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რეზიუმე  

სადისერტაციო ნაშრომი ეხება პრობლემას, რომელიც ტელევიზიის ზეგავლენას და 

ინტერაქტიული ურთიერთობას ასახავს მაყურებელთან, როგორც აწმყო დროში ასევე 

მომავლის საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.  ტელევიზიის საერთო სახე, რომელშიც მისი 

პოზიტივი და ნეგატივი  იკვეთება, გვაძლევს უფლებას ვიფიქროთ თუ რამდენად აუცილებელი 

ფენომენია ის ადამიანის ცხოვრებაში. რომ არა სატელევიზიო სივრცე ადამიანის  

ინფორმირებას მსგავსი მაშტაბულობით მარტო ბეჭდური პრესა, რადიო და ინტერნეტ სივრცე 

ვერ  მოახერხებდა. ტელევიზიამ ადამიანს სამყაროს შეცნობის განუსაზღვრელი საშუალება 

მისცა, მეცნიერული, კულტურულ-საგანმანათლებლო, პოლიტიკურ-სოციალური და ყველა ის 

ფორმა, რომელიც ასაზრდოებს განვითარების სისტემას სწორედ, რომ მისი ინფორმაციის 

კუთხით ხდება. აზროვნების ახალი შრეები, ტელემაყურებლისათვის ინფორმაციის მიღების და 

გატარების სისტემა, მეტად კომუნიკაბელური აზარტის მატარებელი გახდა ვიდრე ადრე. ასთი 

ინფორმაციები, რაც ნოვატორულ სახეს ატარებს და ძველად მიუწვდომელ ინფორმაციად 

ითვლებოდა, დღეს ინფორტმავცია უკვე დროის თანხვედრით ტელევიზიის საშუალებით ხდება. 

იმის ჩამოთვლა თუ რამხელა პოზიტივის მომტანია ტელევიზია ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ 

უნდა გვახსოვდეს, რომ ასევე მისგან ნეგატიური სიგნალიც მოდის, რომელიც მაყურებლის 

ზეგავლენით ხელმძღვანელობს. ყველა ქვეყანას საკუთარი სატელევიზიო სივრცისადმი 

მიდგომის შიდა განაწესი გააჩნია, თავის ტრადიციულ თუ კულტურულ საფუძველზე სტანდარტის 

და ეთიკის დაცვის გათვალისწინებით, რათქმაუნდა განსხვავებით იმ ქვეყნებისა სადაც 

პოლიტიკური დიქტატის სახე არსებობს.  

მსოფლიოს გლობალურ პრობლემას სატელევიზიო სივრცე  მაყურებლეს პირდაპირ, 

ადგილზე  აწვდის, რაც ინფორმირებულობისათვის  აუცილებელი პირობაა. ადამიანი სამყაროს 

ყოფიერების ვითარებიდან ყალიბდება, პრობლემების გათავისება, არსებობა ამ ყოფაში 

ადამიანის შეხედულებების, აზრობრივი მიმართულების ჩამოყალიბების მთავაირი ფაქტორია. 

ინფორმირების პირობები, რომელსაც თანამედროვე დრო გვთავაზობს, გამოიხატება 

სატელევიზიო სივრცეში, რომელსაც ადვილად შეუძლია მომხმარებელი მომართოს და 

მოამზადოს კონკრეტული ქცევისთვის, გამოიყენოს ის ყველაზე საშიში გლობალური პროცესის 

დროს - როგორიცაა საინფორმაციო ომი. არსებობს თუ არა მექანიზმი, რომელიც  

ტელემაყურებლის ზეგავლენაზე  დაცვის ფორმას შეიმუშავებს ყოველი მოვლენისგან, რაც 
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ზემოქმედებით გამოწვეული გიპნოზური მდგომარეობით აისახება? იქნება თუ არა დაზღვეული 

ტელემაყურებელი არასაჭირო პროდუქტის მიღებისგან? ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც სატელევიზიო სივრცე არ იქნება ერთი მიმართულებითი ინფორმაციის მატარებელი. 

იქნება მიუკერძოებული და ყველა გადაცემის ბლოკს თანაბარ უფლებას გადაუნაწილებს. 

ტელემაყურებერლს არ შეუქმნის დაძაბულობას სხვადასხვა დადგმითი სიუჟეტებით და 

კონკრეტული ინფორმაციის თავზე მოხვევით. როდესაც გათვალისწინებული იქნება 

ტელემაყურებლის ასაკობრივი ზღვარი და ყოველ სიტყვას ყურადღება მიექცევა  მისი 

შინაარსობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით. როდესაც ნებისმიერი არხის ინფორმაციის 

მოწოდების ცენტრალიზება მოხდება დადასტურებული, ობიექტური, მეცნიერული და 

საგანმანათლებლო პრინციპებით, როდესაც ტელევიზიის ყველა თანამშრომელი 

პასუხისმგებლობით მოეკიდება ტელემაყურებლის უფლებებს და მაუწყებლობის ქცევის 

კოდექსი საერთაშორისო სტანდარტიდან გამომდინარე მორგებული იქნება თელემაყურებლის 

და ქვეყნის ინტერესებს.                                                                                                 

თემაში ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან  

ვიზუალური ხელოვნების ისტორიის მიმოხილვით იწყება და ასახავს სხვადასხვა  პერიოდის 

მაყურებელზე ზეგავლენის შემთხვევებს. დროთა განმავლობაში იზრდება მოთხოვნა 

ინფორმაციაზე და სატელევიზიო სივრცეც იზრდება ამ მიმართებაში. უამრავი პრაქტიკის ხარჯზე 

თანამედროვე სატელევიზიო სივრცემ უნდა გაითვალისწინოს ტელევიზიის ზეგავლენის შედეგი 

და საყურადღებოდ მიიღოს მიწოდებული პროდუქტის  მიერ მომხმარებლის ქვეცნობიერში 

დარეგისტრირებული ინფორმაციის ამოქმედების პროცესი. წლების  განმავლობაში 

სატელევიზიო სივრციდან მიღებული თემატურობა შემდეგში თაობის ქცევის, აზროვნების, 

ურთიერთობის ფორმაში აისახება. ტელევიზია ადამიანის ფსიქოლოგიის ზეგავლენის და 

ინტერაქტიული ურთიერთობის დამყარების საუკეთესო ფენომენია, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის 

სტაბილურობაში ან პირიქით, უდიდესი როლი შეასრულოს. არის თუ არა დღეს საქართველოს 

ტელევიზია ტელემაყურებლის ქვეცნობიერის პოზიტიური ფაზების გარანტი? აქვს თუ არა მას 

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესაძლებლობა და უნარი? რამდენად გამოკვლეულია 

დღევანდელი საქართველოს ტელევიიზიის მაყურებლის ფსიქო-ემოციური მხარე 

მრავალწლოვანი პოლიტიკური პრობლემების ფონზე? როგორი პროდუქტი მიეწოდება მას 

დღეს? არის თუ არა სატელევიზიო სივრცის შედეგი დღევანდელი მაყურებლის სოციალური და 

პოლიტიკური ვითარებების მდგომარეობა და დაცულია თუ არა ქვეყნის ინტერესები 

რამოდენიმე სატელევიზიო პროდუქტის, მაუწყებლობის ქცევის კოდექსის და ტელევიზიის 
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ეთიკის ნორმების  დარღვევის შემდეგ? რა სახით ხდება სატელევიზიო სივრცის კონტროლი 

ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტით და არის თუ არა დღევანდელი საქართველოს 

ტელევიზიის საათობრივი დრო სწორედ გადანაწილებული საბავშვო-საგანმანათლებლო 

ბლოკებისთვის? უამრავი შეკითხვა არსებობს უკანასკნელ წლებში საქართველოს ტელევიზიის 

გარშემო, სადაც პასუხის მოლოდინში ტელემაყურებლის ინტერესის ფორმა მუდმივად კითხვით 

ფორმაში რჩება. ტელევიზიის ისტორიაში არსებულმა პრაქტიკამ ტელემაყურებლის ზეგავლენის 

დადებით და უარყოფით ფორმაში  მოგვცა საშუალება მკაფიოდ დავინახოთ თუ რა შედეგს 

იწვევს ის საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. პოლიტიკურ ვაკუუმში მყოფი ქვეყნების 

სატელევიზიო სივრცე ისეთივე სახიფათო იარაღია, როგორც ნებისმიერი ადამიანის 

სიცოცხლისთვის განმანადგურებელი საშუალება, თუ ტელევიზია ტელემაყურებლის სიცოცხლეს 

არ ხელყოფს გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, მაგალითად, როგორც მოხდა საქართველოს 

ტელევიზიით ტელეკომპანია „იმედის“ მოდელირებული ქრონიკის შემთხვევაში 2010 წლის 13 

მარტს. საინფორმაციო გამოშვების წამყვანმა ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში 

მომხდარი ფაქტების დამონტაჟებული კადრების საფუძველზე გამოაცხადა ინფორმაცია 

„სამხრეთ ოსეთის“ წინააღმდეგ განხორციელებული ტერაქტის, ქართული ოპოზიციის მიერ 

სახალხო ხელისუფლების შექმნის და მათი რუსეთთან კავშირის, საქართველოს ანექსიის 

რუსეთის მხრიდან, საზღვაო პორტების და აეროპორტის დაბომბვის შესახებ და სხვა. ასეთმა 

მოწოდებულმა ინფორმაციამ, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ტექსტუალური მოკლე 

გაფრთხილება ქრონიკის მოდელირებაზე, მაგრამ გამოსახულებაზე  იმიტაციის წარწერის 

არქონის გამო,  რამოდენიმე ადამიანის სიცოცხლე შეეიწირა.  თუ გადავხედავთ გაეროს 

განვითარების ფონდის  და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტოს  ერთობლივად ჩატარებულ კვლევას და პროექტს “გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ 

კავკასიაში“, რომელიც ჩატარდა  ამ პრობლემის ირგვლივ საზოგადოების გააქტიურების მიზნით 

აღმოვაჩენთ, რომ საქართველოს მაუწყებლობა არ არის მზად საზოგადოების 

მობილიზაციისკენ მისი უფლებების და თანასწორობის დაცვის კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ 

რამოდენიმე ჟურნალისტი დაჯილდოვდა  გენდერის თემაზე შექმნილი საუკეთესო 

ჟურნალისტური ნამუშევრისთვის, ეს შეიძლება წამახალისებელ ფაქტად ჩაითვალოს, მათთვის 

მოტივაციის გაზრდის მიზნით. გაეროს განვითარების ფონდის მუდმივი წარმომადგენლის 

თანაშემწემ მატილდა დიმოვსკამ ღონისძიებაზე განაცხადა: 
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”მოხარული ვართ, რომ საქართველოს მედია დაინტერესდა გენდერული 

თანასწორობის თემით, რომელიც ჰუმანური განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს 

წარმოადგენს. . . ”   

მაგრამ ასეთი ღონისძიებების და ტელევიზიის მცირედ ჩართულობის გამო 

თანასწორობის პრობლემის გარშემო 2014 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე, სამი თვის 

განმავლობაში 24 ქალი სასტიკად მოკლეს, უმეტეს შემთხვევაში ყოფილმა მეუღლეებმა. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ 2010 წელს მიღებულ გენდერული თანასწორობის შესახებ 

კანონპროექტის პირვანდელ ვარიანტში არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური 

ლობირების შედეგად კვოტირების სისტემაც იყო მოაზრებული, მაგრამ ამ ინიციატივამ 

საქართველოს პარლამენტში მხარდაჭერა ვერ ჰპოვა. თემაში მოყვანილია მაგალითები 

საქართველოს ტელევიზიის სხვადასხვა გადაცემებში წამყვანის მიერ გამოყენებული რეპლიკები, 

რომლებშიც იგრძნობა არა თანასწორობა არამედ ცალმხრივი უპირატესობა. ასევე 

მაგალითები, რომელიც ეყრდნობა სხვადასხვა სამეცნიერო თუ სხვადასხვა აქტიურობების 

კვლევების შედეგებს.   

ტელემაყურებლის უფლებების დაცვა, როგორიცაა მისთვის დაზუსტებული, სრული და 

ნამდვილი ინფორმაციის მიწოდება ჯანსაღი საზოგადოების გარანტია როგორც აწმყო ასევე 

მომავალ დროში - ჯამრთელი ცნობიერების შენარჩუნებს მიზნით. აუცილებელია უკვე 

გამოცდილი და აპრობირებული შედეგების სწორედ გამოყენების ფორმები, როდესაც 

ტელევიზიიდან მოწოდებული ნებისმიერი პროგრამა ტელემაყურებელს განუსაზღვრელად მისი 

ასაკისა, მიაწოდებს  წარსულის და აწმყოს ინფორმაციას მომავლის სწორი გააზრებისთვის. 

ნებისმიერი სატელევიზიო პროგრამა უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფოებრივ კეთილდღეობას 

საზოგადოების განვითარების ეტაპებზე  სატელევიზიო ეთიკის სტანდარტის დაცვით. ასევე 

აუცილებელია გედერული თანასწორობის შენარჩუნება რაც საქართველოს ტელევიზიის 

გადაცემებში ხშირად  გაუთვიცნობიერელად ირღვევა.  

არის თუ არა სატელევიზიო ეთერიდან  გამართული დიალოგის შემცველი ინფორმაცია 

ტელემაყურებლისათვის საზოგადოებაში კრიმინალური, ძალადობრივი, აგრესიული, 

არათანასწორი, არა კანონმორჩილების და სხვა  ხასიათის დამკვიდრების დამხმარე? 

სხვადასხვა ქვეყნის ტელევიზიების პროგრამული წყობის, გადმოცემის ფორმის, მანერისა და 

სტილის მიხედვით თავისუფლად შეგვიძლია დავინახოთ შედეგები, მაგალითად თანამედროვე 

დროში ჩრდილოეთ კორეის ერთადერთი  - ნაციონალური არხის სტილისტიკით კარგად ჩანს 

სახელმწიფოს და საზოგადოების დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ და დიქტატური წყობის 
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კანონმორჩილება, რაც იწვევს საზოგადოებაში თავისუფლების დემონტაჟს იდეოლოგიური 

წყობის საფუძველზე. საბჭოთა ტელევიზიის გადაცემებიდან გამომდინარე მკაფიოდ იყო 

ჩამოყალიბებული, მცირე ინდივიდების გარდა „საბჭოთა საზოგადოება“, რომელიც ღრმად 

დამკვიდრებული იდეოლოგიის ხარჯზე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ წლების მანძილზე 

იგრძნობოდა.  

ქვეყნის სახეს სწორედ, რომ ტელევიზია წარმოადგენს. ვერცერთი საინფორმაციო 

საშუალება ვერ შეძლებდა სახელმწიფოში საზოგადოების ფორმირებას  სახელმწიფოს მიერ 

დაგეგმილი პროექტით და მათი კულტურულ-პოლიტიკური სახის ჩამოყალიბებას, ისე, როგორც 

ეს ტელევიზიამ თავისი ისტორიის მანძილზე რამოდენიმე ქვეყანაში შეძლო. ინფორმაციის 

მიღების ზეგავლენის უდიდეს შესაძლებლობებზე უამრავი კვლევა და ექსპერიმენტი არსებობს. 

ყურადღება მისაქცევია სამეცნიერო პოპულარული ფილმების რეჟისორის ფელიქს სობოლევის 

1971 წელს ჩატარებულ  ექსპერიმენტზე სახელწოდებით „მე და სხვები“,  რომელშიც  

სტუდენტები იღებდნენ მონაწილეობას. ექსპერიმენტში დამტკიცდა ადამიანზე მიწოდებული 

ინფორმაციით მანიპულირების შედეგები.   39 წლის შემდეგ 2010 წელს, ფელიქს სობოლევის 

ექსპერიმენტი შუცვლელად და სრული კოპირებით გაიმეორა რეჟისორმა სევოლოდ 

ბროდსკიმ. სხვადასხვა ტენდენციების, ახალი  ტექნოლოგიებისა და რაც მთავარია 

საზოგადოების მეტად თანამედროვე სახის ჩამოყალიბების დროს,  როდესაც თაობა იცვლება, 

იცვლება მის გარშემო სამყაროდან მიღებულ ინფორმაციაში უკვე აპრობირებული მოვლენები, 

როდესაც არსებობს თავდაცვის და ინფორმაციიდან გამომდინარე ქმედების მეტად 

განვითარებული ფაზა, სობოლევის განმეორებითი ექსპერიმენტი  მაინც იგივე შედეგით 

რეგისტრირდება. ჩნდება კითხვა - თუ განვითარების პროცესში იცვლება დროში არსეული 

ყოფა, შეხედულება, მიღწევები, ადამიანი მეტად ვითარდება და მისი მიზნები უფრო მაღალ 

მოთხოვნებს პასუხობს ვიდრე ადრე, ასეთ შემთხვევაში ზემოქმედების გავლენამ, ერთი და იმავე 

მოცემულობაზე დროში დიდი სხვაობისას, როგორ შეიძლება უცვლელი შედეგი მიიღოს? მინდა 

ავღნიშნო, რომ ორივე ექსპერიმენტი, დროის სხვაობით, მაგრამ ერთი და იმავე ქვეყანაში 

ჩატარდა. საზოგადოება წლების მანძილზე ისეთი ტელევიზიის ზეგავლენის ქვეში იმყოფებოდა, 

რომელსაც საბჭოთა ტელევიზია ჰქვია. 39 წლის სხვაობით ექსპერიმენტის მონაწილენი სწორედ 

იმ საზოგადოების წარმომადგენლების შთამომავალნი იყვნენ, რომლებიც ამ ქვეყნის 

ტელევიზიის ზეგავლენის ქვეშ წლების განმავლობაში იმყოფებოდნენ. შედეგად ჩამოყალიბდა 

საზოგადოება ინდივიდუალიზმის და თვით გამოხატვის შესაძლებლობების ნაკლებობით. 

ძირითადად ექსპერიმენტის შედეგი იყო საკუთარი შეხედულებების მიუხედავად უმრავლესობის 
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აზრის გამეორება და გაგონილის  მყარად დაჯერება. ამ ორი ერთი და იმავე ექსპერიმენტიდან 

კარგად ჩანს თუ რამდენად  დიდი ხნის შემდეგ  შეიძლება ადამიანის ქვეცნობიერში არსებულმა 

სატელევიზიო სივრციდან მიწოდებულმა სპეციალური რეჟიმის მქონე ინფორმაციულმა 

დოგმაციამ გამოიღოს შედეგი, როგორც აწმყოში ასევე მომავალში. საბჭოთა საქართველოს 

ტელევიზია მეტნაკლებად ცდილობდა ტელემაყურებლის დამოუკიდებელი ღირებულებების 

შენარჩუნებას, რაც სხვადასხვა გადაცემებით გამოიხატებოდა, მაგალითად, როგორიც იყო 

„ილუზიონი“. მაგრამ 90 იანი წლების სატელევიზიო სივრცის შედეგები დღევანდელი 

საზოგადოების შეხედულებებზე და ქმედებაში უნდა ვეძებოთ.  

ასევე თემაში განხილულია ხმოვანი სტრუქტურის ზეგავლენის შესაძლებლობები, 

რომელიც საუკეთესოდ გამოჩნდა 1938 წელს   ამერიკელი მსახიობის ორსონ უეილის მიერ 

რადიო სპექტაკლის კითხვის დროს. მან  რადიო სპექტაკლში  უცხოპლანეტელთა თავდასხმის 

შესახებ, ფანტასტიკის ჟანრის მოთხრობში „სამყაროს ომები“ მოქმედება რეალურ დროში 

წაიკითხა. რადიომსმენელებში დაფიქსირდა   აზროვნების დამორჩილება არარეალურ ფაქტზე, 

მოწოდებული ინფორმაციის სწრაფად გააზრების და ანალიზის გამოტანის დაბალი 

პროცენტულობის შედეგით. ადამიანის ქვეცნობიერზე ზეგავლენის მრავალი ექსპერიმენტის და 

შემთხვევის საფუძველზე, გარკვეული გახდა  საზოგადოების მხრიდან თანხმობისა და ნდობის 

მაჩვენებელი, ისეთი საინფორმაციო საშუალებებიდან მოწოდებული ინფორმაციებზე, როგორიც 

იყო თავიდან პრესა, შემდეგ რადიო და დღეს უკვე ტელევიზია. ადამიანების უმეტესობას აქვს 

მტკიცე აზრი ეკრანიდან გამოჩენილი სახების მაღალი შეფასებისა, უმეტესობისათვის 

წარმოუდგენელია კინოვარსკვლავის ჩვეულებრივი ადამიანური ყოფა, განცდა, ხასიათი და ასე 

შემდეგ. ტელევიზიის ეკრანიდან დანახული და მოსმენილი მეტად დამაჯერებელია 

ტელემაყურებლისთვის ვიდრე იგვე ინფორმაცია კონკრეტული პიროვნებისგან იყოს 

მიწოდებული. სატელევიზიო ეკრანს ააქვს უდიდესი უნარი ასეთი ფორმით დაარწმუნოს 

მომხმარებელი ნებისმიერ ინფორმაციაში. უცხოპლანეტელების თავდასხმის რეალურად აღქმის 

შედეგმაც იგივე ფაზა გაიარა რადიომსმენელთა გონიერებაში, რაც მათთვის სარწმუნო 

წყაროდან მოპოვებულ ინფორმაციას წარმოადგენდა და მითუმეტეს  ადამიანისგან, რომელიც 

მათ წარმოსახვაში განსხვავებული იყო ჩვეულებრივი ადამიანისგან.  ასეთი შეხედულება და 

აღქმა, როგორც კინოს და ტელემაყურებელს კიდევ დიდხანს დაიმორჩილებს, რადგან ეკრანი 

ორევე შემთხვევაში სამყარაო სადაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის იქ მოხვედრა 

წარმოუდგენელია.  
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საქართველოს ტელევიზიამ საზოგადოებასთან რეიტინგის მოპოვების მიზნით, 

პოპულარობის მომტანი საშუალების ფორმაში მეტად აქტიური ურთიერთობა  დაიწყო. 

საინტერესო ფაქტია,  როდესაც სატელევიზიო ეკრანზე გამოჩენილი „ჩვეულებრი“ მოქალაქე, 

რომელიც ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა, რამოდენიმე ხნის განმავლობაში ხდება მის 

გარშემო მყოფი ადამიანებისათვის, საზოგადოებისათვის  მეტად საპატივცემულო პიროვნება.  

ამის მაგალითები თავისუფლად ჩანს სხვადასხვა გასართობი შოუებიდან „ნიჭიერი“, „X 

ფაქტორი“, „იღბლიანი ბორბალი“, ასევე  ქუჩის გამოკითხვები, გათამაშებები და სხვადასხვა 

შოუების თუ თოქშოუების დროს სტუდიაში მიწვეული დამსწრე საზოგადოება.  სადისერტაციო 

ნაშრომი ეხება სწორედ იმ ფაქტს, რომელსაც ტელევიზია ზეგავლენით და ინტერაქტიული 

ურთიერთობით მაყურებელთან წარმოქმნის საზოგადოებას, როგორც არსებულ დროში ასევე 

მომავალში, რომელიც თავისი ქმედებით, შეხედულებებით და სამყაროს სწორედ წარმართვით, 

წარმატებული და შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენის შედეგად მიღებული შედეგებით,  

წარუმატებელი ქვეყნის გარანტი გახდეს.  

ნაშრომში გამოკვეთილია მრავალი ფაქტის გათვალისწინებით და ექსპერიმენტების 

შედეგზე დაყრდნობით  ხასიათი იმისა, რომ ტელევიზის ზეგავლენა და მანიპულირება მხოლოდ 

არსებულ მომენტში არ ხდება, დღევანდელი ინფორმაცია მომავალში აუცილებლად 

გამოხატული იქნება ისევე, როგორც ეს ფელიქს სობოლევის ექსპერიმენტის განმეორებით 

ჩატარების შედეგმა დაადასტურა. ძლიერი და სწორედ სიმართლის პრინციპებზე აღზრდილი 

საზოგადოება ვერასოდეს გახდება იარაღი დაგეგმილი პროექტებისა, რომელსაც 

„საინფორმაციო ომი“ ჰქვია, სადაც ტელემაყურებლის ქვეცნობიერი მოქმედებას იწყებს 

მითითებულ, დაყენებულ დროში, ისევე როგორც ნაღმი. ტომას რონას მიერ 1976 წელს 

დამკვიდრებული ტერმინი „საინფორმაციო ომი“, უძლიერესი იარაღია მასობრივად 

ცნობიერების მკაცრად მანიპულაციისათვის. თუ როგორ ფაზაში მოხდება მისი გამოყენება 

ძნელი სავარაუდოა, მაგრამ ფაქტია, რომ საინფორმაციო ომის მსხვერპლი  ბევრი ქვეყნის 

მოსახლეობაა, სწორედ ტელევიზიის და დღეს უკვე ინტერნეტ ტელევიზიის წყალობით. 

სატელევიზიო სივრცე, როგორც ინფორმაციის მოწოდების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, 

თავისი ყველა ფორმიდან გამომდინარე ნებისმიერი გადაცემით და პროგრამით მოქმედებს 

ტელემაყურებლის ქვეცნობიერზე. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სწორედ იმ შედეგების თავიდან 

აცილების პრობლემა, რომელიც საქართველოს ტელევიზიის გაუთვიცნობიერებელ ან 

სპეციალურად მომმზადებულ პროდუქტებშია. 2012 წლის საარჩვნო კამპანიის დროს 

საქართველოს სატელევიზიო სვრცეში წარმოდგენილი იყო რეკლამა, არჩევნებში  მარკირების 



9	  
	  

გავლის შემდეგ რამოდენიმე სავაჭრო ობიექტის პროდუქციაზე 30% იანი ფასდაკლების 

ვაუჩერის მიღების შესახებ. რეკლამაში გამოყენებული იყო ერთერთი მონაწილე პარტიის 

სიმბოლურად კუთვნილი კონკრეტული ფერი, რომელიც რეკლკამას დროის მთლიანი 

მოცულობით გასდევდა. ასევე რეკლამაში დამატებული  რამოდენიმე სიტყვა პირდაპირი 

მიმართული ზეგავლენით იყო  ტელემაყურებელზე ქვეცნობიერად კონკრეტული პარტიის 

შერჩევის მიზნით.  

ტელევიზია საზოგადოებისთვის წარმოადგენს უძლიეს სტიმულატორს  ფსიქოლოგიური 

აზროვნებისთვის,  როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი ფუნქციით.   აზროვნების ასეთმა 

„ვარჯიშმა“, ინფორმაციის სწრაფმა ცვალებადობამ, უამრავი სიახლის მიღებამ, თანამედროვე 

ადამიანი  სწრაფი მიმღები, ინფორმაციის სწრაფად გადამამუშავებელი, დროის სისწრაფესთან 

ერთად საკუთარი პოზიციის დამაფიქსირებელი გახადა, ყოველივე ეს გამოიხატება 

თანამედროვე ადამიანში. მაგრამ მთავარია ტელევიზიიდან, არსებულ დროში დაგეგმილი 

ზეგავლების ფორმების შედეგები, საზოგადოებისათვის მომავალში  უარყოფით ფორმაში არ 

დაკანონდეს. 

არასწორი იქნება ტელევიზიის ზეგავლენა მხოლოდ უარყოფით ფორმაში რომ 

განვიხილოთ, მას შესაძლებლობა გავლენისა დადებითი ფორმითაც ახასიათენბს, 

პროცენტულობა რომელი უფრო მეტია უკვე ჩამოყალიბებულ და სატელევიზიო სივრცეზე 

დამოკიდებულ ტელემაყურებლებზე ფართო კვლევით იქნება შესაძლებელი. ტელევიზია, 

როგორც გლობალური სისტემა და  ფართო აუდიტორიისთვის ცხოვრების წესის მატარებელი 

ფენომენი ზემოქმედების შედეგზე.  შედეგი დადებითია  თუ უარყოფითი  ჩამოყალიბებულ სახეს 

უყალიბებს არა მხოლოდ ინდივიდს ან ჯგუფს, არამედ  მთლიანად არსებულს და მომავალ 

საზოგადოებას. თუ გადავხედავთ საქართველოს ტელევიზიის პროგრამულ წყობას, გადმოცემის 

მანერას, საინფორმაციო ბლოკებს 90 იანი წლებიდან, თანამედროვე საზოგადოებაში 

თავისუფლად დავინახავთ თუ რა ღირებულებები შემცირდა, რომელი გაიზარდა ან 

დამკვიდრდა. ადამიანი რათქმაუნდა დროის თანხვედრით ვითარდება და მისი შეხედულებები 

იცვლება ღირებულებებთან ერთად, მაგრამ  მისი ხასიათის ჩამოყალიბებაში ყველაზე დიდ 

როლს ტელევიზია ასრულებს.  

თანამედროვე ადამიანი ტელევიზიიდან და ინტერნეტ სივრციდან მოწოდებულ 

იმფორმაციას იმდენი რაოდენობით და ისეთი სისწრაფით იღებს, რომ მისი აღქმის და 

მახსოვრობის ფაზების შესაძლებლობები გაიზარდა. 90 იან წლებში ასეთი ადამიანების მქონე 

აზროვნებას დაერქვა სახელი „Клиповое мышление“, - ადაპტაციის მექანიზმი აზროვნებაში, 
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სწრაფ დროში მოკლე შეტყობინებებით მიღებული ინფორმაციისთვის - როგორც 

თანამედროვეობის ფენომენი, (ქართულ ლექსიკონში ამ სიტყვის შესატყვისი ჯერჯერობით არ 

არსებობს) თუ ვიფიქრებთ, რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღვროა, ამ შემთხვევაში 

შედეგი ძირითადად დადებითი იქნება, თუ არა მაშინ უუნარობას, შენელებულ ტემპს და 

გაანალიზების უნარის დაქვეითებას გამოიწვევს, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ ინტერნეტ-

ტელევიზიის ვირუსით გამოწვეული განუკურნებელი ინფორმაციული „დაავადება“.  ამ 

ფენომენზე მისი არსებობის დროის სიმცირის გამო კვლევები ჯერჯერობით არ ჩატარებულა, 

ამიტომ მსჯელობა ჯერჯერობით ადრეა. 

ადამიანმა სატელევიზიო სივრცე უარყოფით ფაზეაში ბევრჯერ გამოიყენა, შედეგად 

მიღებული არსებული და მომავალი საზოგადოება ქვეყნის გამოუსადეგარი რესურსია. თუ 

ტელემაყურებლის გონიერებაში ჩადებული ინფორმაციის შედეგი უკან დაბრუნებისას საშიშ 

ფაზას წარმოადგენს, მაშინ ინფორმაციის მიწოდების ფორმა არღვევს ტელემაყურებლის 

ფსიქო-ემოციური შრეს. მიწოდებული პროდუქტი უნდა დარჩეს საკუთარ განზომილებაში, 

ტელემაუყრებლის გონიერებაში კი როგორც კულტურული სამეცნიერო ნაწილი.                         

თამნამედროვე კომუნიკაცია გულისხმობს მუდმივ დინამიკას, ძველი ინფორმაციების 

ეფექტურ განმეორებას, რომლებიც ემყარებოდა მაყურებლის ემოციურ შრეებს მის აზროვნებაში 

გადანახული ინფორმაციის საფუძველზე.  მაგალითად: ძველი, ცნობილი ადამიანების 

დაფარული ბიოგრფიული დეტალების გამჟღავნება,  გამოუძიებელი საქმის დეტალებზე 

გამახვილებული ყურადღება. ასეთი ინფორმაციების განმეორება და თანამედროვე სტილით 

გადმოცემა, დამატებული ეფექტებით, ჟურნალისტის ტექსტის თანამედროვე ენაზე გადმოცმემის 

სპეციფიკით და დამაინტრიგებელი სათაურის  გამოყენებით  მაგალითად – “პრეზიდენტ კენედის 

მკვლელობის ახალი დეტალები” მაყურებლის ინტერესის სფეროს აუცილებელი პირობაა, ის 

აუცილებლად უყურებს ამ გადაცემას და შესაძლოა უნმიშვნელო, უკვე ცნობილი ინფორმაცია 

მიიღის სხვა ფორმით მაგრამ ამ დროს მასზე სულ სხვა ინფორმაციის სიგნალი იყოს 

მიმართული.  

ტელე-მაუწყებლობის კონცეფცია და სტრატეგია დამოკიდებულია სატელევიზიო 

სივრცის განვითარების ახალ ეტაპიებზე,  ახალი სფეროების ინტეგრაციაზე და  საერთაშორისო 

კვლევებზე. ფანჯარა სხვა სამყაროში, ან სხვის სამყაროში, ეს როგორც ტელე მაყურებელი  

გადაწყვეტს და აირჩევს. გადაწყვეტილების მიღებაში კი სატელევიზიო სივრცის ახალი 

ტექნოლოგიები მას აუცილებლად დაეხმარება.  
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თუ გადავხედავთ დღევანდელი საქართველოს ტელევიზიის საერთო სახეს, თუ 

განვსაზღვრავთ მოწოდებული ინფორმაციების შინაარსს მივიღებთ შედეგს, რომ 

ტელემაყურებელი ძირითადად ისმენს ძალადობის, კრიმინალურ, სოციალურად დაუცველი 

ადამიანების პრობლემას. სერგეი კარა-მურზა  აღნიშნავს, რომ:  

„სატელევიზიო სივრციდან უმეტესი წამყვანი და ჟურნალისტი გადმოსცემს 

უსახლკარობის თემას, ქმნის საჯარო ცნობიერებაში გაჭირვების იმიჯს. . . “  

საქართველოს უკანასკნელ წლებში სოციალური პრობლემები ნამდვილად გააჩნია და 

სწორედ სატელევიზიო სივრცე ტელემაყურებლის ზეგავლენისთვის სახელმწიფოს 

სასარგებლოდ იყენებს ამ ფაქტს. გასართობი ან სასიამოვნო მოსასმენი ინფორმაციების 

ნაკლებობა და სამწუხარო ფაქტების მეტი პროცენტულობით მოწოდება, საზოგადოებაში იწვევს 

პესიმიზმს, შიშს, რომ ინდივიდი არ ჩავარდეს მსგავს მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე 

ვიღებთ იაფფასიან მომსახურე პერსონალს, რომლებსაც სამსახურის დაკარგვის შიში 

ჩაენერგათ ქვეცნობიერში. ხდება ადამიანების რესურსის გამოყენება დაბალი ანაზღაყრებით და 

მათი უფლებების დარღვევით სამუშაოს საათების გაზრდის ხარჯზე. მომავლის საზოგადოებას 

აუცილებლად გაჰყვება ეს შეგრძნებები ახალი ტექნოლოგიების და ნოვაციების ფონზე 

აღდგენის პრინციპი შესაძლოა დარღვეული იქნას. ტექნოლოგიური განვითარების და 

საზოგადოების მასთან ადაპტირების  თანხვედრის გარეშე შეუძლებელი იქნება ადამიანის 

დამკვიდრება, როგორც პიროვნება. მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოება რჩება ზეგავლინის 

შედეგად მიწოდებული პროდუქტის მატარებელი მომავალშიც,  ავღნიშნეთ ფელიქს 

სობოლევის ექსპერიმენტის შედეგის გამეორებით 39 წლის შემდეგ, სადაც პასუხი და ქმდება 

იგივე დაფიქსირდა, როგორიც თავიდან, წლების წინ იყო, რაც საზოგაოებაში ზეგავლენის 

დანალექმა გამოიწვია. როგორ საზოგადოებას მივიღებთ ჩვენ 39 წლის შემდეგ, ტენდენციების 

სწრაფად განვითარების ფონზე? ჯანსაღი საზოგადოებისთვის აუცილებელია ზეგავლენის 

შედეგების კვლევები, ტენდენციების დროის თანხვედრით, რაც საფუძველს მოგვცემს 

ტელემაყურებლის  უფლებების დაცვის. რაც გამოიწვევს არა პესიმისტურ განწყობას და შიშს 

სამყაროს მიმართ, არამედ სიმშვიდეს და ჯანსაღ შეხედულებებს. შედეგად ეკრანული 

ტენდენციები მომავლის ტელევიზიაში, როგორც საზოგადობის მიერ მიღებული ნოვაციების 

დასტური მეტი კომფორტის და შესაძლებლობების მომტანი იქნება. ასეთი თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ზეგავლენის საშუალებით შესაძლოა მომავალში მოხდეს  განათლების მიღება 

სწრაფი ფორმით.  ნებისმიერი სფეროს ინფორმაციის მიწოდებით უკვე მიჩვეული და 

ადაპტირებული ადაამიანის ქვეცნობიერი მომავალში ახალ ინფორმაციას მიიღებს მეტად 
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სწრაფ დროში ვიდრე დღეს. ინფორმაციის სფეროში მიღწეული ტენდენციები ასევე 

გულისხმობს  ტელემაყურებელზე ზეგავლენის პრინციპების თანამედროვე ფორმაში გადატანას.   

კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნა საზოგადოების ფორმირებასთან დაკავშირებით 

პრინციპულად განსაზღვრავს ტელევიზიის ზეგავლენას და ინტერაქტიულ ურთიერთობას 

მაყურებელთან როგორც მეტად აუცილებელ საგანს, რაც ინფორმირების სფეროში მომავალში 

ჯანსაღი საზოგადოების მიღების უპირველესი საშუალებაა. სატელევიზიო სივრცის  აუცილებელი 

და საჭირო სახე სწორედ ახალ ტექნოლოგიებში უფრო მეტად დამტკიცდება, თუ რა როლს 

შეასრულებს ეს ადამიანის ცნობიერებაზე, მის გავლენაზე, დამოკიდებულებაზე, საქციელზე, 

ქმედუნარიანობაზე, საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე ამას მხოლოდ მომავალში დაკვიევების 

შედეგით გავიცნობთ. მაგრამ ფაქტია, რომ მომხმარებლისთვის მოწოდებული ყოველდღიური 

ინფორმაცია თანამედროვე ტელევიზიის ფორმებით უფრო მეტად იქცევა მომავლის 

საზოგადოებისთვის მუდმივ საინფორმაციო კვების წყაროდ.  

 

ნაშრომი შედგება 112 გვერდისგან, რომელშიც შედის შესავლი, ოთხი ძირითადი თავი, ექვსი 

ქვეთავი, ასევე აღნიშნულია გამოყენებული ლიტერატურა, პერიოდული და ინტერნეტ პრესა, 

გამოყენებული სამეცნიერო ფილმები, ბიბლიოგრაფია, ინტერნეტ მასალის მისამართები, 

ფოტოგრაფიული დანართები და 33 წუთიანი პრაქტიკული ნამუშევარი. 

 

ნაშრომში არ არის გამოყენებული საავტორო უფლებებით დაცული მასალა. 
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Summary 

 

The present thesis is dedicated to the problem describing the influence of television and its 

interactive relationship with the watcher. The general outline of the television which concludes its 

negative and positive sides, gives us the right to consider how essential phenomenon it has occupied in 

the life of an individual. Without the television, it would be hardly possible to inform population with 

the same capacity only via printed media, radio or internet means. Television has given the enormous 

opportunity to the people for perception of the universe. Precisely television undertook the 

information provision in the forms of scientific, cultural, social-political and other means driving the 

development system. The new layers of the thinking, the system of information receive and acceptance 

now carries more venturesome communication character in comparison with previous periods. The 

kind of information, which carry the innovation characters and were absolutely inaccessible in past, 

currently are widely covered by the television in time consequence. Listing of the positive outcomes of 

television will be a long journey, still we should remember that it brings the negative signals as well, 

which is motivated by an influence on a watcher.  Hereby I would like to mention, that each country 

has it internal broadcasting regulations, based on its traditional or cultural standards and ethics, of 

course differing from those countries with persisting the political dictatorship.  

Global world problems are introduced to the watchers directly from their homes, which is a 

basic condition for the awareness.  Human formation is linked to the development of the universe, 

perception of the problem, presence in the certain living space is the main factor for establishment of 

person’s outlook, thinking style. Conditions, suggested by the contemporary world are exposed within 

the television which can easily motivate and prepare the watcher for the certain behavior, to use 

him/her in the most dangerous global process such as the “information war”.   Does there exist the tool 

for protecting the watchers from the condition characterized by hypnotic influence? Will be the 

watcher secured from receiving of unwanted TV product? This is possible in case if the TV space will 

not be lined as just the information dissemination tool.  If the TV is unbiased and all the program blocks 

have equal rights for broadcasting; will not tense the watchers with the fabricated reports and impose 

the watchers with certain information. All these will be possible if the all age categories will be 

considered along with the content of all broadcasted world. When any channel will centralize the 

information provision based at the proved, objective, scientific and educational principles. When TV 
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employed stuff will undertake the responsibility of caring the watchers rights and broadcasting code 

will be in accordance with international standards and local country interests.  

Within the thesis, the TV influence and interactive relation between the watcher and TV starts 

with the review of the Visual History Art and describes the events of different periods. Time by time, 

the demand on information is increasing and relevantly the TV audience is broadened. Based on the 

rich practice, the TV space should consider the outcome of TV influence and pay responsiveness to the 

process of activation of memorized in the sub-consciousness information derived by TV received 

product.   

Throughout the years, the TV broadcasted thematic is later implicated in the behavior of 

generations, in mentality and relationships.  Television is the best phenomenon for establishing the 

psychological influence and interactive relationship on an individual, which is able to perform a great 

either negative or positive role in country’s stability. Throughout the years, the thematic materials has 

been received from the TV, how do they guarantee the positive phases on the subconscious of the 

watchers? Do these materials carry the opportunity and ability of customer’s right protection? That is 

the indicator of the psycho-emotional side of the Georgia TV watchers at the background of years’ 

length political problems. What is the TV product received today? Is the today’s social-political 

situation resulted from the TV broadcasted information and are the country’s interests protected after 

several TV broadcasters had deviated the ethical code and norms. What is the index of the TV control ii 

n respect of the human rights protection and what is the right time dedicated for the children’s 

educational programs? There are a lot of questions accrued over past years around the TV broadcasting, 

and still all the questions of the watchers are remained unanswered while interest of watchers is still 

passionate for being answered. Practice accrued on TV history has given a vivid picture how negatively 

and positively can the TV influence on society’s formation.  TV spaces of the countries with political 

vacuum is as much dangerous as the weapon of destruction, but there are cases when the TV does not 

presents the dangerous for the life phenomenon, here is the example of “Imedi” TV broadcaster 

simulated  “Chronica” (Chronicles  news program) aired on 13th March, 2010.  At the end of the news 

block, relied at the edited materials describing past 2 years announced about the “terrorist action 

against “South Ossetia”, creation of public government by the opposing Georgian political party and 

their connections to the Russian governments, annexing of Georgia by Russia, bombing of seaport, 

airports and other strategic places. While information, despite the displayed running caution line, that 
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is was simulated news, screened image was lacking the warning notification… in result several persons 

died from the news (as proved).  

If we will review the UNDP and SIDA joint surveys and the project “Gender and Politics in 

South Caucasus” conducted in purpose of motivation and activation of the society, we will find out that 

Georgian broadcasters are not ready for society’s mobilization around their rights and equality 

protection. Despite the issue, that several journalists were awarded of the best Gender theme report, 

this can be considered as the promotional step for the motivation increase. At the award ceremony, the 

UNDP permanent representative, Ms. Matilda Dimovski declared, that: “We are happy to learn that 

Georgian Media is interested in gender equality issues, which is the significant concern in the humanity 

development matter…”  

At the background of these events but less engagement of the TV broadcasters around the 

gender equality issues, in 2014, at the territory of Georgia, within the 3 months period had been killed 

24 women, most of them by their husbands. In 2010 Georgian parliament accepted the bill on Gender 

equality, the initial version of which considered even the quoting system lobbied by the NGO segment 

representatives; however the initiative was not supported by the parliament. The thesis represents the 

examples the replications of different TV anchors not providing the sense of equality, but a certain 

advantage to a certain gender type; hereby are given the examples of Georgian media programs relied 

on results of different scientific researches and surveys.  

The TV watchers’ right protection, meaning the provision of true, full and real information is 

the guarantee of the robust society focused on maintenance of healthy mentality society. It is necessary 

to apply the experienced forms and probed results for accurate acceptance of the TV broadcasted 

programs by any age category watchers, as far as the process influences on precise comprehension of 

past, present and future. All the TV shows and programs should serve to the state prosperity and be in 

consideration with the international standards at all stages of the social development. It is also 

mandatory to keep the gender equality, which is unconsciously but quite frequently violated in the 

Georgian TV shows and programs.  

