო.

ელექტორალურ ქცევაზე გავლენებთან დაკავშირებით ფოკუს-ჯგუფის წევრმა ასეთი მოსაზრება
დააფიქსირა: „რა თქმა უნდა, როდესაც არ ხარ გათვითცნობიერებული პოლიტიკაში და ხარ
ნეიტრალური, სწორედ ეს რეკლამები გიქმნის შთაბეჭდილებებს, რომ ვიღაცა კარგია, ვიღაცა
ცუდია. ნუ მე კი მაქვს შეხედულებები, რომლის მიხედვითაც ვიღებ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს
ინფორმაციები ძალიან მნიშვნელოვანია“.

აშკარაა, რომ მონაწილეებმა ერთხმად უარყოფითად შეაფასეს ნეგატიური რეკლამები. თუმცა,
კიდევ ერთი გარემოება გამოიკვეთა. ფოკუს-ჯუფის ზოგ მონაწილეს რეკლამის დამკვეთის მიმართ
გაუჩნდა აგრესია, ზოგსაც რეკლამაში წარმოჩენილი ოპონენტის მიმართ. როგორც პოლიტიკის
მეცნიერი ჩვენთან ინტერვიუში აღნიშნავს: „ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა იწვევს აგრესიას
როგორც დამკვეთის, ასევე ადრესატის მიმართ. მას აქვს ორმაგი ეფექტი“. ფსიქოლოგი კი ამ
საკითხთან დაკავშირებით ამბობს, რომ „საზოგადოებისთვის ერთნაირად მიუღებელია როგორც ის
ვინც ტალახს ისვრის, ასევე ის, ვისაც ტალახი ესროლეს“.

ნეგატიური რეკლამის ქმედითუნარიანობას განაპირობებს მასში წარმოდგენილი ფაქტების
დასაბუთების ხარისხი. ფოკუს-ჯგუფში მსჯელობა შეეხო იმას, რომ თუ ნეგატივი დასაბუთებული
იქნება და დამაჯერებლად წარმოჩინდება, მაშინ შესაძლოა ამ რეკლამამ დამკვეთის სასარგებლოდ
იმუშაოს. ერთ-ერთმა გამოკითხულმა ახალგაზრდამ ამის შესახებ განაცხადა: „ჩემთვის
მნიშვნელოვანია, თუ რამდენადაა ეს ნეგატივი დასაბუთებული. თუ ვიღაცის რეკლამის
გზავნილია არ მისცეთ ხმა მეორე კანდიდატს და ეს დასაბუთებულია, ეს ჩემზე იმოქმედებს. თუ
ვიღაც გამოდის და რეკლამაში ამბობს, ამას ხმა არ მისცეთ იმიტომ, რომ მოღალატეო, რეკლამის
შემქმნელის მიმართ მიჩნდება აგრესია“.
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ამასვე ამბობს ფსიქოლოგი ჩვენთან ინტერვიუში: „თუ რეკლამა ოდნავ მაინც იძლევა იმის
საფუძველს და შეიძლება გაჩნდეს ეჭვი, რომ ის არ არის ნამდვილი, ის დაკარგული რეკლამაა და
ის აქეთ დაარტყამს უარყოფითად მის ავტორს“.

კვლევისას გამოვლინდა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის სავარაუდო, სამიზნე აუდიტორია.
ჩვენ მიერ გამოკითხული ყველა მხარე აღნიშნავდა, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა
უფროსი ასაკის თაობაზე უფრო მუშაობს. როგორც ახალგაზრდები, ასევე ფსიქოლოგი და
პოლიტიკის მეცნიერი მიიჩნევენ, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა მუშაობს მოსახლეობის
გარკვეულ ასაკობრივ სეგმენტზე. როგორც ფოკუს-ჯგუფის ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა: „ჩვენ
ახალგაზრდები არ ვნახულობთ, თორემ აი სოფელში რომ ჩავდივართ ბებიასთან და ბაბუასთან
ჩვეულებრივ დამოკიდებულები არიან ამ რეკლამებზე. მათ ჯერათ ეს და დაყოფილები არიან
პოლიტიკური ნიშნით. მათზე ეს უდიდეს გავლენას ახდენს“.

ამასვე ადასტურებს ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე: „ასაკობრივი კლიენტი ჰყავს ნეგატიურ
რეკლამას იმ ხალხის სახით, ვისაც ასაკობრივი ტენდენცია აქვს ნეგატივიზმისკენ.
ახალგაზრდისთვის ძალიან ხშირადაა მიუღებელი ნეგატივი. რაც შეეხება საშუალო ასაკს და
მოხუცებს - ასაკთან ერთად ცხოვრებით უკმაყოფილების ხარისხი იზრდება და იზრდება ამ
ცხოვრების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება. როგორც კი მას ამ ნეგატიურ რეკლამას
უჩვენებენ ის მაშინვე აიტაცებს ამ ნეგატივს. გარკვეული ასაკობრივი სეგმენტი ჰყავს ნეგატიურ
რეკლამას იმ ხალხის სახით, ვისაც მიდრეკილება აქვს ნეგატივისკენ, ეს ასაკობრივი ტენდენციაა“.

თუმცა, აქვე გვინდა აღვნიშნოთ ის მოსაზრება, რომელიც გამოთქვეს ექსპერტებმა და ფოკუს-
ჯგუფის მონაწილეებმა ჩვენ ემპირიულად არ გვიკვლევია, ამიტომ შესაბამისი დასკვნის
საფუძველი არ გვაქვს. ეს შეიძლება გახდეს მომავალი კვლევის საგანი.

ახალგაზრდებისთვის ცალსახად მიუღებელი, გამაღიზიანებელი და მოსაბეზრებელია „ჭუჭყიანი“
საარჩევნო კამპანია და ნეგატიური რეკლამა. ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ ის კიდევ უფრო
გამაღიზიანებელი ხდება, როდესაც რეკლამაში წარმოჩენილი ნეგატივი საფუძველს მოკლებული
და დაუსაბუთებელია. ვის მიმართ უჩნდება ახალგაზრდას უარყოფითი დამოკიდებულება
ნეგატიური რეკლამის ნახვის დროს ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ გამოვლინდა. ჩვენ მიერ
გამოკითხული ფსიქოლოგიც და პოლიტიკის მეცნიერიც მიუთითებენ საკითხის სუბიექტურ
აღქმაზე. ვიღაცისთვის რეკლამაში წარმოდგენილი სუბიექტი იქნება მიუღებელი, ანუ ნეგატივის
სამიზნე, ხოლო ვიღაცისთვის კი ნეგატივის დამკვეთი. ეს მრავალ გარემო პირობებზეა
დამოკიდებული. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია ქვეყანაში არსებული განათლების დონე.
განათლების მნიშვნელობაზე საუბრობს პოლიტიკის მეცნიერი: „განათლება ძალიან
მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რაც უფრო მეტი განათლებული ახალგაზრდა გვეყოლება, მით უფრო
ნაკლები იქნება ნეგატიური რეკლამით, ან „ჭუჭყიანი“ ტექნოლოგიებით მანიპულირება, ან
ამომრჩეველთა მობილიზაციის მცდელობა. როდესაც განათლებულ ახალგაზრდებთან და
ელექტორატთან გაქვს საქმე, ცდილობ, რომ შესთავაზო რაციონალური არჩევანი და სწორი
პროგრამული პრიორიტეტებით და განცხადებით უნდა დაარწმუნო ამომრჩეველი. ამას უკვე
ნეგატიური რეკლამითა და მანიპულატორული ტექნოლოგიებით ვერ შეძლებ. ანუ, რაც უფრო
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დაბალია განათლების დონე მით უფრო მაღალია პოლიტიკური რეკლამის მოქმედების ხარისხი
და გავლენის შესაძლებლობა. ვინც კრიტიკული ანალიზით აფასებს მოვლენებს, მასზე ნაკლებად
მოქმედებს პოლიტიკური რეკლამა და იწვევს გაღიზიანებას, ვიდრე გავლენას არჩევანზე. და
როდესაც განათლება ნაკლებია, მასზე უფრო ფსიქოლოგიურ გავლენას ახდენს [ნეგატიური
რეკლამა] და მასზე ფსიქოლოგიური წნეხის მოქმედება უფრო შესაძლებელია“.

განათლების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძეც. როგორც
მან აღნიშნა, ნეგატიური რეკლამა სწორედ პოლიტიკურ საკითხებში ნაკლებად
გათვიცნობიერებულ ამომრჩეველზე მუშაობს.

„იმ მაღაზიაში, რომელშიც ჩვენ პოლიტიკას ვყიდულობთ, ძალიან ცოტა რამე დევს, გაღლეტილი
მაღაზიაა. აქ ერთი მომენტია: დადებითს უნდა ცოდნა - უნდა ერკვეოდე საკითხში. უარყოფითს
ცოდნა არ უნდა. დემოკრატია არის პარადოქსული სისტემა, სადაც სახელმწიფოს მართვისთვის,
მოვლისთვის, არჩევანს აკეთებს ყველაზე არაკომპეტენტური ნაწილი - მასა. რომელსაც არაფრის
კომპეტენცია არ აქვს. ეს ადვილად აგდებადი, არაფრის მცოდნე, რომ დაუდო წინ [საარჩევნო
პროგრამა] იმას ხომ შეფასება უნდა, არ აქვს ამ მასას შეფასების უნარი. მასას არ აქვს პოზიტივის
შეფასების უნარი. ნეგატივს შეფასება არ უნდა. ცუდია ? - არ მინდა. როცა მასასთან გაქვს საქმე,
დემოკრატიის პირობებში სხვასთან ვერც გექნება, ნეგატიური კამპანია უფრო ბუნებრივი შეიძლება
იყოს“.

როგორც კვლევაში გამოიკვეთა, ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა უარყოფით ემოციებს -
გაღიზიანებას, დაღლას და აბსენტეიზმს იწვევს. იმისთვის, რომ დაიკლოს ასეთი ტიპის
რეკლამების რაოდენობამ, მოქალაქეების სოციალური პასუხისმგებლობა და ჩართულობა უნდა
გაიზარდოს, ამომრჩევლები უნდა ფლობდნენ მეტ ინფორმაციას, ზოგადი განათლების დონე უნდა
იყოს უფრო მაღალი და რაც მთავარია, ელექტორატი უნდა დაინტერესდეს პოლიტიკოსთა
საარჩევნო პროგრამით. მოქალაქეებმა უნდა მოსთხოვონ პოლიტიკოსებს, გააცნონ მათი სამოქმედო
გეგმები და პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ხედვები. სოციალური ჩართულობა გაზრდის
პოლიტიკის ხარისხს და შესაბამისად, დაიკლებს ნეგატიური რეკლამების რიცხვიც, რომლებიც
ცალსახად იწვევს გაღიზიანებას და დაღლას.

დასკვნა

კვლევაში გამოიკვეთა ახალგაზრდა ელექტორატის დამოკიდებულებები პოლიტიკური რეკლამისა
და ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის მიმართ. საკვლევი ჯგუფისთვის ნეგატიური
პოლიტიკური რეკლამა დამღლელი და გამაღიზიანებელია, მას ახასიათებს „გადაჭარბების
ეფექტი“. ჩვენს ფოკუს-ჯგუფში გამოჩნდა, რომ ახალგაზრდები ნებისმიერ პოლიტიკურ რეკლამას
მანიპულირების საშუალებად აღიქვამენ და მას უარყოფითად აფასებენ. ჩვენი მოსაზრებით კი, ეს
პოლიტიკურ ველზე ნეგატიური რეკლამის სიჭარბის შედეგია. კვლევაში არ დადასტურდა, რომ
ნეგატიური რეკლამა ადვილად დასამახსოვრებელია. ვფიქრობთ, რომ დამახსოვრების ეფექტი
არის ზოგადად პოლიტიკური რეკლამის მახასიათებელი და არა მხოლოდ ნეგატიური რეკლამის
დამახასიათებელი თვისება.
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პოზიტიური/ნეიტრალური რეკლამის ნახვის შემდეგ სტუდენტებმა აქცენტი რეკლმის შინაარსზე
გააკეთეს. ნეგატიურმა რეკლამამ კი ემოციონალიზაციის ეფექტი გამოიწვია და რეკლამამ
შინაარსობრივი მხარე დაკარგა. მიგვაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომელიც
კვლევისას გამოიკვეთა.

ნეგატიურმა რეკლამამ ახალგაზრდებში შფოთვა და გაღიზიანება გამოიწვია. აშკარაა, რომ
ნეგატიური რეკლამა საკვლევ ჯგუფში აგრესიის გამომწვევი იყო. სტუდენტებისთვის „ჭუჭყიანი
საარჩევნო კამპანია“ მიუღებელი და მოსაბეზრებელია. თუმცა, ახალგაზრდებს აგერსია გაუჩნდათ
არა მარტო რეკლამაში წარმოჩენილი სუბიექტების მიმართ, არამედ რეკლამის დამკვეთის
მიმართაც, რაც დამოკიდებული იყო სუბიექტურ აღქმებზე. ფოკუს-ჯგუფის წევრებმა და
ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის სარგებლიანობა
დამოკიდებულია ნეგატივის დასაბუთებულობასა და დამაჯერებლობაზე.

კვლევისას გამოვლინდა ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის სავარაუდო სამიზნე აუდიტორია.
რესპონდენტები აღნიშნავდნენ, რომ ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამა უფროსი ასაკის
ამომრჩეველზე უფრო მუშაობს. თუმცა, ეს მოსაზრება ემპირიულად არ გვიკვლევია. კვლევაში
ყურადღება გამახვილდა განათლების ფაქტორზე. გამოითქვა მოსაზრება, რომ რაც უფრო დაბალია
ელექტორატის განათლების დონე, მით უფრო მაღალია ნეგატიური პოლიტიკური რეკლამის
ქმედითუნარიანობა.
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აბსტრაქტი

დღეს აქტუალურია მენტალური პრობლემების, კერძოდ კი, შიზოფრენიის, მქონე ინდივიდების
საზოგადოებაში სოციალიზაციის თემა. ამგვარი პრობლემების მქონე უამრავი ადამიანი განიცდის
დისკრიმინაციას, რაზეც გავლენას ახდენს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები, რომლებსაც,
ხშირ შემთხვევაში, აყალიბებს ფილმები. კვლევის მიზანი იყო შიზოფრენიით დაავადებული
ადამიანების რეპრეზენტატულობის საკითხის შესწავლა 21-ე საუკუნის ჰოლივუდის ფილმებში. ამ
მიზნიდან გამომდინარე განისაზღვრა ძირითადი ამოცანები: როგორ ხასიათდებიან შიზოფრენიის
მქონე ადამიანები ფილმებში და როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება მათ მიმართ.
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა თვისებრივი კონტენტ-ანალიზი, რომელმაც ჯამში მოიცვა 10
ფილმი. ისინი სისტემური შერჩევის პრინციპით შეირჩა. კვლევისას მოპოვებული ინფორმაციის
ანალიზის შემდგომ, გამოვლინდა 2 ძირითადი შედეგი: შიზოფრენიის დაავადების მქონე
ადამიანები ძირითადად ხასიათდებიან, როგორც მარტოსულები, საკუთარ თავში ჩაკეტილები.
მათი უმეტესობა შვებას საკუთარ საქმიანობაში პოულობს, რაშიც უნდა აღინიშნოს, რომ
უმეტესობა წარმატებასაც კი აღწევს, თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად. რაც
შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას ასეთი ადამიანების მიმართ, ის, უმეტეს შემთხვევაში,
უარყოფითია. ამის განმაპირობებელი ფაქტორი არის სოციუმში გავრცელებული სტერეოტიპული
აზროვნება, რაც, ასევე, იწვევს მენტალური პრობლემების მქონე ადამიანების სტიგმატიზაციას.
საბოლოოდ, კვლევამ აჩვენა, რომ შიზოფრენიით დაავადებულები საზოგადოებისგან
განცალკევებულები არიან. ოჯახი და მეგობრები ძირითად გამოსავალს ეძებენ ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში და უპირატესობას ანიჭებენ მკურნალობის ამ მეთოდს, სადაც უამრავი სასტიკი
ხერხით უსწორდებიან მსგავსი პრობლემების მქონე ინდივიდებს. ფილმებიდან გამომდინარე
აშკარაა ის არაეფექტური მიდგომა ამ ადამიანების მიმართ, რომელსაც იყენებს საზოგადოება, რაც
იწვევს მათი სოციალიზაციის პროცესის გართულებას.

საკვანძო სიტყვები: მენტალური პრობლემები, შიზოფრენია, სტიგმატიზაცია, სოციალური
ინტეგრაცია.

შესავალი

შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების სოციალიზაციის საკითხი ძალიან დიდ პრობლემას
წარმოადგენს ნებისმიერ საზოგადოებაში, რადგან მათ სოციუმი აღიქვამს საშიშ ავადმყოფებად,
რომლებიც იზოლირებულნი უნდა იყვნენ. ამ მხრივ, უამრავი არასწორი შეხედულებაა, რაც ხელს
უწყობს არაჰუმანური გარემოს ჩამოყალიბებას ასეთი ინდივიდების მიმართ. ამაში გარკვეულ
როლს თამაშობს ერთ-ერთი ისეთი სფერო, როგორიც არის კინოინდუსტრია.