Is the TV shown dialogues somehow supporting the formation of temper deviated to crime, 

violence, aggression, disparity, disobedience to law and etc.? Through viewing the examples of the TV 

programming, reporting style and manner of certain countries’ TV broadcasters, we can easily figure 

out the effects reflecting the society. Vivid example of the modern world in this regard is North Korea - 

the national TV channel stylistics gives a clear picture on society’s attitude towards the world and 
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obedience to dictatorship, which causes the demolition of sense of freedom due to the ideological state 

establishment. “Soviet Society” was a product of soviet period TV programs, including majority of the 

society besides very few individuals, and due to the deep ideology, even after the ruin of soviet union 

still a “soviet thinking” was felt in society.       

TV broadcasting is an establishment representing the country. No other media source would be 

able to structure the cultural-political society according to the certain state project in way as it is 

performed by the TV broadcasting system.  A lot of researches and experiments has been dedicated to 

the issue of substantial influence of information provision. Noteworthy is the experiment titled “Me 

and Others” involving young students by the popular scientific movie director Felix Sobolev conducted 

in 1971. The experiment proved the results of manipulations on human beings via directly spoken and 

provided information.  39 years’ later, in 2010, identical experiment was repeated by a director Sevolod 

Brodski. The occurrence of diverse tendencies, new technologies and process of formation of new 

society caused by generation changes, is accompanied by the process of activation of self-defense phase 

towards the changed information received from the universe. The Sobolev performed experimentation 

got recorded the same results.  The question rises – if the lifestyle, views, achievements are changed due 

to progress, if a person now is more accountable, can still the level of influence be preserved unchanged 

despite the time range difference? Hereby I would like to mention that both experimentations were 

conducted in the same country but with difference in time. Over years, society had been under the 

influence of as TV known as Soviet TV and currently represented as Russian TV. The participants of the 

experimentation were members of the society w affected by the ideological TV.  Consequently, as 

product of soviet TV, was established the society lacking the quality of individualism and opportunity 

of self-expression. The basic result of the experimentation was the repetition of the majority’s opinion 

and firm belief of the heard news, despite having the own opinion.   These two experimentations give a 

vivid picture of how long in the consciousness is kept the ideological regime dogmatic information 

received from TV and how can it find results in present as well as in future. The soviet Georgian TV 

was more or less trying to keep the independent values for the watchers through different TV shows, 

such as “Ilusioni” (“Illusion”).  Though, the outcomes of TV received information dated by 90-ties of last 

century are reflected in the views and behaviors of contemporary society.   

The PhD thesis suggests the discussion around the capabilities of the sounded structures, the 

best example of this happened during the reading of radio performance in 1938 by an American actor 

Orson Welles. In the course of reading the radio performance on aliens’ attacks, in the real time, he 
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read the fiction novel “The War of the Worlds”. Among the listeners was noticed the mind obedience 

to the surreal fact, though with the low indicator of quick realization and analysis of the heard news.    

Number of experimentations and cases of the influence on human consciousness revealed the index of 

trust and acceptance by the society of the news received from the printed media, later from radio and 

currently from TV. The majority of people have molded the firm opinion to qualify exceedingly the TV 

celebrities, for the majority the common lifestyle, temper, emotions and many human qualities for 

celebrities seems unimaginable. The information received from the TV is more convincing than the 

news heard from a certain person. The TV screen has an immense ability of assuring a watcher in any 

news via its own manner. The same phases went under the minds of radio performance listeners; the 

information on the aliens’ attack was received from the trustful source and from an extraordinary 

person.   Such opinion and perception will keep the trustful watchers as far as Cinema and TV screens, 

in both cases are able to represent the world where common person’s appearance is exceptional.   

Georgian Television started the most active phase of relationship with the watchers in its 

popularity gaining period. Quite interesting fact was the screen appearance of the “common” citizens 

leading the common lifestyle in surrounding of close people who turns into a respected by the society 

person. The examples of uncommon appearances are easily found in TV shows: “Talented”; “X Factor”; 

“Lucky Wheel” and other activities as street surveys, lotteries, invited guests of TV shows and Talk 

Shows.   

The thesis touches the fact of creation the society by the TV influence and interactive 

relationship in present and in future, simultaneously TV is a subject to become the reason of 

establishing the successful or vice versa unsuccessful country due to its activities, views and linear 

management.   

Relied on experimentations and real facts, the thesis accents the influence and manipulations 

conducted by the TV world are not static in a certain time moment. Current news is definitely to find 

its exposure as it has been once proved by the results of repeated experimentation by Felix Sobolev. 

Society educated on  strong and fair principles will be never a tool of staged projects named 

“Informational War” where the sub-consciousness of watchers start act at the pre-set time as an mine.  

The term “Informational War” was introduced by Thomas Rona in 1976, the war which is the hardest 

weapon for massive consciousness manipulations.  It is hardly predictable when this weapon will be 

activated; though the facts show that victims of informational war became the populations of many 

countries precisely due to TV broadcasting or Internet TV sources.  
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The TV space, as the main factor of the information broadcasting, influences on the conciseness 

of watchers through the programs and shows of all their forms.   The goal of the research is the 

avoidance of problems, derived from the Georgian TV products prepared deliberately for the purpose or 

just for show.  During the parliamentary elections campaign in 2012, a commercial was aired on TV 

related to the special voters’ marking procedure as a part of electing process, as commercial said 30% 

discounts would be available for the marked voters at certain supermarket. Even more, the commercial 

in its full time length accented the brand color of one of the balloting party; yet more several particular 

words sounded were aimed on stimulus of sub-consciousness of voter in the way of favoring the certain 

balloting party while polling.  

Television denotes the strong stimulator affecting the psychological thinking with its positive 

and negative functions.   Such kind of “exercise” of mind, rapid changes of information, abundant 

receive of information turned the contemporary person into the one receiving and accepting the news 

in rapid mode, and in the fast time sequence now person exposures his/her position regarding the got 

information.  Thus we face the contemporary person concluding these processes.  Still, it is significant 

to avoid the validation of television planned influential results on the society’s future to be revealed in 

negative reflection.  

The present thesis consists of the introduction, four main chapters, six subchapters and list of 

used literature, periodic and internet press materials, scientific documentary movies, bibliography, links 

for the used internet sources, photo appendixes.  

Quite unfair is to consider the TV influence only in negative perspective; it carries a great 

ability of positive influence, though the percentage distribution between the negative and influences 

would be appropriate to calculate due to the influence research delivered among watchers.  Television 

can be discussed, as a global system and a phenomenon of lifestyle for the wide audience based on its 

impacted result. The results are positive or negative; it forms not only individuals or group of 

individuals, but for the whole contemporary and future society in general.  Let’s have a glance at the 

Georgian TV programming style, manner of presentation, information news blocks of 90s, we will 

definitely and vividly see what values have our society misplaced, which ones have been increased or 

adopted. Obviously the development of human being is a time sequence process and the mentality of 

human is changeable due to the change of values and time, yet the TV contributes much to the 

formation of human character. 
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Modern individual receives so much information from TV and internet sources and in such 

speed, that the perception and memory phases are forced to be increased in opportunities.  In 90s of 

last century, persons with such a perception and memorize skills were nicknamed as having: “Clip 

Thinking: - the mechanism of mind adaptation for processing the fast receiving of short informational 

messages - a modern phenomenon (still having no lexical identification in some languages). If we 

consider that human abilities are limitless, in such case the results mostly will be positive, if negative 

in such case the abilities of person will be decrease, the temp reduced and ability of analytical 

significantly eliminated; and this can be named as internet/television contaminating viral unhealed 

“illness”. This phenomenon still is not yet studied due to the lack of time, consequently the discussions 

around it is too early.  

The TV space has been misused by a human being in many negative phases and consequently 

we received the contemporary and credible future society, absolutely useless as a recourse for the 

country’s prosperity. If the feedback phase of the mind impressed information is negative, this means 

that the TV information provision is violating the human psycho-emotional layer. The provided 

product should maintain in a certain private dimension, but in the mind of a watcher it should trace as 

a cultural-scientific part. 

The modern communications represent the progressive dynamics and effective repetition of 

old information based on emotional layers of the watchers intelligence created by the information 

hiding in the memory; such as the recall of the old biographical information about the famous people, 

concentration on the details of uninvestigated assassination cases…  The replication of such 

information in the modern reporting style, with additional effects and the specifics used by the news 

reporter, under the new intriguing title really catches the audience. Quite a good example of such 

recall is “New Details of President Kennedy’s Assassination”, which includes the main condition of its 

actuality - the still living interest among the society. An individual will willingly watch the program 

on this issue and will find it interesting despite the news is old, precisely modern reporting style made 

it crucial for perceiving it as a signal  for quite different information, as was intended.    

The concept and strategy of TV broadcasting depends on the TV space development, on the 

stages of television phenomenon progress, integrations of news fields and international researches in 

general. A watcher decides how to name the TV space - the window into another world or into the 

others worlds. Though, the decision-making is a great deal supported by the new technologies related 

to the TV universe.  
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After reviewing the general face of Georgian TV broadcasters and defining the content of the 

provided information, we will realize that the watchers mostly are receiving the information on 

violence, criminal cases, socially insecure peoples’ problems…   As Sergey Kara-Murza notes:  

„…most TV anchors and journalists make reports on thematic of homelessness, creates the 

image of misery in the public mind…”   

Last decades in Georgia are really tensed by the social problems and this fact is misused by the 

Georgian TV for society influence and for pleasing the state and government.  The entertaining or 

pleasant information is covered in small portions, most time and airing space is dedicated to the 

negative news causing among the population the feelings of the pessimism, misery, fear of occurrence 

in the same condition.  Thus we have the cheap service field personnel, which in imprinted idea in the 

mind of fear of losing the jobs.  The usage of the human resources with small wages and violation of 

their rights defined in working time exceeding became common. The future generations will definitely 

carry these feeling in their mentality and at the background of new informational technologies and 

novelties, the process of normal mentality recovery can be infringed. The coincidence of technological 

developments and the society’s adaptation to them is the main condition for human formation as of a 

person. The example of imprinting the TV influence on minds for distance future periods, are given in 

the experiments conducted by Felix Sobolev, even after 39 years, the answers and behaviour regarding 

the experiment thematic were the same and identical to those answers received during the first 

experiment, 39 years ago. And this was caused by the influence fixed for ever in the society’s 

mentality. What kind of society shall we receive after 39 years at the background of the technological 

tendencies? Formation of the healthy society requires the research of influence tools and results, 

tendencies in time sequence, which will establish the basis for defending the watchers’ rights. Later 

the results should be reflected in the peaceful and healthy attitudes instead of pessimistic and fearing 

ones.  The screen tendencies of the future television, due to the acceptance of novelties, will be 

comfortable and more prospective for the society.  Via influence of such modern technologies can be 

provide the opportunity of receiving knowledge in faster manner.   The acceptance of information 

about any field will be a faster process as far as the human beings have already adapted to it and will 

process the new information quicker in their intelligence. The succeeded tendencies of informational 

technologies mean the transformation of influence principles in accordance with the contemporary 

time.    
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The conclusion, resulted out of the research regarding the formation of the society, principally 

defines the TV influence and interactive relationship of TV with the audience as an essential 

instrument, which is a primary tool for formation of the healthy society. The essential and relevant TV 

space will be more strengthened within the new technologies, but its influential role and relations 

with the human minds, attitudes, social behaviour, activities and will be the agendas of future 

researches.   Still this is a fact, that daily provision of the information to the customers, considering its 

modern forms is more and more turning into an informational nutrition source for the future society 

establishment.  
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შესავალი  

 

ნაშრომი „ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან“ 

ეხება იმ აუცილებელ საკითხს, რასაც სატელევიზიო ეკრანის გავლენა ტელემაყურებლის 

აზროვნებაში დადებით და უარყოფით ფაზებს აყალიბებს. სატელევიზიო სივრცის 

შესაძლებლობები, ტელემაყურებლის მანიპულირებისათვის საკუთარ ფორმებში გამოიყენება, 

სადაც მიმართულებითი მოცემულობა ტელემაყურებელს ეკრანთან დარეგისტრირების მთავარი 

მიზანია.                                                                                                     

უკვე ეკრანთან დარეგისტრირებული ტელემაყურებელი სატელევიზიო სივრცის 

არსებობის აუცილებელი ფაქტორია, რომელსაც  მისი მაკავშირებელი დოგმირების 

შეასანარჩუნებლად ზუსტი და საჭირო პროდუქტი უნდა მიეწოდოს . 

კვლევის  მიზეზს  წარმოადგენს ის აუცილებლობა, რომელიც შემოვიდა სატელევიზიო 

სივრცის სახით ადამიანის ცხოვრებაში და ზეგავლენა მოახდინა მასზე მანიპულაციის შედეგით, 

როგორც თანამედროვე ასევე მომავალი საზოგადოების ჩამოყალიბების მიზნით. 

კვლევის   გაფართოებული  ძიება  ღრმა ისტორიიდან იწყება. თვალს თუ 

გადავავლებთ ვიზუალური ხელოვნების საწყის ეტაპებს დავრწმუნდებით, რომ 

ფოტოხელოვნებას და კინემატოგრაფიას ტელევიზიის შექმნაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის, 

ერთმანეთზე დამოკიდებული ამ სფეროების ფენომენი დამთვალიერებელს და მაყურებელს 

ყოველთვის გავლენის ქვეშ აქცევდა, საკუთარი კულტურის შთაბეჭდილების ხარჯზე. 

თემაში  ისტორიული მიმოხილვა ვიზუალური ხელოვნების გარშემო, ტელევიზიის 

ზეგავლენას მეტად კონკრეტულ ფაზაში აყალიბებს,  ადვილად გასაგები ხდება თუ რატომ 

შეიძლება ტელემაყურებელი  მიწოდებული, ვიზუალურობით და ტექსტუალური ინფორმაციით 

დაგეგმილი მოცემულობის ზეგავლენის ქვეშ მოეექცეს და მანიპულირების ზუსტად გათვლილი 

ობიექტი გახდეს.  სატელევიზიო სივრცე და ტელემაყურებელი თანაბარი პროპორციულობით 

იღებს განვითარებას და ტენდენციის სხვადასხვა ფორმის რეალიზების შესაძლებლობებს, სადაც 

სატელევიზიო სივრცის შექმნიდან დღემდე მჭიდრო კავშირს განაგრძობენ. 

ტელემაყურებლის და სატელევიზიო სივრცის ურთიერთ კავშირი ორ სამყაროს შორის 

გამართულ დიალოგს გავს, სადაც მოწინააღმდეგე მხარე თითქმის არ არსებობს. თუ  

ტელემაყურებლის ინტერესი არ ემთხვევა გადმოცემულ მასალას, თუნდაც მან უარყოს ან 

პროტესტი გამოიჩინოს მოცემული პროდუქტის (მოწოდებული ინფორმაციის) მიმართ, ის მაინც 

სატელევიზიო სივრცესთან დარეგისტრირებული სახის მატარებელია. 
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თანამედროვე მაყურებელი ტექნიკური განვითარების პროგრესს და ინტერნეტ სივრცეს 

განუსაზღვრელად იყენებს, მაგრამ ამ პირობის მიუხედავად დღეს მაინც სატელევიზიო სივრცის 

ერთგულ მომხმარებლად რჩება. მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილიდან მოწოდებული 

აქტუალური ინფორმაცია ყოველთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მყარი გარანტი იყო, 

რაც ტელემაყურებლისათვის  ყოველდღიურ, საუკეთესო ხარისხის   საინფორმაციო პროდუქტს 

წარმოადგენდა. დღეს ტელევიზია და  უკვე ინტერნეტ-ტელევიზია ყველაზე გახსნილი და 

გლობალური სისტემაა მომხმარებლისათვის არა მარტო, როგორც ყოველდღიური 

ინფორმაციის მატარებელი სფერო, არამედ თანამედროვე ცხოვრების პირობებისათვის 

გარდაუვალი საშუალება. სწორედ ცხოვრების წესის სწორად წარმართვის გამო, აუცილებელია 

საზოგადოებისათვის ცნობიერების დაზიანების გარეშე, კვლევის შედეგის გათვალისწინება და 

გადმოცემული ინფორმაციის სასარგებლოდ წარმართვის სისტემა. 

საქართველოს მაუწყებელთა ქცვის კოდექსის მე III-ე თავი, მუხლი 13, V- აბზაცში 

ნახსენებია, რომ:  

 “აუდიტორიის შეცდომაში შეყვანის თავიდან აცილების მიზნით მაუწყებელმა თავი უნდა 

შეიკავოს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გადაცემებში დადგმების და 

ინსცენირების გამოყენებისგან, ან ნათლად უნდა განმარტოს, რომ  ეს არის დადგმა ან 

ინსცენირება. დოკუმენტური ან რეალური ფაქტების ყოველი სამაუწყებლო რეკონსტრუქცია 

უნდა იყოს ნათლად მითითებული“ 1 

რაც საქართველოს ტელევიზიის ისტორიაში დარღვეული იქნა. შედეგი თუ რა 

გაგამოიწვია ამ ფაქტმა, ან რა შეიძლება მსგავსმა დარღვევებმა გამოიწვიოს გადმოცემულია 

თემაში. ნოამ აბრაჰამ ჰომსკი აღნიშნავს: 

 „ყოველდღიურად საზოგადოების ყურადღების გადატანა ნამდვილი სოციალური 

პრობლემებისგან, მათი ყურადღების ისეთ თემებზე გადართვა, რომლებსაც არ გააჩნიათ 

რეალური დატვირთვა და მიღწევა იმისა, რომ საზოგადოება ყოვეთვის იყოს რამით 

დაკავებული და არ რჩებოდეთ დრო გააზრებისა ემსგავსება მდელოდან ცხოველთა 

გადარეკვას...“ 2 

თემის  აქტუალობა : ტელევიზია მომხმარებელში აქტუალურობას იჩენს, როგორც 

ყოველდღიური საინფორმაციო საშუალება და თანამედროვე საქართველოში განსაზღვრავს 

აუცილებლობის ობიექტს, არა მარტო პოლიტიკურ-სოციალური თემების კუთხით, არამედ 

როგორც საგანმანათლებლო, გასართობი და სხვა საშუალება. დღევანდელი პოლიტიკური თუ 

სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 
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დამოკიდებულია სწორედ, რომ ინფორმაციის მიღების აუცილებლობაზე, რომელსაც 

საქართველოს ტელევიზია გადმოსცემს. 

  მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის დაბალი პროცენტი არ არის ტელემაყურებელი 

ის მაინც ექცევა ინფორმაციის გავლენის ქვეშ ინტერნეტის საშუალებით თუ საზოგადოების 

აზრიდან გამომდინარე. სწრაფი ინფორმაციული ცვალებადობის აქტუალურობა განსაზღვრავს 

სატელევიზიო სივრცესთან დამოკიდებულებას.  თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ 

ტელევიზია დღეს მეტად აქტუალურ სივრცეს წარმოადგენს თითქმის ყველა თაობის 

მიმართებაში, ვიდრე ეს 90 იან წლებამდე და მის შემდეგ იყო.  ყოველივე ამას თანამედროვე 

ეპოქის ფენომენი ინტერნეტ სივრცე დაემატა, რომელიც ინტერნეტ-ტელევიზიის მეტად 

გააქტიურებულ სახეს იძლევა. ასევე თანამედროვე ტენდენციები სატელევიზიო სივრცესთან 

მომხმარებელს შერჩეული დროში დარეგისტრირების საშუალებას აძლევს, რაც მისთვის 

მისაღებ დროს სხვადასხვა გადაცემის თუ პროგრამის  ნახვას გულისხმობს. სატელევიზიო 

სივრციდან მოწოდებული ინფორმაცია საზოგადოების სახის ჩამოყალიბების ერთერთი 

საშუალებაა, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი დამოკიდებული ხდება ტელევიზიაზე და თუ 

ტელევიზია აწვდის მას მიზანმიმართულ პროდუქტს, ასეთ შემთხვევაში საზოგადოება 

დაგეგმილი პროცესის შედეგი ხდება. ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა 

მაყურებელთან კვლევის აუცილებლობას წარმოადგენს მისი აქტუალურობის მიზნით. 

ინფორმაციის ინტერესის მოთხოვნა საზოგადოებისათვის იწვევს  ტელევიზიის ზეგავლენის 

შედეგების აუცილებელ კვლევას,  მისი დადებითი და უარყოფითი მხარის გამოვლინებას 

ნებისმიერი ასაკის ტელემაყურების კეთილდღეობისთვის.                             

კვლევის  საგანს  წარმოადგენს  სწორედ ის შემთხვევები, როდესაც სატელევიზიო 

სივრცე მისი არსებობის დროდან ტელემაყურებელზე ზეგავლენის ფორმაში წარმოდგენილა. 

უამრავი კვლევების და ექსპერიმენტების საფუძველზე მიღებული შედეგები უფლებას მაძლევს 

აქტიურ ფაზაში მოვიყვანო სწორედ სატელევიზიო სივრცის დადებით და უარყოფითი გავლენის 

პრინციპი ტელემაყურებელზე აქტიური მანიპულაციის კუთხით. განსაკუთრებულ ყურადღებას 

მოითხოვს რამოდენიმე შემთხვევა, რომელიც საქართველოს ტელევიზიამ ტელემაყურებელს 

უარყოფით ფაზაში მიაწოდა, მოხდა და ხდება მათზე უარყოფითი ზემოქმედება და 

ტელემაყურებლის სიცოცხლის ხელყოფა სწორედ, რომ სატელევიზიო სივრციდან 

მოწოდებული ინფორმაციის ხარჯზე, ფაქტები მოყვანილია თემაში კონკრეტული ადამიანების 

დასახელებით.3 ნაშრომი ემყარება სხვადასხვა ქვეყნის სატელევიზიო სივრცის ზეგავლენის 

კვლევების საფუძვლებს, რომლებიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ავტორთა სამეცნიერო 
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ძიებების მაგალითებზე. კვლევის საგანს წარმოადგენს  მასალა, რომელიც სატელევიზიო 

სივრცეს და მომხმარებელს შორის ურთიერთობებს განსაზღვრავს, სადაც  შემდგარი 

„დიალოგი“ ორ მხარეს შორის, ორივე მხრიდან დაცულობის გარანტად უნდა ვლინდებოდეს.                                    

კვლევის  მიზანია  ტელევიზიის ზეგავლენის შესაძლებლობების და შედეგების   

აღმოჩენა  უფრო მეტად ვიდრე ის  დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, როგრორც დადებით ასევე 

უარყოფით ფორმაში. თემაში მოცემული ორი ექსპერიმენტის თანახმად მკვეთრად სჩანს 

საზოგადოებაზე მანიპულაციის შედეგები მომავალში, რომელიც საქართველოშიც იგრძნობა.4 

ტელევიზიის შექმნის ისტორიიდან მაგალითები ადამიანზე მანიპულაციისა, საშუალებას 

გვაძლევს, რომ ტელემაყურებელი და ასევე მთლიანად საზოგადოება დაცული იყოს სწორედ იმ 

ზეგავლენისა, რომელიც მომავალში  უარყოფითათ აისახება ადამიანის დაგეგმილი 

მოცემულობებით ქვეცნობიერის  შესაძლებლობების ხარჯზე, რაც  აზროვნებას და საქციელს, 

მასში დამახსოვრებული და დამოკიდებული ინფორმაციის სახით ავლენს.                  

ამოცანა  მდგომარეობს  მსოფლიოში უკვე აპრობირებული სატელევიზიო სივრცის და 

საერთოდ ვიზუალური ხელოვნების ზეგავლენის პრინციპების შესწავლას, მათი შედეგების 

მხარეების გააზრებას,  თნამედროვე საქართველოს ტელევიზიის მიერ შემოთავაზებული 

პროდუქტის გაანალიზებას,  სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით. 

კვლევის  პრობლემის  შესწავლის  ისტორია  უძველესი დროის, ჯერ კიდევ 

ტელევიზიის არსებობამდე ადამიანზე გამოსახულების ზეგავლენის მაგალითებიდან იწყება.  

სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევებიდან გამომდინარე, რომლებიც ეფუძნება ტელევიზიის 

ზეგავლენას და ფართო საზოგადოებაზე მანიპულაციის შედეგებს. კვლევის პრობლემა სწორედ 

არსებული ფაქტების, სამეცნიერო პოპულარული ფილმების, კვლევების და ექსპერიმენტების 

შედეგებმა განაპირობა, სადაც გამოყენებულია გამოსახულების ზეგავლენის შედეგების 

პრაქტიკული მაგალითების სხვადასხვა ფორმები ადამიანებზე მანიპულაციის მიზნის 

მისაღწევად. შოუმენი ეტენ გასპარ რობერის „ფანტასმაგორია“, ანიმაციის ფუძემდებელი ემილ 

რეინოს ანიმაციები, რუსი მწერალი მაქსიმ გორკის და ფრანგი კინემატოგრაფის ჟორჟ 

მელიესის ჩანაწერები პირველი მოძრავი გამოსახულების პირად ზეგავლენაზე, სამეცნიერო 

პოპულარული ფილმების რეჟისორი ფელიქს სობოლევის ექსპერიმენტები, ამერიკელი 

კინოპროდიუსერი კარლ ლამლეს ავანტიურა, ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის 

წარმომადგენლი უილიამ ჰარისონ ჰეისის აკრძალვები, ამერიკის შეერთებული შტატების 

თავდაცვის სამინისტროს და თეთრი სახლის  მრჩევლის სამეცნიერო დარგში   ტომას რონის  

მოხსენება და დაკანონება ტერმინის „საინფორმაციო ომი“, BBC -ს რადის კომენტატორ ჯეკ 
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ჯაკსონის ხრიკი, ამერიკელი  მსახიობი ორსონ უელისის „რადიო ომი“, ამერიკის  საბაზრო 

ეკონომიკის მკვლევარის, რეკლამის ფსიქოლოგიის არსის ფუძემდებლის ჯეიმს მაკდონალდს 

ვაიკერის აკრძალული სვლა, ლატვიელი დოკუმენტალისტი გერც ფრანკის ექსპერიმენტი, 

ტელეკომპანია „იმედის“ იმიტირებული ქრონიკა, სოფელ ტყვიავის ამბულატორიის ექიმი ეკა 

ბუჟღულაშვილის განცხადება, ფაშისტური გერმანიის, საბჭოთა კავშირის და ჩრდილო კორეის 

ტელე ფაბრიკაცია,  შვედი ფსიქოლოგი მაქს ლუშერის „ფერთა ტესტი“, გოეთეს მოსაზრბა 

ფერთა ზეგავლენაზე, მეცნიერები: ქართველი ფსიქოლოგი და ფილოსოფოსი დიმიტრი უზნაძე,  

სერგეი კარა-მურზა, აბრაამ ნორმან ჰომსკი, ჯოან კენტონი,  ჯეფრი ნ. გოლდსთეინი, ეკატერინე 

პოლიკარპოვა.  

კვლევის  მეთოდი  ემყარება სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ექსპერიმენტების, 

გამოკითხვების,  სამეცნიერო კვლევების შედეგების ხარჯზე დაკვირვებას თანამედროვე 

საქართველოს ტელევიზიის ფორმებთან. ასევე სატელევისიო სივრცის ტელემაყურებელზე 

ზეგავლენის გარშემო არსებული ფაქტების და სხვადასხვა კვლევების ერთ სივრცეში თავმოყრას 

ძველი დროიდან, ესეიგი ტელევიზიის დაარსებიდან დღემდე და ინფორმაციის შეკრებას ამ 

მიმართულებით.                                                                                       

კვლევის  სიახლე  და  შედეგი  - კვლევის სიახლეს წარმოადგენს სხვადასხვა ქვეყნებში 

ჩატარებული კვლევების და ექსპერიმენტების შედეგების შედარება, საქართველოს 

სატელევიზიო სივრციდან ტელემაყურებელზე ზეგავლების ფორმების  ფაქტებზე, კვლევის 

შედეგის გათვალისწინება დაიცავს საქართველოს ტელემაყურებელს მიმართულად დაგეგმილი 

ზეგავლენისგან, რისი შედეგიც, როგორც აწმყო დროში  ასევე მომავალშიც რეგისტრირდება, 

ამის მაგალითიც არის დღევანდელი საზოგადოების პილიტიკურ-ეკონომიური შეხედულებები 

და აღქმის ფორმა საბჭოთა და დამოუკიდებელი საქართველოს ტელევიზიის მიერ დანერგილი 

მანიპულაციების შედეგისა. მოყვანილი კვლევების ფაქტების თავმოყრა ერთ მთლიანობაში 

სიახლეს და აუცილებელი ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა მომავალში 

გასათვალისწინებელი ფაქტორების გამო, საზოგადოების უფლებებისა და მათ მიერ  

სატელევიზიო „დოპინგის“ ჯანსაღ პროდუქტად მიღების ფორმით. კვლევის შედეგი 

მდგომარეობს ნაშრომში, ერთად შეკრებილი სხვადასხვა სამეცნიერო ექსპერიმენტის შედეგების 

და მსოფლიოში აპრობირებული ტელემაყურებელზე ზეგავლენის მიზნით გამოყენებული  

ფორმების ფართოდ გააზრებას და გათვალისწინებას საქართველოს ტელევიზიის და 

უმთავრესად სტუდენტების მიერ, რომლებიც სატელევიზიო სფეროს მომავალი 

წარმომადგენლები იქნებიან. ასევე ნაშრომში  გამოყენებული ექსპერიმენტების შედეგები 
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გასათვალისწინებელია ქვეყნისთვის მომავალი, ჯანსაღი საზოგადოების ჩამოყალიბების 

მიზნით, რომელიც ინფორმაციის ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრის შემდეგ მომავალ ქმედებებში 

გამოხატავს მის ქვეცნობიერში არსებულ, დარეგისტრირებულ შეხედულებებს სამყაროს და 

ყოფიერების მიმართ.                                                                                                      

კვლევის  მოცულობა  - ნაშრომი წარმოდგენილია 110 გვერდით. განხილულია 

სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები, ნაშრომები, ექსპერიმენტები და სამეცნიერო პოპულარული 

ფილმები, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია კვლევის შინაარსთან. ასევე ნაშრომს მოყვება 

ფოტოგრაფიული დანართები.  

შესავალი  - წარმოადგენს თემის ერთიან სახეს და მის  აქტუალურობას.   

პირველ  თავში  განიხილება - „ოპტიკური ილუზია“ და მისი გავლენა ვიზუალური 

ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, რაც სატელევიზიო ეკრანის არსებობის მოთხოვნის 

თავდაპირველი პირობაა. თავისი განვითარების გზაზე ოპტიკური ილუზია ვიზუალური 

ხელოვნების ზეგავლენას მაყურებელში თავიდანვე აფიქსირებდა რაც გაპარ რობერის 

„ფანტასმაგორიაში“ გამოიხატებოდა. ეს იყო დასაწყისი მაყურებელზე  ზეგავლენისა 

უარყოფითი ფორმის შედეგით. ტენდენციებმა ოპტიკური ილუზიის ისტორიაში, როგორც 

უარყოფითი ასევე დადებითი თვისებების მქონე გავლენე მოახდინა. ანიმაციის ფუძემდებლის 

ემილ რეინოს „გრინვეის მუზეუმში“ ნაჩვენები ანიმაციების სეანსების დროს მაყურებელზე 

ზეგავლენის ფაქტები დადებითი ემოციის მატარებელი იყო, რაც მისი ანიმაციებიდან 

მოწოდებული ინფორმაციით დაფიქსირდა.5 

პირველი  თავის   პირველ  ქვეთავში  - „ფოტოდან ეკრანამდე“ - გადმოცემულია 

ისტორიული მონაკვეთი ფოტოგრაფიის  შექმნიდან კინემატოგრაფის შექმნამდე, სადაც 

ფოტოგრაფიის ინტერესის სფერო და მისი ზეგავლენიდან გამოწვეული მოთხოვნა სამყაროს 

ახლებურად დანახვის საშუალებას იძლევა. შედეგი ამ მოთხოვნისა მრავალი ტექნიკური 

განვითარების ფონზე კინემატოგრაფიის შექმნამ დაარეგისტრირა, თავისი განსხვავებული 

სიცოცხლით, რაც მოძრავი ფოტოგრაფიების ეფექტს ქმნიდა. მაყურებლის ზეგავლენა 

ნატურალური, მოძრავი გამოსახულების შედეგად სწორედ პირველი კადრების ჩვენების შემდეგ 

მოხდა, გამოსახულების ეფექტის ზეგავლენის შთაბეჭდილებებს კარგად აღწერენ  თავიანთ 

მოგონებებში რუსი მწერალი ვლადიმერ მაიაკოვსკი და კინემატოგრაფი ჟორჟ მელიესი.6 

პირველი  თავის   მეორე  ქვეთავში  - „კინოდან ტელევიზიამდე“ - ძირითადად სხვა 

დეტალებთან ერთად აღწერილია ტელევიზიის საწყისი ეტაპები კინემატოგრაფის გზაზე. „ჰაისის 

კოდექსით“ აკრძალული ქმედებების განხილვა,7 სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევები და მათი 
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შედეგები სატელევიზიო ეკრანიდან გადმოცემული ძალადობის და აგრესიული კადრების 

ზემოქმედება ზრდასრულ და არასრულწლოვან ტელემაყურებლებში. ასევე საქართველოს 

ტელევიზიის აქტიურობა და მისი დაარსების ისტორიის მონაკვეთი. 

მეორე  თავში  - “თანამედროვე,  დამოუკიდებელი ტელევიზიის სტრუქტურა, წარმოება 

და კრეატივი” - წარმოდგენილია სატელევიზიო სივრცის ტექნიკური განვითარების 

პროგრესულობა, დღევანდელი მედიის ფორმები და ხარისხი, რომელიც ბევრად ძლიერი 

ზეგავლენის საშუალებაა ტელემაყურებელზე, ასევე პირველი პირდაპირი ტრანსლიაცია 

თანამგზავრის საშუალებით ტელემაყურებლის რაოდენობის აღრიცხვის და კონტროლის 

მიზნით სწორედ იმ მომენტიდან,  როდესაც ადამიანმა მთვარეზე პირველად ფეხი დაადგა,  

საბჭოთა ტელევიზიის იდეოლოგიური ზეგავლენის შედეგები, წლების შემდგომ ახალ 

საზოგადოებაში,   რაც ექსპერიმენტის სახით მტკიცდება.  

მეორე  თავის  პირველ  ქვეთავში  - „სტრუქტურა და ვიზუალიზაცია“  ასახავს 

სატელევიზიო სივრციდან მოწოდებული ინფორმაციის ფორმას, რომელსაც სტრუქტურული და 

ვიზუალური მხარეებუს ურთიერთ კავშირი ქმნის. ეს არის ფორმა, უკვე სტრუქტურულად 

აწყობილი და ვიზუალურად შეფუთული მოცემულობა, რომელიც ტელემაყურებლისათვის მზა 

პროდუქტი ხდება. ინფორმაციის გადმოცემის ხარჯზე ტელემაყურებლის მხედველობის არეში 

მოხვედრილი კადრების ცვალებადობის სისწრაფე, გამომდინარე დამოუკიდებელი მონტაჟური 

წყობიდან და მისი აღქმა ქვეცნობიერში მოწოდებული პროდუქტის შინაარსის და დროის 

თანხვედრი რეჟიმის საფუძველზე. განიხილება სქემა სატელევიზიო სივრცის სტრუქტურული 

წყობის პრინციპის აუცილებელობის მიზნით.8 

მეორე  თავის  მეორე  ქვეთავში  - „თანამედროვე ტელევიზიის ფორმები“ 

წარმოდგენილია საინფორმაციო ჟანრის კატეგორია და ბლოკები. თანამედროვე ტელევიზიის 

ფორმები ტელემაყურებელზე ზეგავლენის მეტად აქტიურად გატარებისათვის. განხილულია  

საბჭოთა კავშირში 60 იანი წლების ფელიქს სობოლევის ფილმი ექსპერიმენტი “მე და სხვები”, 

ექსპერიმენტი ბევშვებზე “ტკბილი და მარილიანი ფაფა”, სადაც კარგად ჩანს ინდივისის 

გამოვლენა უმრავლესობიდან და დამოკიდებულება უმრავლესობის მიერ გამოთქმული  აზრის 

ზეგავლენით დამოკიდებული საერთო იდეოლოგიაზე.9 მოყვანილია დიმიტრი უზნაძის თეორემა 

რომელიც ზუსტად პასუხობს სობოლევის ექსპერიმენტის შედეგს. 

მესამე  თავში  - განიხილება „ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა 

მაყურებელთან“. თუ, რა როლს თამაშობს ტელევიზია ადამიანის და საზოგადოების 

ფორმირებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ტელემაყურებელი სატელევიზიო 
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ეკრანთან მიმართებაში, სხვადასხვა ჟანრობრივი კატეგორიებიდან გამომდინარე მეტად 

დამოკიდებული ხდება. სატელევიზიო სივრცეს და ტელემაყურებელს შორის კავშირიდან 

გამომდინარე დგება დიალოგი, რომელიც აჩენს კითხვას და პასუხის მოლოდინში აყენებს 

მომხმარებელს, ესეიგი არსებობს კითხვა, არსებობს პასუხიც. დიალოგის ფორმა განისაზღვრება 

ძირითადად ორი მხარის ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვის შესაძლებლობებით.  მეცნიერი და 

ფსიქოლოგი სერგეი კარა-მურზას მოსაზრებით მაყურებელი  ეკრანის წინ გიპნოზურ 

მდგომარეობაში იმყოფება და იმყოფება მართვის ქვეშ, რაც მის გრძნობაზე და აზროვნებაზე 

შთაბეჭდილებას ავლენს.10  მოყვანილია მაგალითი 1938 წლის 30 ნოემბერს, კვირა საღამოს, 

ამერიკელ რადიომსმენელებსა “CBS”-ის რადიო სტუდიიდან გადმოცემული ინფორმაციისა, 

სადაც უცხოპლანეტელთა თავდასხმის შესახებ აცხადებდნენ. შეეგად ასეთმა ხმოვანმა 

ინფორმაციამ ამერიკის მოსახლეობა პანიკის  საშინელ მდგომარეობამდე მიიყვანა. 

განხილულია ხმოვანი და ვიზუალური ინფორმაციის აქტიურობა.  

სატელევიზიო სივრცეზე დამოკიდებული ადამიანი კარგავს შეგრძნებას რეალურს და 

არარეალურს შორის, როგორც მოხდა როლანდ რეიგანის შემთხვევაში11 საპნის ოპერის „სანტა 

ბარბარას ყურების დროს, სერიალთან დამოკიდებულების მსგავსი შედეგი ქართველ მსახიობს 

ნინო კასრაძემაც დაადასტურა.12   ასევე  მოყვანილია მაგალითები: ჯეიმს ვაიკერის მიერ 

ქვეცნობიერზე ზემოქმედების პროექტის, ინფორმაციის ცრუ გავრცელება სხვადასხვა 

სიტუაციაში, ჩრდილოეთ კორეის ნაციონალური არხის, ტელე   იმედის მოდელირებული 

ქრონიკა და მისი შედეგები,  ფაშისტური გერმანიის პროპაგანდული ტელევიზია, ექსპერიმენტი 

მიწოდებული ინფორმაციის შედეგად ადამიანის დახასიათებაზე,  ფაბრიკაციის მეთოდები, 

საინფორმაციო ომის შესაძლებლობები  და სხვა.  

მესამე  თავის  პირველი  ქვეთავი  - „გლობალური ტელევიზიის ძირითადი 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლები“ განსაზღვრავს იმ კრიტეიუმებს, რომელსაც სატელევიზიო 

პროგრამები ემყარება: გადაცემის წყობა და მანერა, ფერის და კომპოზიცია სატელევიზიო 

რეკლამის მიმზიდველობის პრინციპი. განიხილება თუ როგორ აღიქვამს მაყურებელი 

ყოველივე ამას და რა რეაქცია აქვს ტელევიზიის მახასიათებლებზე.  

მესამე  თავის  მეორე  ქვეთავი  - „ტელევიზია და საზოგადოება“. არცერთი 

საინფორმაციო საშუალება არ შეჭრილა ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისე როგორც 

ტელევიზია. საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრი სახელმწიფოს ინტერესს წარმოადგენს, 

პირველ რიგში ტელევიზია გამოიყენება სწორედ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც  საჭიროა 

საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრის დამკვიდრება. ტელევიზია მაყურებელს საშუალებას აძლევს 
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თვალთვალის მეშვეობით სამყაროს ინფორმაცია საკუთარ სივრცეში მოაქციოს, გაიზიაროს, 

მოიწონოს, უარყოს და საკუთარი შთაბეჭდილება დააფიქსიროს მოვლენაზე, მაგრამ არსებობს 

ფაქტები პოლიტიკოსების არასასურველი ქმედებიბის შედეგები საინფორმაციო საშუალებებში 

არასაჭირო ინფორმაციით გადაფარვა, რაც მოხდა კორეის ომის დროს 1950 წელს.13 მსგავსი 

მაგალითები დღეს საქართველოს ტელევიზიასაც ახასიათებს. განხილულია ინფორმაციის 

მცნება და მისი სხვადასხვა შინაარსი ასევე ზოგიერთი ქართული სატელევიზიო არხის მიერ 

გენდერული თანასწორობის დარღვევა. მოყვანილია გადაცემის მაგალითები და რამოდენიმე 

კომერციული რეკლამა. 

მეოთხე  თავში  - კვლევის ობიექტია „ეკრანული ტენდენციები მომავლის ტელევიზიაში“ 

აღწერილია ახალი ტექნოლოგიები და ტენდენციები, მომავლის ტელევიზიის შესაძლო 

ზეგავლენის ფორმები და არსებული დროის მანიპულაციის შედეგი მომავალ საზოგადოებაზე. 
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თავი  I  

ოპტიკური  ილუზია  და  ელექტრონული  მედიის  განვითარება  

 

ოპტიკური ილუზია არის სქემა, რომელიც სვამს  კითხვას -  შეიძლება თუ არა დანახულის 

დაჯერება? ეს არის “ტექნიკური უნარი” რომელსაც შეუძლია ადამიანის აზოვნებაში ახალი 

აღქმის დონეები წარმოშვას და დაანახოს მას რეალობა, რომელიც შეიძლება არც არსებობდეს. 

საზოგადოების აზროვნებაში მოწოდებული ინფორმაცია შეადგენს ამ საზოგადოების 

შემდგომ დამოკიდებულებას, შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, შესაძლებელია თუ არა 

ტელემაყურებლის ქვეცნობიერში შენახული ინფორმაცია გახდეს დადებითი ან უარყოფითი 

შედეგის მატარებელი მათი შემდგომი ცხოვრების ეტაპებზე? აქვს თუ არა  გონებას მიღებული 

პროდუქტის - ინფორმაციის ფილტრაციის და გადამუშავების უნარი ინდივიდის სასარგებლოდ, 

რამდნად დაცულია ქვეცნობიერი სინამდვილისგან და ფაბრიკაციისგან?  

დანახული ინფორმაცია, რომელიც მხოლოდ გამოსახულების მატარებელია და არ 

გააჩნია ხმოვანი დატვირთვა ზეგავლენას ახდენს ქვეცნობიერზე, ინდივიდის ცნობიერებაში უკვე 

არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. გამოსახულებაზე დამატებული ხმოვანება, მეტად 

აფართოებს დაკვირვების და ინტერესის ფორმებს ცნობიერებაში. თუ ხმოვანი ინფორმაცია 

მიმართულია კონკრეტული მიზნისკენ ტელემაყურებელი ჯერ ხმოვანი ინფორმაციის გავლენის 

ქვეშ ხვდება და შემდეგ მოცემული გამოსახულების, რაც მტკიცდება 1971 წელს რეჟისორ 

ფელიქს სობოლევის მიერ ჩატერებულ ექსპერიმენტში,  სამეცნიერო ფილმი „მე და სხვები“,  

რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ.1 

ვიზუალური გამოსახულების შესახებ უძველესი დროიდან არის ცნობილი. მაგრამ   

ადამიანის ინტერესი ფაქტის დაფიქსირებისა  თავიდანვე არსებობდა ქვეცნობიერში, 

ინფორმაციის გადმოცემის შედეგი უძველესი დროიდან დღემდე ეტაპობრივი ტენდენციების 

მატარებელია. ჩაბნელებული ოთახის კედელზე უკუღმა შემოტრიალებული მოძრავი 

გამოსახულების შესახებ, სხვადასხვა წყაროებში ძველი წელთაღრიცხვიდან არის ცნობილი. 

ასევე ეგრეთწოდებული “კამერა ობსკურის” (ბნელი ოთახი) შესახებ ჩვ. წ. 350 წელს ბერძენი 

ფილოსოფოსი არისტოტელეც ერთ-ერთ თავის ნაშრომში აღნიშნავდა, რომ შუქი, რომელიც 

ბნელ ოთახში ნახვრეტიდან კედელზე ხვდებოდა, გადმოსცემდა გამოსახულებას, რომელიც 

ოთახის წინ - არსებულ გარემოს პროპორციების შენარჩუნებით, უფრო პატარა ზომებში და 

შემოტრიალებული სახით ირეკლავდა.2 
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ბუნების საიდუმლო მაშინ ხდება გასაგები, როდესას მის მიმართ ამოცანის დასმა სწორედ 

ხდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში დასმული ამოცანა თვითონ ხდება ურთულესი     ამოსახსნელი  

და თუ არ არსებობს ამოცანა ესეიგი მისი ამოხსნის მექანიზმიც არ არსებობს, ესეიგი - არ არის 

შეკითხვა არ არის პასუხი. მრავალ ამოცანაზე და შეკითხვაზე პასუხი ნაპოვნია, მაგრამ თუ რატომ 

ვხედავთ სამყაროს ასეთს და რატომ ხდება მისი აღქმა სხვადასხვანაირად ეს შეკითხვა ადამიანს 

უძველესი დროიდან აწუხებს.  

ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი ევკლიდე (490 - 430 ჩვ. წ. აღ) ფიქრობდა, რომ 

აზროვნება დამყარებული იყო განსხვავებული ნაწილების აღქმით, რომელიც ხვდებოდა 

ადამიანს მხედველობის არეში მოცემულობის ზედაპირულად დათვალიერებისას. ამ 

მოსაზრებას ეთანხმებოდა პლატონიც (427 - 347 ჩვ. წ. აღ) მაგრამ ის თვლიდა, რომ თვალი 

მოცემულობას ხედავს მხოლოდ შუქის წყაროს არსებობის დროს და არა სიბნელეში. პლატონი 

ამ მოვლენას ესე ხსნიდა: 

“ჩვენში არსებობს განსაკუთრებით სუფთა ცეცხლი, დღის სინათლესთან მონათესავე და 

მათ აიძულეს, რომ გადმოიფრქვან ბრტყელი და მყარი ნაწილებით მხედველობის არედან, ეს 

ნაწილები დღის შუქთან შერწყმისგან ქმნიან განსაკუთრებულ მატერიას, რომელიც სხვადასხვა 

ფორმაციაში მოხვედრისას გადაეცემა ჩვენს შინაგან სამყაროს და აღწევს სულამდე” 3  

შესაძლებელია პლატონი ამაში გულისხმობდა მოცემულობის ეფექურობას დღის შუქთან 

შერწყმისას  ე.ი. მხედველობის არეში მოხვედრილ განათებულ საგანს – გარემოს და ას. შ. 

სწორედ ამ მოსაზრებებში იბადება შეკითხვა - მხედველობიდან თუ მხედველობაში. პლატონის 

ეს მოსაზრება ძალიან ჰგავს ტელევიზიის არსის განმარტებას, სანდრო მამასახლისის სტატიაში, 

რომელიც საქართველოში ტელევიზიის  დაარსების ინფორმაციის  შესახებ სანდრო 

მამასახლისის სტატიით მოსახლეობას გაზთმა  „ახალგაზრდა კომუნისტმა“ აცნობა:  

„ტელეხედვა ემყარება იმ პრინციპს, რომ ყოველი სხეული შეიძლება განიხილოთ, 

როგორც ისეთი წერტილების ერთობლიობა, რომლებსაც აქვთ ერთმანეთისაგან 

განსხვავებული სინათლის არეკვლის უნარი. . . „4  

ამ ორმა სხვადასხვა ეპოქაში გამოთქმულმა მოსაზრებამ შესაძლოა მიგვიყვანოს იმ 

აზრთან, რომ ტელევიზიის ფენომენის გაუთვიცნობიერებელი იდეის დაბადება ჯერ კიდევ 

პლატონის დროს მოხდა. თუმცა ტელევიზიის შექმნამდე ვიზუალურმა ხელოვნებამ უამრავი 

მოსაზრების და კვლევის საფუძველზე მრავალი ექსპერიმენტის და პრაქტიკული 

წარმოდგენების ხარჯზე უდიდესი გზა განვლო.  
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შუქთან მიმართებაში პლატონის  მოსაზრება შემდეგნაირად  არაბმა მეცნიერმა აბუ ალი 

ალჰაზენმა დააფიქსირა (965 -1039-40) ამ ამოცანას ალჰასზენი  ექსპერიმენტის სახით მიუდგა. 

ექსპერიმენტად მან ხსენებული ბნელი ოთახის მსგავსი პრინციპი გამოიყენა და მეტად 

დახვეწილი სახით წარმოადგინა, მან ადამიანის სიმაღლის შავი ყუთის ერთ კედელზე თვალის 

ბადურის ზომის ნახვრეტი გამოჭრა, ნახვრეტის მოპირდაპირე მხარეს ყუთის კედელზე თეთრი 

ნახევრად გამჭვირვალე ნაჭერი გააკრა (ეკრანის მსგავსი) და ნახვრეტში სინათლის (მზის) სხივის 

მოხვედრის შედეგად თეთრ ფონზე გამოსახულება მიიღო.5 თუ პლატონის მოსაზრებას 

გავყვებით მაშინ სინათლის სხივები     შეერევიან ეკრანს და   არ წარმოიქმნება მკაფიო 

გამოსახულება, თუ დემოკრატეს დავუჯერებთ, მაშინ სინათლის სხივები გამომდინარე საგნის 

სხვადასხვა კუთხიდან არ აირევა ერთმანეთში და ეკრანზე მივიღებთ ამ მოცემულობის 

გამოსახულებას. 

ალჰაზენმა კამერა ოფსკურის შესახებ თავის ნაშრომში “ოპტიკის განძი” აღწერა.6 ის ამ 

მექანიზმს იყებებდა მზის დაბნელების დროს მხედველობის დასაცავად. ალხაზენის პრაქტიკული 

ცდებიდან გავიდა მრავალი წელი სანამ ევროპაში ესეთივე შავი ყუთები  “კამერა ოპსკურები” 

შექმნეს. მეცნიერები და გამომგონებლები ალჰაზენს ოპტიკის ფუძემდებლად მოიხსენიებენ. 

ასეთი სახით მიღებულ გამოსახულებას თავიდან თითქოს არ ახასიათებდა მნახველზე 

ზეგავლენის ელემენტები, მაგრამ კედელზე პირველად დანახული გამოსახულება ახალ ემოციას 

და ინტერესს იწვევდა, ადამიანში ახალი ემოციის გამოვლენა მეტი შესაძლებლობების შექმნის 

სურვილს აჩენს, რომელიც ინტერესის და ფანტაზიის რეალიზების უამრავ საშუალებას იძლევა, 

რაც შეიძლება განიხილებოდეს მნახველზე, მაყურებელზე ზეგავლების პრინციპით. 

მხატვრები“კამერა ოპსკურას” გამოიყენებდნენ ჩანახატებისთვის და მოცემულობის 

კოპირებისთვის. ლეონარდო და ვინჩიმ ერთერთმა პირველმა გამოიყენა ეს მეთოდი 

მხატვრობაში და ამ ფენომენის შესახებ მან დაწვრილებით საკუთარ ნაშრომებში აღწერა, 

რომელიც 1797 წელს საფრანგეთის ნაციონალურ ინსტიტუტში (პარიზის მეცნიერებათა 

აკადემია) გამოქვეყნდა პროფესორ ჯოვანი ბატისტა ვენტურის მიერ.7 ”კამერა ოფსკურის”  

მეშვეობით ბევრი ცნობილი მხატვარი სარგებლობდა – იან ვერმერი, კარავაჯო და სხვები.                                                                                                      

კამერა ოფსკურისგან განსხვავებით რაც ბნელ ოთახს ნიშნავს 1807 წელს “კამერა 

ლუციდა” ნათელი ოთახი გამოიგონეს, მაგრამ თავისი დასახელებიდან განსხვავებით “კამერა 

ლუციდა” ოთახს არ წარმოადგენდა, მხატვრებისთვის ეს მოწყობილობა ბევრად 

მოსახერხებელი იყო ვიდრე “კამერა ოფსკურა” და ამ მექანიზმით უამრავი მხატვარი 

სარგებლობდა. [დანართი 1]   
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XVI საუკუნეში ჯამბატისტა დე ლა პორტამ თავის ნაშრომში “ნატურალური მაგია”  

კამერის შესახებ აღნიშნა, რომ - „ეს არა მხოლოდ გასართობი ფენომენია, არამედ ადამიანის 

მიერ მიზანდასახულად, მის სასარგებლოდ გამოყენების ობიექტი“. სასარგებლოდ გამოგონილი 

ობიექტი შემდგომში ადამიანზე მძაფრი ზეგავლენის აპარატის წინაპარი გახდა, რომელმაც 

მაყურებელზე მანიპულირების დასაწყისს ჩაუყარა საფუძელი. 

არსებობს ვერსია, რომ XVII საუკუნეში გერმანელმა მკვლევარმა და “100 ხელოვნების” 

სტატუსის მატარებელმა ატანასიუს კირხერმა “ჯადოსნური ფანრი” გამოიგონა. ეს იყო 

საპროექციო აპარატი მბრუნავი დისკით, რომლის სექტორებზე ჩასმული იყო მინები 

ნახატებითით, განათების წყაროდ კი ლამპა გამოიყენებოდა. თავდაპირველად “ჯადოსნური 

ფანრი” დიდგვაროვნებისთვის გასართობ საშუალებას წარმოადგენდა, მაგრამ აპარატმა 

ძალიან მალე მოიპოვა ინტერესი მთელ მოსახლეობაში. სანახაობას ხშირად  ატარებდნენ 

ბორბლებიან ოპტიკურ ყუთებში, რომლის კედლები მუქი ნაჭისგან შედგებოდა, რაზეც ხდებოდა 

პროექცირება.8[დანართი 2] 

“ჯადოსნური ფანრის” შესახებ რუსეთში 1756 წლის 12 იანვრის “სანკტ-პეტერბურგის 

ცნობებში”  დაიბეჭდა შემდეგი სარეკლამო ინფორმაცია: 

“ვასილევსკის კუნძულზე, ბირჟასთან ახლოს სასადილოს მფლობელის კარლ ცედერის 

სახლში, შესაძლებელია კურიოზული ფანრის ნახვა, რომელსაც საღამოობით 9 საათიდან 

ყოველ დღე აჩვენებს. მთლიანი ფანრის ნახვა ნებისმიერ “პერსონას” და მონადირეებს 

შეუძლიათ 10 კაპიკის გადახდის შემდეგ. . . მონადირეებისთვის ვრცელდება, რომ თითო ფანარი 

შესაძლებელია გაყიდვაში”. 

„ჯადოსნური ფანრის“ პროექცირებით სარგებლობდა ბელგიელი შოუმენი, მხატვარი და 

იმ დროინდელი პარიზის კოლორიტული ფიგურა ეტენ გასპარ რობერი, რომელსაც საოცრად 

შეეძლო მაყურებლის ფსიქოლოგიის და ემოციის მანიპულირება საკუთარი ფოკუსების ხარჯზე.  

რობერის შოუს “ფანტაზმაგორია” შეარქვეს, რაც მოჩვენებების კოლექციას ნიშნავდა, ეს 

ყველაფერი ფანტაზიასთან და მაგიურძალასთან იყო დაკავშირებული. სანახაობითი შოუ 1797 

წლიდან არის ცნობილი და რობერის სახელიც ამ წლიდან  რობერტსონი გახდა. მისი 

წარმოდგენები  სხვადასხვა მონასტრების ნანგრევებში და მიტოვებულ მოედნებზე “ჯადოსნური 

ფანრის” პროექციით იმართებოდა. ამ პერიოდში თავისუფლად შეგვიძლია ავღნიშნოთ 

ვიზუალური ხელოვნების ზეგავლენის მკაფიო ნიშნები მაყურებლის ცნობიერების 

მანიპულირების სხვადასხვა ხერხების გამოყენებით.  პროექციებში რობერი მაყურებელს 

ცნობილი გარდაცვლიოლი ადამიანების ჩრდილებს აჩვენებდა, ეს ჩრდილები მათზე 
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წარმოუდგენელ შთაბეჭდილებას ახდენდნენ, ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შოუს 

დროს ხშირ შემთხვევაში გულის წასვლით გამოიხატებოდა, შიშით შეპყრობილი მაყურებელი 

თვალსაც ხუჭავდა, მაგრამ მიუხედავად ესეთი ემოციური და ფსიქოლოგიური ფონისა ამ 

სანახაობამ ხუთი წლის მანძილზე მთელი პარიზი მოიცვა. მიტოვებულ სარდაფებში ჩატარებული 

სანახაობის დროს სიჩუმეისადგურებდა, კედლებზე შავი ნაჭრები, მაყურებლისთვის ფარულად 

დამონტაჟებული პროექციის აპარატი და შოუსთვის საჭირო აქსესუარები იდუმალებით მოცულ 

გარემოს ქმნიდა. დარბაზში მოულოდნელად ჩდებოდა გამოსახულება “ჯადოსნური ფანრის” 

პროექცირებით. [დანართი 2, 3] 

პროექციას ხშირ შემთხვევაში ხმის ეფექტი და ხელოვნურად შექმნილი კვამლი ახლდა, 

რომესაც იქვე დამალული რობერის დამხმარე ადამიანები ქმნიდნენ. ისმოდა ამოუცნობი მუსიკის 

ბგერები, ზარების ხმა, ადამიანების სხვადასხვა ხმები, წვიმის ხმა და ჭექაქუხილის ეფექტი, 

სანახაობას ყოველივე ეს უფრო შიშის მომგვრელს ხდიდა და ძლიერ გავლენას ახდენდა 

მაყურებლის ემოციაზე. ოპტიკური ეფექტების ჭკვიანურად გამოყენების ხერხებმა რობერს 

პოპულარობა მოუტანა. 9 

“ჯადოსნური ფანრით” საშიში გამოსახულების შესახებ პირველად გვხვდება ჯოვანი დე 

ფონტანას ნაშრომში ”Liber Instrumentorum”  (1420) წარწერით:  «Apperentia nocturna ad terrorem 

videntium» - “ ღამის ჩვენებები ადამიანების შესაშინებლად”, სადაც მკაფიოდ არის აღწერილი 

სწორედ ის ზეგავლენა მაყურებელზე, რომელსაც გამოსახულების ფორმა იძლეოდა.10 

[დანართი 4] 

XVII საუკუნის 60 – იან წლებში ჰოლანდიელმა ფიზიკოსმა, მათემატიკოსმა,  

ასტრონომმა და გამომგონებელმა ქრისტიან ჰუგენს ვან ზოილიჰემ  “ჯადოსნური ფანარი”, 

რომელიც მაყურებლის ემოციის ზეგავლენას მანიპულირებდა დახვეწა სამეცნიერო 

ექსპერიმენებისთვის და ყოველდღიური გამოყენების სახე მისცა მას. მისმა კოლეგამ დანიელმა 

მათემატიკოსმა ტომას ვალგენშტეინმა გაიაზრა “ჯადოსნური ფანრის” კომერციულობა და 

დაიწყო მისი წარმოება საშინაო მოხმარებისთვის.11 ასე, რომ   „ჯადოსნური ფანარი“ უკვე 

თავისუფალი მოხმარების ობიეწტად იქცა, რაც  მეტად ფართო გამოგონებების  დასაწყისი იყო 

ადამიანის ქვეცნობიერის მანიპულირებისა. ეს მოწყობილობა გახდა კინემატოგრაფის წინაპარი 

და სწორედ მან განაპირობა კინოაპარატის იდეა. 

დროთა განმავლობაში იზრდებოდა  ადამიანის ინტერესი ვიზუალური გამოსახულების 

შესახებ, იზრდებოდა სურვილი მაყურებლის ყურადღების მიქცევის და მათში   გამოსახულების 

ეფექტით გამოწვეული ზეგავლენის გარშემო. თუ რობერი საშიში   სანახაობებით 
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მანიპულირებდა ადამიანის ცნობიერებას, ფრანგი მხატვარი შარლ - ემილ რეინო პირიქით, 

თავისი გამოგონებით ცდილობდა მაყურებელში დადებითი ემოცია გამოეწვია. 1878 წელს IV 

მსოფლიო გამოფენაზე პარიზში  მან თავისი მექანიზმის “პრაქსინოსკოპი”-ს საშუალებით, 

რომელიც ოპტიკური საბავო სათამაშოს და გასართობ მექანიზმს წარმოადგენდა “მოწონების 

სიგელი” დაიმსახურა, გამოგონებას ლამაზი კომერციული მომავალი უწინასწარმეტყველეს.12  

1877 წელს რეინომ პრაქსიტოსკოპი დააპატენტა.[დანართი 5]  გასართობი  სათამაშოს 

გამოგონებით რეინო არ დაკმაყოფილდა,  მას უნდოდა მოეწყო შოუ მაყურებლისთვის 

საკუთარი გამოგონების დემონსტრირებით.  “პრაქსინოსკოპით”, რომელიც ერთ მაყურებელზე 

იყო გათვლილი ვერ შეძლებდა წარმოდგენის გამართვას. მოწყობილობა ტექნიკურად მეტად 

დასახვეწი იყო და  1892 წელს  რეინომ პარიზში, გრევენის მუზეუმში უკვე დახვეწილი და 

დარბაზისთვის წარმოსადგენი მექანიზმით ,,ოპტიკური თეატრი” გახსნა. მაყურებელს საშუალება 

ჰქონდათ რეინოს აპარატი დაენახათ და მექანიზნის ტრიალისთვისაც მიექციათ ყურადრება, 

რადგან წინა მორბედი ოპტიკური მოწყობილობებისგან განსხვავებით ამ ამაპატს არ 

სჭირდებოდა ეკრანის უკან და მაყურებლის მხედველობის არედან დამალვა, რეინო მექანიზმის 

ტრიალის დროს ეკრანზე წარმოდგენილ გამოსახულებებს კომენტარებსაც უკეთებდა. სეანსები 

დიდ ენერგიეს მოითხოვდა, საჭირო იყო მთელი სეანსის დროს ხელით ეტრიალებინა დისკზე 

დამაგრებული, განათების წინ მიმართული ფირი. ყველა კადრში ჟელატინის ფირზე წვრილმანი 

დეტალიც ხელით  იხატებოდა. ფილმი 15 წუთს გრძელდებოდა. რეინო იყო პირველი, 

რომელმაც პროექცია ეკრანზე ფირის საშუალებით გამოიგონა, გამოსახულებას ხმა და 

მუსიკალური სინქრონი  შეუთავსა და უზარმაზარი ინტერესი გამოიჩინა მაყურებელში. 

მოქმედების ფაზების ერთმანეთში დროულად შეეცვლა, დახატული პერსონაჟების მოძრაობას 

თანხვედრს და მეტად დამაჯერებელს ქმნიდა. ერთი ჩვენებისთვის ფირი დაახლოებით 636 

კადრისგან შედგებოდა. თითო კადრი რომ არ ამოვარდნლიყო ფაზიდან და  ხარვეზი არ 

მოჰყოლოდა გამოსახულებას, რეინომ შეიმუშავა ფირის სინქრონული ბრუნვის მექანიზმი, 

რომელიც ველოსიპედის ბრუნვის სისტემას ჰგავდა. გამჭვირვალე ნაჭერზე, რომელიც 

ჟელატინის ფირფიტებზე დახატულ სურათებს ერთმანეთთან აკავშირებდა  რეინომ ნახვრეტები 

გაუკეთა და სატრიალებელი დისკის პრიზმის შტირებზე დაამაგრა. რეინომ პირველმა 

გამოიგონა და დააფიქსირა პერფორმაცია საპროექციო ფირზე. “ოპტიკური თეატრისთვის” 

დახატული ნახატების საშუალებით მან კლასიკური ანიმაციის ელემენტები შეიმუშავა, მაგრამ  

კიმენატოგრაფის გაჩენასთან ერთად დამთავრდა მაყურებლის ინტერესი დახატულ 

ანიმაციებზე, ისინი ახალი  ოპტიკური ილუზიის ქვეშ მოექცნენ. რეინომ ერთხელაც აპარატი 
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დაამტვრია ჩაქუჩით და ჯართში ჩააბარა. ის მაშინ 70 წლის იყო, უპატრონო და ღატაკი. ერთ 

ღამეს  მდინარე სენაში გადახტა და თავი მოიკლა. ეს იყო კაცობრიობის ისტორიაში პირველი 

ანიმაციური ფილმების დასასრული. გადარჩა მხოლოდ რამოდენიმე ნამუშევარი. რეინოს 

ფენომენზე  ფრანგმა კინოკრიტიკოსმა ჟორჟ სადულმა აღნიშნა:  

          ,,მისი გამომსახველობითი ნამუშევრები სასწაული გემოვნების ნახატები იყო. 

კომიკურობით, ჟესტიკულაციით და მოქმედების ხასიათით ეს სიუჟეტები გამოჩნდება უფრო 

გვიან, ჩარლი ჩაპლინის შემოქმედებაში”. 13  

           1891 წელს ცნობილმა ამერიკელმა მეცნიერმა ტომას ალვა ედისონმა გამოიგონა 

მოძრავი გამოსახულების შემქმნელი აპარატი, ,,კინეტოსკოპი’’ (ბერძნულიდან  -კინეტოს - 

მოძრავი,  სკოპიო - დანახვა) და გასაშვები კამერა, რომელიც ერთ მაყურებელზე იყო 

გათვლილი.[დანართი 6, 7 ,8] ეს იყო მოწყობილობის მთელი კომპლექტი, რომელიც 

გამოიყენებოდა როგორც გადასაღებ აპარატად ასევე გამოსახულების პროექციისთვის. 

,,კინეტოსკოპის”  კონსტრუქციას შეეძლო წრიულად შეწებებული ფირის ტრიალი, რაც 

მაყურებელს აძლევდა საშუალებას კადრში მოცემული  მოქმედება რამოდენიმეჯერ ენახა.  

          ფირზე აღბეჭდილი გამოსახულების ზომა სტანდარტული ზომის საფოსტო მარკის 

ზომას არ აღემატებოდა. 1891 წელის ედისონმა დააპატენტა თავის გამოგონება და ამავე წელს 

ნიუ-ორკში გაიხსნა პირველი სალონი,  სახელწოდებით ”Parlop”. „სეანსი რამდენიმე ფილმისგან 

შედგებოდა. მისი ბილეთი ღირდა 25 ცენტი (კვალიფიციური მუშაკის საშუალო ანაზღაურება 

ერთ საათში) და ერთ წუთს გრძელდებოდა. მაყურებელი“კინეტოსკოპში“ აგდებდა მონეტას, 

რის შედეგად ბატარეებზე მომუშავე აპარატი ავტომატურად იწყებდა მუშაობას: პატარა ძრავა 

დაატრიალებდა ცელულოიდის კოჭს, რომელზეც დახვეული ფირი გაივლიდაანთებულ 

ელექტრონულ ნათურასთან და ამით შესაძლებელი ხდებოდა მოძრავი გამოსახულების 

დანახვა. 

ედისონის კომპანიის ყველაზე პოპულარული ფილმი „ფრედ ოტოს დაცემინება (1894), 

გადაიღო დიქსონმა. ფრედ ოტო იყი ედისონის ლაბორატორიისმექანიკოსი, საკმაოდ ხუმარა 

და ენაკვიმატი კაცი. ეს ნამუშევარი გახდა პირველი, რომელმაც მიიღო საავტორო უფლება, 

ხოლო თავად ოტი კიდევ რამდენიმე კინოსურათში გამოჩნდა. იმ წელს გაკეთებულისხვა 

ფილმებიდან არსანიშნავია: „აკრობატი ქალბატონი ბერთოლდი“, „ენი ოუქლი“, „ბაფლი 

ბილი“, „ბალერინა რუთ დენისი“, „ღონიერი მამაკაცი იუჯინ სენდოუ“, „ჭიდაობა“, „ძაღლების 

ორთაბრძოლა“... „14 
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ყოველივე ეს მაყურებლისთვის გასართობ, ტექნიკურ აპარატებთან გატარებული დრს 

უფრო წარმოადგენდა, ვიდრე ფილმის სეანსს.  ამიტომაც ამ “პროექტმა” მასიური ინტერესი არ 

გამოიწვია. მაგრამ კინეტოსკოპური დარბაზები გაიხსნა: ჩიკაგოში, სან-ფრანცისკოში, 

ატლანტიკ-სიტში, ვაშინგტონში, ლონდონში და პარიზში. სწორედ ტომას ედისონის ეს 

გამოგონება, ბევრი ენთუზიასტი გამომგონებლის ახალი ტექნოლოგიების ძიების მიზეზი გახდა. 

[დანართი 9]  

ადამანის მხედველობის აპარატი - თვალი  იმდენად მჭიდროდ არის ინტეგრირებული 

ტვინთან, რომ საკმაოდ ძნელია გაგება თუ სად იწყება მხედველობითი ინფორმაციის 

გადამუშავება. როდესაც თვალი ხედავს გამოსახულებას, ტვინში უამრავი რეცეპტორი ირთვება 

მოწოდებული ინფორმაციის გადასამუშავებლად, ხდება მოცემულობის დეტალიზირება, ფერის 

სტრუქტურის შემუშავება, შუქის წყაროს აღქმა და შემდეგ ყველფრის ერთი მთლიანობად  

წარმოდგენა. თვალი რეალურ  და ხელოვნურად მოწოდებულს ინფორმაციას, უკვე 

დამუშავებულს, კამერის თვალით დანახულს ერთნაირად აწვდის გონებას  და ისევე მუშავდება 

როგორც ნატურალური ობიექტის დანახვისას, მაგრამ მოწოდებულ  დამუშავებულ 

ინფორმაციას  გააჩნია  უნარი მიმართოს ინდივიდის ფსიქიკა დანიშნულებისამებრ, აზროვნების 

ახალი ფაზა შექმნას და მიწოდებული პროდუქტის ფორმა დატოვოს მუდმივად მახსოვრობის 

ფაზაში ზუსტად ისეთი შინაარსით, რომელიც  სპეციალურად გამზადდა სხვადასხვა 

მიმართულებაში ეკრანული წყაროს მეშვეობით. 

ეკრანის ჩარჩოში მოხვედრილმა გამოსახულებამ განსხვავებული ცხოვრება დაიწყო, 

კადრში მოთავსდა ყოფიერების  ფაქტები, სადაც ემოციების უსაზღვრო სივრცეში მიზიდული 

მაყურებელი, არსებული ილუზიების თანამონაწილე და ზოგიერთ შემთხვევაში მსხვერპლიც 

გახდა. წარსული, აწმყო და მომავალი დრო დაფიქსირდა ეკრანზე.                                                                                                                                                                           

შესაძლებლობა მიეცა ადამიანს აღექვა ის დეტალები, რომლების ადრე შეეუმჩნეველ 

ფაზაში იმყოფებოდა. ამ პროცესმა სამუდამოდ დატოვა განუმეორებელი კადრები მაყურებლის 

მახსოვრობაში. ,,ოპტიკური ილუზია’’ გახდა ფართო საზოგადოებისთვის სანახაობრივ და 

საინფორმაციო საშუალებად. სწორედ იმ სანახაობის საშუალებად, რომელიც დღეს უკვე  

ელექტრონულ და ციფრულ მედიად  გვევლინება. 
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ფოტოდან  ეკრანამდე  

მაყურებელზე ზეგავლინის ფორმულა ისევე, როგორც არცერთი დიდი აღმოჩენა 

ცარიელ ადგილას არ წარმოქმნილა, მას ყოველთვის ჰქონდა ფესვები. კინემატოგრაფის 

ფესვები შეიძლება მოვძებნოთ უძველეს დროში, მაშინ როდესაც ადამიანი გამოქვაბულის 

კედლებზე სხვადასხვა ფიგურას ხატავდა. ძველი ეგვიპტური თხრობითი ნახატები, სადაც 

ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებული  ფიგურების  გრძელი   მწკრივები  მოძრაობენ,  

მომქმედ სიუჟეტს ასახავს. ასევე ძველი ინდური მხატვრული რელიეფები, შუმერული მხატვრობა 

და სხვა. ძველი აღმოსავლური ჩრდილების თეატრის სახე იდეური მხარდამჭერია შემდგომი 

ეკრანული გამოსახულების ჩამოყალიბებაში. 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ ადამიანმა მთავარი ინფორმაცია სამყაროსგან თვალის 

მეშვეობით, ესეიგი დანახულიდან  მიიღო. სამყაროს მოძრაობა შემდგომში აღიბეჭდა ეკრანზე 

და მოთავსდა კადრის ჩარჩოში და დაფიქსირდა შეუმჩნეველად  დარჩენილი მრავალი  

დეტალი, ფერი, ფორმა და სხვა. ეკრანის საშუალება მოცემულობების ხასიათს, დეტალებს, 

ფერს, ფორმას, სილამაზეს ხაზი უსვამს და ადრე შეუმჩნეველ ფორმებს    გარემოდან ანსხვავებს 

კადრის ჩარჩოს მეშვეობით, სხვადასხვა ხედის სიმსხვილის საშუალებით.  

ხშირად კადრს ვარქმევთ გამოსახულებას, რომელიც გამოისახება ჩარჩოს შიგნით. 

ასეთი ერთი კადრი ფოტოგრაფიას გავს. ერთ ჩარჩოში მოთავსებულ კადრს ასევე შეგვიძლია 

ვუწოდოთ ფაზა, ესეიგი ერთი კადრი არის ერთი ფაზა. კადრი შეგვიძლია ვუწოდოთ ასევე 

ფირის 24 ფაზას, რომელიც  სწრაფი ცვალებადობის დროს ქმნის მოქმედებას. კადრი შეიძლება 

იყოს როგორც ერთი სურათი ასევე მრავალი მოძრავი სურათიდან, ფაზიდან შექმნილი 

გამოსახულება. რამოდენიმე სურათი – კადრი მოძრაობის  დროს ქმნის ერთ მთლიან მოძრავ 

სურათს და ათასობით ესეთი მოძრავი სურათისგან  შედგება მთელი ფილმი. ფილმის აღქმაც  

თვალისთვის ადვილი ხდება სწორედ იმ მიზეზით, რომ უძველესი დროიდან ადამიანის 

მხედველობა მიჩვეულია სურათის დათვალიერებას, სწორე იმ სურათის, რაც სამყაროსგან 

მიღებულ ინფორმაციაშია. ეს არის უკვე დანახული პეიზაჟი, ქუჩა, არქიტექტურა, ინტერიერი, 

ადამიანი, ცა, ვარსკვლავები, დღე, ღამე და მრავალი სხვა.  

სურათს და ერთ კადრს შორის ბევრი საერთოა. ორივეს ჩარჩო სჭირდება, ორივე 

სიბრტყეზეა განთავსებული, სივრცობრივი სიღრმე და პერსპექტივის ილუზია ორივეს 

ახასიათებს. სწორედ აქედან გამომდინარე კადრის კომპოზიციის კანონები იმ მხატვრული 

კომპოზიციის კანონებს ემორჩილება, რომელიც ძველი დროიდან არის ცნობილი მხატვრულ 

ხელოვნებაში.    
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დროთა განმავლობაში სამყარო კადრის ჩარჩოში მოთავსდა და გაჩნდა ფოტოგრაფია. 

რომელმაც ერთ წამში დაფიქსირებული რეალობა და სილამაზე დაგვანახა, აღმოაჩინა ის 

დეტალები, რომელსაც ადამიანი ყოველთვის ვერ აღიქვამდა.  

ფოტოგრაფია, (შუქით მხატვრობის ტექნიკა) როგორც ობიექტის სტატიკურად  

დაფიქსირების საშუალება XVIIII საუკუნის პირველი ნახევრიდან არსებობს. უფრო ფართო 

მცნებით ფოტოგრაფია ხელოვნებაა, რომელშიც შემოქმედებითი პროცესი კომპოზიციის ძებნის, 

მოცემულობის ან შემთხვევის ზუსტი მომენტის და განათების სწორედ ფიქსირების დროს 

მიმდინარეობს. 

მიუხედავად ფოტო ფიქსაციის უამრავი მცდელობისა პირველი ფიქსირებული ფოტო 

გადაღებული იქნა ჟოზეფ ნეპსის მიერ 1826 წელს “კამერა ოპსკურით”, რომელიც 8 საათის 

განმავლობაში მიმართული იყო ფანჯრიდან ობიექტზე.15 სწორედ ამ მოვლენამ განაპირობა 

შემდგომში ახალ ტექნოლოგიებს გამოეჩინათ თავიანთი შესაძლებლობები.[დანართი 10]   

დროთა განმავლობაში ვითარდებოდა ოპტიკაც და ოპტიკის განვითარებასთან ერთად 

“კამერა ოპსკურა”  ფოტოაპარატებმა შეცვალეს. როგორც ზევით ავღნიშნეთ პირველი კამერები 

იყო ოთახის მსგავსი მოწყობილობები, სადაც ერთ ან რამოდენიმე ადამიანს შეეძლო  

გამოსახულების ნახვა ფიქსირების გარეშე. დროთა განმავლობაში ოთახის პრინციპი უფრო 

დაიხვეწა და პირველი კამერა რომელიც საშუალო ზომის კონსტრუქციას წარმოადგენდა და 

მოსახერხებელი იყო ფოტოს შექმნისთვის 1685 წელს გერმანელი მკვლევარის და ავტორის 

წიგნისა “Oculus Artificialis teledioptricus sive telescopium” იოჰან ზანის დამსახურებით შეიქმნა.  

თავის ნაშრომში ზანმა დეტალურად აღწერა ყველა ის წინამორბედი გამოგონება და შექმნა 

ესკიზები, რაც ოპტიკურ ილუზიას ეხებოდა.16 [დანართი 11, 12]    

ფირთან მიახლოებული და მეტად სწრაფი ფოტო ფიქსაციის ტექნოლოგია 1839 წელს 

ლუი-ჟაკ მანდე დეგარმა გამოიგონა, მისი ტექნოლოგიით ფოტოს შექმნას ბევრად ნაკლები 

დრო სჭირდებოდა, დაახლოებით 30 წუთი. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტი ფოტოხელოვნების 

ისტორიაში 1851 წელს ინგლისელმა გამომგონებელმა, მოქანდაკემ და ფოტოგრაფმა 

ფრედერიკ სკოტ არჩერმა  თავისი გამოგონებით ბეჭდვის სველი პროცესი დააფიქსირა. მისი 

გამოგონების წყალობით მიღებული ნეგატივი მეტად მგრძნობიარე იყო და მასში წვრილმანი 

დეტალებიც კარგად ჩანდა. არჩერმა თავისი გამოგონება არ დააპატენტა და შედეგად მიიღო 

ფინანსური კრახი და სიღატაკე.17 

1879 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ჯორჯ ისტმანმა შექმნა მშრალი ჟელატინის 

დისკის დასამზადებელი  აპარატი და შეუდგა ამ ფოტო დისკების, ფოტო კადრების გამოშვებას. 
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1888 წელს გამოვიდა ყველაზე კომფორტული ფოტო აპარატი კოდაკი, მასში იდებოდა 100 

კადრიდანი ფირი და მისი ფასი 25 დოლარი იყო. ფოტო ხელოვნებამ თითოეულ კადრში 

მთელი ეპოქა დატოვა, რომელიც სტატიური მაგრამ რეალური ისტორიის მატარებელია. 18 

კაცობრიობის გამოგონებები ამაზე არ შეჩერებულა და ერთი კადრი 24 კადრად იგცა, 

რაც მოძრაობის დროს მოძრავი სურათს ქმნიდა, რამოდენიმე ათასმა კადრმა კი მთელი ფილმი 

შექმნა. ეკრანიდან მოწოდებული ამ სურათის აღქმაც  თვალისთვის ადვილი ხდება სწორედ იმ 

მიზეზით, რომ უძველესი დროიდან ადამიანის მხედველობა მიჩვეულია “სურათის 

დათვალიერებას”  როგორც ზევით ავღნიშნეთ სწორედ იმ სურათის, რაც სამყაროსგან მიღებულ 

ინფორმაციაშია.  

კინემატოგრაფის შექმნას და ისე სწრაფად რეგისტრირდებოდა სხვადასხვა 

კინოკომპანიები, რომ თითქოს ასეთი მოქმედებით აჩქარებდნენ “უსახელო” ხელოვნების 

დაბადებას და 1895 წლის 28 დეკემბერს ძმებმა ოგიუსტ და ლუი ლუმიერებმა მამის, ანტუან 

ლუმიერის დახმარებით საზოგადოებას „კინემატოგრაფი“ წარმოუდგინეს:  

„ანტუან ლუმიერმა  გადაწყვიტა „სინემატოგრაფით“ განეცვიფრებინა პარიზი. ის 

მუაზინთან ერთად წავიდა დედაქალაქში, გღეში 30 ფრანკად დაიქირავა კაპუცინების ბულვარზე 

მდებარე „გრან კაფეს“ სარდაფი და შეუდგაპრემიერისათვის მზადებას. მან ერთ სტამბაში 

დაამზადებინა აფიშა,რომელზეც დაახატვინა ეპიზოდი „გაწუწული მრწყველიდან“ და 

გააკვრევინა სარეკლამო დაფაზე. „გრან კაფე“ ლუმიერმა სპეციალურად ამოირჩია, რადგან იქ 

იკრიბებოდა პარიზული ელიტის ნაწილი ლიტერატურასა და პოლიტიკაზე სამსჯელოდ და 1895 

წლის 28 დეკემბერს დანიშნა პირველი სეანსი, თუმცა ბოლო მომენტში, რამდენიმე საათით 

ადრე, შიშმა შიბყრო, ვაითუ არავინ მოვიდესო, ამიტომ პირადად დაპატიჟა ორი ნაცნობი. 

თეატრების: „ფოლი ბერჯესა“ და „კომედი ფრანსეზის“ დირექტორი და ილუზიონისტი ჟორჟ 

მელიესი. . . „19 

მსოფლიოში პირველი კინოსეანსი ჩატარდა.  მაყურებლები გახდნენ დამსწრენი 

უცნაურობისა, რომელიც თეთრ ეკრანზე ჩნდებოდა შავთეთრი მოძრავი და რეალური 

სურათებით. ეს არ იყო უბრალოდ მოძრავი ფოტოები, თითქოს ცხოვრება შემოვარდა  

ეკრანიდან, იმ პერიოდის ქრონიკა, კომიკური სცენები, სამეურნეო ჩანახატები.  ჩვენებები 

თავიდანვე ფასიანი იყო და თავისუფალი დასწრებით მხოლოდ  ბიზნესის წარმომადგენლები, 

ფოტო წარმოების წარმომადგენლები და მეცნიერები სარგებლობდნენ.      

 ძმები ლუმიერების აპარატი იყო უბრალო და მყარი, მცირე ზომის ხის ყუთში. მათ 

შეეძლოდ დედამიწის ნებისმიერ კონტინენტზე წაეღოთ აპარატი და ჩაეტარებინათ სეანსი. 
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ლუმიერებმა თავიანთი შემოქმედების მანძილზე დაახლოებით 65 მილონი დოლარი მოიპოვეს. 

20 წლის შემდეგ ილუზიონის თეატრის დირექტორმა ჟორჟ მელიესმა ლუმიერების პირველ 

სეანსის შესახებ აღნიშნა:  

“ჩვენ პატარა ეკრანის წინ ვიმყოფებოდით, რომელიც “ჯადოსნური ფანრის” პროექციის 

დროს გამოყენებულ ეკრანს ჰგავდა. რამოდენიმე წამში მასზე უმოძრაო ფოტოსურათი გამოჩდა 

- ბელკურის მოედანი ლიონში. ცოტა გაკვირვებულმა ძლივს მოვასწარი ჩემს გვერდით მდგომი 

მაყურებლისთვის გადამელაპარაკა: - ამ პროქციისთვის შეგვაწუხეს? ამით ათი წელია 

დაკავებული ვარ. ვერ მოვასწარი ფრაზის დამთავრება, რომ ცხენები დაიძვრნენ ჩვენსკენ, მათ 

შემდეგი ეკიპაჟი მოყვათ შემდეგ გამვლელები და მთელ ქუჩაზე მოსიარულე ხალხი. ამ 

სანახაონის მნახველები გაშეშებული დავრჩით გაკვირვებისგან, უძლიერესი შთაბეჭდილებით”.20  

პირველი ფილმების მაყურებელი მიიზიდა ეკრანიდან  მოქმედების ფორმამ და ისინი   

მხედველობის გიპნოზურ მდგომარეობამდე მიიყვანა.  უმთავრესია,  რომ ლუმიერების 

წარმოდგენა იყო “ეკრანული შოუ” ყველასთვის და არა ოპტიკური სათამაშო ერთ ან 

რამოდენიმე ადამიანზე გათვლილი. გადაღებულმა  სიუჟეტმა “მატარებლის შემოსვლა” - მ 

მაყურებელი ნამდვილად ძლიერი ფსიქოლოგოური შიშის ქვეშ მოაქცია. ამ პროექცირებამ  

დარბაზში მყოფი ადამიანების  ისეთი ემოციური შედეგი მოოღო რომ მათ  ცნობიერებაში 

ეკრანზე მოქმედი გამოსახულება აღიბეჭდა ისე, რომ თითქოს  - სიბნელეში ეკრანის  სიღრმიდან 

სწრაფად მომავალი მატარებელი პირდაპირ მათკენ მოემართებოდა.  მაყურებლი ასეთმა 

ძლიერმა ემოციურმა მდგომარეობამ ისითი ფიზიკური მოქმედების ქვეშ მოაქცია, რის 

შედეგადაც ისინი ადგილიდან ხტებოდნენ და გაურკვევლობის ქვეშ მყოფნი ვერ 

ათვიცნობიერებდნენ “ეკრანულ შოუს’’ ეფექტს. ამ მომენტს, როდესაც მაყურებელს ავიწყდება 

ეკრანი და განიცდის მასში მოქმედებას – “მონაწილეობის ეფექტი” ჰქვია. რუსმა მწერალმა 

მაქსიმ გორკიმ  ამ ფილმის ნახვის შემდეგ აღნიშნა: [დანართი 12] 

 “. . . და უეცრად ყველაფერი ქრება და ეკრანიდან ისარივით მოჰქრის რკინიგზის 

მატარებელი პირდაპირ ჩვენსკენ – ფრთხილად!!! გვეჩვენება, რომ აი ეხლა შემოიქროლებს 

სიბნელეში სადაც ვზივართ და გადაგვაქცევს დაგლეჯილი ხორცის მასად და დამტვრეული 

ძვლების ხროვად, დაანგრევს, მტვრად აქცევს  ამ დარბაზს და მთელ შენობას. . . .“  21 

”მონაწილეობის ეფექტის” ისტორია სწორედ, რომ იმ დროიდან არსებობს, როდესაც  

მაყურებლისთვის ინფორმაციის მიღების აუცილებლობის არსი ეკრანული თუ ოპტიკური 

საშუალებების ბაზაზე წარმოიშვა. ეკრანიდან მიღებულმა შთაბეჭდილებებმა მაყურებლის 
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აზროვნებაში ახალი ფაზები წარმოშვა გაჩნდა ინტერესის ახალი ფორმები და  ეკრანულმა შოუმ 

მასიური სანახაობითი ფორმა მიიღო.  ჟორჟ სადული  აღნიშნავს:  

 „შეგრძნებები, რომლებიც წარმოიშვება ჩვენს შინაგან აღქმის ორგანოებში, არ მცირდება 

იმ მომენტში, როდესაც  წყდება მისი გაღიზიანება გარე ობიექტიდან. ჩვენი თვალი მიჩვეულია 

შეგრძნების დამახსოვრებას გარკვეული დროის შემდეგაც. ჩვენი თითი ინარჩუნებს შეგრძნებას 

იმ საგნის მიმართ, რომელსაც მხოლოდ წამიერად შეეხო“.22 

1896  წლის 4 მაისს რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში – ზაფხულის ბაღში სპექტაკლის შუა 

შესვენების დროს აჩვენეს.  რამოდენიმე დღეში  პირველი სეანსი მოსკოვშიც 

ჩატარდა.[დანართი13] 

1907 წელს სანქტ-პეტერბურგში გაიხსნა პირველი “ალექსანდრე დრანკოვის 

სინემატოგრაფის ატელიე”. ამ ატელიეში შექმნილი ფილმები იყიდებოდა მეტრაჟის მიხედვით. 