ჰოლივუდის მიერ შექმნილი ფილმები შინაარსის და სიუჟეტის თვალსაზრისით
მრავალფეროვანია, მათ შორის არის ისეთებიც, რომელთა მთავარი ფაბულაც მენტალურ
პრობლემებს უკავშირდება. ფილმების უმეტესობა არასწორად წარმოაჩენს შიზოფრენიით
დაავადებული ადამიანების სახეს, რაც ერთგვარად ხელს უწყობს საზოგადოებაში სტიგმებისა და
სტერეოტიპების გაჩენას. ამას უამრავი უცხოური კვლევა ამტკიცებს. მაგალითად, 2006 წელს
ჯეიმსონმა, რომერმა და ჯემისონმა ჩაატარეს კვლევა „უწყობს თუ არა ხელს გონებრივად
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შეზღუდული ადამიანების შესახებ ფილმები პრობლემასთან არაეფექტურ გამკლავებას
მგრძნობიარე ახალგაზრდებში?“ აქ საუბარია, რომ ფილმებმა, რომლებშიც ნაჩვენებია მენტალური
პრობლემების მქონე ინდივიდები, შეიძლება მსგავსი დაავადებები წარმოაჩინოს უარყოფითად. ეს
კი ხელს უწყობს გარკვეული სტიგმების გაჩენას საზოგადოებაში ამგვარი ადამიანების მიმართ
(Jamieson, Romer, and Jamieson, 2006, გვ 29). შესაბამისად საინტერესოა, ნამდვილად რა სახით არიან
წარმოჩენილები შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანები და ემთხვევა თუ არა იმ რეალობას,
რომელიც ჩვენს ირგვლივაა.

ამ საკითხის აქტუალურობის მიუხედავად, თითქმის არ მოიძებნება ლიტერატურა ქართულ
რეალობაში. მხოლოდ რამდენიმე უცხოური კვლევაა ჩატარებული და ისინიც ძირითადად სხვა
კუთხით განიხილავენ შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების ეკრანიზაციას. ჩვენ
შემთხვევაში კი ყურადღება გამახვილდება იმაზე, თუ როგორ წარმოაჩენს მათ ფილმები.

ლიტერატურის მიმოხილვა

მეცნიერული ინტერესი ფსიქიკური დაავადებების, შესახებ XIX საუკუნის ბოლოს იწყება და ემილ
კრეპერის (Emil Creper) სახელს უკავშირდება. სწორედ მან დაიწყო რამდენიმე ფსიქიკური
დაავადების შესწავლა, რომლებსაც ახასიათებდა ადრეულ ასაკში დაწყება და გონებრივი
განვითარების დაქვეითების ჩამოყალიბება. შემდეგ უკვე 1911 წელს შვეიცარიელმა ფსიქიატრმა,
ეიგენ ბლეილერმა (Eugen Bleuler) შემოიტანა ტერმინი “შიზოფრენია” (ნაკაშიძე, ყუბანეიშვილი,
1955).

რიჩარდ გერიგი (Richard Gerig) და ფილიპ ზიმბარდო (Philip Zimbardo) საკუთარ ნაშრომში
„ფსიქოლოგია და ცხოვრება“ განმარტავენ, რომ შიზოფრენია ესაა ფსიქოპათოლოგიის მწვავე
ფორმა, რომელიც ხასიათდება ინტეგრირებული პიროვნული ფუნქციონირების რღვევით,
რეალობიდან გასვლით, აზროვნებისა და აღქმის დარღვევით. შიზოფრენია რთული სინდრომია,
რომელსაც ინდივიდის ყოველდღიური სოციალური ცხოვრების საგრძნობი გაუარესება ახლავს
თან. შიზოფრენიისათვის დამახასიათებელია არათანმიმდევრული, არალოგიკური აზროვნება
(გერიგი, ზიმბარდო, 2009).

შიზოფრენიის შესახებ არსებული მოსაზრებების უმეტესობა ხშირად თავს იყრის ისეთ
სფეროებში, რომლებიც კონკრეტულ სამეცნიერო ცოდნას არ ფლობს არსებული დაავადების
შესახებ. ერთ-ერთი ასეთი ნარატივების გიგანტს წარმოადგენს კინემატოგრაფია (Hyler, 1991).

იანსი არასენა (Yancy Aracena) 2012 წელს ჩატარებულ კვლევაში, „ფსიქოზი ფილმებში: სტიგმისა
და პორტრეტების ანალიზი მომავლის ფილმებში“, საუბრობს იმის თაობაზე, რომ 1980-იანი
წლებიდან გაიზარდა ამ თემისადმი ინტერესი. ბევრმა კვლევამ აჩვენა, რომ მენტალური
დაავადებების შესახებ ინფორმაციას ტელევიზია ხალხს არასწორად აწვდიდა, თუმცა, ამ მხრივ
გადატრიალება მოახდინა ფილმმა „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“. ამის შემდეგ არსებულ
პრობლემასთან დაკავშირებით მეტი ფილმი შეიქმნა. მათ შორის იყო დოკუმენტური ფილმებიც,
რომლებმაც სცადა მენტალური ავადმყოფების შესახებ არსებული არასწორი სტიგმის შეცვლა.
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საბოლოოდ, ტელევიზიებმა მენტალური პრობლემებისათვის უფრო მეტი დროის დათმობა
დაიწყო (Aracena, 2012).

2000 წელს დერსი ჰააგ გრანელომ (Granello D. H) ჩაატარა კვლევა „ტელემაყურებელთა ჩვევები და
ტოლერანტული დამოკიდებულება მენტალურად დაავადებული ადამიანების მიმართ“ კვლევის
ფარგლებში იგი განიხილავდა მენტალურ დაავადებებს, კერძოდ შიზოფრენიას და მის მედიაში
გამოვლენას. მან გამოკითხა 154 სტუდენტი. გამოკითხულთაგან 53-მა რესპონდენტმა განაცხადა,
რომ მენტალურ დაავადებებზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას ტელევიზიით იღებდა. კვლევამ
გამოავლინა, რომ, რაც უფრო ხანგრძლივად უყურებდნენ სტუდენტები ფილმებში მსგავსი
პრობლემების მქონე ინდივიდებს, მით უფრო ნაკლებად ტოლერანტულები ხდებოდნენ
მენტალურად დაავადებულთა მიმართ, რასაც განაპირობებდა ის გარემოება, რომ ფილმებში ისინი
ძირითადად წარმოდგენილნი არიან კაცისმკვლელ, სადისტ ადამიანებად (Granello, 2000).

მსგავსი შედეგი დაფიქსირდა დომინოს (Domino) მიერ 1983 წელს ჩატარებულ კვლევაში - ფილმის
„ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინას“ გავლენა ფსიქიკური დაავადების მიმართ
დამოკიდებულების შესახებ რომელშიც დაასკვნეს, რომ ფილმებში შიზოფრენიის არასწორად
გამოხატული ან გადაჭარბებული სიმპტომები უარყოფითად მოქმედებს საზოგადოების აზრზე ამ
დაავადების შესახებ. სტუდენტებს, რომლებიც უყურებდნენ „ვიღაცამ გუგლის ბუდეს
გადაუფრინა“, უფრო მეტი უარყოფითი დამოკიდებულება ჰქონდათ შიზოფრენიული პირების
მიმართ, ვიდრე იმათ, ვისაც ეს ფილმი არ უნახავს. ეს აღქმა დროთა განმავლობაში დარჩა და
დაავადების უფრო პოზიტიური გამოხატულებების ნახვის შემდეგ არ შეცვლილა (Domino, 1983).

პატრიცია ოუენმა (Patricia Owen) 2012 წელს მოამზადა „გასართობი მედიის მიერ შექმნილი
შიზოფრენიის პორტრეტები: თანამედროვე ფილმების კონტენტ-ანალიზი“ კვლევა. ის დააკვირდა
1990-2010 წლებში გადაღებულ ფილმებს. მან მოძებნა 41 ფილმი, რომლებიც შიზოფრენიით
დაავადებულთა თემატიკაზე იყო შექმნილი. ფილმების უმეტესობაში შიზოფრენია გვხვდებოდა
სხვადასხვა სქესის, რასის, სოციო-ეკონომიკური სტატუსის, ასაკის და ხასიათის ადამიანებში.
ანალიზის შედეგად იდენტიფიცირებული იქნა შიზოფრენიით დაავადებული 42 პერსონაჟი
რომელთა შორის 79% იყო მამაკაცი, ხოლო მათგან 95% კავკასიის რეგიონიდან. მსახიობების
უმეტესობამ შიზოფრენიის პოზიტიური ნიშნები აჩვენა: 67%-ს ჰქონდა უცნაური ილუზიები, 62%-
ჰალუცინაციები და 21%-ს არეული აზროვნება ან მეტყველება. ნეგატიური ნიშნები უფრო ცოტა
დაფიქსირდა. 83%-მა კი ამ დაავადების გავლენით ძალადობრივი ქმედებები გამოვლინდა სხვების
მიმართ. ფილმების უმეტესობაში არაა მითითებული, რამ გამოიწვია პერსონაჟის შიზოფრენია,
მხოლოდ ფილმების ერთ მეოთხედშია დასახელებული ტრავმის ტიპები, რომელმაც გამოიწვია
პერსონაჟის ფსიქიკური დარღვევა. ესენია ძირითადად ბავშვობაში გადატანილი სტრესი,
ძალადობრივ გარემოში ცხოვრება, სიღარიბე და ა.შ. (Owen, 2012).