მაგალითად სიუჟეტი “ხედი მოსკოვზე და მოსკოვის კრემლი” 153 მეტრი  91 რუბლი და 80 კაპიკი 

ღირდა.23 

1896 წლის 16 ნოემბერი. თბილისის ქუჩებში გამოკრული სარეკლამო აბრები და 

იმდროინდელი გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ შაბათის გამოცემა საინტერესო ინფორმაციას 

იუწყებიან: 

 „სათავად-აზნაურო თეატრი დღეს, 16 ნოემბერს აჩვენებენ განთქმულს მთელს ევროპაში 

კინემატოგრაფს, ცხოველი ფოტოგრაფიული სურათები ლიუმიერისა. დასაწყისი  

8 საათზედ. ადგილების ფასი ძლიერ დაკლებულია“.24 

ამიერკავკასიაში პირველი კინოსეანსი გაიმართა, სათავადაზნაურო თეატრში, 

დღევანდელ გრიბოედოვის სახელობის რუსულ დრამატულ თეატრში, მისულმა საზოგადოებამ 

ახალი ხელოვნების სივრცეში 20 წუთი გაატარა სადაც ნაჩვენები იყო 40- მდე ფილმი.[დანართი 

14,15] 

ეკრანი მაყუებელზე გავლენას თავიდანვე დომინირებდა, მაგრამ მისი იდეოლოგიურად 

გამოყენება მოგვიანებით დაიწყო. ჯერ კიდევ ოქტომბრის რევოლუციამდე ლენინმა აღნიშნა, 

რომ:  

“როდესაც მასები აითვისებენ კინოს და როდესაც კინო იქნება ნამდვილი სოციალისტური 

კულტურის მქონე შემომქმედის ხელში, მაშინ ის წარმოდგება მასებისთვის, როგორც 

იდეოლოგიის მიწოდების უძლიერესი საშუალება. . . .” 25 

60 – იანი წლების საბჭოთა კინოს ჰქონდა ხასიათის გამოვლინება – ნაციონალური და 

იდეოლოგიური კინემატოგრაფის მწვერვალზე აყვანა. სერგეი კარა-მურზას განმარტავს: 
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“საბჭოთა ხალხის სულიერი და ფსიქოლოგიური კარკასის ნგრევისთვის მიმართული 

იყო ძლიერი კამპანია, ადამიანთა დემონტაჟი გააზრებულად, მიზანმიმართულად ძლიერი და 

დანაშაულებრივი პროცესი ტექნოლოგიების გამოყენებითაც ტარდებოდა გამოიყენებოდა 

საინფორმაციო - ფსიქოლოგიური საშუალება. . . “ 26 

მაყურებელზე ზეგავლენის შედეგად  ფსიქოლოგიური კარკასის ნგრევა, მიღებული 

საზოგადოების ფსიქიკაში დარეგისტრირებული იდეოლოგიის რეალიზაციის საშუალებას 

იძლევა, რაც მათზე მანიპულირების და ადვილად დამორჩილების უპირველესი იარაღია. 

საზოგადოების ინტერესის ფაზაში მოქცეული სწორედ გათვლილი ინფორმაცია აუცილებლად 

მიიღებს წარმატებულად გავრცელების  ფორმას, რომელიც  დაგეგმილ მიმართულებას 

თავიდანვე გათვალისწინებულ სივრცეში მოათავსებს. ამის მარტივი მაგალითია 1910 წელს   

ამერიკელი დამოუკიდებელი პროდიუსერის კარლ ლემლი-ს ხრიკი. „1909 წლის ბოლოს 

„ბაიოგრაფის“ გოგონა - ფლორენს ლორენსი, გაუჩინარდა კომპანიის სტუდიიდან. 1910 წლის 

მარტშისენტ ლუისის გაზეთებში გამოქვეყნდა ცნობა, რომ ის გაიტანა ტრამვაიმ, რამოდენიმე 

კვირაში პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ეს იყო ტყუილი, რომელიც მოიგონეს ლემლის 

მტრებმა, რადგან ლორენსი სწორედ მასთან გადავიდა სამუშაოდ. როგორც აღმოჩნდა მთელი 

ეს ისტორია ლემლიმ მოიფიქრა, თუმცა თავიდან ამას „ტრესტს“ აბრალებდა. მან დაიქირავა 

სხვა ჟურნალისტები, ლორენსზე რომ წერდნენ სტატიებს და მის თავგადასავალს ხშირად 

აბუქებდნენ. ამგვარად „გამოძერწა“ ლემლიმ პირველი “კინოვარსკვლავი“. . . „27 [დანართი 16] 

რამდენად შეიძლება ინფორმაციამ დამაჯერებელი სახე მიიღოს საზოგადოების 

ცხოვრებაში? გამომდინარე ლემლეს ხრიკისგან ადვილად დასაჯერებელია, რომ ინტერესის 

სფერო, რომელიც დაუჯერებელ ამბავს ეხება მეტად პოპულარობით სარგებლობს 

საზოგადოებაში. მოსმენილის დასტური უკვე დანახულის ხარჯზე მეტად ეფექტუს გავლენას 

ახდენს მაყურებელზე და მიზნობრივ იდეას საზოგგადოებაზე ზეგავლენის მეშვეობით 

აუცილებლად დაგეგმილ შედეგამდე მიიყვანს.  საინფორმაციო „ხრიკების“ გამოყენება 

შეიძლება იყოს, როგორც უვნებელი ასევე მავნებელიც, რისი მაგალითიც შეგვიძლია  1938 წელს 

მოვძებნოთ, მსახიობ ორსონ უეილის  რადიო სპექტაკლის კითხვის დროს მსმენელის მიერ 

მიღებული ინფორმაციის  მომხდარ შედეგებზე, რომელსაც მოგვიანებით განვიხილავთ.                                                 

მაყურებელზე ეკრანიდან გადმოცემული გამოსახულების ეფექტი და მისი ზეგავლენა 

შედეგია იმ ტრადიციული, ცნობილი ხელოვნებებისა, რომლებიც კინოხელოვნებამდე 

არსებობდა. კინოხელოვნებამ  ჩამოაყალიბა საკუთარი სისტემა ვიზუალური 

შესაძლებლობებისა საკუთარი ენის მეშვეობით. კინო ენის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ 
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მაშინ, როდესაც მაყურებელი მართავს დიალოგს ეკრანთან, ეკრანთან დიალოგის სურვილი   

მაშინ ჩნდება, როდესაც მაყურებელს აინტერესებს მაგალითად: რატომ აცვია გმირს ესეთი 

ფერის კოსტიუმი, რას ნიშნავს ეს კადრი, რატომ არ ჩანს ამ კადრში გმირის სახე, რას 

გადმოსცემს ეს მოქმედება, ეს ჟესტი,  წვიმა ან ქარი, ვინ დგას კადრის უკან და რის თქმას 

ცდილობს, რატომ არის ოთახი ასე მოწყობილი და უსაზღვროდ გაჩენილი მსგავსი შეკითხვები 

განსაზღვრავს დიალოგს ეკრანთან. როდესაც მაყურებელი  მისთვის გაჩენილი შეკითხვების  

პასუხს მიიღებს მაშინვე რაღაც იცვლება, ეკრანზე სანახაობა  ახალი აღმოჩენებით იხსნება, 

თუნდაც მას ეს ფილმი ან სიუჟეტი რამოდენიმეჯერ ჰქონდეს  ნანახი.  

თავის მხრივ  ეკრანი უამრავ შეკითხვას ბადებს, რომლის პასუხი  პარალელს ავლებს 

მაყურებლის ცხოვრების ან მისი ფანტაზიის  სხვადასხვა ეპიზოდებთან. ეკრანიდან აღმოჩენილი 

სიახლეები სწორედ, რომ გავლენის მატარებელია მაყურებელზე, რომელიც შესაძლოა მისთვის 

ცხოვრების წესად ან ცხოვრების ეპიზოდად იქცეს, როგორც მოხდა მაგალითად ფილმი 

„ტარზანის“ ეკრანიზაციის შემდეგ, ნაწილმა მაყურებელმა ხეებზე ცოცვა და ხტუნვა დაიწყო, 

რომელიც რამოდენიმე შემთხვევაში ტრამვითაც დასრულდა. 

 

კინოდან  ტელევიზიამდე  

კინო და ტელევიზია თავიანთი ეკრანული ტექნოლოგიების განვითარებით, ყოველი 

ადამიანის ოჯახში შეიჭრა და გავრცელდა, როგორც ყოველდღიური აუცილებლობის პირობა. 

ასე რომ “არქაული” ეკრანული შოუები, დიაფილმების ჩვენებები, რომლრბიც ძველი 

“ჯადოსნური ფანრის“ საშუალებით ხდებოდა, ეკრანის მრავალფეროვან სივრცეში დღესაც 

აგრძელებს საკუთარი  ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ეფექტებით ტელემაყურებლის ემოციების 

დაბყრობას. ტელევიზიის შექმნამ კინემატოგაფიის ისტორიაში შესამჩნევი კვალი დატოვა.  

1940 წლის მიწურულს ჰოლივუდში კინოწარმოების სისტემამ დაშლა დაიწყო. კავშირი 

გიგანტ კინოსტუდიებს და კინოგაქირავებების ქსელს შორის გაწყდა. ის მყარი ერთიანობა რაც 

იყო წარმოება-გაქირავების სისტემებს შორის და რაც კინოს გადაღებებისთვის ერთიან პროექტს 

წარმოადგენდა დასრულდა. ყოველივე ამას დაემატა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი 

ეკონომიური კრიზისი და მოგვიანებით ტელევიზიის შექმნა, რომელმაც თავიდანვე კონკურენცია 

გაუწია მას და მაყურებლის დიდი ყურადღება მიიპყრო.  

პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ჰოლივუდი მსოფლიო კინემატოგრაფიის ცენტრი 

გახდა, “ვარსკვლავები” უზარმაზარ ჰონორარებს იღებდნენ სამსახიობო ოსტატობაში. ასევე 

პრესის დიდმა ყურადღებამ ჰოლივუდი სკანდალური ისტორიების ცენტრად აქცია.  
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1924 წელს „ჰეიზის ოფისმა“ გამოსცა „ეთიკის კოდექსი“, რითიც უნდა ეხელმძღვანელა 

თითოეულ კინოკომპანიას. არ უნდა გაკეთებულიყო ისეთი კინოსურათი, რომელიც 

უარყოფითათ იმოქმედებდა მაყურებლის მორალზე, ქორინების და ოჯახის ინსტიტუტები 

ხელშეუხებლად ცხადდებოდა, ფილმებში არ უნდა ეჩვენებინათ სექსი და ჰიგიენა, არც 

ძალადობა და ცდუნება, მშობიარობა და ვენერიული დაავადებები, ვულგარულობა და 

უხამსობა, შიშველი სხეული  და ცეკვებიც კი, სადაც იყო საზოგადოებისათვის მიუღებელი 

მოძრაობები. . . 28 

კოდექსის თანახმად  იკრძალებოდა: 

1. სარწმუნოების არასერიოზულად მოხსენიება, საეკლესიო პირის როლის შესრულება - 

კომიკურ ან   უარყოფითი გმირად გამოყვანა. 

2. ნარკოტიკების მოხმარების კადრები და ალკოჰოლი - დაშვებული იყო მხოლოდ 

სიუჟეტით გამართლებული ეპიზოდის გავლენით. 

3. დანაშაულების გახსნის მეთოდების გამოყენება. მკვლელობის სცენები დადგმული 

უნდა ყოფილიყო ისე, რომ რეალურ ცხოვრებასთან პარალელის გავლება არ მომხდარიყო. 

4. სიშიშვლე, ემოციური, ვნებიანი ცეკვები,  კოცნა ეკრანზე 4 წამით მხოლოდ ფილმის 

კულმინაციის დროს იყო დაშვებული. 

5. ქორწინება და ოჯახის თემა წარმოადგენდა მაღალ ღირებულებებს, თავისუფალი 

ურთიერთობები  სიუჟეტის გათვალისწინებით უნდა გამოხატულიყო, როგორც უღირსი 

საქციელი. შერეული ქორწინების თემა იკრძალებოდა. 

6. ადამიანის სილუეტი, უმცირესობის ხსენება, სხვადასხვა ტიპის დაავადებების ხსენება 

დაუშვებელი იყო. 

7. უცენზურო სიტყვები და გამონათქვამები იკრძალებოდა. 

რას ემსახურებოდა ეს კოდექსი, ადამიანის უფლებების დაცვას თუ პირიქით? 

მაყურებელლის მავნე ზეგავლენიდან დაცვას თუ აკრძალულის ინტერესს აღვივებდა?  

რამდენად ექცევა მაყურებელი აკრძალული თემის გათავისების  მორჩილების  ქვეშ და 

რამდენად შესაძლოა აკრძალვამ დააკმაყოფილოს ადამიანის ინტერესი შეგვიძლია 

დავრწმუნდეთ იმ ფაქტით, რომ ჰეიზის ოფისის ეთიკის კოდექმა  დიდხანს ვერ იარსება და 

მაყურებელზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა, რაც შემდგომ  კადრებში დაშვებული 

მოქმედებების ინტერესით მაყურებლის რიცხვის მატებით აისახა. დროთა განმავლობაში 

დაიხვეწა და სრულყოფილად ჩამოყალიბდა მაყურებელზე ზეგავლინის დაცვის მიზნით 

გამოსახულების ეთიკის კანონები და ყველაზე ცნობილი, რომელიც ყოველდღიურად გვხვდება 
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სატელევიზიო ეკრანზე გადმოცემულის ინფორმაციის მიღების დასაშვებად ასაკობრივი ზღავის 

ნიშნულის ფორმით,12+, 16+ და ა.შ. 

ტელევიზიის შექმნას ისევე დიდი და ღრმა ისტორია აქვს, როგორც ფოტოგრაფიას და 

კინემატოგრაფიას. სიტყვა “ტელევიზია” ბერძნულად “შორი” (Tele) და ლათინურად “ხედვა” -ს 

(Vision) ნიშნავს, ტელევიზია ესეიგი -“შორი ხედვა”. როდესც ეს ფენომენი იქმნებოდა და მას 

სახელს ურჩევდნენ, სწორედ გათვალეს თავიდანვე მისი გლობალური მაშტაბურობა, მისი შორს 

გასული ფესვები და მომავალში მიმავალი ტექნოლოგია. “შორი ხედვა” ტელევიზიის მთავარი 

კონტექსტია, რომელიც მთელი შინაარსის და ძალაუფლების მატარებელია. კომერციული 

დატვირთვა ტელევიზიამ 1920 წლის მიწურულს მიიღო, ტელევიზორი სარეკლამო რგოლების, 

საინფორმაციო პროგრამის და გასართობი შოუების გადმომცემ კომფორტულ ნივთს ჰგავდა, 

ხოლო 1950 წლიდან ის საზოგადოების აზრის ფორმირების  ობიექტად იქცა.  

1936 წლის პირველ აგვისტოს, პირველად პირდაპირი ტრანსლიაციით  ბერლინის 

ოლიმპიადა გადაიცა. ბერლინში სპეციალურად მოწყობილ  ტელეოთახებში  (Telefunken)  

150 000 - მდე მაყურებელმა უყურა ოლიმპიადას.29 [დანართი 18, 19] 

ტელევიზიამ თავისი არსებობიდანვე დაიწყო უკვე კინემატოგრაფის გამოცდილების 

გზაზე კვალდაკვალ სვლა. ამ ახალ სფეროში უამრავი ცნობილი ადამიანი მივიდა კინოდან. 

ერთერთი პირველი ალფრედ ხიჩკოკიც იყო, რომელმაც შექმნა დეტექტიური ჟანრის 

სატელევიზიო სერიალი ,,ალფრედ ხიჩკოკი წარმოგიდგენთ“ სადაც,  როგორც თავისს ასევე 

სხვა რეჟისორთა ნამუშევრებსაც აჩვენებდა.30  

ტელევიზიის დაარსებას კინოხელოვნებაში ვარდნა არ მოუტანია, პირიქით 

კონკურენციის სახით მეტი სიახლე და ახალი სახელები წარმოიშვა. 1932 წელს BBC - ის 

ტელემაუწყებელს დაახლოებით 25 - დან 40  ათასამდე ტელემაყურებელი ჰყავდა. მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ 1947 წელს ამერიკაში თუ 180 ათასამდე ტელევიზორი არსებობდა, უკვე 

1953 წლისთვის ტელევიზორების რაოდენობამ 28 მილიონს გადააჭარბა. ამ დროისთვის 

ტელევიზორი ყოველ მეორე ოჯახს გააჩნდა.31 

ტელევიზორები თავდაპირველად გამოსახულების ხარისხით არ გამოირჩეოდა, არც 

ეკრანის სიდიდე აღწევდა ტელემაყურაბლისთვის მხედველობითი კომფორტის მწვერვალს, 

მაგრამ მასში გადმოცემულმა სატელევიზიო ჟანრის ფილმებმა, ინფორმაციამ და სხვადასხვა 

სახის პროგრამებმა  თავიდანვე მიაჯაჭვა ადამიანი სატელევიზიო ეკრანთან. 

პოპულარულმა თემებმა, რომლებიც 60 - იან წლებში უკვე ცნობილი იყო, სატელევიზიო 

სივრცეში ახალი სახე მიიღო. ყველაზე ცნობილი სატელევიზიო სერიალების თემებს 
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წარმოადგენდა: ლეგენდები, მისტიკა, საშინელებათა ჟანრი, FBI -ის აგენტთა დაუსრულებელი 

ბრძოლა განქსტერებთან და ასე შემდეგ. ამ თემების ღირსეული შთამომავლები ტექნიკის და 

ახალი სპეც ეფექტების განვითარებით  თანამედროვე სერიალებიში გადმოვიდნენ, როგორც 

,,საიდუმლო მასალები“, „დროის პატრული” და ა. შ. 

ასევე პოპულარობით სარგებლობდა პირდაპირი ძალადობის თემები. 1960 წელს ლოს-

ანჟელესის ცისფერ ეკრანებზე ნაჩვენები იყო: 144 მკვლელობა, 36 ძალადობა, 13 გატაცება, 12 

გაქცევა ციხიდან, 3 ლინჩი, 1 მასობრივი მკვლელობა.32  

ტელემაყურებლის ინტერესი ძალადობის თემების მიმართ, ძალზედ დიდ პრობლემას 

წარმოადგენს ძირითადად იმ ქვეყნებში, რომლებშიც პოლიტიკური და ეკონომიკური 

სტაბილურობა დარღვეულია. ტელევიზიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციების შედეგი  

ტელემაყურებლის ინტერესის სფეროს განსაზღვრავს, როდესაც მხედველობის არეში ხშირად 

ხვდება არასასურველი ინფორმაციის მიწოდება არასტაბილურობისა და დაუცველობის განცდა 

აქტიურდება. მსგავსი თემების სხვადასხვანაირ ფორმაში მიწოდების შედეგი, აუცილებლად 

არაჯანსაღ საზოგადოებას წარმოქმნის. საქართვლოს ტელევიზიამ 2012 წლის 18 სექტემბერს, 

ტელეკომპანიებმა „მაესტრო“, “TV-  9”,  „რუსთავი-2“ (რუსთავი -2 მხოლოდ დაბინდვა) 

გაავრცელეს ოპოზიციის მხრიდან მიწოდებული ციხეში მომხდარი თუ დადგმული 

ძალადობრივი ქმედების კადრები იმის მიზნით, რომ მოსახლეობას სცოდნოდა სიმართლე.  

ტელეკომპანიებს ააქვთ მსგავსი,  გადამოწმებული, კადრების გავრცელების უფლება 

მაუწყებლის ეთიკის დაცვის ნორმებში, რაც განსაზღვრავს კადრის სიმსხვილეს, წუთობრიობას, 

კადრში დეტალების დაბინდვას და ასე შემდეგ. ეს კანონი ამ შემთხვევაში დარღვეული იქნა. არ 

მოხდა გათვალისწინება ტელემაყურებლის ქვეცნობიერის მძაფრად დაზიანების და 

არასრულწლოვანთა მანიპულაციისგან. ამ შემთხვევაში მეტად სწორი შეხედულებაა, რომ ეს 

მოხდა დაგეგმილი მოცემულობით, რაც შემდგომმა პოლიტიკურმა ვითარებამ დაადასტურა. 

ფართო კვლევის და ექსპერიმენტის შედეგად ამერიკელმა მეცნიერმა და სოციოლოგმა 

ჯოანა კენტორმა დაადგინა, სხვადასხვა გამომწვევი შესაძლებლობა სატელევიზიო ეკრანთან 

ტელემაყურებლის მიმზიდველობისა ძალადობრივი კადრების მიმართ, განსაკუთრებით 

არასრულწლოვნებში.  

ჩატარებულ ექსპერიმენტში, მოხდა გამოკითხვა ძალადობრივი კადრების ნახვის შემდეგ, 

მისი ზემოქმედების დაფიქსირების მიზნით, რომლის დროს ასევე ისინჯებოდა გულისცემა, სიცხე 

და არტერიული წნევა, არსებობს სხვადასხვა მტკიცებულება, რომ ძალადობის ან მუქარის 

სცენის თუ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ   აქტიურად მძაფრდება განცდა, გულის პულსაცია და ხშირ 
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შემთხვევაში იცვლება არტერიული წნევა, როგორც მოზარდებში ასევე ზრდასრულებში.     

ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიიღო სრულწლოვანმა ინდივიდებმა ასევე 7- დან 17 წლამდე 

450-მა მოზარდმა. ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა: აღელვების განცდის სურვილი, 

რომელიც ემოციას ამძაფრებს - 13,1% - ში აღინიშნა აღელვება, 9,1%-ში  ემოციური აქტიურობა. 

აგრესიულად  ძალადობრივ სიტუაციაში ვირტუალურად მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა    

48%-მა, მათ აღნიშნეს, რომ ისინი ყოველთვის თანაუგრძნობენ მსხვერპლს.  45%-ს მოსწონთ 

აგრესორი.  59%-ს გმირობის სურვილი გაუჩნდათ  დადებით პოზიციაში, 39% -მა ეკრანზე 

ადამიანების ერთმანეთში ჩხუბის ყურების მოწონება აღნიშნა, 8,4% -ში  ძალადობრივი 

გამოსახულების ნახვისას აგრესიულობა დაფიქსირდა, 7,8% - ში დაუცველობის შეგრძნება.33                                                                                                                                      

ძალადობრივი კადრების ყურების სურვილის ერთერთი მიზეზი დაფიქსირდა,  

მოზარდებში მშობლებისგან ასეთი კადრების   ყურების იგნორირების გამო.  ძირითადად 

ძალადობრივი და აგრესიული გამოსახულების ყურების სურვილი საკუთარი ხასიათის შეცნობის 

მიზნით დაფიქსირდა  აგრესიის მქონე ინდივიდებში. კრიმინალური სამყაროს გარშემო 

ინფორმაციის მიღების სურვილი დაფიქსირდა  ინდივიდებში, რომელთა  სოციალური წრე 

განუყოფელ კავშირშია ასეთ ფაქტებთან. ასევე დაფიქსირდა თვით დამწყნარებლობა - 

გათავისუფლება შიშისგან და რეალური ცხოვრებისეული პრობლემებისგან. 

თვითკმაყოფილების ეფექტი ფიქსირდება ტელემაყურებელში მაგალითად ტელესერიალის 

ყურების დროს, რომელშიც შინაარსი ძალადობასთან კავშირშია და საბოლოოდ, უმეტეს 

შემთხვევაში  ბედნიერი და სამართლიანი დასასრულით მთავრდება, გენდერული ეფექტი - 

აგრესიის ეფექტის მსხვერპლი,  დაფიქსირდა მცირეწლოვან ტელემაყურებლებს გოგონებს და 

ბიჭებს შორის, გოგონებში დაუცველობის ფორმაში, ბიჭებში სიძლიერის გამოხატულებაში. 

ეკრანზე ძალადობრივი კადრების ყურების მიმართ ინტერესი მოზარდ ბიჭებში მეტად 

დაფიქსირდა ვიდრე გოგონებში - 21,0%  ბიჭები  და 12,4 % გოგონები.  ჯოანა კენტორის 

კვლევის მიხედვით ჩამოყალიბდა კლასიფიკაცია ძალადობრივი ფაქტების ამსახველი 

კადრების ინტერესის მიმართ და დაემთხვა ამერიკელი ფსიქოლოგის ჯეფრი გოლდშტეინის 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს, რომელიც ასევე ასახავს: ინდივიდის სუბიექტურ 

დახასიათებას, სადაც ინტერესს ძალადორივ თემებთან და აგრესიასთან  დაკავშირებით  უმეტეს 

შემთხვევაში აგრესიის მქონე მამაკაცები გამოხატავენ, რომელთა მოთხოვნა გაღიზიანება და 

მძაფრი შეგრძნებები შეიძლება განვიხილოთ საკუთარი ხასიათის ძიების პროცესში. ასევე 

ინდივიდები, რომლებშიც ინტერესს იწვევს აკრძალვა, ინდივიდები რომელთა სურვილია 

სამართლიანობის ზეიმი, ასევე რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ ემოციური სტაბილურობა 
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და დაიცვან  დისტანცია გამოსახულებას და საკუთარ თავს შორის. ხასიათის მართვის 

შემთხვევაში, ნერვიულობის და აღგზნებადობის რეგულაციის შემთხვევაში, ემოციების 

გამოხატვის შემთხვევაში.34                                                                                    

ძალადობრივი კადრები, რომლებიც ამაღლებს ტელემაყურებლის  მიმზიდველობას 

სატელევიზიო ეკრანთან შეიძლება დავახასიათოთ შემდეგი ეფექტების ზეგავლების  

საშუალებითაც,  ეს არის: მუსიკა, მონტაჟი, დეკორაცია, ამბის გაზვიადება, ჟანრი ფანტასტიკა, 

ამოცნობადი ან ამოუცნობი შედეგი, კეთილი დასასრული და სხვა.  

ძალადობრივი სცენები მაგალითად საბრძოლო ან კრიმინალური თამატიკა, მეტად 

მიმზიდველია ტელემაყურებლისთვის მისთვის ნაცნობ სიტუაციაში, როგორიც არის ისტორიული 

ჟანრი, რეალური ამბავი და სხვა. აგრესიული და ძალადობრივი თემები მოქმედებს რამოდენიმე 

ფორმით სხვადასხვა ხასიათის გამომხატველობაში, როგორც: ტელემაყურებლის 

ფსიქოლოგიურად მზადების პროცესი სხვადასხვა კრიზისულ სიტუაციებში,  თვითრეგულაციის 

ჩამოყალიბება სხვადასხვა შემთხვევაში,  მანიპულაცია შიშის ემოციაზე, საზოგადოების 

აგრესიული მოქმედება რეალურ ცხოვრებაში - როგორც დაშვებული მექანიზმის გამოყენების 

საშუალება ნებისმიერი პრობლემის მოგვარების დროს, სტიმულაცია მიმბაძველობის 

ინსტინქტის რეალიზებისთვის, გულგრილობა მსხვერპლის მიმართ, დაბალი ემოციურობა 

რეალურ ცხოვრებაში სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციებიში და ა. შ. ტელევიზიის ზეგავლენა 

ტელემაყურებლის ქვეცნობიერზე ნამდვილად დიდია, როგორც ავღნიშნეთ ასეთი მიდგომის 

შედეგი იგრძნობა საზოგადოების საქციელში, რომელიც ირეკვლება ქვეცნობიერში არსებული 

ინფორმაციის საფუძველზე. ტელემაყურებლის ცნობიერებაში მოხვედრილი ინფორმაცია არ 

შეიძლება იყოს თვითნებურ ფაზაში, ის აუცილებლად ხვდება ქვეცნობიერში და მოქმედებს 

აზროვნებაზე. 

ექსპერიმენტის მონაცემების საფუძველზე რათქმაუნდა გამონაკლისი ინდივიდების 

გარდა, ირკვევა, რომ გადმოცემული ტექსტის ფონზე ნატურალურ ძალადობის გამოსახულებას  

გააჩნია პირდაპირი ურთიერთობა, კავშირი სიამოვნების ემოციასთან აგრესორთან 

მიმართებაში, სადაც იხატება ძალა და უშიშრობა. 

საერთო კვლევების ფონზე ირკვევა, რომ ინდივიდები, რომლებიც ცხოვრებაში 

აგრესიული ხასიათის მატარებელი არიან  სწორედ ისეთ სატელევიზიო პროგრამებს ირჩევენ, 

რომლებიც სხვადასხვა სახის ძალადობას გადმოსცემენ, მათ ინტერესს გამოხატავს მომხდარი 

ძალადობრივი ამბის განხილვა, სიუჟეტი, ახალი ამბავი და სხვა. 
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ტელევიზია შეიჭრა ადამიოანის ცხოვრებაში, მაგრამ არა მხოლოდ ესეთი სახით. 1939 

წელს 10 მარტს  მოსკოვში პირველი ტელე ტრანსლიაცია ვლადიმერ შუხოვის მიერ 

კონსტრუირებული ანძიდან მოხდა.  

პირველ საინფორმაციო კადრებს XVIII ყრილობის გახსნა წარმოადგენდა. რუსეთში ამ 

პერიოდისთვის ტელევიზორების დეფიციტი იყო, მთლიანობაში მათი რაოდენობა 100 ძლივს 

აღწევდა.  საბჭოთა ტელევიზია აგრძელებდა ტრადიციულ, იდეოლოგიურ ზეგავლენას 

ტელემაყურებელზე სწორედ ისეთ კონტექსში, რომელიც ლენინმა საბჭოთა კინემატოგრაფიას 

„დაუპატენტა“.  იმდენად დიდი იყო საბჭოთა ტელევიზიით იდეოლოგიის დანერგვა, საბჭოთა 

ადამიანის ცნობიერების დაკანონება,  რომ საზოგადოების ქვეცნობიერში არსებული ასეთი 

საინფორმაციო დანალექი საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგაც იგრძნობოდა.35   

თბილისში 1956 წლის 30 დეკემბერს ამიერკავკასიაში პირველი სატელევიზიო ანძა 

ამუშავდა, რამოდენიმე დღეში გაზეთ ,,ახალგაზრდა კომუნისტში,, გამოქვეყნდა წერილი, 

რომელსაც მკითხველისთვის ტელე გადაცემების პრინციპები უნდა განემარტა.  

მოსკოვის, ლენინგრადის და კიევის შემდეგ სსრ კავშირში მე IV ტელევიზია ამოქმედდა. 

თბილისში სსრ წარმოების 1000 მდე ტელევიზორი შემოიტანეს, რომელიც იმ დროისთვის 

საკმაოდ ძვირი - 300 მანეთი ღირდა და დეფიციტს წარმოადგენდა. მაგრამ ამავე წლის 

ნოემბერში ტელევიზორი 2700 - ზე მეტ მომხმარებელს ჰქონდა. თავიდან კვირაში ერთხელ 

საცდელი გადაცემები ჩნდებოდა, მაგრამ 1961 წლიდან საქართველოს მაუწყებლობა 

ყოველდღიური გახდა.36[დანართი 20] საბჭოთა საქართველოს  მაუწყებლობა არ იყო  

გამონაკლისი სოციალუსტური იდეოლოგიის დანერგვისგან, მაგრამ იყო მაყურებლის  

ცნობიერების გაღრმავების მცდელობები. რამოდენიმე გადაცემა, რომელიც კულტურის 

სფეროში მაყურებლის ინტელექტის ამაღლებაზე ზრუნავდა და შეძლებისდაგვარად 

ცდილობდა საბჭოთა იდეოლოგიის გვერდით ავლას და წინააღმდეგობების მიუხედავად მაინც 

ახერხებდნენ ეთერში გასვლას, მაგალითად  სატელევიზიო გადაცემა „ილუზიონი“. 

ხელოვნების დარგებს შორის ჯაჭვური კავშირი - ფორმაცვალებადი სფეროა, რომელიც 

ადამიანისთვის ახალი გამოგონებების დონორია. სატელევიზიო ეკრანი სრულყოფილად ქმნის 

განსხვავებულ სივრცეს, რომელიც ტელემაყურებელს სხვადასხვა შეხედულებებს შეუმჩნევლად 

კარნახობს, მოცემულობის საშუალებით და მისი ძალაუფლების გამოყენებით. იმისთვის, რომ 

სატელევიზიო ეკრანზე საინტერესო, სრულყოფილი, სივრცობრივი გამოსახულება შეიქმნას, 

რომელიც  ტელემაყურებელს  საუკეთესო პროდუქტად მიეწოდება, მხოლოდ კომპოზიციის 

კანონების გამოყენება არ არის საკმარისი, გასათვალისწინებელია განსხვავებული გადაღების 
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მანერა, მონტაჟი ზუსტად განსაზღვრული კანონების დაცვის გამოყენებით, ხმოვანი სტრუქტურა  

და სხვადასხვა აუცილებელი პირობა. 
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თავი   II  

თანამედროვე ,   დამოუკიდებელი  ტელევიზიის  სტრუქტურა ,  წარმოება  და  

კრეატივი  

           

თანამედროვე საზოგადოებისთვის ტელვიზია ის ნათელი მოვლენაა, რომელიც 

წარმოადგენს კაცობრიობისთვის ინფორმაციის მიღების ერთერთ უძლიერეს გლობალურ 

საშუალებას. პოლიტიკური, კულტურული, სამეცნიერო - შემეცნებითი, საგანმანათლებლო და 

სხვა სფეროებით.  

სატელევიზიო სივრცის არსებობიდან დაახლოებით ნახევარ საუკუნეზე მეტი გავიდა, 

ტექნიკური განვითარების პროგრესირებით დღევანდელი მედიის ფორმები და ხარისხი 

დაუჯერებლად, მაგრამ რეალურად შეიცვალა. პირველი თანამგზავრის გაშვებიდან 

შესამჩნევლად გასულ დროში დღევანდელი ტელევიზია ტელემაყურებელს გამზადებულ 

ინფორმაციას აწვდის მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან, რაც ბადებს ახალ აზროვნებას, 

აყალიბებს ტელემაყურებელს და სატელევიზიო სივრცეს შორის ურთიერთობების ახალ 

ფორმებს. თანამედროვე ტელევიზიას გააჩნია უნარი მოახერხოს მომხმარებლის ცენტრალიზება 

სოციალურ-საგარანტიო ბლოკების, საზოგადოებრივი-პოლიტიკური, საინფორმაციო, 

კულტურული, მხატვრული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საბავშვო, სარეკლამო ბლოკების 

საშუალებით. თანამედროვე ტელევიზიამ პირდაპირი ეთერის საშუალებით მიაღწია 

კაცობრიობისთვის ზუსტი დროით მიეწოდებინა მომქმედი მოვლენა სამყაროს ნებისმიერი 

ადგილიდან, რაც გახდა პროფესიონალური კომფორტი მისი თანამედროვე სახის 

ჩამოყალიბებისთვის. 

სატელიტური ტელევიზიის მოქმედების დროის ათვლა 1969 წლის 20 ივლისიდან, 

სწორედ იმ მომენტიდან იწყება, როდესაც ადამიანმა პირველად მთვარეზე ფეხი დადგა. ამ 

მოვლენას დაახლოებით 530 მილიონი  ტელემაყურებელი ადევნებდა თვალს.1 დამტკიცდა, 

რომ სატელიტური თანამგზავრის საშუალებით შესაძლებელია ინფორმაციის მიწოდება 

მთვარიდან დედამიწის ნებისმიერ წერტილში. 

შესაძლებელი გახდა ასევე   გაკონტროლება, თუ რამდენი ტელემაყურებელი ჰყავს ამა 

თუ იმ სატელევიზიო არხს და გადაცემას,  ტელემაყურებლის რაოდენობის აღნიშვის შედეგით  

კი გამარტივდა მათზე დადებითი თუ უარყოფითი ზეგავლენის საუკეთესო ფორმების ძიება. 

არსებობს სხვადასხვა დაუდასტურებელი ვერსია, რომ ფაქტი ადამიანის მთვარეზე ყოფნისა 

მოხდა მოდელირებული დადგმის შედეგად, მაგრამ ფაქტი იმისა, რომ ტელემაყურებლის 
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რაოდენობამ ამ მოვლენის ნახვისას უზარმაზარ პროცენტულობას მიაღწია ნამდვილად 

რეალობაა. იყო თუ არა ეს ინფორმაცია,  კვლევა ტელემაყურებლის რაოდენობის დადგენის 

სატელიტური თანამგზავრის მეშვეობით, მისი მათზე ზეგავლენისთვის გამოყენების მიზნის 

ვარგისიანობისთვის და ნამდვილად იმყოფებოდა თუ არა ადამიანი მთვარეზე ამ შემთხვევაში ეს 

მნიშვნელოვანი აღარ არის, რადგან თავიდანვე უკვე დადასტურდა სატელიტური ტელევიზიის 

შესაძლებლობები ტელემაყურებლის სიმრავლის ათვლისთვის. თუ, როგორ გამოიყენება ასეთი 

შესაძლებლობა, ეს ორი წლით ადრე, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის 

სამინისტროს მრჩევლის სამეცნიერო დარგში (1967) ტომას რონას მოხსენებაში ჩანსა, 

რომელსაც მოგვიანებით  განვიხილავთ.2   

პირდაპირი ტრანსლიაციის დროს სატელევიზიო გამოსახულების დეკოდირებული 

მოწყობილობით გამართვის შემდეგ კადრი მაყურებლამდე მაინც რამოდენიმე წამის 

დაგვიანებით ფიქსირდებოდა, მაგრამ რამოდენიმე ათ წლეულში პროგრესი ისეთი 

წინსწრაფვით განვითარდა თითქოს მთელმა ეპოქამ წაიწია წინ. 70 წლებში სატელევიზიო 

თანამგზავრები ზომით ძალიან პატარა იყო, დღეს ისინი 5 – 7 ტონას იწონიან, ერთ თანამგზავრს  

შეუძლია დაიჭიროს 500-ზე მეტი არხი ერთდროულად. ასეთი თანამგზავრი  კოსმოსში 

დაახლოებით 300 - მდეა გაშვებული და მათ ერთდროულად  25 000 სატელევიზიო გადაცემის 

გადმოცემის უნარი გააჩნიათ.3  მედია სამყარო გამოსახულების ფორმას ყოველთვის 

აუმჟობესებს და ტელემაყურებელს ახალ ტექნოლოგიებს სთავაზობს, რომელიც აუცილებლად 

იქნება გამოყენებული მათზე მანიპულაციის მიზნით. არასწორი იქნება ტელევიზიის ზეგავლენა 

მხოლოდ უარყოფით ფორმაში რომ განვიხილოთ, მას შესაძლებლობა გავლენისა დადებითი 

ფორმითაც ახასიათენბს, პროცენტულობა რომელი უფრო მეტია უკვე ჩამოყალიბებულ და 

სატელევიზიო სივრცეზე დამოკიდებულ ტელემაყურებლებზე ფართო კვლევით იქნება 

შესაძლებელი. ტელევიზია, როგორც გლობალური სისტემა და  ფართო აუდიტორიისთვის 

ცხოვრების წესის მატარებელი ფენომენი ზემოქმედების შედეგზე.  შედეგი დადებითია  თუ 

უარყოფითი  ჩამოყალიბებულ სახეს უყალიბებს არა მხოლოდ ინდივიდს ან ჯგუფს, არამედ  

მთლიანად საზოგადოებას. თუ გადავხედავთ საქართველოს ტელევიზიის პროგრამულ წყობას, 

გადმოცემის მანერას, საინფორმაციო ბლოკებს 90 იანი წლებიდან, თავისუფლად 

დავრწმუნდებით თუ რა ღირებულებები შემცირდა და რომელი გაიზარდა ან დამკვიდრდა. 

ადამიანი რათქმაუნდა დროის თანხვედრით ვითარდება და მისი შეხედულებები იცვლება 

ღირებულებებთან ერთად, მაგრამ  მისი ხასიათის ჩამოყალიბებაში ყველაზე დიდ როლს 

ტელევიზია ასრულებს.  
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ორი სხვადასხვა ეპოქაში გადაღებული  სამეცნიერო ფილმი ექსპერიმენტი: „მე და 

სხვები“ 1971 წელი, რეჟისორი ფელიქს სობოლევი4  და „მე და სხვები“ 2010 წელი, რეჟისორი 

ვსევოლოდ ბროდსკი5 კარგი მაგალითია, რომ დავინახოთ თუ როგორ გავლენას ახდენს 

მანიპულაცია მომავალში.  

39 წლის სხვაობის შემდეგ, ადამიანის ყოფიერების უამრავი ცვლილებების და თაობების 

შეცვლის მიუხედავად, პირველი და მეორე ექსპერიმენტის მონაწილეების აზრი, შეხედულება და 

საქციელი, რომლებიც ექსპერიმენტატორისგან კონკრეტული ინფორმაციის მიწოდებით 

განიცდიან ზეგავლენას, ერთნაირი შედეგით მთავრდება, რაც ადასტურებს სწორედ, რომ 

ინფორმაციის წყაროდან, სატელევიზიო სივრციდან „შექმნილი საზოგადოების“ ღირებულებებს 

და შეხედულებას მკაფიოდ და სამუდამოდ დარეგისტრირებას ქვეცნობიერში. ესეიგი საბჭოთა 

ტელევიზიის იდეოლოგიური ფორმა, რომელიც თავიდანვე აყალიბებდა საბჭოთა ადამიანს, 

იმდენად შორს წავიდა  საზოგადოების მომავალში, რომ ტელემაყურებლებში 

დარეგისტრირებული ზეგავლენის  შედეგით გამოწვეული მოქმედება და შეხედულებები 

ფართოდ აისახა წლების შემდეგ პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთმანეთისგან განსხვავებულ  

ქვეყანაში, ერთი დიქტატორულში, მეორე კი დემოკრატიულში. საღი „ყოფიერების“ შემთხვავაში 

მითუმეტეს ქვეყნიდან, რომელშიც ჩაკეტილობის რეჟიმია იყო მეტად უნდა მომხდარიყო 

საზოგადოებაში და განსაკუთებით ახალ თაობაში აზროვნების თავისუფლების შედეგი, მაგრამ  

ეს ორი ექსპერიმენტი საუკეთესო მაგალითია საზოგადოებაზე ინფორმაციის ზეგავლენისა 

მომავალში შედეგის იმ ფორმით გამოვლინების, რომელიც ადრე მიღებულ დაგეგმილ 

ინფორმაციაში იმყოფება. ამ ფილმებში ჩატარებულ ექსპერიმენტს შემდეგ ქვეთავში  

დეტალურად განვიხილავთ. 

ტექნოლოგიური ნოვაციების ფონზე მომხმარებლის გაზრდილი ინტერესი ტელევიზიის 

მიმართ მეტად იკვეთება ტელევიზორების დიზაინის და გამოსახულების ხარისხის მიხედვით. ამ 

პროდუქტის გაყიდვების პროცენტულობა ძალზედ დიდია მისი ზომის, ფერის, ფორმის და 

გაუმჯობესებული შესაძლებლობების კომფორტული მახასიათებლების ხარჯზე. ძირითადად 

მომხმარებელი ტექნოლოგიური ნოვაციების შედეგებით გემოვნებიდან და ინტერიერის 

დიზაინის ტენდენციებიდან გამომდინარე სარგებლობს. ინტერესი იმ მიღწევების მიმართ, 

რომელიც სატელევიზიო სივრცის განვითარების ტენდენციებში მომწოდებლის მიზანს და 

ტელემაყურებლის ზეგავლენის მიზანს წარმოადგენს მომხმარებლისთვის ნაკლებად 

საინტერესოა. ეს შეიძლება ჩაითვალოს ტელემაყურებლის ბუნებრივ თვისებად, მაგრამ 

სატელევიზიო სივრცის, როგორც ტექნოლოგიურად ასევე ინფორმაციის მიწოდების ახალი 
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ფორმების  განვითარების პროცესით უფრო ღრმა დაინტერესების შემთხვევაში შესაძოა მისი 

ზეგავლენა ნაკლებად ეფექტური ყოფილიყო. ტელემაყურებლის ეს ბუნებრივი თვისება 

სწორედ, რომ მასზე ზეგავლინის დაშვების მთავარი ფორმულაა, რათქმაუნდა იმ ინდივიდების 

გარდა, რომლებსაც საკუთარი დამოუკიდებელი ხასიათის და თვისებების ხარჯზე, ქვეცნობიერში 

დამცავი მექანიზმის მყარი იმუნიტეტი გააჩნიათ, რომელიც კარგად ჩანს ფელიქს სობოლევის 

ერთერთ ექსპერიმენტში ბავშვებზე „ტკბილი და მარილიანი ფაფა“. რომელსაც მოგვიანებით 

განვიხილავთ. 

XXI საუკუნე შეიძლება ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების საუკუნედ ჩაითვალოს, 

პროდუქციის სწრაფი გაყიდვების შედეგად, რაც გამოწვეულია ხელმისაწვდომი ფასების 

რეგულაციით  და რეკლამების აქტივაციით. სამ განზომილებიანი გამოსახულების მიერ 

დამოკიდებულებას მაყურებელი თითქმის ორი საუკუნის პრაქტიკის ხარჯზე მომზადებული 

შეხვდა.  