ნიკიტა დემარემ (Nikita Demare) 2016 წელს ჩაატარა კვლევა „შიზოფრენიის გაზვიადება და
სტერეოტიპები თანამედროვე ფილმებში“. არსებულ კვლევაში საუბარია იმაზე, თუ რა ნეგატიურ
სტერეოტიპებს შეიცავს ფილმები შიზოფრენიის შესახებ. აქ ჩამოთვლილია უარყოფითი ტიპაჟები,
რომლებიც კატეგორიზდება სტერეოტიპებში: მკვლელობის მანიით დაავადებული, მეამბოხე,
თავისუფალი სული და ა.შ. მეტი განსაკუთრებულობისათვის, მსახიობები ფილმებში ასახავენ



75

ოსიშვილი, გრძელიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში / თებერვალი, 2019

ძალადობას, შეურაცხმყოფელ გარემოში ცხოვრებას, არიან ზედმეტად ინდივიდუალურები და
ცდილობენ, გამოიყენონ სიყვარული დაავადებისგან განსაკურნებლად. ფილმებში შიზოფრენია
ძირითადად მოძალადე და ამავდროულად ჭკვიან ადამიანებში გვხვდება. ისინი ხშირად
გროტესკულები არიან, ამის მიზეზი კი ისაა, რომ ფილმები იქმნება აუდიტორიის გასართობად
(Demare, 2016).

შეჯამების სახით აღსანიშნავია ლევინის მიერ (Levin) 2001 წელს შექმნილი სტატია, „ძალადობა და
ფსიქიკური დაავადებები: მედია ინახავს ცოცხალ მითებს“ (Violence and Mental Illness: Media Keep
Myths Alive), სადაც აღწერილია, რომ ფილმებში, რომლებიც ეხება მენტალურ პრობლემებს,
დაავადებული ადამიანების პორტრეტები შეიძლება იყოს ნეგატიური შემდეგი მიზეზების
გათვალისწინებით: სტიგმა, გაუნათლებლობა, სტერეოტიპები და ა.შ. როდესაც ფილმს იღებენ ამ
დროს უფრო დიდი ყურადღება ექცევა მის გასართობ ხასიათს. ბევრი რეჟისორი ფილმს იღებს
საკმარისი ცოდნის გარეშე, რაც, რა თქმა უნდა, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას უწყობს
ხელს. ეს კი განაპირობებს არსებული სტიგმების უფრო მეტად განმტკიცებას. ისინი ძალიან
მარტივად მანიპულირებენ მაყურებელზე და ფილმებს, რომლებიც ეხება მენტალურ დაავადებებს,
ყოველგვარი სიფრთხილის გარეშე აჩვენებენ. (Levin, 2001).

მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების რეპრეზენტაციის
შესწავლა 21-ე საუკუნის ჰოლივუდის ფილმებში. კვლევითი კითხვა შემდგომში მდგომარეობს
როგორ არიან წარმოდგენილები შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანები ჰოლივუდის
ფილმებში?

თემის უკეთ შესასწავლად შეირჩა თვისებრივი კონტენტ-ანალიზის მეთოდი. მისი დადებითი
მხარე არის ის, რომ შესაძლებელია განსხვავებული პერიოდის ფილმების შესწავლა და იმის
დანახვა, თუ დროის ცვლილებასთან ერთად, როგორ იცვლებოდა ფილმებში წარმოდგენები
შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების მიმართ. თუმცა, აღნიშნულ მეთოდს თავისი სუსტი
მხარეებიც გააჩნია, რაც დაკავშირებულია მეთოდის სუბიექტურობასთან. როგორც ცნობილია,
თვისებრივი მეთოდების გამოყენებისას მოვლენის, ფაქტის, სიმბოლოსა თუ მოქმედების აღქმა
დამოკიდებულია მკვლევრის ინტერპრეტაციის უნარზე.

რაც შეეხება შერჩევის დიზაინს, გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა 21-ე საუკუნის
ჰოლივუდის ფილმები შიზოფრენიის თემატიკაზე. ფილმები შეირჩა სისტემური შერჩევის
პრინციპით. ფილმების შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა, ასევე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
კინოგვერდის „IMDb.com“-ის შეფასების სისტემა და განხილული ფილმების რეიტინგის მინიმუმ
ზღვარს წარმოადგენდა 6.5. ამგვარად, შეირჩა შემდეგი ფილმები:

1. „ამერიკელი ფსიქოპატი“ („American Psycho“, 2000) 7.6
2. „თავშესაფარი“ („Take Shelter“, 2011) 7.6
3. „იდენტიფიკაცია“ („Identity“, 2003) 7.3
4. „ლამაზი გონება“ („A Beautiful Mind“, 2001) 8.2
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5. „პიჯაკი“ („The Jacket“, 2005) 7.1
6. „საიდუმლო ფანჯარა“ („Secret Window“, 2004) 6.6
7. „სოლისტი“ („The Soloist“, 2009) 6.7
8. „ქეი-პაქსი“ („K-Pax“, 2001) 7.4
9. „შეშლილთა კუნძული“ („Shutter Island“, 2010) 8.1
10. „შეწყვეტილი ცხოვრება“ („Girl, Interrupted“, 2000) 7.4

შემდგომ დამუშავდა მონაცემები და პირველი საფეხურიც იყო კატეგორიზება. გამოიყო 4
თემატური ჯგუფი: შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზები და სიმპტომები; შიზოფრენიით
დაავადებული ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია; საზოგადოების დამოკიდებულება
შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების მიმართ; შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების
მკურნალობის მეთოდები; ამის შემდგომ კი დაიწყო მონაცემთა ანალიზის ეტაპი, რომლის დროსაც
განხორციელდა შეგროვილი ინფორმაციის ახსნა სხვადასხვა კვლევის თუ სამეცნიერო
ლიტერატურის მეშვეობით.

აღსანიშნავია კვლევის   არარეპრეზენტატულობა, ვინაიდან მოიცვა მხოლოდ 10 ფილმი, რაც არ
იძლევა ზოგად სურათზე მსჯელობის საშუალებას. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ
ფილმებში აღწერილი ამბები არ არის საზოგადოებაში არსებული რეალობა, არამედ ეს არის
რეჟისორის თვალით დანახული, რასაც შეიძლება კავშირი არ ჰქონდეს სინამდვილესთან.

შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზები და სიმპტომები

დაკვირვების შედეგად ფილმებში კარგად ჩანს შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზები და მისი
სიმპტომები ფილმებში დაავადების გაჩენის საბაბი შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, მაგალითად
ბავშვობაში მიღებული ტრავმა, სექსუალური ძალადობა, სიღარიბეში ცხოვრება, განსაკუთრებული
მიდრეკილება საკუთარი პროფესიისადმი და აკვიატებული მიდგომა, მიღებული ემოციური შოკი.
ფილმებში ჩანს, რომ ყოველივე ეს მიზეზი არის ადამიანის ცხოვრების თანმდევი და მის
პროვოცირებას ხელს უწყობს პიროვნების ემოციური დისფუნქცია.

ჩამოთვლილი მიზეზებიდან ყველაზე მეტ შემთხვევაში გამოვლინდა შიზოფრენიით
დაავადებული ადამიანების მხრიდან საკუთარი პროფესიისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება
და აკვიატებული მიდგომა. პერსონაჟები მთელ დროს უთმობენ იმას, რომ საკუთარ პროფესიაში
იყვნენ ლიდერები, მიაღწიონ სრულყოფილებას, ამისათვის კი არ ზოგავენ ძალასა და დროს.
საქმისადმი ასეთი განწყობა მათ სოციალურად პასიურ ინდივიდებად აქცევს. მაგალითისათვის:
ფილმში „ლამაზი გონება“ (Howard, R. (Producer). (2001). A Beautiful Mind. United States: Universal
Studios Company) მთავარი გმირი ჯონ ნეში მთელ დროს ატარებს უნივერსიტეტში, რათა
პროფესიულად განვითარდეს და მეცნიერებას დაუტოვოს რაიმე ღირებული. აღსანიშნავია მისი
სიტყვებიც, როდესაც ცდილობდა მათემატიკური თეორიის დამტკიცებას: „მარცხს ვერ გადავიტან“
[იგივე. 17:00]. ეს მეტყველებს, თუ რამდენად შეიძლება იყოს ადამიანი შეპყრობილი საკუთარი
საქმით.
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ამ ფენომენზეა საუბარი ნენსი ეისენბერგის (Nancy Eisenberg), რიჩარდ ფაბსის (Richard A. Fabes),
მარკ შალერისა (Mark Schaller) და პაულ მილერის (Paul A. Miller) ნაშრომში „თანაგრძნობა და
პირადი აშლილობა: განვითარება, გენდერული სხვაობები და ინდექსის თანაფარდობა“, რომელიც
გამოსცეს 1989 წელს. მათი აზრით, თუ კი ინდივიდი ძალიან გადატვირთულია და
ყოველდღიურად ასრულებს გონებრივ სამუშაოებს, ის მენტალური პრობლემების დიდი რისკის
ქვეშ დგება მომავალში. აუცილებელია განტვირთვა და ყურადღების სხვა საკითხებზე გადატანა,
რათა ადამიანის ტვინმა შეძლოს მოდუნება (Eisenberg, N., Fabes, R., Schaller, M., and Miller, P., 1989,
გვ 109).