1833 წელს ლონდონის სამეფო კოლეჯის პროფესორმა ინგლისელმა ფიზიკოსმა და 

მრავალი გამოგონებების ავტორმა ჩარლზ უიტსტონმა შექმნა სარკისებული სტერეოსკოპი, 

რომელიც   ფოკუსიდან გასულ ორ ნახატს, რომელსაც თვითონ ხატავდა,    ერთ მოცულობაში 

აჩვენებდა. 1844 წელს კი პირველი სტერეოსკოპული ფოტოაპარატი გამოვიდა.   

“სტერეოსკოპი” იმ დროს გმოიყენებოდა ოპტიკურ ხელსაწყოდ მოცულობით პატარა 

ფოტოგრაფიების დასათვალიერებლად. მისი გამოყენების პრინციპი განისაზღვრებოდა ფოტოს 

დასანახად, უფრო მოცულობით ფორმაში. ამ ეფექტის  მისაღწევად ორივე თვალისთვის ცალ 

მოცემული კომპოზიციისთვის ფოტოს გადაღება ცალკე ხდებოდა  თავიდანვე 

გათვალისწინებული სხვადასხვა მანძილებიდან, მაგალითად რა მანძილიც არსებობს ადამიანის 

სახეზე თვალებს შორის.6 [დანართი 21, 22] 

1922 წელს უკვე ცნობილი იყო სისტემა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს სამ 

განზომილებიანი გამოსახულების  პირველ ვერსიად.[დანართი 23, 24] პირველი 

სამგანზომილებიანი მუნჯი ფილმი “სიყვარულის ძალაუფლება“ ლოს - ანჟელესის 

კინოთეატრებში 1922 წლის 27 სექტემბერს წარსდგა, სადაც პირველად კინო სეანსის დროს 

მოხდა სპეციალური სტერეოსკოპიული სათვალის გამოყენება.7 ფილმმა ვერ მოიპოვა 

მასობრივი მოწონება. შესაძლოა მაყურებელი არ იყო ჯერ მზად სივრცობრივ სიღრმეში 

მოცულობითი გამოსახულების მისაღებად ან  სტერეოსკოპიული სათვალე დისკომფორტს 

წრმოადგენდა. 
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ავსტრალიელმა კინო რეჟისორმა ფილლიპ მორამ ბერლინის კინო არქივში  1936 წელს 

შექმნილი სამ განზომილებიანი ორი ფიმი აღმოაჩინა, რომლებიც 35 მმ – იან ფირზე იყო 

გადაგებული და მათი ხანგრძლიობა 30 წუთს შეადგენდა. ფილმები შექმნილი იყო კერძო 

სტუდიაში ნაცისტური გერმანიის პროპაგანდის მინისტრიეს იოსებ გებელსის დაკვეთით.8 

ტექნიკური სიახლე დაფიქსირდა და მიეცა განვითარების ეტაპს, რაც მომდევნო წლებში 

საკმაოდ გამომჟღავნდა სამგანზომილებიანი კინოს და ანიმაციის სფეროში. [დანართი 25, 26] 

როგორც ძველად ეკრანული შოუს დროს მოხვედრილი მაყურებელი, ასევე 

სტერეოსკოპიულ კინოშიც ის დიდი ემოციის ქვეშ ხვდება. დროთა განმავლობაში ტექნიკური 

განვითარების პროგრესირებით სამ განზომილებიანმა სისტემამ დაიბყრო სატელევიზიო 

ეკრანის სივრცე. 2009 წელს იაპონურმა სატელევიზიო არხმა BS11 -  მაუწყებლობამ 

გამოსახულება სამ განზომილებიანი პრინციპით დააფიქსირა. 2009 წლიდან სამ 

განზომილებიანი გამოსახულების გადმომცემი თანამგზავრი, გაშვებული იქნა ამერიკაში  და 

2010 წელს  აღმოსავლეთ ევროპაში და რუსეთში.  სამ განზომილებიანი სისიტემის პრინციპით 

გამოსახულების მიწოდება გათვალისწინებულია ორივე თვალისთვის ცალ ცალკე, როგორც 

სტერეოსკოპულ გამოსახულებაში. მაყურებლის მხედველობა  ერთდროულად დანახულ ორ 

სურათს ერთ მოცულობით კომპოზიციად აღიქვამს.  ასეთი თანამედროვე მოწყობილობა 

წარმოადგენს სტერეოსკოპიულ სამ განზომილებიან მონიტორს, ამ პროცესის 

თანამონაწილეობის  ენთუზიაზმი მომხმარებლებს შორის ნაკლებია  გამომდინარე ტექნიკური 

კომფორტის უქონლობის გამო ფერთან მიმართებაში. როდესაც სამ განზომილებიანი 

გამოსახულების სისტემით ტელემაყურებელი, მოცულობით გამოსახულებას ხედავს, მაშინ ხდება 

ორი ფერის – ლურჯის და წითლის ერთმანეთთან თანხვედრა, რაც რამოდენიმე ხანში 

გამოსახულების ყურების დროს თავის ტკივილს იწვევს. წითელი და ლურჯი ფერის ერთმანეთში 

თანხვედრით მივიღებთ მესამე ფერს – იასამნისფერს, თუ რამდენად დადებითად მოქმედებს ან 

თუ რამდენ ხანს შეუძლია ასეთი სიგნალის მიღება ადამიანის ქვეცნობიერს შეგვიძლია ფერთა 

კანონების გაცნობის შემდეგ განვიხილოთ შვეიცარიელი ფსიქოლოგის, ფერთა ტესტის 

შემქმნელის მაქს ლუშერის კვლევის საფუძველზე.9 როგორც უკვე ავღნიშნეთ ადამანის 

მხედველობის აპარატი - თვალი  მჭიდროდ არის ინტეგრირებული ტვინთან, სადაც ხდება 

ინფორმაციის გადამუშავება  მოცემულობის დეტალიზირება და ფერის სტრუქტურის შემუშავება. 

როდესაც ერთიდაიგივე ფერის საშუალებით   მხედველობის არეს მიწოდება სიგნალი 

ქვეცნობიერს რთულად უწევს მოცემულობის დეტალიზირება, ხდება გამოსახულების აღქმა 

მოწოდებული შინაარსით მაგრამ ქვეცნობიერის დაძაბული მუშაობის შედეგად წარმოიშვება 
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სხვადასხვა შეგრძნებები, როგორიცაა თავის ტკივილი, კორდინაციის შესუსტება და ასე შემდეგ. 

ასევე სამგანზომილებიანი გამოსახულების ეფექტი მაყურებელში ახალ შეგრძნებებს იწვევს, 

რომელიც ხელოვნურად შექმნილი, არარეალური სამყაროს აღქმის საშუალებას იძლევა. 

სამგანზომილებიანი მონიტორები სატელევიზიო სივრცეში შესაძლოა მედიის ახალი 

შესაძლებლობების და ტელემაყურებლის სატელევიზიო სივრცესთან მეტად დარეგისტრირების 

ფორმად ჩაითვალოს, მაგრამ მისი უარყოფითი გავლენა ადამიანის აღქმის ფაზაში და ახალი 

შეგრძნებების ჩამოყალიბება, გონების დაბინდვის რამოდენიმე ფაქტის დაფიქსირების შედეგად 

სამედიცინო თვალსაზრისით საუკეთესო ვარიანტად არ ჩაითვალა.   

ფრანგულმა საინფორმაციო პორტალმა „Lesnumeriques.com“ გამოაქვეყნა სტატისტიკა:  

33% - სამ განზომილებიან გამოსახულებას უპრობლემოდ უყურებს, 27%  - განიცდიან ზოგიერთი 

დისკომფორტს, 22%  - უჩივიან ჯანმრთელობის გაუარესებას, 7%    - აღნიშნავენ თავის ტკივილს, 

11%  - აღნიშნავენ, ჯამრთელობის გაუარესების სხვადასხვა  ნიშნებს.10 

დღეს უკვე თანამედროვე ტელევიზორები, რომლებსაც მოცულობითი ეკრანი 

სტერეოსკოპიული სათვალის გამოყენების გარეშე გააჩნიათ, ტელემაყურებლისთვის უფრო მეტ 

ინტერესს იწვევს. ავტოსტერეოსკოპიული სამ განზომილებიანი  მონიტორი წარმოადგენს 

სამგანზომილებიან გამოსახულებას თვალისთვის დამატებითი აქსესუარის გარეშე, როგორიცაა 

სტერეო სათვალე ან თავსაბურავი ვირტუალური რეალობისთვის.  

სატელევიზიო სივრცემ თავი მრავალი კუთხით წარმოაჩინა. ტელემაყურებლის 

ყურადღება სხვადასხვა პროდუქტის მეშვეობით მიიპყრო, შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ეს 

ფენომენი თავიდანვე კრეატიულ საფუძვლებზე დარეგისტრირდა და დროთა განმავლობაში 

გაზარდა, როგორც აუდიტორიის პროცენტულობა ასევე გააუმჯობესა ხარისხის მხარეც. 

თანამედროვე ტელევიზია იქცა ნიჭის და იდეების გამოვლინების და წარმოდგენის მთავარ 

ფუნქციად, სადაც სატელევიზიო სივრცეში მორგებული ნებისმიერი კრეატიული იდეა 

მაყურებლის დამოკიდებულების მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს.  

რამდენად პროდუქტიულად მოქმედებს  კრეატიული იდეა და  ახდენს ზეგავლენას 

ადამიანზე  დიდ ბრიტანეთის ერთერთმა სატელევიზიო არხმა ბოქსის მატჩის ჩემპიონატის  

პირდაპირი გადაცემის დროს დაფიქსირდა. ლონდონში იმ პერიოდში ტელევიზორების 

რაოდენობა 188 000 შეადგენდა, 1955 წლის 22 სექტემბერს ხუთშაბათს საღამოს დაახლოებით 

658 000 ტელემაყურებელი უყურებდა ბოქსის პირდაპირ ტრანსლიაციას, კომენტატორმა ჯეკ 

ჯეკსონმა პირველად შეწყვიტა მატჩის გადაცემა და შესვენება გამოაცხადა იმის გამო, რომ 
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პირველად პირდაპირი ჭრით რეკლამა უნდა გასულიყო.  პირდაპირი ტრანსლიაციის შეწყვეტა 

სატელევიზიო სივრცეში პირველად მოხდა სადაც ნაჩვენები იყო რამოდენიმე კათხა ლუდი.11 

კრეატიულად გადაწყვეტილი ლუდის და არა დიასახლისებისთვის სარეცხი 

საშუალებების რეკლამა სპორტული სანახაობის მიმდინარეობის დროს, როდესაც უმეტესი 

ტელემაყურებელი მამაკაცია, სწორი გადაწყვეტილება იყო. ტელემაყურებელი ყურადღებას მას 

აუცილებლად მიაპყრობდა  და  მოხვდებოდა წარმოდგენის, მიწოდებული პროდუქტის 

მოთხოვნილების სურვილის ზეგავლენის ქვეშ. იმ საღამოს ლუდის კომპანიამ შემოსავლის დიდი 

პროცენტულობით ისარგებლა. კრეატიული გადაწყვეტილებები თანამედროვე სატელევიზიო 

სივრცეს საკმაო გამოცდილების ფონზე მეტ პროფესიონალურ სახეს უქმნის, არა მარტო 

სარეკლამო არამედ ყველა ბლოკში, რომელიც ტელემაყურებლის ემოციაზე, ზეგავლენაზე და 

დამოკიდებულაზეა გათვლილი. კრეატივის გარეშე ტელევიზია თავის ფუნქციას თავიდანვე 

ამოწურავდა. დღეს რეკლამის წუთობრივი დრო დაახლოებით 5 წამიდან 30 წამამდე 

გრძელდება განსხვავებით პირველი სატელევიზიო რეკლამებისგან სადაც დეტალურად 

პროდუქციის გამოყენების წესები იყო აღწერილი და  10 წუთიდან 30 წუთამდეც გრძელდებოდა. 

ტელევიზიას ჩამოყალიბებული სტრუქტურა გააჩნია, რომელიც განიხილება, როგორც 

კულტურული ტექნოლოგიის ნაწილი.  

სატელევიზიო სივრცის კრეატიულობა ყველაზე ფართო მცნებით გამოიხატება მის 

მიმართ ისეთი გეგმარების შემუშავებით, რომელიც ტელემაყურებელს სატელევიზიო ეკრანთან 

მიაჯაჭვებს, მაგრამ კრეატიულად გადაწყვეტილი პროდუქტი სხვადასხვა პოზიციის 

მატარებელია. პოზიტიური ინფორმაცია რომელიც გადაწყვეტილია კრეარიული იდეით მეტად 

დადებითი და სასიამოვნო ფორმის მატარებელია მომხმარებლისთვის. ასევე კრეატიულად 

გადაწყვეტილი ზეგავლენა კი საზოგადოების მანიპულაციის შედეგების უარყოფით სახეს 

ასახავს.  

ამერიკელი  ფილოსოფოსის ნოამ ჰომსკის კვლევების შედეგები  და მოსაზრებები, დიდ 

საფუძველს იძლევა იმისა, რომ ერთერთი საშუალება, თავდაცვის ფორმა ინფორმაციების და 

განსაკუთრებით მასმედიის პროპაგანდული მანიპულაციის მატარებელი ზეგავლენისგან თავის 

დაცვის მიზნით წარმოადგენს განათლება, ინდივიდუალიზმი და აზროვნების თავისუფლება. 

სწორედ პოლიტიზირების საგნათ აცხადებს ჰომსკი ტელევიზიას, რომელსაც ამერიკის 

შეერთებული შტატები პოლიტიკური მანევრებისთვის, მოსახლეობის თვალის ახვევის 

პრინციპით სწორედ იყენებს. 
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ნოამ ჰომსკს თავის ნაშრომში „აუცილებელი ილუზია: აზროვნების მართვა 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში“12 მოჰყავს ირან-კონტრას13  საქმის მაგალითი, სადაც აღნიშნავს 

მედიის  დამოკიდებულებას ამ საქმის მიმართ, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების 

დამხმარეს  ცალმხრივი შედეგების  პრივილეგიით დარეგისტრირების ინსტრუმენტს. ხაზს უსვამს 

ამერიკული პრესის და ტელევიზიის გულგრილობას, მასმედიის და მთავრობის შეთქმულებას 

საზოგადოების წინააღმდეგ. როდესაც ამერიკის  პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის 

პრეზიდენტობის დროს, ამერიკის თვდაცვის სისტემიდან იარაღის მიყიდვა მოხდა ირანზე და 

მიღებული თანხით ფინანსდებოდა ნიკარაგუაში ერთერთი ორგანიზაცია სახელმიფოს 

წინააღმდეგ. ეს ყველაფერი პოლიტიკურ სირთულეებს წარმოადგენდა და არასასურველი 

შედეგის სახე მიიღო,  სატელევიზიო ეთერში პრეზიდენტის  ცრუ განცხადება გაშუქდა. მან 

განაცხადა, რომ ამის შესახებ არ იყო ინფორმირებული რასაც თოთხმეტი მაღალჩინოსნის 

დაპატიმრება მოჰყვა, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი გასპარ ვაინბერგერის, მაგრამ ოთხ 

წელიწადში გათავისუფლებული იყვნენ შემდეგი პრეზიდენტის - უფროსი ჯორჯ ბუშის მიერ, 

რომელიც ამ საქმის დროს ადმინისტრაციაში ვიცე პრეზიდენტის ადგილს იკავებდა.[დანართი 

27] 

მოხდა თუ არა საზოგადოების სწორი იმფორმირება ამ შემთხვევაში ადვილად გასაგებია, 

ტელემაყურებელმა მიიღო დაგეგმილი ინფორმაცია, რომ ქვეყნის პირველი პირი მოტყუებული 

იქნა და დამნაშავეები დაპატიმრებული, თუმცა პრეზიდენტის გარეშე საზოგადოებისთვის 

ცნობილია, რომ მსგავსი გადაწყვეტილერბები საბოტაჟს ნიშნავს, მაგრამ ეს ასე არ 

დაფიქსირებულა. საზოგადოების ყურადღების ქვეშ არც „დამნაშავეების“ გათავისუფლება იყო 

აქტუალური თემა, რადგან სახელმწიფოს მალე ახალი პრეზიდენტი ჰყავდა და ერაყის იარაღის 

მიყიდვის ფაქტმა და უამრავმა სხვა პოლიტიკურმა ქმედებამ, უკანა ფონზე გადაიწია სხვადასხვა 

არასაჭირო ინფორმაციების გადაფარვით. ტელემაყურებლის ასეთი მანიპულირება ცნობილ 

თეორემაზე ემყარება, მიწოდებული ინფორმაციის  სიმართლე პირველი,  სიმართლე მეორე და 

მესამე სიმართლე - სადაც ძნელი გასარკვევია სად არის ჭეშმარიტება.  

განვიხილოთ ნოამ ჰომსკის სხვადასხვა ავტორებისან შეკრებილი და ერთად 

ჩამოყალიბებული სატელევიზიო ეთერიდან მანიპულაციის 10 ყველაზე ძლიერი  ხერხი: 

1. ყურადღების გადატანა - საზოგადოების კონტროლის ძირითადი ელემენტია. ხალხის 

ყურადღების გადამისამართება პოლიტიკური და ეკონომიკური მმართველი წრეების მიერ, 

მნიშვნელოვანი საკითხების და გადაწყვეტილებების გადაფარვის მიზნით უწყვეტიინტენსივობით 

საინფორმაციო სივრცეში უმნიშვნელო შეტყობინებების გავრცელების საფუძველზე. ეს არის 
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ხერხი, რომ მოხდეს  საზოგადოებისთვის იმ შესაძლებლობების აცილება  მიიღონ 

მნიშვნელოვანი ცოდნა მეცნიერების, ეკონომიკის, ფსიქოლოგიის, ნეირობიოლოგიის და 

კიბერნეტიკის სფეროში. 

2. პრობლემის შექმნა და შემდეგ საზოგადოებისთვის შეთავაზება პრობლემის 

გადასაყვეტად - ამ მეთოდს ასევე  უწოდებენ "პრობლემა - რეაქცია - გადაწყვეტას." იქმნება 

პრობლემა, ერთგვარი "სიტუაცია", რომელიც გათვლილია პრინციპზე გარკვეული რეაქცია 

მოახდინოს მოსახლეობაზე ისე, რომ მათ თვითონ  მიიღონ საჭირო  ზომები, რომლებიც 

აუცილებელია და უკვე დაგეგმილია მმართველი წრეებისთვის. მაგალითად, დაიშვას 

ძალადობის ფაქტები ქალაქში, ან მოხდეს სისხლიანი თავდასხმების ორგანიზება იმისათვის, 

რომ საზოგადოებამ მოითხოვოს კანონების მიღება და უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, 

მკაცრი პოლიტიკის გატარება, მათ მიმართ ვინც არღვევს სამოქალაქო თავისუფლებას. ან 

შექმნას ეკონომიკური კრიზისი რომ შემდეგ იძულებული გახდეს მიიღოს საზოგადოების 

სოციალური დაცვის მექანიზმი,   როგორც აუცილებელი პირობა და შეკვეცოს სამოქალაქო 

სამსახურები. 

3. თანდათანობითი მიმართვის პროცესი - სხვადასხვა არაპოპულარული ზომების მიღწევის 

მიზნით თანდათანობით, დღითი დღე  ხდება მიმართვის, დოზირებითი პროპაგანდა. ასეთი 

გზით, შესაძლებელია რადიკალურად ახალი სოციალურ-ეკონომიკური პირობლემის 

წარმოქმნა, როგორიც გასული საუკუნის 80 და 90-იან წლებში დაფიქსირდა.  სახელმწიფო 

ფუნქციების  შემცირება, პრივატიზაცია, გაურკვევლობა, დაუცველობა, მასობრივი უმუშევრობა, 

ხელფასი, რომელიც უკვე არ უზრუნველყოფდა ღირსეულ ცხოვრებას.  ეს რომ ერთდროულად 

მომხდარიყო აუცილებლად რევოლუციას გამოიწვევდა. 

4. შესასრულებელის გადავადება (დაპირება) - კიდევ ერთი გზა  არაპოპულარული 

გადაწყვეტილებების წარმოადგენის, ისახება მიზანი, რომ დაგეგმილი მოცემულობა წარსდგეს, 

როგორც  "მტკივნეული და საჭირო თემა", საზოგადოებისთვის გამოსავალი მდგომარეობის 

იმედით  თანხმობის შედეგად  მიზნის მიღწევა   განხორციელებადია. ასეთი შეთანხმება ბევრად 

უფრო ადვილია, დროის მოგების მიზნით და დაპირების შესრულებით მომავალში ვიდრე 

არსებულ დროში. 

5. საზოგადოებასთან მიმართვა, პატარა ბავშვთან მიმართვის მეთოდით - პროპაგანდული 

წარმოდგენები განკუთვნილია ფართო საზოგადოებისათვის. ხშირად გამოიყენება ისეთი 

არგუმენტები, გმირები, სიტყვები და ტონი, თითქოს საუბრობენ სკოლის ასაკის ბავშვთან.  რაც 

უფრო აქტიურია  მსმენელის შეცდომაში შეყვანის მიზანი, მით უფრო ხშირად   გამოიყენება  
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სიტყვის შაბლონები. მაგალითად თუ ინდივიდს მიმართავენ ისევე როგორც 12 წლის ან ნაკლები 

წლოვანების ბავშვს,  პასუხი ან მიღების შედეგი  მიწოდებული ინფორმაციის მიმართინდივიდის 

ან საზოგადოების მხრიდან უმეტესი პროცენტულობით  არ იქნება კრიტიკული, რაც 

მცირეწლოვანთა რეაქციის ეფექტს ჰგავს.  

6. მეტი გავლენა ემოციებზე ვიდრე მიღებულის გააზრებაზე -  ემოციებზე ზეგავლენა 

კლასიკური მეთოდია, რომელიც ცდილობს დაბლოკოს  ადამიანის უნარი, რაციონალური 

ანალიზი და საბოლოოდ გახადოს კრიტიკულად მოაზროვნედ. მეორეს მხრივ, ემოციური 

ფაქტორის გამოყენება საშუალებას იძლევა გახსნას კარი ქვეცნობიერში, რომ ჩასახოს აზრები, 

ფიქრის, სურვილის, შიშის, გაფრთხილების, თანაგრძნობის და ასე შემდეგ ემოციები. 

7. საზოგადოების შენარჩუნება - მიღწევა იმისა, რომ საზოგადოება, ტელმელაყურებელი 

იყოს მუდმივი მომხმარებელი უნდა გახდეს უუნარო აღქმისა, შეცნობისა მათზე ზეგავლენის და 

მათი ნების გამოყენების პრინციპებს ვერ უნდა ხვდებოდეს. განათლების ხარისხი ასეთ 

შემთხვევაში გათვალისწინებულია სოციალური კლასის  ყველა წარმომადგენლისთვის 

თანაბრად. ზეგავლენის ბალანსის შენარჩუნების მიზნით. 

8. საზოგადოების აღფრთოვანება მიღებული შედეგებით - აზრის შთაგონება, რომელსაც 

ახასიათებს მოდის, ვულგარულობის, ნაკლებად მცოდნეობის, ცხოვრების პრობლემეის 

იგნორირების და უხეშობის ელემენტები.  

9. საკუთარი დანაშაულის გრძნობის გაძლიერება - ინდივიდის იძულება საკუთარი თავის 

დადანაშაულების მიზნით, პრობლემების მოუგვარებლობა, რომელიც იკვეთება არასაკმარისი 

ძალისხმევის შეგრძნებით და  გონებრივი შესაძლებლობებით განათლების საფუძველზე. 

შედეგად ასეთი მანიპულაციისა ინდივიდი იწუყებს თვითგანადგურებას, საკუთარი თავის 

წარუმატებლობაში დადანაშაულებით და ხვდება დათრგუნულ და უმოქმედო მდგომარეობაში.  

მიზანმიმართული ზეგავლენა ამ შემთხვევაში თავიდან იცილებს „რევოლუციონერს“, რომელიც 

საკუთარი ყოფიერების დასაცავად უუნარო ხდება. 

10. ადამიანებზე მეტი ინფორმაციის ცოდნა, ვიდრე თვითონ იცნობენ საკუთარ თავს  - 

უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში, სამეცნიერო სფეროს წარმატებულმა მიღწევებმა 

გამოიწვია  ადამიანის ფორმირების შეცნობის  გაფართოებული  შედეგები, რომელიც 

მმართველი კლასის მიერ გამოიყენება. ბიოლოგიის, ნეირობიოლოგიის და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის  წყალობით "სისტემამ" მიიღო ცოდნა ადამიანის კარგად შეცნობისა, როგორც 

ფიზიოლოგიაში ასევე ფსიქოლოგიაში.   შესაძლებელი გახდა ადამიანის შეცნობა უფრო მეტად 
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ვიდრე  მან იცის საკუთარ თავზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხშირ შემთხვევაში სისტემას აქვს მეტი 

ძალაუფლება და უფრო მეტი კონტროლი ადამიანზე.14 

ათივე ხერხი თანამედროვე ტელევიზიაში მეტად დახვეწილი სახით გამოიყენება, 

რომელიც თანამედროვე ტელემაყურებელზე დიდი ზეგავლენით სარგებლობს ვიდრე ადრე. 

მისი ფორმების ძირითადი სახე არ შეცვლილა, მაგრამ ათივე ხერხს დაემატა კრეატიულობის 

ისეთი ფორმები, რომელიც  ეხმარება დაგეგმილ ინფორმაციას სახოგადოების წყობაში მეტი 

შედეგიანი ხასიათით იარსებოს. სწორედ მესამე ხერხის ერთდროულობამ გამოიწვია 90 იან 

წლებიდან საქართველოში პოლიტიკურ ეკონომიური ვარდნა, კრიზისი, არეულობა, საომარი 

ვითარებები და რევულუცია. მეოთხე ხერხის გამოყენება, მთავრობისგან  შეთანხმების 

გადავადების, დაპირების პრინციპი  უკანასკნელ წლებიში საქართველოში სამაგალითოა, სადაც 

უდიდესი როლი სწორედ ტელევიზიამ და საინფორმაციო საშუალებებმა შეასრულა. 

საქართველოს სატელევიზიო სივრცე თანამედროვე ეპოქაში აქტიურად იყენებს   მეშვიდე ხერხს 

საზოგადოების შენარჩუნების მიზნით განათლების ნაკლებად აქტიურობის ხარჯზე, სწორედ 

სოციალური კლასის თანაბრობის პრინციპით, რაც გამოიხატება იაფფასიანი საპნის ოპერების 

მრავალფეროვნებით დატვირთული დღის სატელევიზიო ბადით.  

თანამედროვე ტელევიზიის სტრუქტურა, წარმოება და კრეატივი უკვე არსებული 

შესაძლებლობების პრინციპებს ემყარება. აპრობირებული ფორმები სატელევიზიო სივრცისთვის 

თანამედროვე წყობის მყარი ბერკეტია. რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს არა 

სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაკვეთით, როგორც სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება, არამედ 

საზოგადოების ინტელექტის ამაღლების მიზნით, სწორედ იმ მიზნით რისთვისაც შეიქმნა 

ტელევიზია.  

 

სტრუქტურა  და  ვიზუალიზაცია    

სატელევიზიო სივრცის სტრუქტურა და ვიზუალიზმი ერთმანეთთან კავშირით,  

მოწოდებული ინფორმაციის ფორმას  ქმნის. უკვე სტრუქტურულად აწყობილი და ვიზუალურად 

შეფუთული მოცემულობა ტელემაყურებლისთვის მზა პროდუქტი ხდება, რომელიც 

მაკავშირებელია ტელე სივრცეს და ტელემაყურებლის  შორის.  

სატელევიზიო სივრცის მრავალი პროგრამული არხების რეიტინგული თანმიმდევრობის 

ერთ - ერთ პირობას  სწორედ სტრუქტურულ ვიზუალური მხარე  განსაზღვრავს, სადაც არჩევანი 

ტელემაყურებლის ინტერესის და გემოვნების ხარჯზე ხდება. სატელევიზიო გადაცემის ჟანრიდან 

გამომდინარე, კადრების ცვლა დაახლოებით 2 დან 5 წამში ერთხელ იცვლება, რაც ძალიან 
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სწრაფ მონტაჟურ კადრს (ეპიზოდს)  ქმნის, მაგრამ ტელემაყურებლის თვალი ჩვეულებრივად 

აღიქვამს და აანალიზებს დანახულს ისე, რომ ვერც ხვდება თუ რამდენჯერ იცვლება მის წინ 

მოქმედების ადგილი და გამოსახულების სიმსხვილე.  

ვიზუალურ-კულტურული ძიება ახალი საერთაშორისო მიმართულებაა, რომლის 

შედეგად კომუნიკაციის ახალი ფორმები ყალიბდება წარმოქმნილი ფილოსოფიის, 

კულტუროლოგიის, ესთეტიკის, ხელოვნებათმცოდნეობის, სპეციფიური თანამედროვე 

კულტურის და  ვიზუალურ გამომსახველობითი კულტურის უპირატესობით. თანამედროვე 

ვიზუალური კულტურა  უამრავ სხვადასხვა გამომსახველობითობას და საკუთარ “იდეოლოგიას” 

განსაზღვრავს. სამეცნიერო შეხედულებით  თანამედროვე მეთოდით მიდგომა ვიზუალური და 

კულტურული ხელოვნების კვლევებში,  პროდუქტიულ თანამშრომლობას მოიტანს 

სატელევიზიო ეკრანს და ტელემაყურებელს შორის. ვიზუალური სტრუქტურა მთავარი 

პრინციპია, როგორც კინემატოგრაფიაში ასევე ტელევიზიაში. მისი ძირითადი კომპონენტები 

სივრცე, პროპორცია,  ფორმა, ფერი, ტონირება, ხმოვანი სტრუქტურა, მოქმედება და რიტმია. 

კომპოზიციის ჟანრობრივი გადაწყვეტა და შემდგომი სწორედ დამუშავება, რაც მონტაჟს და 

ხმოვან სტრუქტურას მოითხოვს ვიზუალურ მასალას სატელევიზიო სივრცის იმ აუცილებელ 

პროდუქტად აქცევს, რომელზეც დამოკიდებულია ტელემაყურებლის ძირითადი ყურადღება და 

შემდგარი დიალოგის მომავალში გაგრძელება. სტრუქტურული მიმდევრობა და ვიზუალურად 

გამართული პროცესი წარმოდგენილ მოცემულობას სრულყოფილ სახეს აძლევს. 

თავდაპირველად დანახულის  ელემენტები სწორედ, რომ ტელემაყურებლის მიმზდვის 

პირველი საშუალებაა. 

გრაფიკა - დიზაინერის მიერ შექმნილი გადაცემის ქუდი ტელემაყურებლის 

მხედველობის არეში პირველი ხვდება,  მოცემული გადაცემის თუ პროგრამის დაწყების წინ და 

ინტერესი  მოცემულობაზე სწორედ გრაფიკული შემოქმედების ხარჯზე ისახება.  

კომპოზიცია - სატელევიზიო სივრცის მთავარი ვიზუალური მხარე დამოკიდებულია 

კომპოზიციის წყობაზე, მისი სწორედ განაწილებაზე და კანონის ზუსტ დაცვაზე, რომ არ მოხდეს 

კადრის პროპორციულობის დარღვევა, რაც ტელემაყურებლის ცნობიერებაში  დანახული  

მოცემულობის არღქმა  გაურკვეველ და უარყოფით შეტყობინებად დაფიქსირდება.  

ხმოვანი სტრუქტურა - ადამიანის ყური თავიდანვე მიჩვეულია ხმოვანი ინფორმაციის 

მიღებას და გატარებას ისეთ ფაზაში რომელიც მეხსიერებაში მუდმუვად რჩება. ბგერამ, მუსიკამ, 

სხვადასხვა ხმოვანებამ  შესაძლებელია მას სხვადასხვა ასოციასიის განცდა შუქმნას. ასევე 
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ადამიანის ფსიქიკაში დარეგისტრირებული ხმოვანება გამოსახულიების დანახვამდე, 

კონკრეტული გადაცემის დაწყების სიგნალს აწვდის.  

სტუდიის დიზაინი - ნებისმიერი სატელევიზიო ბლოკის ვიზუალურ სახეს და 

ტელემაყურებლისთვის განწყობას გადაცემის მიმართ წარმოადგენს სტუდიის დიზაინი, 

რომელზეც დიზაინერთა ჯგუფი გადაცემის შინაარსიდან და  ტელემაყურებლისთვის მისაღები 

ფორმების გათვალისწინებით კვლევის შედეგებით იმუშავებს.  თუ როგორი სივრცე უნდა 

შეიქმნას ამა თუ იმ სტუდიაში, არხის ლოგოს კომპოზიციის ფორმა, არხის შინაარსს  და 

მიზნობრივ ფერთა შეხამებას უნდა პასუხობდეს. 

აღჭურვილობა - თანამედროვე ტელევიზია  სწორედ რომ მის აღჭურვილობაზეა 

დამოკიდებული. მსოფლიოს ერთი კუთხიდან დროის თანხვედრით სატელევიზიო სტუდიაში 

გადმოცემული ამბები თანამედროვე აღჭურვილობის აუცილებლობას  მოითხოვს. 

გამოსახულების ხარისხი და სწრაფად მოწოდებული ინფორმაცია არხზე ტელემაყურებლის 

მიზიდვის   გარანტია, ტელემაყურებელი  აუცილებლად შეარჩევს სწორედ იმ არხს, რომელიც 

ტექნიკური ნოვაციის ფორმატში მუშაობს. ტელევიზიის აღჭურვილობა ითვლება იმ ერთერთ 

აუცილებელ პირობად, რომელიც მომხმარებლის სატელევიზიო სივრცესთან 

დარეგისტრირების ერთერთი საშუალებაა.  

წამყვანის ვიზუალიზმი – გადაცემის წამყვანის, ტელეჟურნალისტის ვიზუალური მხარე, 

რაც ტელევიზიის სტანდარტიდან გამომდინარე ჩაცმულობით, ვარცხნილობით და  

დამაჯერებლობის პირობაა.  დადგენილი ფორმა არხის, ქვეყნის იმიჯს და მაყურებელთან მის 

დამოკიდებულებას განსაზღვრავს. გადაცემის წამყვანის  ვიზუალური ფორმა, შელამაზებით 

(„მაკიაჟით“) და ჩაცმულობით ვლინდება, მაგალითად როგორიც  ჩრდილოეთ კორეის 

ნაციონალური არხის სტილისტიკაშია, რაც ქვეყნის პოლიტიკური რეჟიმის სახეს წარმოადგენს. 

თემა - სატელევიზიო სივრცეში წარმოდგენილი თემა განსაზღვრავს მომხმარებლის 

ინტერესს. თუ რამდენად საინტერესოდ წარმოდგება თემა სატელევიზიო ანონსში იმდენად 

მიიზიდავს ტელემაყურებელს ეკრანთან. სწორი მიმართებით ტელევიზია უინტერესო თემას 

საინტერესო ფორმით წარმოადგენს სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით. მაგალითად: 

სპეციალური ინფორმაცია, ახალი დეტალები და ასე შემდეგ. თემის აქტივაციისთვის 

გამოიყენება კითხვითი ფორმაც – რა მოხდა დღეს? რა აღმოჩენა გაკეთდა და ასე შემდეგ. 

კითხვითი ფორმა მაყურებელს პასუხის მოლოდინის რეჟიმში აგდებს. 

ამბავი - ახალი ამბების აუცილებელი პირობაა, რომელიც საიფორმაციო არხის მთავარი 

კრიტერიუმია. 
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ჟურნალისტი - ტელეჟურნალისტი ინფორმაციის მომწოდებელია და წარმოადგენს 

სიტუაციას წინასწარ მომზადებული მასალის სახით, ასევე პირდაპირ ეთერში სპეციალურად 

შერჩეული ან მოქმედების ვითარებიდან გამომდინარე ობიექტიდან. პირდაპირი ეთერის დროს 

გასათვალისწინებელია მეტყველების მისაღები ფორმები, ყოველი ტელემაყურებლის 

ინდივიდუალურად გააზრების, ამბის სწორედ აღქმის და გაგების საფუძველზე. წარმატებული 

ტელეჟურნალისტის სტატუსით ცნობილია ამერიკელი ტელე წამყვანი ოპრა უინფრი მისი 

მიდგომა ტელემაყურებლის მიმართ განისაზღვრებოდა საზოგადოების ინტერესის დაცვით. 

“ოპრა უინფრის ტოკშოუ” ტელემაყურებლის დიდი პროცენტულობით სარგებლობდა, როგორც 

ამერიკაში ასევე სხვადასხვა ქვეყნებში. თავისი პროფესიონალური სატელევიზიო საქმიანობის 

საფუძველზე ტელემაყურებლის სიმპათიის გარდა, მისმა შემოსავალმა დაახლოებით 2, 7 

მილიარდს მიაღწია. 

გადმოცემის მანერა - სატელევიზიო სივრცე, როგორც კომუნიკატორი 

ტელემაყურებელთან დიალოგის დროს წამყვანი  უფლების მატარებელია. ნებისმიერი 

ინფორმაციის მოწოდებისას გადმოცემისა  მანერა აუცილებელ პირობას მოითხოვს, რომელიც 

დაცული უნდა იყოს ტელევიზიის ეთიკის ნორმების  გათვალისწინებით სხვადასხვა თაობის 

მაყურებელზე.   

მეტყველება - კომუნიკაციის პირველი ფორმა მიზნობრივად გამართლებული იქნება ენის 

- მეტყველების, ჟესტიკულაციის შედეგად, შემდგომში საზოგადოების ქმედების იმიტირების 

ხარჯზე. მხოლოდ შემდეგ ყოველივე ამას ემატება სიმბოლიზმი და სხვა. მეტყველების ფორმამ 

ადვილად შეიძლება ენის კულტურაზე იმოქმოდეს, საქართველოს ტელევიზიის მიერ 

ტელემაყურებელს არა ერთხელ მიეწოდა მეტყველების საშუალებით ენის დამახინჯებული 

ფორმა, რომელიც დამკვიდრების საშიშროებას ასახავს სხვადასხვა ასაკის მაყურებელში. 

სატელევიზიო სივრციდან მეტყველების წარმატება დამოკიდებულია ასევე ინტონაციაზე და ხმის 

ტემბრზე, რომელიც ჟღერადობის საფუძველზე იზიდავს მაყურებელს სატელევიზიო ეკრანთან. 

საუკეთესო მაგალითია ხმის ტემბრის მქონე  ბრიტანელი სპორტული სანახაობების 

გამომცხადებელი მაიკლ ბაფერი, რომელიც ამ სფეროში მსოფლიოში საუკეთესო 

პროფესიონალად ითვლებოდა  ხმის ტემბრიდან გამომდინარე. სპორტულ მატჩებზე  

რომელსაც ბაფერი წარადგენდა  საზოგადოება სანახაობაზე დასასწრებად მეტად ატიური იყო. 

მისი ხმის ტემბრი და ინტონაცია იზიდავდა ხალხს, მაიკლ ბაფერის შემოსავალმა 400 მილიონს 

მიაღწია.   
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მიმიკა - სწორედ განსაზღვრული მიმართვის ფორმა აუდიტორის მიმართ, 

საინფორმაციო კომუნიკაციის ძირითადი მაჩვენებელია და ინფორმაციის გავრცელების 

საუკეთესო საშუალება.  

მონტაჟი - კადრის მონტაჟურ წყობაზე დამოკიდებულია მთლიანი სატელევიზიო სივრცე, 

სადაც სხვადასხვა ხედების საშუალებით შესაძლებელია ტელემაყურებლის მანიპულირება, 

დაძაბულობის მოხსნა ან პირიქით მომხდარი ამბის  პროვოციერებაც. სტუდიური და პირდაპირი 

ეთერის მონტაჟი დამოკიდებულია ტელე - რეჟისორის პროფესიონალიზმზე, რომელიც 

ექვემდებარება  ტელე-ოპერატორების მიერ დროის თანხვედრაში მოწოდებული სხვადასხვა 

ხედის მქონე კადრების  საუკეთესო ვარიანტის გადაცემის პრინციპს.  სწორედ მონტაჟის 

ფორმები განსაზღვრავს ტელეაყურებლისთვის  ვიზუალური მხარის მიღებისას ემოციურ - 

ფსიქოლოგიური მდგომარეობას  და მახსოვრობის ფაზაში კადრების დარეგისტრირებას. 

რიტმი - სატელევიზიო სივრცეში შეგვიძლია განვსაზღვროთ, როგორც გადმოცემული 

გამოსახულების, ასევე ცხოვრების თანხვედრის რიტმის ფაზაში. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა 

შეცვალა ადამიანის დამოკიდებულება  დროის და მანძილის აღქმაში. ის მეტად სწრაფად 

აღიქვამს და აანალიზებს სიტუაციას და მოწოდებულ ინფორმაციას ვიდრე ადრინდელ დროში.  

ვიდეო მონტაჟის რიტმის ფორმები სწორედ ადამიანის ახალმა, ინფორმაციის სწრაფად აღქმამ 

გამოიწვია. ინფორმაციის ტექსტის გადმოცემის რიტმიც  ტელემაყურებლის სწრაფად გააზრების 

ტემპს მოერგო. დროის თანხვედრით სხვადასხვა ქვეყნის მოვლენების გადმოცემის საშუალებამ  

ტელემაყურებელი ცხოვრების ახალ რიტმში ჩააყენა, სადაც გააზრება ქვეცნობიერის 

დატვირტვის ფონზე ხდება. დღის განმავლობაში მოწოდებული სხვადასხვა ინფორმაცია 

ტელემაყურებლის აზროვნებაში მოხვედრის შემდეგ ცენზურას განიცდის, მაგრამ ზოგ 

შემთხვევაში სწრაფი რიტმის გამო უსარგებლო ინფორმაცია ცენზურის გარეშე ან მაინც ილექება 

ქვეცნობიერში, სადაც წაშლის მექანიზმი არ არსებობს ან  მთლიან ინფორმაციასთან ერთად 

იბლოკება, გადის მახსოვრობის არედან. ინფორმაციის მიღების ასეთი რიტმი 

აუცილებლადშეცვლის ადამიანების მონაცემებს აზროვნების მიმართებაში, რომელიც უკვე 

იგრძნობა, მაგალითად თუ მეოცე საუკუნის თაობის  ყოველდღიურ ყოფიერებაში აღქმის უნარის 

რიტმი აგებული იყო ეპოქისთვის დამახასიათებელი რიტმისა დღეს გაორმაგდა, ისევე როგორვ 

განვითარდა ავტომობილების სიჩქარე.  

თანამედროვე ადამიანი ტელევიზიიდან და ინტერნეტ სივრციდან მოწოდებულ 

იმფორმაციას იმდენი რაოდენობით და ისეთი სისწრაფით იღებს, რომ მისი აღქმის და 

მახსოვრობის ფაზების შესაძლებლობები გაიზარდა. 90 იან წლებში ასეთი ადამიანების მქონე 
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აზროვნებას დაერქვა სახელი „Клиповое мышление“15, - ადაპტაციის მექანიზმი აზროვნებაში 

სწრაფ დროში მოკლე შეტყობინებებით მიღებული ინფორმაციისთვის - როგორც 

თანამედროვეობის ფენომენი, (ქართულ ლექსიკონში ამ სიტყვის შესატყვისი ჯერჯერობით არ 

არსებობს) თუ ვიფიქტებთ, რომ ადამიანის შესაძლებლობები უსაზღვროა, ამ შემთხვევაში 

შედეგი ძირითადად დადებითი იქნება თუ არა მაშინ უუნარობას, შენელებულ ტემპს და 

გაანალიზების უნარის დაქვეითებას გამოიწვევს, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ ინტერნეტ-

ტელევიზიის ვირუსით გამოწვეული განუკურნებელი ინფორმაციული „დაავადება“.  

ამ ფენომენზე კვლევები ჯერჯერობით არ ჩატარებულა მისი დამკვიდრების დროის 

სიმცირის გამო, ამიტომ მსჯელობა ჯერჯერობით ადრეა. 

მიწვეული სტუმრები – ტოკშოუ, სატელევიზიო შოუ, სპეციალური გადაცემები სტუდიაში 

მიწვეული სტუმრების ფონზე თემას მეტად აქტუალურ კუთხით წარმოადგენენ, სადაც მსჯელობა 

დამსწრე საზოგადოებასთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ტელემაყურებელზე ზაგავლენის 

საუკეთესო ფორმაა.  

სტრუქტურული  და  ვიზუალი მხარის ერთიანობის კომპლექსურად წარმოდგენა 

ტელემაყურებლისთვის სამყაროს მოდელირებას ახდენს, რაც ცვლის მაყურებლის ქცევას, 

აზრის გამოხატულებას სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, შეხედულებას ამა თუ იმ 

მოვლენაზე, ურთიერთობას საზოგადოებასთან. ასეთ შემთხვევაში მოცემულობის მიწოდების 

დროს აუცილებელია ტელემაყურებლის პოზიციის, შეხედულების და ხასიათის გათვალისწინება 

და სტრუქტურულ ვიზუალური მხარის გამართულად  წარმოდგენა. 

ტელევიზია თავისი არსებობიდან დამყარებულია პრაქტიკაზე, რომელიც განსხვავდება 

სხვა სფეროების ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მეთოდებისგან, მას  საკუთარი, მეტად 

ინტერაქტიული, როგორც პოზიტიური ასევე ნაგატიური ფორმა გააჩნია. 

 

თანამედროვე  ტელევიზიის  ფორმები  

სატელევიზიო სივრცეში, როგორც უკვე ავღნიშნეთ ნებისმიერი კონკრეტული 

„შემოქმედება“ დამოკიდებულია ტექსტზე და ვიზუალურ გამოსახულებაზე.  გადაცემის 

ფორმატიდან გამომდინარე შეგვიძლია განვსაზღვროთ თუ რომელ ჟანრს მიეკუთვნება 

წარმოდგენილი მოცემულობა. სატელევიზიო ბლოკებში გაერთიანებული მოცემულობების 

სტილიზაცია ჟანრობრივი კატეგორიიდან გამომდინარე ტელემაყურებელს საშუალებას აძლევს 

შეარჩიოს მისთვის საინტერესო არხი, პროგრამა, გადაცემა და ასე შემდეგ.  სატელევიზიო 

გადაცემების მრავალფეროვანი ფორმები მომხმარებლიათვის არჩევანის საუკეთესო 
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საშუალებაა, სადაც მოცემულობა ნებისმიერი გემოვნების, ინტერესის, მოთხოვნის პასუხად 

ვლინდება. ჟანრი,  როგორც ცნობილია ფორმას აძლევს კონკრეტულ შემოქმედებას, 

აყალიბებს მის სახეს და სვამს პირობებს საკუთარი ფორმებიდან გამომდინარე, ის წარმოადგენს 

ტელემაყურებლის აზროვნებაში არსებული გემოვნებისთვის ჩამოყალიბებულ მოცემულობას, 

რომელიც თავიდანვე შერჩეულია ტელემაყურებლის გემოვნებიდან ან პროფესიული 

საქმიანობიდან გამომდინარე. ჟანრს კონკრეტული მიმართულება ახასიათებს და სწორედ 

შერჩეულ ჩარჩოში ხდება მისი ფორმირება. როგორც უკვე ავღნიშნეთ ტელევიზიის შექმნა უკვე 

არსებულმა ხელოვნების სხვადასხვა სფერომ განაპირობა და განვითარების გზაზე  სიახლე 

შეიტანა კულტურაში, აქედან გამომდინარე არსებული ჟანრების კონკრეტიკის კანონებიდან 

მოცემული ფორმები სატელევიზიო სივრცისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. ყველაზე 

მოთხოვნადი სატელევიზიო სივრცის საინფორმაციო ბლოკმა შეითვისა ერთდროულად 

თითქმის ყველა ჟანრის კატეგორია და გააერთიანა ერთ სივრცეში,  რომელიც საინფორმაციო 

ჟანრის სახით გამოვლინდა.  

მაყურებლის  ჩართულობა საინფორმაციო გადაცემების ბლოკში და მიღებული 

ინფორმაციის შედეგი თავისუფლად შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც გამზადებული 

პროდუქტის შეთავაზება მისი მიღების მიზნით ისეთ ფაზაში, რომელიც ტელემაყურებლის 

რეაქციაში მოცემულობის მიმართ დამოკიდებულებას გამოიწვევს. საინფორმაციო ბლოკებზე 

დამოკიდებული ტელემაყურებელი ქვეყნის მიმართ არსებულ სიტუაციაში ძირითადად 

პოლიტიზირებული ხდება. ამ შემთხვევაში ტელევიზიას თავისუფლად შეუძლია მომართოს 

ტელემაყურებელთა “ჯარი” ამა თუ იმ მოქმედებაში.   

თანამედროვე ტელევიზია ტელემაყურებლისთვის შეთავაზებული ბლოკების 

საშუალებით, გათვლილი  სტილით მოქმედებს  და ჰყოფს ჯგუფებად, სადაც 

გათვალისწინებულია საზოგადოების, როგორც ინტერესის ფორმა ასევე სოციალური 

მდგომარეობა (მაგალითად, საპნის ოპერა გათვლილი დიასახლისებზე)  სწორედ ასეთი 

შერჩეული ხაზით და დროსის სწორედ გადანაწილების პრინციპით ეწყობა სატელევიზიო ბადე. 

ტელევიზიამ წარმოშვა ახალი ფორმები, სატელევიზიო ფორმატი და   საინფორმაციო 

ჟანრი, რომელიც იყოფა ბლოკებად და გადაცემების სწორედ მართვის ის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პირობაა. თანამედროვე მაყურებელი სწორედ, რომ ჟანრის კატეგორიიდან 

ირჩევს არხს და კონკრეტულ პროგრამას. თანამედროვე ტელევიზიამ შესძლო ჟანრების ყველა 

სივრცეში მორგება ისე, რომ ყველა თემა, ყველა მოვლენა – თვითოეულ ტელემაყურებლის 

ინტერესის სფეროს მოარგო. ინტენსიური ნოვაციების ძიების პროცესში ახალი ფორმები 
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ყალიბდება, სიახლე ჟანრობრივ კატეგორიას კიდევ მრავალ ფორმას შესძენს, რაც ადამიანის 

აზროვნების შრეებს მეტად გაფართოების.  

საინფორმაციო ჟანრის კატეგორია წარმოადგენს ბლოკებს: საინფორმაციო, 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, სოციალურ-საგარანტიო, კულტურა, საგანმანათლებლო, 

რეკლამა, სპორტი, გასართობი. 

საინფორმაციო ბლოკი - სიუჟეტი, რეპორტაჟი, ინტერვიუ, ბრიფინგი, კონფერენცია, 

თოქ-შოუ. 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ბლოკიკი - დებატები, ტელე-ხიდი, ტელე-მარათონი, 

დისკუსია. 

სოციალურ საგარანტიო ბლოკი - საქველმოქმედო, სამედიცინო, სასწავლო –

საგანმანათლებლო. 

კულტურის ბლოკი - მხატვრული, მუსიკალური, ლიტერატურული, სატელევიზიო 

სპექტაკლი, სატელევიზიო ფილმი, ტელეჟურნალი, დოკუმენტური, ვიდეო არტი, კლიპი, 

სერიალი, ჩანახატი. 

საგანმანათლებლო ბლოკი -  სამეცნიერო-პოპულარული, საბავშვო. 

სარეკლამო ბლოკი - კომერციული, სოციალური, პოლიტიკური, გათამაშება. 

სპორტული ბლოკი -  რეპორტაჟი, გამასაჯანსაღებელი, სპეციალური გადაცემა, 

დებატები. 

გასართობი ბლოკი – სატელევიზიო შოუ, იუმორისტული. 

საინფორმაციო ბლოკში შემავალი ჟანრებს წარმოადგენენ გადაცემის ფორმატს, 

რომელიც კონკრეტული გადაცემის წესდებას პასუხობს. 

საინფორმაციო ჟანრს საკმაოდ სტანდარტული რეჟიმი გააჩნია. საინფორმაციო 

გამოშვებების ფორმა თავდაპირველად “BBC”  სამაუწყებლო კომპანიამ  დაამკვიდრა, 

რომელმაც საინფორმაციო გამოშვებების ფორმატის სტანდარტიზაცია განსაზღვრა.16   თუ 

როგორი მისაღებია თავიდანვე განსაზღვრული სტანდარტი ტელემაყურებლის მხედველობის 

და აღქმის სისტემაში პრაქტიკამ დაადასტურა. თანამედროვე ტელევიზიის ფორმა მოწოდებული 

ინფორმაციის მიღების გარანტია თავისი განსაზღვრული დამოკიდებულებით 

ტელემაყურებელზე, სადაც გამოიყენება დადგენილი პირობა, როგორც  ტექსტის, წამყვანის, 

ჟურნალისტის ფორმაში, ასევე საინფორმაციოს ქუიდში, კადრის კომპოზიციაში, სტუდიის და 

გრაფიკულ დიზაინში.   



72	  
	  

თანამედროვე ტელევიზიის ფორმები დადგენილად განსაზღვრულ საათობრივ დროში 

ტელემაყურებელს რეჟიმის მდგომარეობაში აყენებს. დამოკიდებული ტელემაყურებელი 

საკუთარი ცხოვრების რიტმს სწორედ ამ რეჟიმზე აწყობს.  

სატელევიზიო - შოუ ფსიქო-ემოციურ და მოთხოვნადი პროდუქტის ფორმას ატარებს. 

გასართობი თამაშები და შეთავაზებული საპრიზო ფონდების პირობა პროცენტულად მეტ 

ტელემაყურებელს იზიდავს სატელევიზიო ეკრანთან.  ასეთ შემთხვევას სხვადასხვა კომპანიები 

თავის სასარგებლოდ იყენებენ, დაწესებული საპრიზო ფონდები გარანტირებულია  თავისი 

პროდუქციის მიმართ მომხმარებლის პროცენტულად გაზრდისკენ.  არხის პოპულარიზაციაც ამ 

გარანტს ეყრდნობა ტელემაყურებლის აზარტული აქტიურობის გამო. 

ტელევიზია დაარსებიდანვე განიხილავს საზოგადოების მოთხოვნას და მისგან 

მიღებული ინტერესის საფუძველზე ამზადებს პროდუქტს, რომელიც შესაძლოა ნეგატიურიც 

აგმოჩნდეს. სწორედ ამ მიზნით ტელემაყურებლის უფლებების დაცვის ინტერესით შექმნილი 

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი ტელემაყურებლის ინტერესის დაცვით ფორმას ითვალისწინებს. 

კოდექსის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ქვეყნის კონსტიტუციით არსებული 

კანონმდებლობის თანახმად ეკისრება არხის ხელმძღვანელობას და დარღვევის  ხელის 

შემწყობთა პირებს. მაგალითად: 

საქართველოს მაუწყებელთა ქცვის კოდექსი. თავი III,  მუხლი 13,  V- აბზაცი17 

“აუდიტორიის შეცდომაში შეყვანის თავიდან აცილების მიზნით მაუწყებელმა თავი უნდა 

შეიკავოს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გადაცემებში დადგმების და 

ინსცენირების გამოყენებისგან, ან ნათლად უნდა განმარტოს, რომ  ეს არის დადგმა ან 

ინსცენირება. დოკუმენტური ან რეალური ფაქტების ყოველი სამაუწყებლო რეკონსტრუქცია 

უნდა იყოს ნათლად მითითებული” 

საქართველოს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის ეს მუხლი დარღვეული იქნა 2010 წლის 13 

მარტს  ტელეკომპანია “იმედის” მიერ.  

სამაუწყებლო არხის რეიტინგისთვს ერთერთი და შესაძლოა მთავარი საუკეთესო 

საშუალება  ინფორმაციის ოპერატიულად გადმოცემაა. ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ხშირ 

შემთხვევაში სიცოცხლისთვის საშიშ,  ექსტრემელურ სიტუაციებში ჟურნალისტები და ტელე 

ოპერატორები პირველები ახერხებენ დააფიქსირონ მომხდარი არხის რეიტინგის ამაღლების 

მიზნით.  

SNN-ის სამაუწყებლო კომპანიამ პირველმა მსოფლიოში მაყურებელს 24 საათიანი 

საინფორმაციო მომსახურეობა შესთავაზა, სამაუწყებლო კომპანიის ისტორიაში ყველაზე 



73	  
	  

მძაფრი მომენტი 1991 წლის ერაყის ომის მაშტაბური კადრების პირდაპირ ეთერში გადაცემა 

იყო, რის შედეგად მეტად გამყარდა მისი საერთაშორისო მასშტაბით რეიტინგის მაჩვენებელი.  

რამდენი მაყურებელი ჰყავდა 2001 წლის  11 სექტემბრის ტერაქტს ამის დაზუსტება ძნელია, 

რადგან SNN- ის სამაუწყებლოს პირდაპირმა ეთერმა მსოფლიოს თითქმის ყველა 

ტელემაყურებლის ყურადღება მიიბყრო.18 

თანამედროვე ტელევიზია ყველაზე გავლენიანი წყაროა, რომელიც ტელემაყურებლის 

წინაშე წარმოადგენს არა მხოლოდ აწმყო არამედ წარსულის სახეს და ფორმირებას უწევს ამა 

თუ იმ მოვლენას, მის შინაარსს, ისტორიას, ეპოქას, დღის მთავარ თემებს და ასე შემდეგ. 

როდესაც გადავხედავთ ძველი ტელევიზიის ვერსიებს  დავინახავთ, თუ რომელ კანონებს 

ემორჩილება მედია ენაზე გადაწყობილი ისტორია და როგორი იდეოლოგიის მატარებელია ის 

ცალკეულ სატელევიზიო პროგრამებში. მაგალითად   ისტორია, უკვე მომხდარი ფაქტი, ახლო 

წარსულის მოვლენები, რომელიც მჭიდრო კავშირშია მახსოვრობასთან და იდენტურობასთან, 

მასზე საუბარი პროფესიულ ცოდნას მოითხოვს, რომელიც ყალიბდება  სპეციალურად 

მომზადების საფუძველზე. სატელევიზიო ეკრანიდან  ტელემაყურებლისთვის შესაძლებელია 

ქვეყნის ისტორიის და მისი საფუძვლების გაცნობა მოწოდებული გადაცემის თუ პროგრამის 

საშუალებით. ასეთი გადაცემის წამყვანი ან სტუმარი შესაძლებელია იყოს არა მარტო 

ისტორიკოსი არამედ, ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი, მწერალი, ბიზნესის წარმომადგენელი და ა. 

შ. ადამიანი, რომელიც ტელემაყურებელთან ტელეეკრანის საშუალები მართავს დიალოგს,  მის 

მიერ გამოთქმული აზრი ან წინადადება უმეტეს შემთხვევაში დამაჯერებელი და მისაღები ხდება. 

მაგრამ ინდივიდი - რომელიც განსხვავებული, დამოუკიდებელი, მყარი აზროვნების მქონე 

ტელემაყურებელია – მისთვის მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს მხოლოდ ამბავს, 

რომლის გადამოოწმების და უარყოფის უფლებას ადასტურებს მის ცნობიერებაში საწყისი 

დროიდან არსებული ბუნება საკუთარი ინდივიდუალური აზროვნების პრინციპის საფუზველზე, 

ე.ი.  ტელემაყურებელი, რომელსაც გააჩნია უნარი განსხვავებული აზრისა, მისთვის ტელევიზიის 

ზოგიერთი პროდუქტი ნაკლებ დამაჯერებლობას მოიცავს ვიდრე ცხოვრებისეული, ნასწავლი, 

გამოკვლეული, აპრობირებული და უკვე მის აზროვნებაში დარეგისტრირებული.   

განვიხილოთ ფელიქს სობოლევის ფილმი ექსპერიმენტი “მე და სხვები”. რომელშიც 

ხდებოდა ექსპერიმენტი საბჭოთა კავშირის სტუდენტებზე და ბავშვებზე. ფილმი შეიცავდა 

დამადასტურებელ ფაქტებს, მოცემული ობიექტის ან გამოსახულების  საშუალებით ადამიანის 

ფსიქოლოგიის მანიპულირების სინამდვილისა. განვიხილოთ პირველი ექსპერიმენტი: ბევშვებზე 

“ტკბილი და მარილიანი ფაფა”19, სადაც კარგად სჩანს ინდივისის განსხვავებულობა 
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უმრავლესობიდან და დამოკიდებულება უმრავლესობის მიერ გამოთქმული აზრზე. 

ექსპერიმენტმა დაადასტურა, თუ როგორ ეთანხმება ინდივიდი არარეალურს მაგრამ 

უმრავლესობის მიერ შერჩეულ იდეას. ამ ექსპერიმენტის შინაარსი ბავშვებისთვის სპეციალურად 

დამზადებული ტკბილი ფაფა წარმოადგენდა, რომლის ერთი ნაწილი მძაფრად მარილიანი 

იყო, ბავშვებს სათითაოდ ერთი თეფშიდან ასინჯებენ ტკბილ ფაფას, ეკითხებიან აზრს 

გემოვნებაზე და ფაფის სიტკბოზე – პირველი სამი ბავშვი თამამად პასუხობს, რომ ფაფა 

გემრიელია და ტკბილი, მეოთხეს (ექსპერიმენტის მსხვერპლს) იგივე თეფშიდან მარილიანს 

შესთავაზებენ და დაუსმევენ იგივე შეკითხვას რაც წინა სამ ბავშვს დაუსვეს, ამ მომენტში ხდება 

გავლენის და სხვის ქმედებაზე დამოკიდებულების მთავარი ეტაპი, ბავშვი   პასუხობს მარილიან,  

უგემურ ფაფაზე, რომ ის ტკბილია და გემრიელი – ე.ი. იმეორებს უმრავლესობის აზრს 

მიუხედავად ცოდნისა, რომ ეს აზრი მცდარია. ექსპერიმენტის, ე.ი მარილიანი ფაფის მსხვერპლი 

რამოდენიმე ბავშვი გახდა – შეკითხვაზე თუ რატომ უპასუხეს მათ ამ შეკითხვაზე არა 

სიმართლით ბავშვები პასუხობენ, რომ  -  უმრავლესობამ ასე სთქვა და თვითონაც  უნდოდათ 

მსგავსი პასუხი გაეცათ. ნაკლები პროცენტით ხდება ინდივიდების გამოვლენა, რომლებიც არ 

ეთანხმებიან უმრავლესობის აზრს და გამოხატავენ საკუთარს – ასეთი ადამიანები ყოველთვის 

საკუთარი აზროვნების და დამოუკიდებელი ფსიქიკის პატრონები არიან და მათ შესწევთ უნარი 

შეეწინააღმდეგონ მათთვის მიუღებელ სიტუაციას. 

ფსიქოლოგი და ფილოსოფოსი დიმიტრი უზნაძეს მტკიცებით, რომელსაც თავის 

ნაშრომში “განწყობის ფსიქოლოგია” აღნიშნავს: 

„გარე სინამდვილესთან, საგანთან სუბიექტი აწესებს ურთიერთობას და გასაგებია, რომ 

ამ ურთიერთობის პროცესში გარე სინამდვილე, საგანი ახდენს მასზე უშუალო გავლენას და მას, 

როგორც მთელს, თავის შესატყვისად ცვლის, მასში, როგორც ძალთა მთლიანობაში, თავის 

შესაფერის განწყობას იწვევს.”20 

დიმიტრი უზნაძის თეორემა ზუსტად პასუხობს სობოლევის ექსპერიმენტსის შედეგს. 

შეგვიძლია თავისუფლად დავადგინოთ, რომ არ არსებობს ადამიანი ზეგავლენის თავდაცვის 

სრული იმუნიტეტით მიუხედავად არსებული ადამიანებისა, რომლებიც საკუთარ 

ინდივიდუალიზმს მკაფიოდ გამოხატავენ ნაკლები პროცენტულობით მაინც ექცევისნ 

გაუთვიცნობიერებლად მანიპულაციის ქვეშ. ამიტომ აუცილებელია ჯანსაღი საზოგადოების  

ჩამოყალიბების მიზნით გარემოების ისეთი პროპორციულობით შექმნა, რომელიც არ 

დააზიანებს ფსიქო-ემოციურ შრეებს ადამიანის ქვეცნობიერში. სატელევიზიო სივრციდან 
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მიღებულმა განწყობამ სწორედ, რომ შესაძლებელია ტელე მაყურებლის ქცევაზე თავისუფლად 

იმოქმედოს.  

ტელევიზია ორიენტირებულია საკუთარ პრინციპებზე, მას გააჩნია მიმართვის 

განსხვავებული ფორმები, წარსულის სპეციფიურად გადმოცემის უნარი და აწმყოს მუდმივობა. 

მუდმივობა ტელემაყურებლის აღქმაში იწვევს არსებულ მომენტში მიმდინარე პროცესებში 

ჩართვის შესაძლებლობას. ტელემაყურებლის დაინტერესების ერთ-ერთი ხერხი გადაცემაში 

სპეციალურად მიწვეული სტუმრები არიან. რესპოდენტი, მაგალითად ისტორიკისი, საუბრობს 

მეტად ბუნებრივად, ყვება ისტორიის ფაქტებს პროფესიული განათლების საფუძველზე. 

ტელემაყურებელი იჯერებს “სიმართლეს” გადაცემაში შემოდის არა დადგმული, გათვლილი 

ტექსტი არამედ ბუნებრივი და ნამდვილი. ასეთი გადაცემის მოდელში თავიდანვე ჩადებულია 

ტელემაყურებლის მანიპულირება “სიმართლის” ხაზით. მოწვეული რესპოდენტი აუცილებლად 

ცდილობს საკუთარი ცოდნის დემონსტრირებას, დაზუსტებული ინფორმაციის გავრცელებას და 

ეძებს ინფორმაციის გადმოცემის მარტივ გზას აუდიტორიისთვის. ასეთი მიდგომა მისაღები და 

მოსაწონია ტელემაყურებლისთვის და სტუდიის სტუმრებისთვის, მათ თანხმობის დასტურს 

გამოხატავენ  მიწვეული რესპოდენტის პიროვნული და პროფესიული ცოდნის პატივისცემის 

მიზნით, ტელემაყურებელი მოყოლილი ისტორიული ამბის შთაბეჭდილებით გადაცემის 

გავლენის ქვეშ ხდება, გადაცემის, რომელიც  შესაძლებელია სულ სხვა ხაზით წარიმართოს.  

თანამედროვე ტელევიზიის ფორები დამოკიდებულია გამოსახულების ხარისხზე, 

მონტაჟზე, ხმოვან სტრუქტურაზე, რომელთა ერთიანი წყობა წარმოადგენს გადაცემის 

მოცემულობის წარმატებას.  

ტელევიზიის მიერ ტელემაყურებლის მანიპულირება არ შეიძლება განისაზღვროს, 

როგორც უარყოფით ან დადებითი მოვლენა, რადგან ინდივიდის ურთიერთობა 

საზოგადოებასთან უკვე შეიძლება ჩაითვალოს მანიპულაციის ფორმად, თუ როგორი ფორმა 

იქნება გამოყენებული ურთიერთობის და დიალოგის  დროს და როგორ შედეგს გამოიწვევს 

მსმენელის, ტელემაყურებლის, მოსაუბრის მიმართ დამოკიდებულია თემის გადმოცემის 

კულტურაზე, ესეიგი პროდუქტის ისეთ შეფუთვაზე თუ რამდენად და როგორი ზეგავლენის 

მატარებელია მისი შეფუთვის ფორმა. ესეიგი კომუნიკაცია უკვე მანიპულაციის დასაწყისია, რაც 

გამოიხატება ნებისმიერი კომუნიკაციის ფორმაში, აზრის იდეოლოგიის დამკვიდრების შედეგში, 

რაც შესაძლებელია სპეციალურად ან გაუთვიცნობიერებლად მოხდეს. პრაქტიკიდან 

ჩამოყალიბებული სქემები და მექანიზმი, ინფორმაციის გადმოცემის ფორმა და ხარისხი, 

ინდივიდში თავიდანვე არსებული შესაძლებლობები, რომელიც ტექნიკურად გამოიყენება 
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ინდივიდის მიერ კომუნიკაციის დროს  მანიპულაციის ეფექტს აღწევს. ურთიერთობა, დიალოგი, 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ არის კომუნიკაცია, კომუნიკაცია კი ინფორმაციის გაცვლა, მისი მიზანი 

საკუთარი ინფორმაციის დამაჯერებელ ფორმაში გადაცემაა, მისი დარეგსტრირების მიღწევა და 

შედეგი.  
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თავი  III  

ტელევიზიის  ზეგავლენა  და  ინტერაქტიული  ურთიერობა  მაყურებელთან  

 

თუ რა როლს თამაშობს ტელევიზია სამყაროს სახის წყობაში, ადამიანის და 

საზოგადოების ფორმირებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ტელემაყურებელი 

სატელევიზიო ეკრანთან მიმართებაში, სხვადასხვა ჟანრობრივი კატეგორიებიდან გამომდინარე 

ყოველდღიურად მეტად ინფორმატიული ხდება. სწორედ ამ ინფორმაციას  გააჩნია უნარი 

მოახდინოს ზეგავლენა ტელემაყურებლის ემოციაზე და მის ქვეცნობიერში დოგმაცია გაუწიოს 

სამყაროს შეხედულებას.  

დიდი  მოაზროვნეები და ერთდროულად ადამიანთა ორატორები, ისეთები, როგორიც 

იყვნენ: სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე, ციცერონი, სინეგა და სხვები  ზეგავლენას ახდენდნენ 

ადამიანთა აზროვნებაზე, მათი სიტყვები ცვლიდნენ მსოფლიოს, ადამიანთა გარემოს, გავლენას 

ახდენდნენ კაცობრიობაზე. სიტყვის ძალა კაცობრიობის ისტორიაში უამრავ ცნობილ ფაქტს 

ასახავს. საკუთარ აზრებს სოკრატე არ იწერდა, ამბობდა, რომ ჩანაწერი ასუსტებს ადამიანის 

მახსოვრობას, თავის მოსწავლეებს კი ასწავლიდა ჭეშმარიტ ურთიერთობას, რასაც დიალოგი 

ჰქვია.1  

დიალოგის ფორმა განისაზღვრება ძირითადად ორი მხარის ერთმანეთთან 

ინფორმაციის გაცვის შესაძლებლობებით. ინფორმაციის სიზუსტე გადმოცემული ვერსიით 

შესაძლებელია ფორმა შეცვლილი სახით წარსდგეს დიალოგის დროს რომელიმე მხარესთან, 

გადმოცემულს დამატებული ვიზუალური მხარე მეტად დამაჯერებელ ფორმას წარმოადგენს და 

უფრო ფართო კუთხით იძლევა დიალოგის საშუალებას. 

დანახულის გააზრება და ინფორმაციის ვიზუალურად დანახვა მახსოვრობის ფაზაში 

სამუდამო ადგილს იმკვიდრებს. ადამიანის ფსიქიკა თავიდანვე მიჩვეულია დანახულის 

გადასურათებას ცნობიერებაში.  ტელევიზია სწორედ ამ პრინციპით მუშაობს, რაც დანახულის 

გააზრების შედეგს ავრცელებს და დიალოგს ამყარებს ტელემაყურებელთან. პრინციპი 

სოკრატეს სწავლებისა მისი მოსწავლეების მიმართ თავისუფლად შეგვიძლია შევადაროთ 

სატელევიზიო გადაცემების წყობას, პოლიტიკური, სპორტული, შემეცნებითი, კულტურული თუ 

გასართობი გადაცემების პროექტებს სადაც მსგავსად სოკრატეს პრაქტიკისა ისმევა საერთო 

შეკითხვა, მიმდინარეობს მსჯელობა, შემდეგი შეკითხვა და ასე სანამ ამომწურავი პასუხი ან 

გადაცემის დრო არ დასრულდება, ყველაზე გამართლებული პრინციპია “კამათი”, რომელშიც 
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გვინდა  რომ ჭეშმარიტებამ იზეიმოს, ტელემაყურებელი ყოველთვის აქტიურად იბრძვის მსგავსი 

გადაცემების თანამონაწილეობისთვის სატელევიზიო ეკრანის წინ თუ საზოგადოებაში. 

მეცნიერი და ფსიქოლოგი სერგეი კარა-მურზას მოსაზრებით მაყურებელი  ეკრანის წინ 

გიპნოზურ მდგომარეობაში იმყოფება და იმყოფება მართვის ქვეშ, რაც მის გრძნობაზე და 

აზროვნებაზე შთაბეჭდილებას ავლენს.    

“ჩვენ, უბრალო ხალხი გავხდით მაყურებელი, სუნთქვაშეკრული მეთვალყურენი რთული   

სპექტაკლისა, სადაც სცენა მთელი სამყაროა და უჩინარი რეჟისორი გვიზიდავს მაყურებელს 

მასიურ სცენებში მონაწილეობისთვის მსახიობები კი სცენას ტოვებენ და ჩვენ გვეკარგება  

რეალობის შეგრძნება, გაუგებარი ხდება სად არის თამაში და სად რეალური ცხოვრება“ 2 

ესეიგი თუ სცენა სატელევიზიო ეკრანია და მასში გადმოცემული ინფორმაცია სპექტაკლი 

ტელემაყურებლის მიერ მოთხოვნილი თემა ინტერესიდან და აქტუალურობიდან გამომდინარე, 

რის საფუძველზეც ეწყობა სატელევიზიო პროდუქტის შინაარსი, კარგავს სრულყოფილ სახეს და 

ინფორმაციის გადმოიცემა ხდება დოზირებით.  ჩნდება შეკითხვა, თუ როგორ განისაზღვრება 

მოთხოვნილი თემის დოზირება? დაგეგმილი მოცემულობის მოხვევა ტელემაყურებელზე მის 

მიერ მოთხოვნილი თემით, შედეგად  ინფორმაციის არასრულყოფილად მიწოდებულ სახეს 

წარმოადგენს დიალოგის პრინციპით რომელიც ზემოთ არის აღნიშნული.                                                         

ტელევიზიის ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან  მყარდება მისი 

ეფექტურობით. თუ ძველი ოპტიკური თეატრების და კინემატოგრაფის მაყურებელი “ეკრანული 

შოუების” ეფექტებს რეალურად აღქვამდა და  ემოციური შთაბეჭდილებებით განიცდიდა, დღეს 

უკვე ასეთი სანახაობა “მონაწილეობის ეფექტის” გათვალისწინებით, ნაკლებ ემოციურ 

შთაბეჭდილებას ახდენს მაყურებელზე, რადგან ადამიანი იმდენად მიეჩვია სხვადასხვა 

განზომილების მქონე გამოსახულებას მონიტორზე, რომ შედარებით ნატურალურად აღიქვამს 

მას ვიდრე ადრე არსებულ ტექნიკურ საშუალებებს. მაგრამ  თანამედროვე მაყურებელი ვერ 

ამჩნევს სწორედ, რომ ახალი ტექნოლოგიების მქონე მონიტორების  ეფექტურობას მათი 

ქვეცნობიერის ზეგავლენაზე. ტელემაყურებელი მხოლოდ კმაყოფილია ხარისხით, მიღებულით 

და მოწონებული ასეთი გამოსახულების ინტერესის  განცდის  ემოციებით. ტექნიკურად 

აწყობილი, განზომილებიანი სივრცის პირობებმა შეცვალეს ტელემაყურებლის შეგრძნებები 

ნატურალური სივრცის მიმართ. შუა საუკუნეების ან არქაული ხანის ხელოვნებაში სივრცე 

გამოიხატებოდა ბევრად განსხვავებულ ფაზაში. XV საუკუნეში უცნაურად ეჩვენებოდათ 

პირდაპირი პერსპექტივის რეალობა ფერწერულ ნამუშევრებში, დღეს კი ბრტყელი 
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სატელევიზიო მონიტორი, მრავალ პერსპექტიული გამოსახულების ეფექტით რეალურ და 

ირეალურ სურათს ეკრანიდან გვაწვდის.                                   

სატლევიზიო ეკრანიდან სრულყოფილად გადმოცემული მასალა, რომელიც არა მარტო 

სხვადასხვა განზომილებიანი ეფექტის მქონე ინფორმაციაშია, თანამედროვე ტელემაყურებელს 

ისევ “მონაწილეობის ეფექტის” მდგომარეობაში აბრუნებს, რომელსაც ხმოვანება და 

ფერადოვნება ემატება, მეტად აძლიერებს ტელემაყურებლისთვის მიწოდებული ინფორმაციის 

დარეგისტრირებას მის ქვეცნობიერში.  

გავიხსენოთ კიდევ ერთი შემთხვევა  თუ რა შედეგი მოიტანა მხოლოდ ხმოვანი 

ინფორმაციის გადმოცემამ რადიო მსმენელთათვის და როგორ იმოქმედა ამ ფაქტმა მათ  

ფსიქო-ემოციურ ფონზე.   ორსონ უელისმა, რომელიც კინო ხელოვნების გარდა დაკავებული 

იყო რადიო სპექტაკლების დადგმაში და მონაწილეობაში, 1938 წლის 30 ნოემბერს, კვირა 

საღამოს, ამერიკელ რადიომსმენელებსა “CBS”-ის რადიო სტუდიიდან რადიოსპექტაკლის 

კითხვის დროს, გერბერ უელსის მოთხრობის მიხედვით “ სამყაროს ომები”  გადასცა 

ინფორმაცია:            

“ქალბატონებო და ბატონებო, მოისმინეთ უკანასკნელი ინფორმაცია – დღეს საღამოს 

კოსმოსიდან ჩამოვარდნილი უცხო ობიექტი არ აღმოჩნდა მეტეორი, არამედ ეს არის მფრინავი 

აპარატი, რომლშიც  ცოცხალი არსებებია. ვვარაუდობთ, რომ ისინი არიან არმიის ნაწილი 

პლანეტა მარსიდან. პრეზიდენტი სიტუაციას აკონტროლებს”.      

რამოდენიმე წუთში რადიომ განაგრძო ტრანსლირება, სადაც იუწყებოდნენ, რომ 

მარსიანელები დაიკავეს ნიუ-ჯერსის შტატი და მთელი პოლიცია მობილიზირებულია მათ 

წინააგმდეგ. ყოველივე ამას, ესეიგი რადიო სპექტაკლს აფორმებდა შესაბამისი მუსიკალური 

ფონი, რომელსაც რადიოს სტუდიაში მიწვეული მუსიკოსები ასრულებდნენ. რადიო მსმენელების 

პანიკას საზღვარი არ ქონდა, ისინი რეკავდნენ მთელ ამერიკის ტერიტორიაზე ახლობლებთან 

და ნათესავებთან. რადიომსმენელების ასეთმა  ქმედებამ ძალიან სწრაფად გაავრცელა ეს 

ინფორმაცია მთელ ტერიტორიაზე.  ამერიკის მოსახლეობამ შეიტყო და დაახლოებით 100 200 

000 -მა  ადამიანმა დაიჯერა უცხო პლანეტელთა თავდასხმის შესახებ. სიტუაცია ისე გამწვავდა 

რომ რადიოს სტუდიიდან ადამიანებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებდნენ. რადიო მაუწყებლობის 

ასეთმა ხმოვანმა ეფექტმა ისეთი შედეგიც მიიღო მსმენელის ფსიქოლოგიურ სტრესში, რომ 

გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ და უმეტესობას სჯეროდა 

უცხოპლანეტელებთან მათი კონტაქტისა. რადიოს საინფორმაციო ბლოკში დაფიქსირებული 

იყო მსმენელის თვითმკვლელობის მცდელობის ფაქტიც.3 [დანართი 28] 
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დიდი ხნის განმავლობაში დარჩა ეს შემთხვევა ადამიანის ცნობიერებაში, ეფექტი 

მოწოდებული ინფორმაციისა იმდენად ძლიერი იყო რომ მსმენელის ქვეცნობიერში უზარმაზარი 

ტრამვა დატოვა, შიშის და დაუცველობის ფორმით. ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა 

ფაქტი, რომ სმენით მიღებულ ინფორმაციას ნამდვილად გააჩნია  ადამიანზე მანიპულაციის 

უნარი.  

ტელევიზიის ზეგავლენა და მისი ამოცანა მაყურებლის ტელეეკრანთან 

დარეგისტრირებისა ყოველდღიური ურთიერთობით ხდება, არა მარტო ტექნიკური კომფორტის 

არსებობიდან და მისი ხარისხის გაუმჯობესების ხარჟზე, არამედ ხშირ შემთხვევაში ეკრანზე 

დამოკიდებული მაყურებლის  ინტერესის დაკმაყოფილებისა მისთვის საჭირო ინფორმაციის 

მოწოდებით, როგორც “დოპინგი” მისი არსებობისთვის.        

არსებობს პრობლმა თანამედროვე ადამიანის ტელევიზიაზე დამოკიდებულებისა, რაც 

გამოიხატება მისთვის შეუძლებელი ქმედებით მაგალითად - უარის თქმით საინფორმაციო 

გამოშვების, სატელევიზიო - შოუს ან სერიალის  ნახვისგან. უმრავლესი ტელემაყურებლისთვის 

ეს მომენტი წარმოუდგენელია. მოწოდებული მასალის  ფორმების აგებულება  თავიდანვე 

პროვოცირებს ტელემაყურებლის ფსიქოლოგიას და  შემდეგ  უხსნის მას დაძაბულობას, რაც 

დამოკიდებულს ხდის ტელემაყურებელს  და უმუშავებს ტელე სივრცეში გეგმიური ცხოვრების 

უნარს. ეს უნარი ქვეცნობიერში რჩება იმ დრომდე სანამ ამომწურავი პასუხი არ გაეცემა დასმულ 

შეკითხვას, რომელსაც სატრელევიზიო ეკრანი  სვამს მსმენელის გონიერებაში. (მაგალითად  - 

სერიალების დასაწყისი მოკლე პრომო რეკლამა ან პირველი სერია, გასართობი შოუს 

პირველი ნაწილი, საინფორმაციო გამოშვების მოკლკე ანონსი და უამრავი სხვადასხვა ფორმა) 

ყველაზე ფართო პროექტი სატელევიზიო სივრცეში, რომელიც მაყურებლის რეგისტრაციას და 

მის დამოკიდებულებას სატელევიზიო ეკრანთან გეგმიურ სახეს უყალიბებდა ამერიკაში 1946 

წელს დაფიქსირდა ეს იყო პირველი სატელევიზიო საპნის ოპერა  “Faraway Hill”   – იქამდე  

სარადიო საპნის ოპერებს ისმენდა მსმენელი ასე, რომ მაყურებლის ინტერესის ფონი რადიო 

მაუწყებლობიდან უკვე შემზადებული იყო სატელევიზიო სივრცეში დასამკვიდრებლად.   

საპნის ოპერა განსხვავებით სერიალისგან არ შედგება განსაზღვრული სიუჟეტური 

ჩარჩოთი და შინაარსობრივად აწყობილი თითო სერიისგან. ის ძირითადად დიასახლისებზე 

გათვლილი სანახაობაა, რომელშიც ამბის დასასრული მხოლოდ ბოლო სერიაში ვლინდება. ამ 

სანახაობის სპონსორებიც განისაზღვრა სწორედ იმ მაყურებლის ფსიქოლოგიური 

მაჩვენებლებით, რომლებიც სახლში ატარებდნენ უმეტეს დროს. სპონსორი კომპანიები  საპნის 

და სარეცხი საშუალებების მწარმოებელი  იყვნენ, რამაც განაპირობა ამ სანახაობის სახელის 
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ზუსტი შერჩევა “საპნის ოპერა”, ასევე  მსგავსი ზეგავლენის მატარებელია სწორედ 

განსაზღვრული, ზუსტ დროში გათვლილი და სატელევიზიო ფორმატის მიხედვით შერჩეული 

სარეკლამო რგოლების რეგისტრაცია ტელემაყურებლის აზროვნებაში, რაც ადრე ავღნიშნეთ.  

საპნის ოპერების მოყვარული მაყურებელი უყურებდა სერიების განუსაზღვრელ რაოდენობას 

ისე, რომ არც კი ინტერესდებოდა თუ რამდენი სერია ჰქონდა ნანახი. ისინი სატელევიზიო გეგმის 

მიხედვით მოქმედებდნენ, სადაც მათი ფსიქოლოგია “ზომბირების” პროცესს განიცდიდა და 

ტელემაყურებელს  აგდებდა “მონაწილეობის ეფექტში”. საპნის ოპერების ძირითადი თვისება 

მათი სერიების დაუმთავრებლობა, სერიების შინაარსის მოქმედების შენელებული ტემპი და 

ზედმეტი დრამატულობა. წლობით გაწელილ გადაღების პროცესებში ძირითადი მსახიობების  

რამოდენიმეჯერ შეცვლაც  ხდება, მაგრამ ტელემაყურებლის ჩართულობა მიწოდებული ამბის 

შინაარსის ინტერესიდან გამომდინარე, დიდ დისკომფორტს ეს ფაქტი არ წარმოადგენს. 

სატელევიზიო სერიალზე მიჯაჭვული ტელემაყურებლისთვის მთავარი პირობა სხვისი ამბის 

დეტალურად გარკვევის პრობლემაა. 

ამერიკული საპნის ოპერა “სანტა ბარბარა”  ორიგინალური ვერსიით  2137 სერია იყო. 

დაახლოებით ის დედამიწის 1000 –ზე მეტმა სატელევიზიო არხმა აჩვენა სხვადასხვა 

შემცირებული ვარიანტით. ტელემაყურებლის განცდა ამ სერიალის გარშემო გამოიხატებოდა 

სხვადასხვა ფორმით, ვრცელდებოდა ოჯახის წევრებზე დადებითი გმირების სახელების 

შერქმევა, მიბაძვა ჩაცმულობის სტილში, ასევე გარეგნული სახით, მაგრამ მთავარი იყო 

ტელემაყურებლის ფსიქოლოგიური განცდა და სერიოზული ხარვეზი გონიერებაში სერიის 

გაწყვეტის ან პროგრამის შეცვლის დროს. რონალდ რეიგანმა 1985 წელს მაშინ ჯერ კიდევ, 

როდესაც ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო, საპნის ოპერის „სანტა 

ბარბარას“ ერთ ერთ მსახიობს ლუის სორელს (სერიალში - ავგუსტ ლოკრიჯს) იმის გამო რომ 

ის 251 სერიაში სცენარის მიხედვით დროებით კარგავს მხედველობას, თავისი და თავისი 

მეუღლის ნენსი რეიგანის სახელით წერილი მისწერა მალე გამოჯამრთელების სურვილით და 

რომ ისინი ილოცებდნენ მისთვის.4  ეს წერილი შეგვიძლია ჩავთვალოთ ავტორის 

დამოკიდებულების და ჩართულობის სატელევიზიო ეკრანთან, სადაც მის ცნობიერებაში 

რეალობა და სატელევიზიო სივრცე ერთ განზომილებაში იკვეთება. ასევე ქართველმა 

მსახიობმა ნინო კასრაძემ  ინტერვიუში აღნიშნა, რომ როდესაც შეხვდა სატელევიზიო სერიალის 

„ჩემი ცოლის დაქალების“ მთავარ გმირს „ნინას“ (მსახიობი ანი ტყებუჩავა) სერიოზულად ურჩია, 

რომ  მის ქმარს სერიალში დათოს (მსახიობი ლევან ყოჩიაშვილი),  რომელიც სერიალში მის 

ცოლს ნინას ღალატობს,  არავითარ შემთხვევაში არ შერიგებოდა და დაადასტურა, რომ შემდეგ 
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გაათვიცნობიერა ფაქტი სატელევიზიო სერიალის რეალურ ფორმაში აღქმისა.5 საინტერესო 

ფაქტია, რომ როლანდ რეიგანს და ნინო კასრაძეს სამსახიობო კარიერა გააჩნდათ, უკეთესად 

იცნობდნენ გადასაღები მოედნის პრინციპებს,  სცენარის შექმნის სისტემას და მაინც გახდნენ 

სატელევიზიო სერიალის „მსხვერპლნი“.  

მსგავსი დამოკიდებულება სატელევიზიო სივრციდან მიღებული პროდუქტის გარშემო 

შესაძლებალია ტელემაყურებლის ფსიქიკაზე სერიოზული ხარვეზის გაჩენის და მის 

ცნობიერებაში, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი ფაზების წარმოშვების.  ესეიგი  სიტუაციის  

განცდა და აღქმა შესაძლებელია მოხდეს ტელემაყურებლის ემოციის გაღიზიანების 

საფუძველზე და შედეგად მისი მოქმედება გაუთვალისწინებელი გახდეს.  

რაც უფრო ხანგრძლივ დროს ატარებს ტელემაყურებელი სატელევიზიო ეკრანთან, მით 

უფრო შორდებს საკუთარ რეალურ, ცხოვრებისეულ პრობლემებს, რეალობის განცდა სწორედ 

იმ დროს დგება, როდესაც მისთვის საინტერესო პროგრამა თუ გადაცემა   იწყება. ასეთ 

შემთხვევაში ადვილი შესაძლებელია, როგორც ერთის ასევე  ტელემაყურებლის მასიურად  

მოდელირება, მომართვა და მათი ნებისმიერი ქმედების მანიპულირება. მოქმედების 

მანიპულირების ერთერთი განმსაზღვრელი ფორმაა სატელევიზიო ეკრანიდან გადმოცემული 

მასალის კონკრეტული მიზნობრივობა, როგორიც არის რეკლამის თავისებურება და მოწოდების 

პრინციპი, სადაც ფსიქოლოგიის ექსპერთთა ჯგუფი ბევრ წამყვან ქვეყანაში მუშაობს ზუსტად იმ 

მიმართულებით, რომ რეკლამის შინაარსის გამართლება მოხდეს წინასწარ, სწორედ 

გათვლილ ტელემაყურებელზე და შემდეგ მისგან უკვე შემდგარი სარეკლამო პროდუქტის 

მომხმარებელზე. სატელევიზიო რეკლამის ზეგავლენა თავისი არსებობის ისტორიიდან საკმაოდ 

დიდი და დატვირთული პორტფოლიოს მატარებელია. სწორედ გათვლილი სატელევიზიო 

რეკლამა ტელემაყურებელზე, წარმოდგენილი პროდუქციის, კომპანიის წარმატების გარანტია. 