საგულისხმოა, ასევე, სექსუალური ძალადობისგან გამოწვეული შიზოფრენია, რომელიც
ადამიანებს დიდ ფსიქოლოგიურ ტრავმას აყენებს და მასზე ტოვებს წარუშლელ კვალს. ამას
მიჰყავს ინდივიდი სხვადასხვა მენტალურ პრობლემამდე, რომელთაგანაც შიზოფრენია ერთ-ერთი
გამოვლინებაა. ხშირად ასეთი ძალადობის ქვეშ მყოფი ინდივიდები ცხოვრებას
თვითმკვლელობით ასრულებენ. ეს კარგად ჩანს ფილმში „შეწყვეტილი ცხოვრება“, (Mangold, J.
(Producer). (2000). Girl, Interrupted. United States: Columbia a Sony Pictures Entertainment Company)
რომელშიც ერთ-ერთი პერსონაჟი დეიზი, მხოლოდ იმიტომ დაავადდა და მოხვდა ფსიქიატრიულ
საავადმყოფოში, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, რომელსაც ახორციელებდა
მისი მამა, მაგრამ ის წინააღმდეგობას არ უწევდა, თუმცა როდესაც ყველაფერი გააცნობიერა თავი
ჩამოიხრჩო.

ამ საკითხზე საუბრობენ დენი ვედინგი (Danny Wedding) და რაიან ნიმიკი (Ryan M. Niemiec) 2014
წელს გამოშვებულ სტატიაში „ფილმები და მენტალური დაავადებები: ფილმების გამოყენება
ფსიქოპათოლოგიის გასაგებად“. ისინი აღნიშნავენ, რომ სექსუალური ძალადობა დაკავშირებულია
ისეთ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ შედეგებთან, რომლებიც წარუშლელ კვალს ტოვებს
თითოეული მსხვერპლის ცნობიერებაში და იწვევს გარკვეული სახის გონებრივ პრობლემებს.
სწორედ ამიტომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით (Wedding,
D., Niemiec, R., 2014).

რაც შეეხება ადამიანის ცხოვრებაში მიღებულ ემოციურ შოკს, რომელიც ფილმებში შიზოფრენიის
ერთ-ერთ მაპროვოცირებელ ძალად გვევლინება, მისი მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი.
შეიძლება სულ მცირე დადებითმა ან უარყოფითმა მოვლენამაც კი გამოიწვიოს ადამიანის
ემოციური შოკი. მაგალითად ფილმში „იმედის სხივთა კრებული“, (Russel, D. O. (Producer). (2012).
Silver Linings Playbook. United States: The Weinstein Company) მთავარი გმირის პატრიკის
შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზი ის ემოციური ფონი აღამოჩნდა, რომელიც გამოწვეული იყო
საყვარელი ადამიანის დაკარგვით.

შიზოფრენიის სიმპტომებიც ფილმებში მრავალფეროვნად არის წარმოჩენილი. უმეტეს
შემთხვევაში, ინდივიდებს აქვთ პიროვნული გაორება, ჰალუცინაციები, შიში გარკვეული
მოვლენების მიმართ, არიან რეალობასთან აცდენილნი, მათი ქცევა, ხშირ შემთხვევაში,
არაადეკვატურია. მაგალითად ფილმში „შეწყვეტილი ცხოვრება“ (Mangold, J. (Producer). (2000). Girl,
Interrupted. United States: Columbia a Sony Pictures Entertainment Company) ფსიქიატრიული
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საავადმყოფოს მიერ შედგენილ დოკუმენტაციაში, რომელიც ეხება ერთ-ერთი გმირის სუზანის
ჯანმრთელობის მდგომარეობას, საუბარია მის სიმპტომებზე:

„სუზანს აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ახასიათებს საკუთარი თავის მიმართ უნდობლობა,
ხასიათის ცვალებადობა, ცხოვრებისეული მიზნის არქონა, გადახრა თვითგვემისაკენ,
მაგალითად, შემთხვევითი სექსუალური კავშირებისკენ. ის ჯიუტია და პესიმისტური
განწყობა აქვს“ [48:19].

ამ თემაზე პატრიცია ოვენმა (Patricia Owen) 2012 წელს მოამზადა კვლევა „გასართობი მედიის მიერ
შექმნილი შიზოფრენიის პორტრეტები: თანამედროვე ფილმების კონტენტ-ანალიზი“.
აღსანიშნავია, რომ მსახიობების უმეტესობამ შიზოფრენიის პოზიტიური ნიშნები აჩვენა: 67%-ს
ჰქონდა უცნაური ილუზიები, 62%- ჰალუცინაციები და 21%-ს არეული აზროვნება ან მეტყველება.
ნეგატიური ნიშნები უფრო ცოტა დაფიქსირდა. 83%-მა კი ამ დაავადების გავლენით ძალადობრივი
ქმედებები გამოავლინა სხვების მიმართ (Owen, P., 2012).

საყურადღებოა, ასევე, ჰალუცინაციებიც, რომლებიც ფილმების უმეტესობაში გამოვლინდა,
როგორც შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანის ქცევის ერთ-ერთი მახასიათებელი. თუმცა უნდა
აღინიშნოს, რომ პერსონაჟებს სხვადასხვა სახის ჰალუცინაცია აწუხებთ. ზოგიერთ მათგანს
ეჩვენება ბუნებრივი კატაკლიზმები, ამის მაგალითია ფილმ „თავშესაფარის“ (Nichols, J. (Producer).
(2011). Take Shelter. United States: Filmnation Entertainment Company) გმირი კერტისი. ზოგიერთს კი
კონკრეტული ან საკუთარი ფანტაზიით შექმნილი ადამიანები. სწორედ მსგავსი ჰალუცინაციები
აწუხებს „ლამაზი გონების“ (Howard, R. (Producer). (2001). A Beautiful Mind. United States: Universal
Studios Company) პერსონაჟს, ჯონ ნეშს. ამ მხრივ საინტერესოა მისი სიტყვები:

„შიზოფრენიაში ყველაზე საშინელი ისაა, რომ არ იცი, რა არის რეალური და რა არა.
წარმოიდგინეთ, უეცრად იგებთ, რომ ადამიანები, ადგილები, მოვლენები, რომლებიც
თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, კი არ გაქრნენ, უარესი, ისინი არც არასოდეს ყოფილან. ეს
კოშმარია“ [1:15:00].

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კენ დაკუორთი (Ken Duckworth) მიმოიხილავს შიზოფრენიის
სიმპტომებს მენტალური დაავადებების საერთაშორისო ალიანსის (N.A.M.I) 2007 წლის ჟურნალში.
მისი თქმით:

„პოზიტიური სიმპტომები, ანუ „ფსიქოზური“ სიმპტომები, მოიცავს ბოდვას და
ჰალუცინაციებს, რადგანაც პაციენტს მნიშვნელოვანწილად დაკარგული აქვს რეალობასთან
კავშირი. “პოზიტიური” დაკავშირებულია ისეთი აშკარა სიმპტომების არსებობასთან,
რომლებიც თითქოსდა არ უნდა იყოს ამ დაავადების დროს. ბოდვითი იდეები ადამიანებს
აიძულებს დაიჯერონ, რომ გარშემო მყოფნი კითხულობენ მათ აზრებს ან შეთქმულებას
აწყობენ მათ წინააღმდეგ, რომ სხვები ჩუმად უთვალთვალებენ, აკონტროლებენ და
ემუქრებიან მათ, ან რომ მათ შეუძლიათ სხვა ადამიანების გონების კონტროლირება.
ჰალუცინაციები აიძულებენ ადამიანებს გაიგონონ ან დაინახონ ისეთი რამ, რაც
სინამდვილეში არ ხდება“ (Duckworth, K., 2007).
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საბოლოოდ, როგორც გაირკვა, ფილმებში შიზოფრენიის გამოწვევის სხვადახვა მიზეზი არსებობს.
ეს ძირითადად უკავშირდება ადამიანის ცხოვრებაში გადატანილ რაიმე მოვლენას, რომელმაც
მასზე უარყოფითად იმოქმედა. რაც შეეხება სიმპტომებს, ისიც განსხვავებულად ვლინდება
ინდივიდებში, თუმცა ყველაზე გავრცელებული ფორმა მაინც ჰალუცინაციები და პიროვნების
გაორებაა ან დროის შეგრძნების დაკარგვა.

შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების სოციალური ინტეგრაცია

გაანალიზებულ ფილმებში უმეტესწილად მენტალური პრობლემების მქონე პერსონაჟები
სოციალური ინტეგრაციის მიხედვით იყოფიან ორ კატეგორიად: ისინი, რომლებიც აქტიურ
ცხოვრებას ეწევიან და არ უჭირთ ურთიერთობა ადამიანებთან და ისინი, რომლებიც საკუთარ
თავში იკეტებიან.