მასობრივად გატარებული “ექსპერიმენტები” რეკლამის სფეროში ფინანსური გათვლით 

გლობალური ტელევიზიის ერთერთი მაცოცხლებელი საშუალებაა.  თანამედროვე ტელევიზიის 

არსებობას სწორედ, რომ ფინანსური ფონი აკონტროლებს, არხის რეიტინგი განსაზღვრავს 

სარეკლამო დროს მდიდარი კომპანიებისთვის ასე, რომ არხის ხარისხი რაშიც იგულისხმება არა 

მხოლოდ გამოსახულება არამედ პროგრამულად მთლიანი შეფუთვა, მისთვის საციცოცხლო 

აუცილებლობას წარმოადგენს.  

1957 წელს საბაზრო ეკონომიკის მკვლევარმა და რეკლამის ფსიქოლოგიის არსის 

ფუძემდებელმა ჯეიმს მაკდონალდს ვაიკერმა  ჩაატარა ცნობილი ექსპერიმენტი ადამიანის 

ქვეცნობიერის შესახებ, ნიუ – ჯერსის კინოთეატრში კინო ჩვენებისას, სადც ყოველი კადრის 
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ცვალებადობისას, დაახლოებით ყოველ 5 წამში ერთხელ, ეკრანზე გაიელვებდა წარწერა – “შენ 

გშია? ჭამე პოპკორნი!“ და მეორე “შენ სვამ კოკაკოლას?“ ამ დროს ფარული რეკლამის კადრი 

ფიქსირდებოდა ეკრანზე. ეს იყო რეჟისორ ლოგან ჯოშუას ფილმი “პიკნიკი”, რომელიც ექვსი 

კვირის განმავლობაში გადიოდა ფარული რეკლამის  ექსპერიმენტთან ერთად და ასეთმა 

ხერხმა  “პოპკორნის” და “კოკა-კოლას” გაყიდვების პროცენტულობა მაღლა ასწია. ამ ეფექტს 

XXV– ე  კადრი შეარქვეს, რაც უმეტესმა ქვეყანამ, როგორც კინო ასევე ტელემაყურებლის 

უფლების დაცვის მიზნით საკუთარ ქვეყნებში კანონით აკრძალა .6 [დანართი 29] 

მაყურებელზე ზემოქმედების ხერხებმა სატელევიზიო სივრცეში ხშირი ხასიათი მიიღო, 

ქვეყნისთვის საჭირო და არა საჭირო ინფორმაციის გავრცელების სახით. 2010 წლის  ფეხბურთის 

მსოფლიო ჩემპიონატის სატელევიზიო ვერსია ჩრდილოეთ კორეის           ხელისუფლებამ 

მოსახლეობას ბრაზილიასთან წაგებული თამაშის შედეგი დაუმალა, ჩრდილოეთ კორეაში 

მსოფლიო მატჩების პირდაპირი ეთერთ ტრანსლიაცია არ ხდებოდა და ამის გამო 

ხელისუფლებამ ქვეყანაში მომქმედი ერთადერთი ნაციონალური არხის სატელევიზიო ეთერის 

საშუალებით თამაშის მოკლე მიმოხილვა გააშუქა და მოსახლეობას აუწყა, რომ მათმა გუნდმა 

გაიმარჯვა:7  

“ძვირფასო ამხანაგებო! მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ჩრდილოეთ კორეის დიდმა 

ერმა მრისხანე ბრაზილიელები დაამარცხა, მატჩის დასაწყისშივე ნათელი იყო, რომ ჩვენი გუნდი 

გაიმარჟვებდა, დიდება მსოფლიოს უდიადეს ერს, ვაშა მეგობრებო.  40 000 ჩრდილო კორეელი 

გულითადად ამხნევებდა ჩვენს დაუმარცხებელ გუნდს. . . ” 

2010 წლის 15 ივნისის ღამის საინფორმაციო გამოშვება  მაყურებლის მეტად 

დამაჯერებლობისთვის კადრში ხშირად აჩვენებდნენ ბრაზილიელთა გაწბილებულ მთავარ 

მრწვთნელს და კორეის ნაკრების  მიერ წარმოდგენილ სახიფათო მომენტებს, კადრში ხშირად 

იყვნენ ჩინელი მსახიობებიც, რომლებიც კორეის სპორტ კომიტეტმა საგულშემატკივროდ 

დაიქირავა. მასობრივი ტელეკომუნიკაცია იძლევა  ტელემაყურებლისთვის დამაჯერებელი 

ინფორმაციის მიწოდების საშუალებას, რასაც მრავალჯერ შედეგად ადამიანის ფსიქიკაში 

დამახსოვრებული შიშის ემოცია მოყოლია.  

საყურადღებოა, რომ ტელევიზიის ზეგავლენა ტელემაყურებელზე  ასევე   

კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმითაც მოქმედებს, გადმოცემული ინფორმაციის დროს - მიმიკის, 

ხმის ტემბრის, მანერის საშუალებით.  ასეთი ფორმის სქემების გადმოცემა  დაგეგმილი 

ზეგავლენის  გათვალისწინებით ინდივიდზე მოდელირებას ახდენს რეალური  ან 

მოდელირებული სამყაროს და ინდივიდის მანიპულაციის კავშირის დამყარებისთვის.  იმ ფაქტის 
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გათვალისწინებით, რომ ნებისმიერი ინდივიდს აქვს უფლება აღიქვას სამყარო საკუთარი - 

ინდივიდუალური შეხედულებით, სატელევიზიო სივრციდან აუცილებელია სწორი მიდგომა, მისი 

პოზიციის და შეხეულებების  გათვალისწინება, მისი ფსიქიკის შეუხებლობა, მთავარი 

მოცემულობის  მიწოდების დროს.   

ტელევიზია თავისი არსებობიდან  დამყარებულია პრაქტიკაზე, რომელიც განსხვავდება 

სხვა ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მეთოდებისგან  და საკუთარი სტილისტური ზეგავლენის  

მეტად ინტერაქტიული, როგორც  უკვე ავღნიშნეთ ნეგატიური და ასევე პოზიტიური ფორმა 

გააჩნია. სწორედ ეს მეთოდები ცვლის ტელემაყურებლის ქცევით და აზრობრივ გამოხატულებას 

სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, შეხედულებას ამა თუ იმ მოვლენასთან, 

დამოკიდებულებას საზოგადოებასთან. ასევე შესაძლებელია ინფორმაციის გადმოცემის 

სხვადასხვა მეთოდით ტელემაყურებელს შეეცვალოს ჟესტიკულაცია, მოქმედება, 

გამოუმუშავდეს მოსმენილი სიტყვების კოპირება, ტექსტის დამაჯერებლად გამეორება, გაუჩნდეს  

მიმბაძველობის სურვილი და ასე შემდეგ.  

ტელევიზია განსაზღვრავს, თუ როგორი ურთიერთობის ფორმა იქნება გამოყენებული  

ტელემაყურებელთან დიალოგის დროს და როგორ შედეგს გამოიწვევს მიწოდებული 

პროდუქტი.  ადამიანის მიერ გამოყენებული მანიპულაციის  ფორმას სხვადასხვა სფეროებში თუ 

პირადულ ინდივიდუალიზმში ბუნებრივი,  სწორედ მის  ფსიქოლოგიაში უკვე თავიდანვე 

ჩადებული იმპულსი ამოქმედებს, მაგალითად ფსიქოლოგიის სპეციალისტი, სამედიცინო 

სფეროს წარმომადგენელი, პედაგოგი, მშობელი და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ როგორ უნდა 

მოხდეს ამ უნარის გამოყენება კომუნიკატორთან და რა დოზით ეს ფრთხილად გადასაწყვეტი 

საკითხია. სწორედ ამ ბუნებრივი უნარის გამოყნების საშუალებით არსებობს ტელევიზიის 

ზეგავლენა და მისი ინტერაქტიული ურიერთობა მაყურებელთან.  

ადამიანმა სატელევიზიო სივრცე უარყოფით ფაზეაში ბევრჯერ გამოიყენა, შედეგად 

მიღებული საზოგადოება ქვეყნის გამოუსადეგარი რესურსია. თუ ტელემაყურებლის 

გონიერებაში ჩადებული ინფორმაციის შედეგი უკან დაბრუნებისას საშიშ ფაზას წარმოადგენს, 

მაშინ ინფორმაციის მიწოდების ფორმა არღვევს ტელემაყურებლის ფსიქო-ემოციური შრეს. 

მიწოდებული პროდუქტი უნდა დარჩეს საკუთარ განზომილებაში,  ტელემაუყრებლის 

გონიერებაში კი როგორც კულტურული სამეცნიერო ნაწილი. 

ადამიანის ფსიქიკის მანიპულირების მაგალითები სხვადასხვა დროს სხვადასხვანაირად 

ფიქსირდებოდა,  მივუბრუნდეთ ფელიქს სობოლევის ფილმს  და განვიხილოთ ფილმის ”მე და 

სხვები” ექსპერიმენტის ნაწილი რომელიც ადასტურებს, თუ როგორ მოქმედებს და ცვლის  
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ადამიანის შეხედულებებზე აზრს მისთვის მიწოდებული კონკრეტული ინფორმაცია. მეორე 

ექსპერიმენტი:8 რამოდენიმე სტუდენტი  სათითაოდ შეყავდათ დარბაზში და აჩვენებდნენ ფოტოს 

- მამაკაცის პორტრეტს. ექსპერიმენტატორი, ფსიქოლოგი რამოდენიმე სიტყვით უხასიათებს  

ფოტოზე აღბეჭდილ მამაკაცს და სტუდენტს აძლევს დავალებას: - “თქვენს წინაშე 

წარმოდგენილია ძალიან საშიში დამნაშავე, თქვენი ამოცაანაა დააკვირდეთ ამ ფოტოს და 

დაგვიხასიათოდ ადამიანის ფსიქოლოგიური პორტრეტი“. I, II და III ექსპერიმენტის მონაწილემ 

დაახასიათა როგორც გაიძვერა, ჩაკეტილი, მათ განსაკუთრებით თვალებში აღმოჩინეს მისი 

მძიმე და უარყოფითი ხასიათი და დანაშაულებრივი საწყისი, ცივი და არასასიამოვნო სახე, 

ბოროტი, არა სანდო პიროვნება, ერთერთმა სტუდენტმა აღნიშნა, რომ მას სავარაუდოდ არ 

უნდა ჰყავდეს ოჯახი და ბავშვები . . . მე IV და მე V ე ექსპერიმენტის მონაწილეს იგივე ადამიანის 

პორტრეტზე უთხრეს, რომ ის არის დიდი მეცნიერი, მრავალი ნაშრომის ავტორი. სტუდენტებმა 

ის მორიდებულად დაახასიათეს, როგორც ჭკვიანი, მიზანმიმართული გამოხედვით, აღნიშნეს, 

რომ პორტრეტში დამახასიათებელი ხაზებით  მისი სასარგებლო მოღვაწეობა, დაახასიათეს 

როგორც რბილი, კარგი და კეთილი ადამიანი, იმედის მომცემი, იუმორის მქონე, სასიამოვნო 

სახით და ბავშვების მოყვარული. მე VI, VII და VIII-ე ექსპერიმენტის მონაწილეს  მისცეს 

მინიშნება იგივე პორტრეტზე როგორც ქურდი და რეციდივისტი. დახასიათება: სადისტური 

გამოხედვა, ალბად ბევრს სვამს, არასანდო, საშიში. . . და ა. შ. ფილმმა დაამტკიცა, რომ 

ადამიანი მოწოდებული ინფორმაციის მანიპულირების ქვეშ ნამდვილად და ადვილად ხვდება. 

ადამიანის ფსიქოლოგიური მექანიზმი  მოწყობილობაა, რომელიც ამზადებს ქვეცნობიერში 

დანახულის და გაგონილის მიღების ფაზას ჩამოყალიბებული სახით და ამ ინფორმაციას 

აფიქსირებს მოცემულობაზე, როგორც მაყურებლის ან მსმენელის საკუთარი აზრს მისთვის 

დამაჯერებელ ფორმაში.       

დანახულის შედეგად სულიერი და ფსიქოლოგიური განცდა და შედეგი, ემოციის 

გადმოცემა სხვადასხვა ფორმებით ერთ ადამიანში, ლატვიელმა დოკუმენტალისტმა გერც 

ფრანკმა 1978 წელს  დააფიქსირა მის ფილმში “10 წუთით უფროსი” და  დაგვანახა ემოციების 

მანიპულირების ფორმა.9 ბავშვი რომელიც უყურებს მოცემულობას, ამ შემთხვევაში ეკრანის 

გამოსახულებას, განიცდის ძლიერ ფსიქოლოგიურ განცდას და სხვადასხვა ემოციას  სწრაფი 

ცვალებადობით. შედეგად შესაძლებელია  ქვეცნობიერში დარჩენილი ძლიერი სტრესული 

ფორმა, რომელიც მსგავსი მოცემულობის ფონზე მძაფრ ემოციურ ეფექტს გამოიწვევს. 10 წუთის 

განმავლობაში ბავშვი განიცდის სხვადასხვა  ემოციებს ერთდროულად როგორც მწუხარების, 

დარდის, შიშის, დაუცველობის, ასევე სიხარულის, სიამაყის, თანაგრძნობის ფორმებით. ე.ი. 
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მოცემულ, კონკრეტულ გამოსახულებას თავისუფლად შეუძლია ერთდროულად შეეხოს  

ადამიანის ფსიქიკაში არსებული სხვადასხვა რამოდენიმე შეგრძნებას, ემოციას და ადვილად 

მოახდინოს მასზე ზეგავლენა.[დანართი 32, 33] 

ცნობილი მაგალითი მაყურებლის ზეგავლენისა ტელევიზიის საშუალებით 2010 წლის 13 

მარტს საღამოს  ტელეკომპანია “იმედის” ეთერში დაფიქსირდა.10 როდესაც ჟურნალისმა 

გამოაცხადა საყოველთაო მობილიზაცია და რუსული სამხედრო ძალების შემოსვლა 

თბილისში, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის უკანასკველი მიმართვა მოსახლეობაზე და 

დაბომბვის ფაქტი, ყოველივე ეს ტელეკომპანიას მოდელირებული ინფორმაციის  სახით უნდა 

გაეშუქებინა, მაგრამ პროექტი დაფიქსირდა ყოველგვარი მინიშნების გარეშე, რასაც მოყვა 

მოსახლეობაში საშინელი პანიკა, დაუცველობის ფონი და მაყურებელთა შორის შოკის და 

გულის შეტევის ფაქტები.  

ექიმების გამოკითხვით სოფელ ტყვიავის და გორი სასწრაფო სამედიცინო 

დაწესებულებებში, გორის სამშობიარო განყოფილებაში ჩატარდა სადაც დაფიქსირებული იყო 

მოდელირებული ქრონიკის შედეგად ტელემაყურებელზე ჯამრთლობისთვის საზიანო ფაქტები. 

ამბულატორიის ექიმმა ეკა ბუჟღულაშვილმა აღნიშნა, რომ სიუჟეტის დამთავრების შმგეგ 

სასწრაფო დახმარების გამოძახებებმა იმატა, ბევრ შემთხვევაში დაფიქსირდა არტერიული 

ჰიპერტენზია და ნევროზული მდგომარეობა. პანიკის და შიშის საფუძველზე გარდაიცვალა 2 

ადამიანი 73 წლის ქალბატონი ლამარა გოგნიაშვილი - სოფელი მარანა  და 45 წლის მამაკაცი 

ავთანდილ კაპანაძე - სოფელი არგო, დიაგნოზი სტენოკარდია. თამარ დათაშვილმა გორის 

სასწრაფო დახმარების ცენტრის ექიმმა აღნიშნა გამოძახებების  შედეგად საავადმყოფოში 

ტელემაყურებლების გადაყვანის ფაქტები - ჰიპერტონული კრიზი, სტენოკარდია, 10 წლის 

გოგონა ნერვიული აშლილობით, ნაადრევი მშობიარობა, გორში დაფიქსირდა გამოძახებების 

30 შემთხვევა, საავადმყოფოში გადაყვანილი იქნა 10 ადამიანი.11 სრული ინფორმაცია 

ტელემაყურებელთა ჟამრთელობის აღმრიცხველი სტატისტიკა დაუდგენელია გაურკვეველი ან 

პირიქით მიზეზების გამო. 

დაუდევრობის გამო (მარტივი სიტყვაა) ტელევიზიის ზეგავლენა  და  ფსიქოლოგიაზე 

მანიპულირება შესაძლებელია ყოველთვის იქცეს ტელემაყურებელის სიცოცხლისთვის და 

შემდგომ მისი ყოფიერებისთვის დამაზიანებელ ფაქტორად.  

მეორე დღეს, 13 მარტს ტელეკომპანია “იმედს” ბოდიშის მოხდა მოუწია საქართველოს 

მოქალაქეებისთვის და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური სამსახურების 
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წარმომადგენლების მიმართ, მაგრამ ამ ფაქტის გამოძიება, სამსახურეობრივი მოვალეობის 

უფლებამოსილების გადამეტება და ბოროტად გამოყენება დღემდე ვერ მოხერხდა:   

“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 15 მარტის 128/22 

გადაწყვეტილების შესაბამისად შპს “ტელეიმედი” მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს 

კანონის შპს “ტელეიმედის” ბ16 ლიცენზიის პირობებისა და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის 

დარღვევისა და საზოგადოების შეცდომაში შემყვანი პროგრამის გადაცემის გამო ბოდიშს უხდის 

მაყურებელს და საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური სამსახურების 

წარმომადგენლებს, რომელთა კადრები მათთან შეუთანხმებლად იქნა გამოყენებული 

იმიტირებულ სიუჟეტებში“. 12  [დანართი 34] 

სატელევიზიო სპეციპიკით საინფორმაციო საშუალებებში თავიდანვე გათვალისწინებული 

ინფორმაცია უნდა ემთხვეოდეს ტემაყურებლის მოლოდინს, სატელევიზიო პროგრამამ 

პირველივე წუთიდან  უნდა მიაწოდოს მას სიგნალი, რომელიც  აუწყებს, რომ  ეს პროგრამა 

სწორედ მისთვის არის წარმოდგენილი და პასუხს სცემს მისი ინტერესის სფეროს. ასეთი 

იმპულსები პერიოდულობით უნდა მეორდებოდეს, რომ ეკრანის წინ მყოფ ტემაყურებელს არ 

გაუჩნდეს არხის შეცვლის, სხვა არხზე გადართვის სურვილი.  

სატელევიზიო სივრციდან საზოგადოების მანიპულირების სხვადასხვა 

შესაძლებლობებიდან არსებობს ისეთი ფორმებიც, როგორიცაა ინფორმაციის  ოდნავ 

შეცვლილი შინაარსით მიწოდების ფორმა, რომელსაც  ფაქტების ფაბრიკაცია ჰქვია, მაგრამ თუ 

ნამდვილი ინფორმაციის გაგება საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია პრესით, ინტერნეტით და 

ასე შემდეგ,  მაშინ ინფორმაცია ფაბრიკაციის გარეშე რჩება. დანარჩენ შემთხვევაში მასალა 

ტელემაყურებლამდე მიდის იმ დოზით რა დოზითაც მას ტელვიზია სთავაზობს. ფაქტების 

ფაბრიკაციის ძირითადი მეთოდები პროფესორ კარა-მუზას აზრით, შეიმუშავა იოსებ გებელსმა 

რაც ბევრ შემთხვევაში ნოვატორული გამოგონებებად ჩაითვალა, რომლებმაც ჩიხში შეიყვანა 

დასავლეთის სპეციალისთები.   

“ფაბრიკაციის მეთოდების ძირითადი ფაქტები შემუშავებული იყო გებელსის 

ორგანიზაციაში, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში ნოვატორულ იდეად ითვლებოდა, რომლებმაც 

ჩიხში შეიყვანა ევროპელი სპეციალისტები. ნამდვილი ინფორმაციის სიცრუით შეცვლით 

ფაშისტებმა თავდაცვის სისტემა შეიმუშავეს. ინფორმაციის ასეთი „შეფუთვით“ სიცრუე 

შეუფერხებლად გასდიოდათ. დიდი ყურადღება ექცეოდა პროვოკაციებს, ერთადერთი 

მიზნისთვის, რომ გადაეღოთ პროპაგანდული ფილმები „ნამდვილ ამბებზე“. მათ ოკუპირებული 

კრასნოდარის მოსახლეობას გამოუცხადეს, რომ ჩაატარებდნენ საბჭოთა ტყვეებს და 
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საშუალებას მისცემდნენ ტყვეებისთვის საკვები პროდუქტი გადაეცათ, მაგრამ საბჭოთა ტყვეების 

ნაცვლად ჩაატარეს მანქანები დაჭრილი გერმანელი ჯარისკაცებით და გადაიღეს კადრები, თუ 

როგორ ხვდებოდა მათ კრასნოდარის მოსახლეობა“ 13 

ტელემაყურებლის აზროვნების პროგრამირების ეფექტურ შედეგს  წარმოადგენს 

სატელევიზიო სივრცის მიერ კონტროლი საინფორმაციო საშუალებაზე – მაგალითად, როდესაც 

ერთი და იგივე ინფორმაციის მიწოდება სატელევიზიო სივრციდან სხვადასხვა 

სიტყვებით ხდება, ან კონტროლდება განსხვავებული აზრის წარდგენა სატელევიზიო დროის 

რეგლამენტის შენარჩუნებით. ასევე არა საჭირო და უმნიშვნელო ინფორმაციის გააქტიურება, 

რომელსაც არავითარი დატვირთვა და ძალა არ გააჩნია პოლიტიკური და სოციალური ხაზით.  

როგორც ავღნიშნეთ ტერმინი “საინფორმაციო ომი”, რომელსაც უდიდესი ყურადღება ექცევა 

სამხედრო თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყნებში პირველად გამოყენა ტომას რონამ, (Thomas P. 

Rona) მან 1976 წელს თავის ერთერთ მოხსენებაში  “იარიაღის სისტემა და საინფორმაციო ომი” 

აღნიშნა, რომ: 

 „საინფორმაციო სტრუქტურა არის მთავარი კომპონენტი ამერიკის ეკონომიკაში,  მაგრამ 

ამავე დროს ის შესაძლებელია  გარდაიქმნას საჭირო მიზნად, როგორც ომის ასევე მშვიდობის 

დროს“. 14  

საინფორმაციო სფერო დაემატა იმ  პროექტების რიცხვს, როგორიცაა სახმელეთო, 

საზღვაო და საჰაერო საბრძოლო ვითარებები. ახალი ომების მთავარ იარაღს სწორედ 

საინფორმაციო ინფრასტრუქრურა წარმოადგენს, “საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური ომი” 

არის ტერმინი, რომელიც შესაძლებელია ინფორმატიკის და კიბერნეტიკის საშუალებებით 

ამოქმედდეს.  

მიუხედავად იმასა, რომ ტელემაყურებლის მიერ სატელევიზიო სივრციდან გაგონილი და 

გააზრებული მოცემული ინფორმაცია უკვე ქვეცნობიერში ინახება საფუძვლიანი დამახსოვრების 

პრინციპით მოქმედებით,  სატელევიზიო სივრციდან მაინც ხდება ერთი და იგივე  კონკრეტული, 

დაგეგმილი ან საჭიროებიდან გამომდინარე ინფორმაციის, თემის, რეპლიკის, კადრის და ასე 

შემდეგ, შეუცვლელად და ასევე ფორმაშეცვლილად ხშირად განმეორება. ეს არის დიალოგის 

პრინციპი, როდესაც ტელემაყურებლის ქვეცნობიერში მკვეთრად დამახსოვრებული 

ინფორმაცია მაინც საჭიროების განახლებას ტელემაყურებლისგან ამ დაგეგმილი ინფორმაციის 

უკან დაბრუნების, ესეიგი ინფორმაციის გავრცელების   პრინციპით.  ინფორმაცია, რომელიც 

აქტუალური და გასავრცობია ხდება მასიურად ამ თემაზე მსჯელობა, ხდება მკვეთრი 

დარეგისტრირება პროდუქტის შემდგომში მისი პროდუქტიულობის მიზნით, ესეიგი ზეგავლენის 
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მეთოდით პირდაპირი  მანიპულირება. ინფორმაციის რეგულარულად დიდი ნაკადით მიწოდება 

ტელემაყურებელზე, შემუშავდება ტელემაყურებლის ქვეცნობიერში და  მის ფსიქოლოგიურ 

დამოკიდებულებას გარემოსთან   დიდ ემოციურ დატვირთვას აძლევს. ასეთი მეთოდი 

აერთინებს ტელემაყურებლის ინტერესს და სატელევიზიო სივრცეს, რაც ტელემაყურებლის  

ადვილად მართვად ხასიათს ატარებს.  

ტელევიზიამ თავიდანვე გამზადებული სქემით მასობრივი ფსიქოლოგია 

კარდინალურად შეცვალა. უმრავლესი ინდივიდის აზროვნება ანალიტიკოსის რეჟიმზე 

გადავიდა. 

ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან სატელევიზიო ეთერის თუ ინტერნეტ 

ტელევიზიის  საშუალებით საზოგადოებისთვის განსხვავებულ ფსიქოლოგიურ რეჟიმს მოიცავს, 

რომელიც აფართოვებს პროფესიულ თუ პიროვნულ მახასიათებლებს და მეტად აკავშირებს 

საზოგადოებას სიახლის და ნოვაციების სამყაროსთან. საზოგადოება ასეთი კომუნიკაციის 

შემთხვევაში ორი მიმართულების  გავლენის ქვეშ ხვდება: I -  ინდივიდუალი, დამოუკიდებელი  

აზროვნების თვისებების გაფართოვების ძიების, ღირებული  ინფორმაციის მიღების, 

შინაარსობრივი ძიების განვითარების მიზნით და ა. შ. II -  პროფესიული მოღვაწეობის, 

სიახლეების, პასუხების, ნოვაციების ძიების მიზნით. ეს ორი სფერო ერთმანეთზე გადაჯაჭვული 

კომუნიკაციის ძირითადი პროცესებია, სადაც მიღებული ინფორმაცია გავლენას ახდენს 

პროფესიულ თუ პიროვნულ თვისებებზე.  

ეს პროცესები  შეგვიძლია შევადაროთ “თვითორგანიზებულ შემოქმედებას”, რადგან 

ყოველი მომხმარებლის პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ხდება მოცემულობის შერჩევა 

და კომუნიკაციის დამყარება ამომწურავ პასუხამდე, ეს არის - პროცედურა, გააზრება და მიღება. 

ყოველდღიურად მოწოდებული ინფორმაციის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა 

მაყურებელთან აზროვნებაში მიწოდებული ინფორმაციის პროექტირებას სწორედ 

მომხმარებლის მიერ შერჩეული არხების, გადაცემების, პროგრამების მეშვეობით ახდენს.  

სატელევიზიო სივრცით მიწოდებულმა ინფორმაციამ შესაძლოა ტელემაყურებელში მასიური 

ხასიათის მატარებელი ძალა მიიღოს გამომდინარე თავისი სტრუქტურული და   ინფორმაციული 

ამბის წყობიდან, რომელიც  აგებულია: 

1. სიმართლის ან შექმნილი  “სიმართლის” ნიშნებზე 

2. მაყურებლისთვის  შეთავაზებული ინფორმაციის  მიღების ან უარყოფის შედეგებზე.  

ქვეცნობიერში მოცემულობის აღქმისთვის გამოყენებული შეფუთვის ფორმა, 

სპეციალურად შექმნილი პროექტის მთავარი გასაღებია, რომელიც მიწოდებულია 
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ტელემაყურებლისთვის მოსაწონი პროდუქტის სახით. შეფუთული მოცემულობა ყველა იმ 

კრიტერიუმის გათვალისწინებით იქმნება, რომელიც ტელემაყურებლის დამოკიდებულებას ამ 

პროდუქტის აღქმის  მდგომარეობით განსაზღვრავს და ეს  ინფორმაცია ხდება ხელსაწყო, 

რომელიც ასაზრდოებს ამა თუ იმ საზოგადოების მოღვაწეობას.  

გააზრება  -  არსებული ფაქტის შინაარსის უფრო ღრმა გაანალიზება.  

გაცნობიერება - გონიერებაში წარმოდგენით თვით ორგანიზების პროცესი.15 

შეიძლება ითქვას - გონიერება  თვით ორგანიზებს, ე.ი ორგანიზებას უწევს  მოვლენებს 

და სხვადასხვა სიტუაციებს ქვეცნობიერში მიუჩინოს ადგილი.  ქვეცნობიერში ინფორმაცია 

დანახულის გარეშეც ფიქსირდება მოსმენილით, წაკითხულით და ასე შემდეგ, აქედან 

გამომდინარე ინფორმაცია თავიდანვე ინტერესის ფაზაშია და მოქმედებს დაგეგმილი პროცესის 

გათვალისწინებით, ე.ი. ინდივიდი ინტერესის მქონე ინფორმაციისთვის ეძებს  წყაროს, 

პროდუქტს რის შედეგადაც ეს ინფორმაცია მისთვის მეტად აქტუალური ხდება. სატელევიზიო 

სივრციდან მოწოდებული ინფორმაციის  შედეგად მოყოლილი ან წაკითხული ამბავი 

ქვეცნობიერში გადამოწმების ან დამადასტურებელ ფაზას გაივლის, რის შედეგად ეს 

ინფორმაცია  აქტიურ სივრცეში, აზროვნებაში გადადის, რომელსაც ტელემაყურებელი 

სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სახით გამოხატავს, იყენებს, ან მახსოვრობის მექანისმში ინახავს. 

მახსოვრობის მექანიზმში, მთელი ინფორმაციის დამახსოვრება არ ხდება, რადგან ინფორმაცია 

ფსიქიკის ცენზურას განიცდის, რის შედეგადაც ინფორმაციის ნაწილი ხვდება აზროვნებაში და 

გამოიყენება ახლო მომავალში ან ინახება ქვეცნობიერში. ქვეცნობიერის ბაზაში შენახული 

ინფორმაცია ინახება ინდივიდის ცხოვრების ბოლომდე და გააჩნია უნარი საჭიროების 

შემთხვევაში ქვეცნობიერიდან გადავიდეს აზროვნებაში ათეული წლის შემდეგაც.16 როგორი 

პოზიტიური გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეცნობიერში შენახული ინფორმაციის შემთხვევაში 

ტელევიზიამ? შესაძლებელია სატელევიზიო ბლოკების ნახვისას ინდივიდის ფსიქიკის 

მდგომარეობა ემოციურად  დაეყრდნოს ქვეცნობიერში შენახულ ინფორმაციას. გასართობი შოუ 

პროგრამა, ინტელექტუალური შოუ, სამეცნიერო გადაცემა, გასართობი თამაშები,  მხატვრული 

ფილმები, გადაცემები წარმოდგენილი გმირებით, ეკრანზე მოცემული მოქმედება და სხვა 

მოქმედებს ემოციებზე, რის შემდეგ  ინდივიდი ემორჩილება მდგომარეობას, რომელსაც 

სატელევიზიო ეკრანიდან მოცემულობა განაგებს. ასეთ შემთხვევაში  მისი ფსიქიკა იწყებს 

ინფორმაციის შეფასების უნარით, ქვეცნობიერიდან საკუთარი ინფორმაციის გამოყენებას, 

საკუთარი უნარების შეფასებას, ამოცნობას, გაანალიზებას. თვითონ ფაქტი ინდივიდის მიერ 

შერჩეული და საკუთარ აზროვნებაში დაშვებული ინფორმაცია უმეტეს შემთხვევაში შეგვიძლია 
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ჩავთვალოთ ინდივიდისთვის დადებით ფორმათ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მას აქვს 

უფლება  და შესაძლებლობაც შეარჩიოს გადაცემა,    გადართოს სხვა არხზე.  

როგორც ავღნიშნეთ ზეგავლენის პროცესში პოზიტიური იქნება ის თუ ნეგატიური, 

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მოხვდება ტელემაყურებლის ყურადგების ქვეშ ინახება 

ქვეცნობიერში და უკვე იქიდან ახერხებს გავლენის მოხდენას აზროვნებაზე, მის საქციელზე, 

გადაწყვტილებაზე, საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე.  განსაკუთრებით ეს ხდება  იმ 

ინფორმაციის, ესეიგი ქვეცნობიერში შენახული ინფორმაციის პროვოცირების საფუძველზე.  

ინფორმაციის პროვოციერბა ტელემაყურებელს და სატელევიზიო სივრცის შორის ქმნის 

აფექტურ მდგომარეობას არა მხოლოდ ნეგატიურს არამედ შესაძლებელია პოზიტიურსაც, 

მძაფრი რეაგირება სპოტრულ გადაცემებზე, ინტელექტუალურ თამაშებზე, პოლიტიკურ 

თოქშოუებზე, ბუნებრივი მდგომარეობაა კრიტიკულობის ზღვარის გადალახვამდე, რაც ორ 

სივრცეს შორის ნორმალური დიალოგის ფორმის მატარებელია.  

ტელემაყურებელი  ყოველთვის აბსტრაქტული მედიალოგეა სატელევიზიო სივრცესთან, 

მაგრამ სატელევიზიო სივრცეს გააჩნია უნარი, რომ ეს აბსტრაქტული დიალოგი აქციოს 

რეალურ ძალად, რომელიც ინფორმაციას გავრცელების  შესაძლებლობას უქმნის და 

მოცემული თეორიის შედეგად  არეგისტრირებს.  ასეთი კომუნიკაციის არათანაბარი პოზიციის 

რაკურსი,  ტელემაყურებელს ინფორმაციული სისტემის პროცეში, თანაბრად ჩართვის და 

საკუთარი აზრის დარეგისტრირების იმედს აძლევს, თუმცა სპეციალური პროექტით 

მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად გამოტანილი საკუთარი აზრი მეტი პროცენტულობით, 

როგორც სატელევიზიო ეკრანის მიერ მოწოდებულ იდეოლოგიად განისაზღვრება.  

ტელევიზიის ზეგავლენა და ინტერაქტიული ურთიერთობა მაყურებელთან იმ კომუნიკაციის 

ენერგიეს მატარებელია, რომელიც არსებულ დროში  საზოგადოებასთან და სამყაროსთან 

მიმართებაში  შექმნილ  და ინდივიდ „გმირებს“ ქმნის.   

ტელევიზია და დღეს უკვე ინტერნეტ ტელევიზია ყველაზე გახსნილი და გლობალური 

სისტემაა მომხმარებლისთვის, არა მარტო როგორც ყოველდღიური ინფორმაციის მატარებელი 

სფერო, არამედ თანამედროვე ცხოვრების პირობებისთვის გარდაუვალი საშუალება, რის 

შედეგადაც აუცილებელია მისი სწორედ გამოყენება საზოგადოების წინაშე. გლობალური 

კომუნიკაციის მართვის სისტემა აუცილებელია განსაზღვრული იყოს წესების დაცვით და 

შეღავათებით, რომლებიც საზოგადოების ინტერესს ითვალისწინებს, რადგან აცილებული იყოს  

ქაოსი და  შედეგები,  რომლებიც უარყოფით შტრიხს გაავლებს მის კულტურაზე.  



92	  
	  

თანასწორობა ტელევიზიას და ტელემაყურებელს შორის, მიუხედავად მოცემულობის 

ზეგავლენისა აუცილებელია თანაფარდობაში მოდიოდეს, დიალოგი ორ მხარეს შორის მაშინ 

ხდება სასარგებლოდ მიღწევადი, როდესაც ორივე მხარე თანაბარ უფლებას იყენებს და 

სარგებლობს ერთმანეთის გავლენის ქვეშ ზუსტი პროპოტციით. ტელევიზიის ზეგავლენას 

პირდაპირ ახასიათებდეს ტელემაყურებლის მანიპულირება მაგრამ, როდესაც 

ტელემაყურებელი უარს ამბობს ამა თუ იმ გადაცემაზე, პროგრამაზე, საინფოემაციო 

გამოშვებაზე ან საერთოდ ტელევიზიაზე, მაშინ ეს სფერო დიალოგის ნაკლებობას განიცდის და 

იძულებული ხდება მეტად გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესი და უკვე თვითონ გახდეს 

მისი გავლენის ქვეშ. ასეთი მაგალითების გამო, ესეიგი ნაკლებად მოთხოვნის და დაბალი 

რეიტინგის შემთხვევაში უამრავი გადაცემა და არხი გაუქმებულა ან ფორმატი, მიმართულება 

შეუცვლია. უმთვრესი პრინციპი ტელემაყურებლის სატელევიზიო ეკრანთან დარეგისტრირებისა 

არის ის ტელე-ენა, რომელიც ადვილად გასაგები და მისაღებია საზოგადოებისთვის. 

აქტუალური ტელე - ენის ძიება რთული საკითხია, ახალი სეზონის დაწყების დროს.  ხდება 

სხვადასხვა უამრავი იდეის და პროექტის აპრობირება, ტელემაყურებლის ინტერესის 

გათვალისწინებით მოვლენების შეფასება თავისი ღირებულებებიდან გამომდინარე, მათი 

სპეციალურად შეფუთვა და ასე შემდეგ. ტელემაყურებლის ინტერესის საზომი სწორედ 

ტელევიზიაა, სადაც თუნდაც უტრირებული ფაქტების ფონზე საწინააღმდეგო აზრის მქონე 

მაყურებელი ხშირ შემთხვევაში მეტად ყურადღებიანი და დაინტერესებული შეიძლება 

აღმოჩნდეს ვიდრე სხვა რომელიმე შემთხვევში.  

ინტერაქტიული ვიდეო-ინფორმაციული სისტემა ტელემაყურებლის ცნობიერებაში 

ამაღლებს სატელევიზიო ეკრანის ყოველდღიურობის როლს. თუ გადავხედავთ პრესის, 

რადიოს და ტელევიზიის ისტორიას  დავრწმუნდებით, რომ დამკვიდრებისთვის მათ 

აუდიტორიის ინტერესის გათვალისწინებით ყურადღების ცენტრალიზირება თავის დროზე 

მოიპოვეს.  უდიდეს დატვირთვა აქვს მხედველობით პროცესს, ადამიანის მახსოვრობა 

მიწოდებული ინფორმაციის  80 % - ს სწორედ დანახული გამოსახულების საშუალებით 

აფიქსირებს. ძირითადად  მახსოვრობა, ფენომენალური მახსოვრობის გარდა, ადამიანის 

ქვეცნობიერში ეპიზოდური მახსოვროის ფორმაში ფიქსირდება, მაგალითად როგორიც არის  

წაკითხული წიგნი, ნანახი ფილმი, ცხოვრების ძირითადი ეპიზოდები და ა. შ. რაც უფრო მოკლე 

და მძაფრია ინფორმაცია მითუფრო სავარაუდოა მისი მთლიანად დამახსოვრება, მაგალითად: 

გამონათქვამის, ლოზუნგის, ერთი კადრის, ფოტოგრაფიის და ასე შემდეგ.  სატელევიზიო 

სივრციდან ინფორმაციის გადმოცემის ფორმა აგებულია მოკლე შეტყობინობების პრინციპით 
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რაც ტელემაყურებლისთვის ადვილად დასამახსოვრებელია. რამოდენიმეჯერ გამეორებული 

ასეთი მოკლე შეტყობინება კი დამახსოვრებულის რეალიზების მომზადებას გულისხმობს.  

„მეოცე საუკუნის 50 იანი წლებიდან  დაიწყო კვლევები ადამიანის მახსოვრობის გარშემო, 

არა როგორც ადამიანის ორგანიზმში არსებული საჭირო პროდუქტი, არამედ როგორც 

ადამიანის ტვინში მახსოვრობის  მოქმედების პროცესი. კვლევები მიმდინარეობდა  სამი 

მიმართულებით: 1- როგორ ფორმირდება მახსოვრობა ტვინში, 2- რამდენხანს ინარჩენებს 

ტვინი მოცემულობას მახსოვრობაში, 3 - როგორ ხდება დამახსოვრებული ინფორმაციის 

გამოყენება“. 17 

სწორედ ასეთი კვლევების საფუძველზე მიმდინარეობს „მასშტაბური ექსპერიმენტები“ 

სატელევიზიო სივრციდან უსაზღვროდ ბევრი ინფორმაციის მიწოდების ფორმით, რაც ადამიანის 

მახსოვრობის შესაძლებლობებს ისევე უსაზღვრო მაშტაბულობით ზრდის, მაგრამ რამდენად 

სასარგებლოა ასეთი სისწრაფით ინფორმაციის  დოზირება ახალმა ფენომენმა, რომელიც უკვე 

ავღნიშნეთ II თავის I ქვეთავში - ადაპტაციის მექანიზმი აზროვნებაში სწრაფ დროში მოკლე 

შეტყობინებებით მიღებული ინფორმაციისთვის, თანამედროვე თაობაში დაგვანახა. 

სატელევიზიო ეკრანიდან შემოჭრილ ინფორმაციასთან მიმართებაში ინდივიდი საკუთარ 

თავთან მოაზროვნე ხდება, ის აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას სამყაროზე. ინდივიდი  თუ 

სატელევიზიო გადაცემის ბოლომდე ინარჩუნებს  ტელემაყურებლის სტატუსს, მის მერ 

მიღებული ინფორმაცია უკვე მოწონებულს ნიშნავს, მიუხედავად იმისა იჯერებს ამ ინფორმაციას 

ის თუ არა  მოცემულობაზე მაინც ფიქრობს და საბოლოოდ თუნდაც რამოდენიმე ხნის შემდეგ, 

უმეტეს შემთხვევაში მისი დასკვნა სატელევიზიო სივრცესთან თანხმდება. უკანასკნელ წლებში 

საერთაშორისო სტანდარტიზაციაში მიღწეულმა პროგრესმა, სატელევიზიო გამოსახულების 

ხარისხის და სიხშირის ახალმა შეთავაზებამ ფუნდამენტალურად შეცვალა დამაჯერებლობის და 

შეფასების ფორმები და შედეგად ტელემაყურებელს სატელევიზიო ეკრანთან მისცა 

“დიალოგის” გამართვის საშუალება ტექნიკურად საუკეთესო ხარისხში. 

 

გლობალური  ტელევიზიის  ძირითადი  ფსიქოლოგიური  მახასიათებლები  

როგორც ყოველი ძლიერ მომქმედი პრეპარატი გამომდინარე დოზირებიდან და 

სწორედ გამოყენების წესიდან, შესაძლებელია ადამიანისთვის ცუდი ან კაგი შედეგის მიღებით 

მოქმედებდეს. სატელევიზიო სივრცესაც ინფორმაციის დოზირების კონტროლის საშუალება 

გააჩნია, რომელსაც რეიტინგის მოსაპოვებლად და საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე 

იყენებს. როგორც უკვე ავღნიშნეთ ტელევიზიის ფორმებს საკუთარი  პრინციპები გააჩნით 
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ერთმანეთთან დამოკიდებულების აუცილებლობით, გადაცემა ვერ იქნება წარმატებული თუ მას 

რომელიმე ფორმა დარღვეული ექნება.  

სატელევიზიო ეკრანიდან მოწოდებული ნებისმიერი პროდუქტი საკუთარი ფერის 

საშუალებით ერთერთი მანიპულირებელი საშუალებაა ტელემაყურებლისთვის. მაგალითად 

საბავშვო, სამედიცინო, კვების და სხვა მრავალ პროდუქტს მისი შინაარსიდან გამომდინარე 

ფერს ურღევენ. საარჩევნო სატელევიზიო რეკლამას ცდილობენ ისეთი ფერი მოარგონ, 

რომელიც დადებითი შეფასებით სარგებლობს  მომხმარებელში, ან ფერი გამოიყენონ 

პირდაპირი მანიპულაციის ხაზით, როგორც მოხდა საქართველოს ტელევიზიაში 2012  წლის 

საარჩევნო კამპანიის დროს რეკლამაში სამომხმარებლო ობიექტებზე ფასდაკლების 

ვაუჩერების მიღების საშუალებით, სადაც წამყვანი ფერი ნივთებზე შერჩეული იყო ერთერთი 

პარტიის ძირითადი ფერის პროპორციულობით.[დანართი 35] 

ფერი და კომპოზიცია ფოტო ხელოვნებისთვის და კინო კადრისთვის აუცილებელი 

პირობაა. ცნობილია, რომ ფერი ადამიანის ცნობიერებაში სხვადასხვა განწყობას იწვევს. 