პირველ კატეგორიაში გაერთიანებული პერსონაჟები, ავადმყოფობის მიუხედავად, აქტიურად
არიან ჩართულნი სხვადასხვა საქმიანობაში. ისინი ადვილად ამყარებენ კონტაქტს
გარშემომყოფებთან და ინტეგრირებულნი არიან. ამის მაგალითს წარმოადგენს ფილმი „იმედის
სხივთა კრებული“ (Russel, D. O. (Producer). (2012). Silver Linings Playbook. United States: The
Weinstein Company), რომლის მთავარი პერსონაჟიც, პატრიკი, ფსიქიატრიული კლინიკიდან
გამოსვლის შემდგომ ცდილობს მუშაობის დაწყებას, ძველი ცხოვრებისა და სიყვარულის
დაბრუნებას.

ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ შიზოფრენიით დაავადებული ინდივიდები აგრძელებენ
ახლობლებთან, მეგობრებთან, ოჯახთან ურთიერთობას იმის მიუხედავად, ისინი ცხოვრობენ
საკუთარ სახლებში თუ მკურნალობენ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ერთ-ერთ ფილმში
„შეწყვეტილი ცხოვრება“ (Mangold, J. (Producer). (2000). Girl, Interrupted. United States: Columbia a
Sony Pictures Entertainment Company) შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტები საავადმყოფოში
ყოფნის და მკურნალობის პარალელურად აქტიურად ურთიერთობენ ერთმანეთთან, კავდებიან
სხვადასხვა გასართობი აქტივობებით და აგრძელებენ სრულფასოვან სექსუალურ ცხოვრებას.

ამ თემაზე საუბრობს ბრაიან სმიტი (Brian Smith), 2015 წელს ჩატარებულ კვლევაში „მენტალური
დაავადებების სტიგმა ფილმებში“ (Mental Illness Stigma in the Media). იგი აღნიშნავს, რომ
შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანები ფილმებში, ხშირ შემთხვევაში, წარმოდგენილები არიან,
როგორც კომუნიკაბელური პიროვნებები. ისინი აქტიურად ერთვებიან სოციალური ცხოვრების
სხვადასხვა სფეროში, იმის მიუხედავად, რომ მძიმე დაავადებასთან უწევთ გამკლავება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მენტალური პრობლემების მქონე ინდივიდები საკუთარ საქმიანობაშიც
დიდ წარმატებას აღწევენ (Smith, B., 2015).

რაც შეეხება მეორე კატეგორიას, მასში გაერთიანდნენ ის პერსონაჟები, რომლებიც საკუთარ თავში
იკეტებიან და დაავადების გამო ვერ ახერხებენ საზოგადოებაში ინტეგრირებას. მათ
ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას აქტიურად ჩაერთონ სხვადასხვა სოციალურ
აქტივობაში, იურთიერთონ ოჯახის წევრებთან ან სხვა ადამიანებთან, რადგან ამაში, ხშირ
შემთხვევაში, ხელს უშლის მედიკამენტური მკურნალობაც, ამიტომ ისინი ინტროვერტები
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ხდებიან და მხოლოდ საკუთარ საქმიანობაში პოულობენ შვებას. სწორედ ასე იქცევა ფილმ
„სოლისტის“ (Wright, J. (Producer). (2009). The soloist. United States: Universal Studios Company)
პერსონაჟი ნატანიელი, რომელიც მართალია საზოგადოებრივ ცხოვრებას ჩამოშორდა, მაგრამ მაინც
აგრძელებდა საკუთარ საქმეს (ვიოლინოზე დაკვრას) და იმ დიადი მიზნისკენ სწრაფვას, რასაც
„ბეთჰოვენად გახდომას“ უწოდებდა.

შიზოფრენიის მქონე ინდივიდებზე, რომლებსაც უჭირთ სოციალური ინტეგრაცია, საუბარია 1999
წელს გამოშვებულ რუნდის (Rund, B) და ბორგის (Borg, N) ნაშრომში „კოგნიტური დეფიციტი და
კოგნიტური მომზადება შიზოფრენიით დაავადებულ პაციენტებში: მიმოხილვა“. აქ აღნიშნულია,
რომ შიზოფრენის მქონე პირთა მნიშვნელოვანი ნაწილი განიცდის შესაძლებლობების ხანგრძლივ
დაქვეითებას, რაც გავლენას ახდენს მათი ცხოვრების ხარისხსა და შრომით საქმიანობაზე.
ყოველივე ეს იწვევს მათ ჩამოშორებას საზოგადოებისგან და საკუთარ თავში ჩაკეტვას. ისინი
ვეღარ არიან სოციალურად აქტიურები და არ აქვთ სრულფასოვანი ცხოვრება (Rund, B. Borg, N.
1999, გვ 100).

საბოლოოდ, კვლევამ დაადგინა, რომ ჰოლივუდის ფილმებში შიზოფრენიით დაავადებული
ინდივიდების ნაწილს უჭირს საზოგადოებასთან სოციალური ინტეგრაცია და ისინი ნაკლებად
არიან გარემოსთან ადაპტირებულები, ხოლო მეორე ნაწილი კი, მკურნალობის პარარელურად
აგრძელებს აქტიურ ცხოვრებას და ახერხებს საკუთარი თავის რეალიზებას საზოგადოებაში.

საზოგადოების დამოკიდებულება შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების მიმართ

ფილმების ანალიზის შემდგომ გამოვლინდა ორი კატეგორია: პირველმა კატეგორიამ მოიცვა
საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების დისკრიმინაციას
ეწევა, ხოლო მეორე კატეგორიაში გაერთიანდნენ ისინი, რომლებიც შიზოფრენიით დაავადებულ
ადამიანებს გაგებით ეკიდებიან და აღიქვამენ სოციუმის სრულფასოვან და სრულუფლებიან
წევრებად.

მოცემული ფილმების ანალიზის შედეგად გაირკვა, რომ საზოგადოების მიერ შიზოფრენიით
დაავადებული ადამიანების დისკრიმინაცია ძირითადად დამოკიდებულია სტერეოტიპებზე,
რომლის გავლენითაც ფორმირდება სტიგმატური აზროვნება. ამის მაგალითია ფილმი
„შეწყვეტილი ცხოვრება“, რომელშიც შიზოფრენიით დაავადებულ სუზანს ერთ-ერთი პერსონაჟი,
მაშინ, როდესაც იხსენებს საკუთარი მეგობრის ანალოგიურ მდგომარეობას, ეუბნება: „შენც
მეწამული ფერის ადამიანებს ხედავ?“ (Mangold, J. (Producer). (2000). Girl, Interrupted. [1:19:00] United
States: Columbia a Sony Pictures Entertainment Company).

სწორედ სტიგმატიზაციის პრობლემას მიმოიხილავს სარტორიუსი (Sartorius) 2002 წელს
მომზადებულ ნაშრომში „მენტალური დაავადებების იატროჰენული სტიგმა“ ის ამბობს, რომ:

„მიუხედავად შიზოფრენიის მკურნალობის პროგრესისა, ამ დიაგნოზის მქონე ადამიანები
კვლავ განიცდიან დისკრიმინაციას და თავს გრძნობენ საზოგადოებიდან გარიყულად.
მედია საშუალებების მიერ შიზოფრენიასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებამ,
ნაწილობრივ, განაპირობა საზოგადოებრივი აზრი, რომ შიზოფრენიის დიაგნოზის მქონე
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ადამიანი საშიშია და უმჯობესია, დანარჩენი საზოგადოებისაგან მოშორებით იყოს
(Sartorius, 2002, გვ 324).

ფილმების უმეტესობაში საზოგადოება ძირითადად მიიჩნევს, რომ ამ დაავადების მატარებელი
ინდივიდი აუცილებლად ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში უნდა განთავსდეს და იმკურნალოს
სხვადასხვა საშუალებით. ისინი ფიქრობენ, რომ ასეთი ადამიანები საზოგადოებისთვის საშიშნი
არიან და ერიდებიან მათ. სწორედ ასეთი დამოკიდებულება ჩანს ფილმ „ქეი-პაქსიში“ (Softley, I.
(Producer). (2001). K-Pax. United States: Universal Studios Company), რომელშიც მთავარი გმირი
ბორდერი როგორც კი განსხვავებულად იწყებს ფიქრს და აზროვნებას და საზოგადოებისთვის
უჩვეულო ქცევების ჩადენას, მაშინვე ფსიქიატრიულში აგზავნიან.

ანალოგიურ თემაზე 1999 წელს გრანელომ (Granello), პაულმა (Pauley) და კარმაიკლიმ (Carmichael)
ჩაატარეს კვლევა, „მედიასთან ურთიერთობის დამოკიდებულება ფსიქიკური დაავადებების მქონე
ადამიანების მიმართ“, რათა გაეგოთ საზოგადოებაში შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების
მიმართ რომელი მედიასაშუალება ახდენდა ცუდ დამოკიდებულებას და ხელს უწყობდა
სტიგმების ჩამოყალიბებას. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი გავლენის მომხდენი იყო ფილმები.
ადამიანები, რომლებიც ინფორმაციას ფილმებიდან იღებდნენ მათ გარკვეული არასწორი
შეხედულებები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული მენტალური პრობლემების მქონე ინდივიდებზე და
ისინი საზოგადოებისათვის საშიშ არსებებად წარმოედგინათ, რომელთა ადგილიც საზოგადოების
ნაცვლად, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იყო. ამგვარად გამოჩნდა, რომ ფილმებს შეუძლიათ
გამოიწვიოს მენტალური დაავადებების ნეგატიური სტიგმატიზაცია (Granello, D. H., Pauley, P. S.,
Carmichael, A., 1999, გვ 38).

საზოგადოების მხრიდან შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანებისადმი დისკრიმინაციული
დამოკიდებულება იგრძნობა იმ ძირითად ტერმინებში, რომლითაც მიმართავენ შიზოფრენიით
დაავადებულ ადამიანებს. ასეთია მაგალითად, „გიჟი“, „შეშლილი“, „სულელი“, „ფსიქოპატი“ და
სხვა მსგავსი სიტყვები. ჩვენ მიერ შერჩეულ ერთ-ერთ ფილმში „იდენტიფიკაცია“ (Mangold, J.
(Producer). (2003). Identity. United States: Columbia a Sony Pictures Entertainment Company), მთავარი
გმირი, შიზოფრენიით დაავადებული, ენდრიუ ლეტისი ხვდება სასამართლო პროცესზე, სადაც მას
მოსამართლე და ნაფიცი მსაჯულები მოიხსენიებენ, როგორც გიჟს. ასეთივე დამოკიდებულება ჩანს
კიდევ ერთ ფილმში „შეშლილთა კუნძული“, (Scorsese, M. (Producer). (2010). Shutter Island. United
States: Paramount Pictures Company) რომელშიც გასათვალისწინებელია თვითონ ფილმის სახელი.
სწორედ ამ სიტყვით აღინიშნება ის ტერიტორია, სადაც ფსიქიატრიული საავადმყოფო
მდებარეობს, რომელშიც მკურნალობენ შიზოფრენიით და სხვა მენტალური დაავადების მქონე
ადამიანებს.

ასეთივე შედეგი დაფიქსირდა ლაურენ ბიქუმის (Lauren Beachum) მიერ 2010 წელს ჩატარებულ
კვლევაში „ფილმის ფსიქოპათოლოგია: რომელი მენტალური დაავადებები და თერაპია არის
აღწერილი ფილმებში“. ამ კვლევაში, ავტორმა ყურადღება გაამახვილა პერსონაჟებს შორის
ვერბალურ კომუნიკაციაზე, კერძოდ, იმ სიტყვებზე, რომლებიც გამოიყენება მენტალურად
დაავადებული ადამიანების მიმართ. ესენია ძირითადად, „საშიში“, „სუსტი“, „გიჟი“, „შეურაცხადი“
(Beachum, L., 2010).
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ფილმების გარკვეულ ნაწილში ჩანს, რომ საზოგადოება შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებს
გაგებით ეკიდება და არ ეწევა მათ დისკრიმინაციას. ხშირ შემთხვევაში, ასეთი ადამიანები არიან
ოჯახის წევრები. ისინი აცნობიერებენ დაავადების სიმპტომებს, მასთან დაკავშირებულ
სირთულეებს და ცდილობენ გვერდით დაუდგნენ ავადმყოფს და შეუმსუბუქონ მდგომარეობა.
ასევე, ოჯახის წევრები ეძებენ დაავადების აღმოფხვრის სხვადასხვა გზას. ასეთი დამოკიდებულება
ჩანს ფილმებში „ლამაზი გონება“ და „თავშესაფარი“ (Nichols, J. (Producer). (2011). Take Shelter.
United States: Filmnation Entertainment Company), რომლებშიც მეუღლე ეს არის ერთადერთი
ადამიანი, ვინც გვერდით უდგება შიზოფრენიის მანიით შეპყრობილ მეუღლეს.

ფილმებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ასევე მეგობრის ფენომენს. ის ხშირ შემთხვევაში,
წარმოჩინდება, როგორც ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ავადმყოფს ეხმარება მდგომარეობიდან
გამოსვლაში. ახლადგაცნობილი მეგობრის გვერდით დგომა ჩანს ასევე ფილმში „სოლისტი“
(Wright, J. (Producer). (2009). The soloist. United States: Universal Studios Company), რომელშიც
შიზოფრენიით დაავადებულ ნატანიელს ყოვლად უცხო ჟურნალისტი ლოპესი დაუმეგობრდება
და დაიწყებს მისთვის თავშესაფრის ძიებას და ბრძოლას მისი კეთილდღეობისთვის. ეს
დამოკიდებულება ჩანს ჟურნალისტის სიტყვებშიც:

„ვარწმუნებ, რომ ეს მისი ადგილი არ არის. ამბობს, რომ აქ დარჩენა უნდა. ამბობს, რომ ეს
მისი არჩევანია. არ ვიცი მის სიტყვას დავუჯერო თუ არა. იქნებ თავშესაფარში დაბრუნება
ვაიძულო. იქნებ მცირე ძალადობა უფრო ადამიანური საქციელი იყოს, ვიდრე მისი ქუჩაში
დატოვება“ (Wright, J. (Producer). (2009). The soloist.  [55:25]. United States: Universal Studios
Company).

„ეი არ სი-ს“ (ARC) მიერ ჩატარებულ კვლევაში „ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით
თვისებრივი კვლევა“, დადგინდა, რომ სპეციალისტების აზრით, პაციენტის გაწერისას
უმნიშვნელოვანესია ოჯახისა და მეგობრების მხარდაჭერა. თუ პაციენტს კარგი ოჯახური
მხარდაჭერა აქვს, მისი სტაციონარში დაბრუნების ალბათობა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე იმ
პაციენტის, რომელსაც დაძაბული გარემო აქვს ოჯახში. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაავადებულ
ადამიანს ასევე ძალიან სჭირდება მეგობრის გვერდით დგომა, რადგან ხშირ შემთხვევაში მასზე
დადებით გავლენას ახდენს და ხელს უწყობს გამოჯანმრთელებაში (ეი არ სი, 2016, გვ 42).

საბოლოოდ, ფილმებზე დაკვირვებისას გამოვლინდა, რომ შიზოფრენიით დაავადებული
ზოგიერთი ადამიანი ყოფილა დისკრიმინაციის მსხვერპლი საზოგადოების მხრიდან, ზოგიერთი
კი პირიქით მათი დახმარებით და გვერდით დგომით გადალახავს ჯანმრთელობის პრობლემებს.

შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების მკურნალობის მეთოდები

ფილმებზე დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა, რომ შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების
მკურნალობას ძირითადად ფსიქიატრიული საავადმყოფოები უზრუნველყოფს. აქ ინდივიდები
ოჯახის სურვილით ხვდებიან ან საჯარო დაწესებულებები გადასცემენ მათ თავს კლინიკებს.
მაგალითად ფილმში „შეწყვეტილი ცხოვრება“ (Mangold, J. (Producer). (2000). Girl, Interrupted. United
States: Columbia a Sony Pictures Entertainment Company), როდესაც ოჯახის წევრები შენიშნავენ
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სუზანის უცნაურ ქცევას, ოჯახის ექიმთან ერთად გადაწყვეტენ მის ფსიქიატრიულ კლინიკაში
გაგზავნას. საინტერესოა ექიმის სიტყვები: „შენისთანებისათვის საუკეთესო ადგილი ნახევარი
საათის სავალზეა“. რომელშიც იგი გულისხმობს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოს.

აღსანიშნავია, რომ იგივე შედეგი დაფიქსირდა ვედინგის (Wedding) და ნიმიკის (Niemiec) მიერ 2003
წელს ჩატარებულ კვლევაში „ფილმების კლინიკური გამოყენება ფსიქოთერაპიაში“. ავტორები
აღნიშნავენ, რომ ფილმების შესწავლისას გამოვლინდა ფაქტი, რომლის მიხედვითაც
შიზოფრენიის განკურნების ერთ-ერთ მთავარ ადგილად ფსიქიატრიული კლინიკები დასახელდა.
საზოგადოებას აქვს იმედი, რომ მხოლოდ იქაა შესაძლებელი განკურნება. გარდა ამისა,
ფსიქიატრიული საავადმყოფოები სოციუმს ესახება მნიშვნელოვან ინსტიტუტად, რომელიც
საშუალებას იძლევა თავიდან მოიშოროს საფრთხის შემცველი ავადმყოფები (Wedding, D., Niemiec,
R., 2003, გვ 56).

რაც შეეხება უშუალოდ ფილმებში წარმოდგენილ მკურნალობის მეთოდებს, რომელსაც იყენებენ
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, შეიძლება პირობითად გავყოთ ორ ჯგუფად: პირველი ეს არის
ჰუმანური, ხოლო მეორე არაადამიანური, სასტიკი მეთოდები.

ჰუმანური მეთოდები ძირითადად გამოვლინდა იმ ფილმებში, სადაც მკურნალობის ძირითადი
მეთოდები იყო მედიკამენტური, თერაპიული და ექსპერიმენტული მკურნალობა. ეს უკანასკნელი
მეთოდი გამოიყენებოდა „შეშლილთა კუნძულში“ (Scorsese, M. (Producer). (2010). Shutter Island.
United States: Paramount Pictures Company). ექსპერიმენტი გულისხმობდა ექიმების მიერ ტედის
გონებაზე გავლენის მოხდენას და ამით უბიძგებდნენ, რომ თვითონ შეეცნო საკუთარი თავი, მაშინ
როცა მისი პიროვნება „გახლეჩილი“ იყო.

სწორედ ამაზე საუბრობენ ჯანიკაკი (Janicak, P. G), დევისი (Davis, J. M), პრესკორნი (Preskorn, S. H)
და სხვები 1993 წელს ჩატარებულ კვლევაში „ფსიქოფარმაკოთერაპიის პრინციპები და პრაქტიკა“ აქ
ნათქვამია, რომ სადღეისოდ შიზოფრენიის სამკურნალოდ როგორც ჰოსპიტალში, ისე
ჰოსპიტალგარე დაწესებულებებში ანტიფსიქოზური მედიკამენტები წამყვანია. მედიკამენტური
მკურნალობა უფრო ეფექტურია პოზიტიური სიმპტომების სამკურნალოდ, როგორიცაა ბოდვა და
ჰალუცინაცია (Janicak, P. G., Davis, J. M., Preskorn, S. H., et al., 1993).

ამის გარდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ფილმების ნაწილში წარმოდგენილი ფსიქიატრიული
დაწესებულებები პაციენტების მიმართ სადისტური და არაადამიანური სამკურნალო მეთოდების
გამოყენებით ხასიათდება. მაგალითად, ფილმში „პიჯაკი“ (Maybury, J. (Producer). (2005). The Jacket.
United States: Mandalay Pictures Company), რომლის გმირიც ჯეკ სტარკი შიზოფრენიასთან ერთად
ამნეზიითაც არის დაავადებული უმკლავდება ექიმის სასტიკ სამკურნალო მეთოდებს. მას
დახურულ ყუთში კეტავს ექიმი და აიძულებს გაიხსენოს საკუთარი წარსული, მიუხედავად ჯეკის
წინააღმდეგობისა.

ლამპროპოულოს (Lampropoulos, G. K), კაზანტზის (Kasantzis, N) და დიანეს (Deane, F. P) კვლევაში
„ფსიქოლოგები იყენებენ მოძრავ სურათებს კლინიკურ პრაქტიკაში“, რომელიც ჩატარდა 2004
წელს, მათი აზრით, ფილმებში ნაჩვენებია სხვადასხვა მკურნალობის მეთოდი. მათ შორის
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გამოირჩევა შოკური თერაპია. იგი წარმოდგენილია, როგორც, მჩაგვრელობითი და სადამსჯელო
მეთოდი, რომელიც გამოიყენება რთულად დასამორჩილებელი პაციენტების მიმართ. ეს კი
საზოგადოებაში გარკვეულ უარყოფით დამოკიდებულებას ამკვიდრებს შოკური თერაპიის მიმართ
(Lampropoulos, G. K., Kasantzis, N., & Deane, F. P., 2004, გვ 10).

საბოლოოდ, დასკვნის სახით, გამოვლინდა, რომ ფილმებში ასახულია მკურნალობის ორი
საპირისპირო მეთოდი. ერთი მხრივ ეს არის პაციენტებზე პოზიტური გავლენის მომხდენი, რაც
მათ ჰუმანურ პირობებში გამოჯანმრთელებას გულისხმობს, ხოლო მეორე მხრივ, ეს არის მკაცრი,
სასტიკი მოპყრობა შიზოფრენიით დაავადებულებზე. „აქაურობა ფაშისტური კამერაა, სადაც
ხალხს აწამებენ“ სწორედ ასეთია სუზანის მიერ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს შეფასება ფილმში
„შეწყვეტილი ცხოვრება“.

დასკვნა

ფილმების ანალიზისას გამოვლინდა შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების შემდეგი სახე:
უმეტესობა მათგანი პოზიტიურად მთავრდება, რადგან პერსონაჟები ან სრულიად განიკურნენ ან
კიდევ ნაწილობრივ. ანალიზისას გამოჩნდა, რომ საბოლოოდ მკურნალობა შედეგის მომცემია,
თუმცა მაინც მთავარია ინდივიდის ძალისხმევა, რომ მართოს საკუთარი ემოციები სწორად. ასევე,
უმეტეს მათგანში დადებითი რეზულტატის მიღწევაში ჩანს ოჯახის, მეგობრის ან ნათესავის
ხელშეწყობა და გვერდით დგომა.

ფილმი „ლამაზი გონება“ გვიჩვენებს, თუ როგორ შეძლო მთავარმა გმირმა ჯონ ნეშმა საკუთარი
ჰალუცინაციების მართვა. მართალია, ის ბოლომდე ვერ განიკურნა, თუმცა შეძლო ცხოვრების
გაგრძელება და საყვარელი საქმის კეთება. აღსანიშნავია მისი სიტყვები: „მე მათ შეუმჩნევლად
ვისწავლე ცხოვრება“ [1:54:00]. აქ იგი გულისხმობს საკუთარ წარმოსახულ სამყაროში მცხოვრებ
ადამიანებს.

შიზოფრენიის დაავადებისგან განკურნების თემაზე საუბრობენ ჰარისონი (Harrison, G), ჰოპერი
(Hopper, K), კრეიგი (Craig, T) და სხვები 2001 წელს გამოცემულ თავიანთ ნაშრომში
„ფსიქოპათიური დაავადებისგან განკურნება: 15 და 25 წლიანი საერთაშორისო კვლევა“, რომელშიც
ისინი ასაბუთებენ, რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტი რეაგირებს ანტიფსიქოზური მედიკამენტებით
მკურნალობაზე. არსებობს მტკიცებულებები, რომ დროული დახმარების მიღება, რომელიც
ფარმაკოლოგიურ მკურნალობასთან ერთად სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ინტერვენციებსაც
მოიცავს, მნიშვნელოვანი ფაქტორია გრძელვადიანი გაუმჯობესების მისაღწევად.
გამოჯანმრთელება შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს, მრავალი წლის შემდეგაც (Harrison et al.,
2001, გვ 178).

ასევე აღსანიშნავია ფილმი „შეწყვეტილი ცხოვრება“, რომელშიც გადმოცემულია შიზოფრენიით
დაავადებული ადამიანის სრული განკურნების შემთხვევა. სუზანის საბოლოო სახე ისეთივეა,
როგორიც იყო ავადმყოფობამდე. ის თვითონვე აფასებს საკუთარ მდგომარეობას
გამოჯანმრთელების შემდეგ:
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„რთულია ფიქრების გაკონტროლება, მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ ისევ გამიჩნდა ემოცია -
ჯანმრთელი ვარ თუ შეშლილი? როგორიც არ უნდა ვყოფილიყავი ვიცოდი, რომ
გარესამყაროში დაბრუნება მხოლოდ თერაპიის სეანსებზე ექიმთან საუბრით იყო
შესაძლებელი. ამიტომ კვირაში სამჯერ დავდიოდი. მას ბოლომდე ვენდობოდი და
ყველაფერს ვუყვებოდი. ფროიდის დახმარებით მე სულიერი წონასწორობა მოვიპოვე.
ვიყავი კი შეშლილი? არ ვიცი. იქნებ უბრალოდ ასეთი ცხოვრება გვაქვს“ [1:45:00].

ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა ინგლისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული
ინსტიტუტის მიერ 2005 წელს საკუთარ ჟურნალში გაკეთებული განმარტება:

„გამოჯანმრთელება არის განცდა, როცა ადამიანი (ავადმყოფობის შემდგომ) საკუთარ თავში
გრძნობს საკმარის ძალებს, რათა დაუბრუნდეს სრულყოფილ და აზრიან ცხოვრებას იმ
საზოგადოებაში, რომელსაც ის თავის თავს მიაკუთვნებს. გამოჯანმრთელება ყოველთვის
არ ნიშნავს, რომ ადამიანებს აღუდგათ სრული ჯანმრთელობა, მაგრამ გულისხმობს, რომ
პიროვნების „კარგად ყოფნის“ მდგომარეობა სტაბილურია და ის ოპტიმალურად იყენებს
საკუთარ რესურსებს, მიუხედავად ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობის ან
არარსებობის და შესაძლო თანმხლები უარყოფითი შედეგებისა“ (The National Institute for
Mental Health in England, Guiding Statement on Recovery, 2005).

ამგვარად, ფილმებში შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანების საბოლოო სახე მაინც
დადებითადაა წარმოჩენილი და მაყურებელს აჩვენებს, რომ შესაძლებელია არსებული
სირთულიდან თავის დაძვრენა და ძველი ცხოვრების გაგრძელება. ამისათვის კი მთავარია
ბრძოლა და საკუთარი თავის მართვა. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ფილმებში ასახული
ისტორები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს სინამდვილეს, რადგან ისინი რეჟისორის თვალით
დანახული რეალობაა. თითოეული სცენა ავტორის სუბიექტური შეხედულებებისა და
წარმოდგენების საფუძველზე იქმნება, რის გამოც ფილმი ვერ გამოდგება იმისთვის, რომ გვიჩვენოს
საზოგადოებაში არსებული მდგომარეობა.
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