მაგალითად ფერთა თერაპია ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა აღმოსავლეთის 

ზოგიერთ ქვეყანებში. ძველი ეგვიპტელები ფერთა თერაპიის საშუალებით კურნავდნენ 

ავადმყოფებს.  ჭურჭელში მოთავსებულ  ხილის წვენში  იგივე ფერის ძვირფას ქვებს ყრიდნენ, 

დგამდნენ მზეზე, შემდეგ ავადმყოფს ასმევდნენ და ამით მზის ენერგიას აძლევდნენ  მას.  ესეც  

ძველი დროის ადამიანის ცნობიერების ერთგვარი მანიპულირება იყო.  

რომელ ფერებს შეუძლიათ წარმოადგინონ მხიარული განწყობა ან მწუხარება, მსუბუქი 

დარდი, როგორ უნდა დაიხატოს ან დაფიქსირდეს  ნივთი, რომ მისი ფორმა იყოს ავტორის 

მესიჯი სურათის დამთვალიერებელთან? ფერის და ფორმის გადმოცემის პრობლემებზე 

მხატვრები ყოველთვის აქტიურად მუშაობდნენ.  

XX საუკუნის 50 იან წლებში შვეიცარელმა მკვლევარმა მაქს ლუშერმა შეადგინა ფერთა 

ტესტის ორიგინალური ვერსია.  მრავალი ექსპერიმენტის შემდეგ 4500 ფერთა ტონისგან 

შერჩეული იქნა ნაკლებად მკვეთრი ადამიანის ფსიქოლოგიაზე ნაკლენბად მგრძნობელობითი 

ფერები.18 ლუშერის კვლევის შედეგად გაკეთდა დასკვნა, რომ ფერმა შესაძლებელია 

შეცვალოს ადამიანის ორგანიზმის ზოგიერთი ფუნქცია. მაგალითად მოწითალო 

სტაფილოსფერს გააჩნია უნარი შეცვალოს პულსაცია, სუნთქვითი რიტმი, სისხლის წნევა და 

ასევე გამოიწვიოს აფექტურობა ხასიათში. მუქი ლურჟი – სიმშვიდის  მომტანია. მაქს ლუშერის 

აზრით  ფერთა ენა უნივერსალური მოვლენაა, რომლის პრინციპი სხვადასხვა სფეროში 

ნაკლებად გამოიყენება. 
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სატელევიზიო ფერთა გამამ სავსებით შესაძლებელია მაყურებლის განწყობაზე 

იმოქმედოს. ყოველ ფერს თავისი დანიშნულება აქვს და ადამიანში იწვევს განსხვავებულ 

ასოციაციებს. ფერთა კულტურის შესახებ მრავალი თეორია არსებობს, რომლებიც ადასტურებს 

მათ გავლენას ადამიანის ცნობიერებაზე. 

იოგან ვოლფგანგ ფონ გოეთეს  მოსაზრებით: 

„ფერი თავისი საერთო ელემენტების გამოვლინებით, დამოუკიდებლად სტრუქტურისა 

და ფორმისა, ეფექტს ახდენს მხედველობაში და გააჩნია უპირატესობა იმოქმედოს სულიერ 

განწყობაზე” 19 

სატელევიზიო ეკრანის ფერთა გამამ,  მაშინ როდესაც ეკრანი გახდა ფერადი 

ტელემაყურებელი თავიდანვე  გაუთვიცნობიერებლად ჩააგდო ინტერესის სფეროში თავისი 

დამოუკიდებელი ხელოვნური ფერთა წყობისგან, რომელსაც ბუნებრივ ფერთა წყობას 

მიჩვეული ადამიანის თვალი ინტერესით შეხვდა. როგორც ცნობილია ბუნებაში არსებობს სამი 

ძირითადი წითელი, ყვითელი, ლურჯი და სამი დამატებითი მწვანე (ყვითელი + ლურჯი), 

სტაფილოსფერი (ყვითელი + წითელი) და იასამნისფერი (ტითელი + ლურჯი) ფერი და მათი 

ტონალობა, ერთმანეთში შერევის დროს, თუ ერთმანეთში შერეული ფერები არ ემთხვევა 

ბუნების კანონს მაშინ მივიღებთ არასასიამოვნო „ბინძურ“ ფერს.[დანართი 36,37]  

ფერი ყველაზე მთავარი “ინსტრუმენტია” დიზაინერისთვის რომელიც ხელმძღვანელობს 

ფერის საშუალებით და მართავს ფერით მოცემულობის შინაარსს მის იდეოლოგიის ნაწილს, 

ზოგ შემთხვევაში მთლიანად იდეოლოგიას. როგორც ავღნიშნეთ თვითოეულ ფერს 

ინდივიდუალური დატვირთვა გააჩნია, რომელსაც ააქვს უნარი, სხვადასხვა ინფორმაცია 

გადმოგვცეს კონკრეტული ან ზოგადი მახასიათებლების სახით. ფერთა ზეგავლენა ადამიანის 

აზროვნებაში იწყება ემოციური გამოხმაურებიდან და მთავრდება ტექნიკური პარამეტრების 

გამოყენების ეფექტით, რომელიც ვიზუალურ ხელოვნებაში – სატელევიზიო ეკრანიდან 

მახსოვრობის ფაზაში მიწოდებული სიგნალის  რეალიზების გარანტი ხდება. ფერთა სწორედ 

გამოყენება ინფორმაციის ფიქსირების    ფასეული წყაროა,  ფერი განსაზღვრავს თუ როგორ 

შეიფუთოს მოცემულობა, როგორ მიეწოდოს მაყურებელს და როგორ გამოიწვიოს მასში სწორი 

რეაქცია. 

ინფორმაციის საუკუნემ შექმნა უპრეცენდენტო შესაძლებლობები სატელევიზიო სივრცეში 

დიზაინერთათვის და გრაფიკული კულტურის ახალი საშუალებები ჩამოაყალიბა.  ერთ-ერთი 

აუცილებელი პროფესია სატელევიზიო სივრცეში, ტელე-ეთერის მხატვარ დიზაინერია, ეს 

პროფესია აერთიანებს შემოქმედებით და ტექნიკურ სამუშაოს ერთ ანსპექტში და სატელევიზიო 
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ბადეში ძირითადი  კომპოზიცია,  ფერი და გრაფიკა მასზეა დამოკიდებული. სატელევიზიო 

ბადეში მოქცეული ნებისმიერი გრაფიკული კომპოზიცია, რომელიც მაყურებელზე 

თავდაპირველ გავლენას ახდენენ იმ მიმართებით, რომ მოწოდებული მასალა მისაღები იყოს, 

როგორც ფერით ასევე კომპოზიციით და შესრულების მანერით, შემდგომ გადაცემის, 

საინფორმაციო გამოშვების და სხვადასხვა პროგრამების მიმართ მოწონებას პირველადი 

შეფასების საფუძველს აყალიბებს. პირველადი შეფასების შედეგად მაყურებლის დადებითი ან 

უარყოფითი რეაქცია  სწორედ გრაფიკული კომპოზიციის და მიწოდებული ფერის გამის 

საშუალებით ხდება.  საინტერესო კომპოზიცია, გადაცემის ქუდი მაყურებლის დაინტერესების და 

სატელევიზიო ეკრანთან დარეგისტრირების პირველადი გარანტია. 

 ციფრული ტექნოლოგია ხშირად დემონსტრირებს ფერთა გამოყენებას ძველი 

მხატვრული ღირებულებების საფუძველზე. ფერთა მართვის კულტურა სატელევიზიო სივრცის 

ფორმის ერთერთი მახასიათებელია, დაწყებული  არხის ლოგოტიპიდან მთლიან ეთერში 

ყველა ბლოკის ჩართვით.  

ფერთა მართვის სისტემა ხსნის ყველა ტექნიკურ დეტალს, რომლებიც აუცილებელია, 

როგორც ორ განზომილებიან ასევე სამგანზომილებიან სისტემაში. ასევე ხსნის თუ როგორ 

შეიძლება აღიქვას და შეითვისოს ობიექტმა ესა თუ ის მოცემულობა გამომდინარე 

ყოველდღიურობისგან და აზროვნებაში ფერის შესახებ  უკვე დიდი ხნის წინ მოცემული 

ინფორმაციისგან. 

სატელევიზიო სივრცეში ფერთა სწორედ გამოყენება კომუნიკაციის ერთერთი 

საშუალებაა, რომელსაც გააჩნია უნარი სხვადასხვა მოვლენებზე მაყურებელს შეუქმნას, 

სიმშვიდის, ნდობის, იმედის, ასევე აგრესის, პროტესტის განწყობა და  სპეციფიურად იმოქმედოს 

ინდივიდის აზროვნების ფაზაში და მის ცნობიერებაში  დანერგოს მყარი შეხედულება სხვადასხვა 

საგანზე თუ ობიექტზე. სატელევიზიო სივრცეში ძირითადი ფსიქოლოგორი მაჩვენებლების 

რიცხვში ფერთა კულტურას ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.  

სატელევიზიო ეთერის მახასიათებლად შეიძლება ჩაითვალოს ასევე ის მძაფრი 

აზარტული ასოციაციაა, რომელიც მაყურებელს სპორტული გადაცემების ნახვის დროს 

ახასიათებს. ძირითადად ასეთი გადაცემები აღრმავებს მაყურებლის აზროვნებაში ემოციებს, 

ფსიქოზს და ფანატიკურ შეხედულებებს. რა ზომით შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მაყურებლის 

ენერგიის და მისი შესაძლებლობების მანიპულირება? ამას განსაზღვრავს იგივე ფორმის 

გადაცემები,  სხვადასხვა მიმოხილვა, რომელიც რომელიმე სპორტული გუნდის მოგების ან 

წაგების შემთხვევაში, არეგულირებს მაყურებლის  არსებულ აფექტურ მდგომარეობას. ასე, რომ 
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სატელევიზიო პროგრამების რიტმი თავისუფლად შეგვიძლია შევადაროთ – გულის პულსაციის 

კარდიო გრაფას. მაყურებლის ზემოქმედება, მისი მრავალფეროვანი ემოციური  ფონი, 

სტაბილიზაცია, მძაფრი შეგრძნებები, მოულოდნელობა, სიმშვიდე, აგზნებულობა, აზარტი, 

ინტერესი, სიახლე, პროტესტი, თანადგომა, და უამრავი სხვადასხვა მახასიათებლები ერთი 

მთლიანი ბლოკია ტელევიზიის სახით, რასაც მაყურებელი ყოველდღიური მესიჯით 

დოზირებულად იღებს.  

მესიჯი სატელევიზიო ეკრანიდან ინიციატორს და ობიექტს შორის დიალოგს 

განსაზღვრავს.  განსაზღვრული დიალოგის ფორმა ფსიქოლოგიური მაჩვენებლებით 

ძირითადად სატელევიზიო რეკლამას ეხება, მაყურებლისთვის “ვითომ მოსაბეზრებელს” მაგრამ 

სინამდვილეში ყველაზე დიდი ინტერესის მატარებელს,   რაზეც დამოკიდებულია მთელი 

სატელევიზიო სივრცის პროგრამები და გადაცემები სპონსორობის თვალსაზრისით.  ძირითად 

შემთხვევაში რეკლამის კულტურა სწორედ ამყარებს კომუნიკაციას მაყურებელთან და ის ზუსტი 

საზომით მიეწოდება მომხმარებელს, როგორც აუცილებელი პროდუქტი. თუ რა დოზით 

მოქმედებს სატელევიზიო რეკლამა მაყურებელზე ადვილად შეგვიძლია განვსაზღვროთ 

საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე. თანამედროვე ეპოქა სწორედ რომ სარეკლამო 

სივრცეზე გათვლილი ტენდენციებით სარგებლობს, სარეკლამო რგოლზე მუშაობის ეტაპები, 

რამოდენიმე ეპიზოდს მოიცავს, მაგრამ ძირითადი სამუშაო მიზანი მომხმარებლის 

ფსიქოლოგიური მახასიათებლების კვლევას და მათ ფსიქოლოფიაზე გავლენის ხერხების 

ძიებას ეხება.  

სატელევიზიო რეკლამის კომპოზიცია წარმოადგენს იმ ტექნიკური ელემენტების წყობას, 

რომელიც განაწილებულია დიზაინის პრინციპით და კომპოზიციის ზუსტად დაცული წესებით.   

მთავარი ელემენტების ბაზა, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ნამუშევრის, პროდუქტის 

შექმნის დროს, არის ფერი, სხვადასხვა ტონირება, ორგანზომილებიანი ან სამგანზომილებიანი 

ფორმა, სივრცე, მანძილი ობიექტებს შორის, სიმეტრია, ასიმეტრია, დინამიკა, რიტმი, აქცენტი 

წარმოსაჩენ ობიექტზე, ჰარმონია, ერთიანი კომპოზიციის მთლიანობა, მრავალფეროვნება,  

პროპორცია და სხვა. ყოველი ამ ფორმის  ერთიანობა წარმოადგენს სწორად შერჩეულ 

კომპოზიციას და მასში დამატებული ხმოვანი სტრუქტურა, ტექსტი და სატელევიზიო ეკრანის 

ეფექტურად გამოყენების პრინციპი,  მაყურებელს მეხსიერების ფაზაში მიწოდებული პროდუქტის 

ინტერესს გამოიწვევს. იმ შემთხვევაში, როდესაც სწორედ არის აწყობილი კომპოზიციური 

გრაფიკი მაყურებლი ხდება მზერის გავლენის ქვეშ, ზუსტად იმ მოცემულობის გავლენის ქვეშ, 

რასაც შეგვიძლია დავარქვათ “დანახულია ის რაც დაგეგმილია”. სხვადასხვა ხერხების და 
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ძირითადი კომპოზიციის კანონების დაცვის შედეგად, მაყურებლისთვის განსაზღვრული 

სარეკლამო მესიჯი აუცილებელ გავლენას მოახდენს ცნობიერებაში. გამოსახულება რომელსაც 

თავიდანვე ტექსტი ადევს ან გამოსახულების გარეშე ტექსტი ისმინება ნაკლებ ემოციურ ხასიათს 

ატარებს მომხმარებლისთვის. ადამიანის თვალი როგორც უკვე ავღნიშნეთ დათვალიერებას 

უპირატესობას ანიჭებს, თავდაპირველად გამოსახულება ახდენს მასზე გავლენას და შემდეგ 

ტექსტი. ეს ერთგვარად ტელემაყურებლის შემზადების ეტაპია მოცემული გამოსახულების 

აღსაქმელად. თუ როგორ შედეგს იწვევს სატელევიზიო რეკლამის ხერხები ადვილად გასაგებია, 

მსოფლიოში სარეკლამო რგოლების პოპულარობით და საბაზრო ეკონომიკის წინსვლით.   

სატელევიზიო სივრცეში დიდი პოპულარობით სარგებლობს სოციალური რეკლამების 

რგოლი, რომელთა მიზანი ტელემაყურებლის ემოციური ხაზის საშუალებით ვლინდება. 

გლობალური ტელევიზიისთვის  ძირითადი ფსიქოლოგიური მაჩვენებლების მაგალითი 

სწორედ ეს სოციალური რგოლებია, რის შედეგად მაყურებლი დიდი ხნის განმავლობაში  

ემოციური ფონის ქვეშ რჩება, ასეთი ემოციური დატვირთვის შემდეგ ადვილად შესაძლებელია 

ტელემაყურებლის მანიპულირება, სოციალური სფეროების სხვადასხვა კუთხით დატვირთვის 

ხარჯზე. მაგალითად დახმარება სხვადასხვა ეკონომიურად არამდგრადი ქვეყნების, ომის 

შემდგომი ქვეყნების, რომელიმე დიდი კომპანიის მიერ დახმარების გაწევა სოციალურად 

დაუცველ ადამიანებზე, რომელიც ერთგვარად სარეკლამო “წარმოდგენაში” შეიძლება 

ჩაითვალოს და მომხმარებლის მიერ მოხდეს ამ კომპანიის პროდუქტზე მეტი მოთხოვნა.   

შესაძლებელია დახმარების ასეთი ფორმა მომგებიანი და  მეტად პოპულარობის მომტანია, 

როგორც ქვეყნებისთვის ასევე კომპანიებისთვის და ტელევიზიისთვის რომელიც ასეთ 

მოვლენებს ძირითადი ხაზით აშუქებს.  

რეკლამის ეფექტურად წარმოდგენას განსაზღვრავს შუქი და ფერი. მხარვრულ და 

ფოტო ხელოვნებაში  ცნობილია, რომ შუქი ადამიანში ყურადღებას იქცევს და იწვევს სხვადასხვა 

განწყობას მის აღქმაში. შუქ-ჩრდილის ერთმანეთთან შერწყმით კონტრასტი გამოიხატება და 

კონკრეტული ობიექტის სიმკვეთრისთვის საჭიროა ამ ხერხის სწორედ გამოყენება. როგორც 

ავღნიშნეთ მხედველობის არეში სხვადასხვა ფერს სხვადასხვა დანიშნულება გააჩნია. 

მაგალითად: წითელს, ყვითელს, სტაფილოსფერს გააჩნია ილუზიის უნარი ობიექტი უფრო 

ახლოს მოიტანოს მხედველობასთან. ლურჯს, ცისფერს, იასამნისფერს და შავს – პირიქით, 

დააშოროს ობიექტი თავისი არსებული ადგილიდან. სატელევიზიო რეკლამის აგების მთავარი 

პრინციპი, სწორედ ამ პარამეტრებით ისაზღვრება. 20 
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წარმატებულია მოცემულობის შინაარსი მაშინ როდესაც ფერთა ხასიათი სწორედ არის 

გათვალისწინებული. მარკ ლუშერის მოსაზრებით ფერები თავისებურად იწვევენ ყურადღებას. 

წითელი  - იქცევს ყურადრებას და იწვევს ენერგიას, მოქმედების სურვილს. 

სტაფილოსფერი - მოაქვს ოპტიმისტური განწყობა, ადრინდელ ხანაში თვლიდნენ რომ 

მას მოაქვს ჯამრთელობა და შემოქმედების სურვილი. ძირითადად ეს ფერი გამოიყენება 

საბავშვო პროდუქციის რეკლამებისთვის. 

ყვითელი - ახასიათებს კომუნიკაციის, ურთიერთობის, შინაგანი სიმშვიდის შეგრძნება, 

ძირითადად ამ ფერს სარეკლამოდ ტურისტული კომპანიები ხმარობენ. 

მწვანე - ამშვიდებს მზაფრ ემოციურ ფონს,  გამოიყენება სამედიცინო რეკლამებში, 

აფთიაქებში და ასე შემდეგ. 

ვარდისფერი - ინდივიდუალიზმის მაჩვენებელია, ძირითადად გამოიყენება 

პარფიუმერიის რეკლამირების დროს და ასე შემდეგ. 

ცისფერი - ახასიათებს ამაღლებული ემოციების, მეგობრობის და დიალოგის სურვილი, 

ასევე ადამიანს უჩენს სამყაროსთან კავშირის და ჰარმონიის  შეგრძნებას (ცისფერი ეკრანი - 

ტელევიზია). 

ლურჯი - ხელმძღვანელობს კონცენტრაციის სტატუსით, არ იძლევა გაფანტულობის 

საშუალებას, არ გააჩნია უკურეაქცია (გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლოგოს ფერი) 

იასამნისფერი - ადამიანში იწვევს ყურადღების, კონცენტრაციის, სტიმულირებას უწევს 

ტვინს და ეხმარება შემოქმედებით პროცესს. კრეატიული, ძვირად ღირებული პროდუქტების, 

ტექნიკური ნოვაციების რეკლამაში გამოსაყენებელი ფერი.  

შავი - იდუმალის, საიდუმლოს  მომცველი, ჩაკეტილი სივრცის და მელანქოლიის 

მატარებელი. 

თეთრი - იწვევს სივრცის, სამყაროს აღქმას, თავისუფლების ემოციის მატარებელი, ქმნის 

ნეიტრალური ფონს, ადამიანის გონებას ამზადებს ინფორმაციის მიღებისთვის.21 

სატელევიზიო რეკლამაში ფერთა გამოყენების დროს აუცილებლად 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ნაცინალურ - კულტურული სპეციფიკა. 

ტელევიზიის დაარსებიდან მოხდა კარდინალური ცვლილებები  ადამიანის აღქმაში, 

შეიცვალა შეხედულებები. უმეტესი ინდივიდი აზროვნებას ხარჯავს ანალიტიკურ  მუშაობაში 

თავზე მოხვეული სქემების გამო. ინდივიდის ფსიქიკაში ჩნდება  სხვადასხვა სტერეოტიპები,  

მოდელი. მოწოდებული პროდუქტის რეაგირების შედეგად ინდივიდი ქვეცნობიერად ასრულებს  

დაგეგმილი  პროექტის პროგრამას. ტელევიზია აპროგრამებს ტელემაყურებელს მაშინვე ან 
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დროის შემდეგ, ინდივიდის  ხასიათიდან გამომდინარე. ინდივიდი ასრულებს მოცემულობას, 

რომელიც ინფორმაციის შინაარსში დევს და გონება ითვისებს. ასევე  დიდ როლს თმაშობს 

ინდივიდის ცნობიერებაში არსებული დამოუკიდებელი წარმოსახვა მიღებულ პროდუქტთან 

შერწყმის დროს.   

წამოსახვაზე დიდ როლს თამაშობს მახსოვრობა. წარმოსახვის დროს გამოიყენება 

როგორც მახსოვრობის დეტალები ასევე სხვადასხვა მოდელები, მაგალითად დანახულმა 

ობოექტმა შესაძლოა გამოიწვიოს შინაარსობრივად დაკავშირებული  გემოს ან ყნოსვის 

შეგრძნებები. 

ხელოვნურად ემოციური სტრუქტურის შეცვლა შესაძლოა მისი მართვით, პროპაგანდით, 

არა მხოლოდ დარწმუნების და წარმოდგენის ხაზით არამედ ისეთი პროცესებით რომელიც 

ინდივიდს უყალიბებს რწმენას, დარწმუნებას, მყარ წარმოდგენას, აზრს სიმყარეს და სხვა. რაც 

წარმოშობს ინდივიდუალიზმს -  „მეს“. 

ტელევიზიის ძლიერი ზეგავლენის შედეგად  ტელემაყურებელი შესაძლოა გადაეჩვიოს 

დაფიქრებას, მოცემული სქემის თანახმად მახსოვრობაში დარჩენილი ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, რომელიც წარმოსახვაში ელემენტის სახით გადადის და ინდივიდის გონიერებაში 

რჩება, როგორც მისი საკუთარი ნააზრები. მას ემატება მოწოდებული ინფორმაციის საშუალებით 

ძველი ინფორმაციის გააქტიურების სქემა და  ინდივიდს ინდივიდუალური ფიქრის ნაცვლად 

რჩება ქვეცნობიერში ჩარჩენილი წარმოსახვაში გადასული ძველი ინფორმაცია.  შედეგად 

დამატებული ახალი ინფორმაციისგან გამოაქვს დასკვნა და თავისი მოსაზრებით აღმოჩენა, 

მტკიცებულება საკუთარი აზრის ან წარმოსახვისა.  სწორედ რომ ქვეცნობიერში ხდება ფიქრის, 

აზრის, ქმედების დაბადება და სწორედ ქვეცნობიერისკენ არის მიმართული ძირითადი 

ზეგავლენა მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებით.  ტელევიზიიდან მოწოდებულ 

ინფორმაციას  ტელემაყურებელი აღიქვამს, როგორც რეალურ, ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ 

სიტუაციას, არსებობისთვის აუცილებელ საშუალებას. სატელევიზიო სივრცესთან 

დამოკიდებულება საზოგადოების უმეტეს პროცენტულობას მოიცავს. კომუნიკაციის 

თანამედროვე საშუალებების გამოყენებამ დაარღვია ზღვარი სატელევიზიო სივრცეს და 

ტელემაყურებელს შორის, შედეგად მოწოდებული ინფორმაციის გავლენა მეტად მარტივად 

ხდება ვიდრე ადრე, უკვე კარგად დამუშავებული ილეთებით. ეს განაპირობა იმ ფაქტმაც, რომ 

დროთა განმავლობაში ტელემაყურებლის ქვეცნობიერი ემზადებოდა ინფორმაციის მიღების, 

გადამუშავების და გაანალიზებისთვის. აქტიურმა პროგრესმა სატელევიზიო სივრცის მუდმივობამ 

და აუცილებლობამ გამოიწვია საზოგადოებაში უკვე გამზადებული და დამოკიდებული 
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ვითარება ქვეცნობიერში ინფორმაციის სწრაფად და მასშტაბურად მიღებისა.  მარტივი გახდა  

უკვე გამზადებულ სივრცეში იმ პროდუქტის მიწოდება, რომელსაც მოითხოვს და მასზე 

დამოკიდებულია  ტელემაყურებელი. ეს ჰგავს გამოსახულების ანარეკლს, რომელიც 

სხვადასხვა ფაქტურაზე იგივე შინაარსით, ოღონდ განსხვავებული ეფექტით ირეკვლება. ასევე 

თანამედროვე ტელევიზიას გააჩნია უნარი მოწოდებული პროდუქტი ქვეცნობიერში მისთვის 

დაგეგმილ დროს დაპროგრამებული სახით აამუშაოს. თუ ადრე მიღებული ინფორმაცია 

შენელებული მოქმედების მექანიზმს ჰგავდა დღეს ის სწრაფი რეაგირების ჭურვს ჰგავს. 

ნებისმიერი დალექილი ინფორმაცია საზოგადოებაში იპოვნის თავის გამოხატულებას და გარე 

სამყაროში შესძლებს პროექცირებას.   

გლობალური ტელევიზიის ძირითადი ფსიქოლოგიური მახასიათებლები ძლიერი 

პრეპარატია და მისი მოქმედებიდან გამომდინარე მაყურებელს დოზირების არჩევანის უფლება 

გააჩნია. 

 

ტელევიზია  და  საზოგადოება  

ტელევიზიამ თავიდანვე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალი ფორმები დააარსა და 

გამოსახულების ფორმაში კორექტირება შეიტანა. შეირჩა კადრის სიმსხვილე, კადრის 

მიმდევრობა, რიტმი, განათების გათვალისწინება და უამრავი სხვა, რაც მიმზიდველობას ახდენს  

მაყურებლის აღქმაზე.  

ჟურნალისტის მხედველობაში მოხვედრილი მისთვის საჭირო საინფორმაციო მოტივი, 

რომელიც საზოგადოებისთვის არის განსაზღვრული, ამ საზოგადოების ინტერესის სიმბოლოდ 

იქცევა. ეს არის გმირი ან მომქმედი დროის პოლიტიკოსის   ბიოგრაფია, ქვეყნის 

პოლიტიზირებული ამბავი ან ძველი კუმირის დამხობის თემა და სხვა. სატელევიზიო სივრცე 

საზოგადოებაში ქმნის ეკრანულ საზოგადოებას და ამით მყარ დიალოგს მართავს ორ 

განზომილებას შორის. სატელევიზიო ეკრანზე დაფიქსირებული სახელებით იქმნება 

წარმოდგენა ქვეყანაზე, ისტორიაზე, საზოგადოებაზე, მომავალზე. ტელევიზია და საზოგადოება 

ერთმანეთთან დამოკიდებულების მთლიანობად გვევლინება, სადაც განცალკევების მექანიზმი 

არ არსებობს.  

არცერთი საინფორმაციო საშუალება არ შეჭრილა ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

ისე როგორც ტელევიზია. მისი შექმნა და წარმოება თავდაპირველად ტრიუმფით აღინიშნა, 

დღეს მას უჭირავს უპირატესობის პოზიცია მიუხედავად ჯერ კიდევ ძლიერი კონკურენტის 

ყოლისა რასაც ინტერნეტი ჰქვია.    ასეთი უპირატესობის მიზეზი არის ის, რომ ჯერ კიდევ 
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ტელევიზია არის “სამყაროს ფანჯარა”. ტელემაყურებელს მიაჩნია, რომ ზუსტად მისი 

საშუალებით ის მეტად განათლებული და მცოდნე ხდება, მას  არ უწევს მარტო მოსმენა, 

წაკითხვა, გამოკვლევა, მისთვის მოწოდებული მასალა ერთ მთლიანობაშია მისაღები და უფრო 

მეტიც ხდება, ის თვითონ  სატელევიზიო სივრცეში გადმოცემული ფაქტების, საკუთარი თვალით 

დანახული ამბის  მოწმეა, რაც ინფორმაციას და ფაქტებს მისთვის ძალზედ დამაჯერებელს  ხდის. 

ტელევიზია სხვადასხვა გადაცემების, საშუალებით წარმოადგენს წარმატებული 

ადამიანების პორტრეტებს, გადაცემის გმირებს, რომლებიც ინდივიდის ცნობიერებაში რჩება, 

როგორც დადებითად შეფასების, მიბაძვის ობიექტი, ზოგ შემთხვევაში იდეალი პიროვნების 

სახედ ან პირიქით. სატელევიზიო სივრციდან მოწოდებულ პროდუქტზე დამოკიდებული 

მაყურებელი შედის მცდელობაში ტელე-გმირის  ცხოვრების სტილის  სურვილით გახდეს მისი 

მსგავსი, ან ხდება მისმიმართ აგრესიული. ასევე ხდება გმირის სახელების დემონსტრირება 

შთამომავლებზე ან ახლობელ ადამიანებზე, ძირითადად სერიალების და საპნის ოპერების 

მოყვარული და დამოკიდებული მაყურებლის სურვილის მსხვერპლი მონაწილე მსახიობების 

სახელებია.  რათქმაუნდა ყოველივე ეს იგულისხმევა დამოუკიდებელიინდივიდების გარდა.   

საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრი სახელმწიფოს ინტერესს წარმოადგენს, პირველ 

რიგში ტელევიზია გამოიყენება სწორედ იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც  საჭიროა 

საზოგადოებაში სხვადასხვა აზრის დამკვიდრება. ეს შეიძლება მოხდეს ისეთი პოლიტიკური 

სიტუაციის ფონზე, რომელიც საზოგადოებაში არასასურველ რეაქციას გამოიწვევს 

სახელმწიფოსთვის. ამის გამო ხდება მაყურებელზე მოგონილი ან ნამდვილი ფაქტის 

დემონსტრირება, რომელიც გათვლილი პრინციპით სარგებლობს და საზოგადოებისთვის 

ძლიერი ინტერესის ფაზაში ხვდება,  მათი ყურადღების ცენტრალიზება და  ასეთი საშუალებით 

ის პოლიტიკური მდგომარეობა, რომელიც სახელმწიფოსთვის ინფორმაციის გავრცელების 

არასასურველ ფაზას წარმოადგენს, შედარებით დაცულია საზოგადოების ინტერესისგან, მაგრამ 

მხოლოდ რამოდენიმე ხნით. მაგალითად სხვადასხვა მიზეზის გამო  არსებობდა ყურადღების 

გადატანის ფაქტები უცხოპლანეტელთა და ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების შესახებ, ასევე 

ცნობილი მოვლენა ატლანტიკის ოკეანის  “საეჭვო წყლებში”  ბერმუდის სამკუთხედი, ამ 

ფენომენის შესახებ  ინფორმაცია ძლიერ გააქტიურდა პრესაში და ტელევიზიაში. ინფორმაცია  

1950 წელის 17 სექტემბერს „New York Times“- ში  გამოქვეყნდა და მსოფლიო ყურადღების ქვეშ 

მოიქცია.22 თუ რისთვის იყო საჭირო საზოგადოების ყურადღების გადატანა სხვა რომელიმე 

სიტუაციიდან ადვილი გასაგებია, რადგან 1950 წლის 25 ივნისს   კორეაში ომი დაიწყო, ომი 

სადაც ფაქტები დღემდე გასაიდუმლოებელია და დაფარული, თუმცა ძალიან ადვილი 
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აღმოჩნდა როგორც საიდუმლოს დამალვა ასევე შექმნაც.23 საჭირო დროს ყურადღების 

გადატანის პროექტი უმეტეს შემთხვევაში გათვლილად მუშაობს. მიწოდებული დამაჯერებელი 

ინფორმაცია იმდენად მძლავრ გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე, რომ სიმართლის დაჯერება 

შემდეგ უკვე საეჭვო ხდება. [დანართი 38, 39]   

ნოამ ჰომსკის აღნიშნავს ციტატას წიგნიდან „წყნარი იარაღი მშვიდი ომებისთვის“:  

 

 „ყოველდღიურად საზოგადოების ყურადღების გადატანა ნამდვილი სოციალური 

პრობლემებისგან, გადართვა ისეთ თემებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ რეალური დატვირთვა, 

მიღწევა იმისა, რომ საზოგადოება ყოვეთვის იყოს რამით დაკავებული და არ რჩებოდეთ დრო 

გააზრებისა, ემსგავსება მდელოდან ცხოველთა გადარეკვას. . .“24 

საზოგადოების მართვის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს  ყურადღების გადატანა 

მთავარი პრობლემიდან უმნიშვნელო ინფორმაციების გავრცელებით  პოლიტიკური და 

ეკონომიური მართვის ბერკეტების მქონე ობიექტების მიერ. ყურადღების გადატანის მეთოდი 

ემსახურება გეგმას, რომელიც საზოგადოებას ნაკლებად მიაწოდებს არსებული ინფორმაციას, 

რომლის გავრცელების შემთხვევაში შიშის დამკვიდრების, პანიკის, პროტესტის ან მოსახლეობის 

დაუმორჩილებლობის სიტუაციას გამოიწვევს. არის თუ არა გამართლებული არსებული 

ინფორმაციის სხვა ინფორმაციით ჩანაცვლება? ხელოვნურად  შექმნილი პრობლემის ან  

სიტუაციის  გამოყენება და შემდეგ ამ პრობლემაზე მსჯელობა?  დაგეგმილი სიტუაციის შედეგის 

მიღწევა და დამკვიდრება, ხდება რომელიმე არაპოპულარული გადაწყვეტილების 

საზოგადოებაში ნელნელა, დოზირებით, ყოველდღიურად მისი პოპულარიზაციით  სხვადასხვა 

ფორმებში,  ასეთი მეთოდი პრინციპულად  გამოყენებოდა როგორც უკვე ავღნიშნეთ ბერმუდის 

სამკუთხედის ისტორიით და სხვა მაგალითებით. საქართველოს ტელევიზიაში ხშირად 

დაფიქსირებულა ყურადღების გადატანის ფაქტები, მაგალითად: საქართველოს ტერიტორიაზე 

რესეთის მიერ მცოცავი ოკუპაციის მოქმედებების ინფორმაცია ხდება სახელმიფოს 

წრმომადგენლების მიერ ინტერვიუებში გაუბრალოებული ფორმით და სოციალური 

პრობლემის წინა პლანზე წამოწევის რეპლიკებით, სწორედ ისეთი თემის გააქტიურებით,  

რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილის  პრობლემას წარმოადგენს.     

ტელევიზია მაყურებელს საშუალებას აძლევს თვალთვალის მეშვეობით სამყაროს 

ინფორმაცია საკუთარ სივრცეში მოაქციოს, გაიზიაროს, მოიწონოს, უარყოს და საკუთარი 

შთაბეჭდილება დააფიქსიროს ამა თუ იმ მოვლენაზე. საზოგადოების და სატელევიზიო სივრცის 

ურთიერთობა ერთგვაროვნად სპეციფიური განათლების მომცემია გლობალური ინფორმაციის 
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მიწოდების კუთხით. ინფორმაციული განათლების ასეთ ფორმას ტელევიზიამდე ძირითადად 

ბეჭდური პრესა, შემდეგ ფოტოგრაფია, 20 – იანი წლებიდან რადიო მაუწყებლობა ასრულებდა. 

რასაც თანამედროვე დროში დღეს  ინტერნეტ სივრცე დაემატა. ასეთი ინფორმაციული 

განათლების ძიება და სურვილი, ინფორმაციის ზუსტად და სწრაფად მოძიების ფორმა იმ 

ტენდეციების შედეგია, რომელმაც სერიოზული ტესტი გაიარა დასაწყისიდან დღემდე.   

ყოველი ახალი გამოგონების შედეგად საზოგადოების მოთხოვნა იზრდება,  მეტად 

კომფორტული და დახვეწილი ტექნოლოგიების მოხმარების სურვილით. ნებისმიერი ჟანრის 

ფილმი, სპექტაკლი, კლასიკური თუ თანამედროვე კონცერტი, სხვადასხვა გამოფენები, 

გასართობი პროგრამა, სიახლე საბაზრო ეკონომიკაში ახალი პროდუქციის თუ პროდუქტის 

რეკლამა, ნებისმიერი ინფორმაციის მიღების საშუალება სახლიდან გაუსვლელად ეს არის ის 

კომფორტი, რომელსაც ადამიანი ადრეულ პერიოდში მიუღწეველ ოცნებად თვლიდა.  

განვიხილოთ სატელევიზიო ეთერი და მაყურებელი ორ სივრცედ, როგორც 

ერთმანეთთან კომუნიკაციის მსურველი ორი ობიექტი.   

1. სატელევიზიო სივრცე როგორც - კომუნიკატორი  

2. მაყურებელი როგორც - კომუნიკატი 

საზოგადოებასთან კომუნიკატორის მიერ - ჩვენს შემთხვევაში სატელევიზიო ეთერის 

მიერ -  კომუნიკაციის დამყარების პრინციპი ხასიათდება ღრმა ფსიქოლოგიური პროცესებით:  

ღირებულებების ფორმირება – კომუნიკატორის მიერ შეთავაზებული, მიწოდებული 

სიახლე, ნოვაცია და ასე შემდეგ 

იდენტიფიკაცია - ემყარება კომუნიკატის ემოციურ და აზრის ფიქსირების  

დემონსტრირებას მოთხოვნად სფეროზე, რომელიც  მიღებული და შემგედ  

დარეგისტრირებული ინფორმაციის საშუალებით გამოხატავს კომუნიკატორის მიმართ 

განწყობას  (ე.ი. მაყურებელს მოსწონს გადაცემა, რადგან ის მოქმედებს მის ემოციურ ფონზე, 

ასევე მაყურებელი აფიქსირებს არხს, ირჩევს მისთვის მოწონებულ პროგრამას და გამოხატავს 

განწყობას, ე.ი. უყურებს ბოლომდე გადაცემას)  

შეგრძნება - კომუნიკატორი კომუნიკატს სხვადასხვა დატვირთვით, ე.ი. პროგრამების და 

არხების მრავალფეროვნებით – უქმნის შეგრძნებას მოწონებას ან უარყოფას. 

აღქმა - მაყურებელმა აღიქვა და გაიაზრა ნანახი. 

მოტივაცია - კომუნიკატს მოტივაცია გაუჩნდა რის შედეგადაც ირჩევს და უყურებს  ამა ტუ 

იმ გადაცემას, მაგალითად: – სიახლის გაგება, ამბის გაიგივება საკუთარ თავთან, ტიპაჟის 

მიმსგავსება ან მოწონება, კოსტიუმის, ამბის მოწონება, ინტერესი და ასე შემდეგ. 
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დამახსოვრება – კომუნიკატმა დაიმახსოვრა მოწოდებული გდაცემა, სერიალი,  

პროგრამა და ა.შ. რაც გამოიხატება გაგრძელების მოლოდინით.  

მოლოდინი – რეჟიმის ფორმა, როდესაც კომუნიკატი ელოდება მის მიერ შერჩეულ და 

მოწონებულ გადაცემას კომუნიკატორისგან. 

ინტერესთა ფორმირება – სტერეოტიპები კომუნიკატის ცნობიერებაში სატელევიზიო 

ეკრანიდან (კომუნიკატორის მიერ მოწოდებული ობიექტი ან ობიექტები, უმეტეს შემთხვევაში 

დადებითი ხასიათის მატარებლები არიან - საინფორმაციოს წამყვანი ჟურნალისტები, ტოკ – 

შოუს წამყვანები, სერიალის გმირები, გადაცემის ცნობილი სახეები, ხელოვნების და  

მეცნიერების წარმომადგენლები, ისტორიკოსები და ზოგ შემთხვევაში პოლიტიკოსები, ცნობილი 

სტუმრები, უბრალო მონაწილეები, დოკუმენტური ფილმების გმირები, ბავშვები, მოხუცები  და 

ასე შემდეგ – ისინი მაყურებლის უმრავლესობისთვის წარმოადგენენ სტერეოტიპებს, 

დაინტერესება მატი გამოსვლის, ნათქვამი ფრაზების, მოქმედების და სხვა განსაზღვრავს 

კომუნიკატის ინტერესის ფორმირებას, ინ შემთხვევაში თუ სტერეოტიპები ინგრევა მაშინ 

ინტერესტა ფორმირების სივრცეში ემოციური დატვირტვა კომუნიკატისთვის მატად ძლიერ 

ფაზაში გადავა ვიდრე ჩვეულებრივად ინტერესის ფორმირების დროს.  

ქმედება - სატელევიზიო სივრციდან მოწოდებული პროდუქტის რეალიზება 

კომუნიკატისთვის დამაჯერებელი ან შექმნილი დამაჯერებლობისთვისთვის  ინფორმაციის 

გადმოცემა და დაგეგმილი ზემოქმედებითი გავლენა მოქმედებს კომუნიკატის აზრზე, 

იდეოლოგიაზე, ქმედებაზე 

მიმბაძველობა - კომუნიკატორის მიერ შექმნილი პირობები ავლენს კომუნიკატის 

ფენომენის მიმბაძველობის გამოხატულებას და რეალიზებას. (ფენომენი – სატელევიზიო 

სივრცეში სხვადასხვა ჟანრის მსახიობი, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელი, “მოწონებული 

ადამიანი ტელევიზორიდან” და ა. შ.) 

სმენადობის ფორმირება მიზნობრივი მიმართულებით ჩამოყალიბებულ მოცემულობაში. 

(ტექსტი, შინაარსი, მუსიკალური გაფორმება სხვადასხვა კომპოზიციების გათვალისწინებით, 

რომელსაც თავისუფლად შეუძლია იმოქმედოს კომუნიკატის ემოციაზე ჟღეარადობიდან 

გამომდინარე). 

სატელევიზიო სივრცე და საზოგადოება ეს არის დიალოგი ორ მხარეს შორის. 

თანამედროვე საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარება – სპეციფიურ ფორმას მოითხოვს, 

რაც გამოიხატება მტკიცებულების მატერიალური კომპონენტებთ არსებულ  საფუზველზე 

დაყრდნიბილი ინფორმაციით, რაც ადრინდელ პერიოდში აუცილებლობას  არ წარმოადგენდა, 
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ეს ფორმა განაპირობა სწორედ სატელევიზიო სივრცის ინფორმაციის მიწოდების გლობალურმა 

ფორმამ, სადაც მაყურებლის ინტელექტი მეტად გაიზარდა სამყაროს შეცნობის და სხვადასხვა 

დარგების შეცნობის დამაჯერებელი და გავლენიანი ფორმით მოწოდებული ინფორმაციის 

წყალობით. ესეიგი მოხდა მეტად ინფორმირებული საზოგადოების ჩამოყალიბება, რომელიც 

მოითხოვს საინფორმაციო ბლოკების   მიერ მოწოდებულ მოტივირებულ  და დაზუსტებული 

წყაროების გავლით გადმოცემულ ინფორმაციას.   

თამნამედროვე კომუნიკაცია გულისხმობს მუდმივ დინამიკას, ძველი ინფორმაციების 

ეფექტურ განმეორებას, რომლებიც ემყარებოდა მაყურებლის ემოციურ შრეებს მის აზროვნებაში 

გადანახული ინფორმაციის დოზირებით.   

მაგალითად: ძველი ცნობილი ადამიანების დაფარული ბიოგრფიული დეტალების 

გამჟღავნება, ძველი გამოუძიებელი საქმის დეტალებზე გამახვილებული ყურადღება 

(მაგალითად – პრეზიდენტ კენედის მკვლელობის, ან პრინცესა დიანას ავტოკატასტროფა და 

ასე შემდეგ) ასეთი ინფორმაციების განმეორება და თანამედროვე სტილით გადმოცემა, 

დამატებული ეფექტებით, ჟურნალისტის ტექსტის თანამედროვე ენაზე გადმოცმემის სპეციფიკით 

და დამაინტრიგებელი სათაურის  გამოყენებით  მაგალითად – “პრეზიდენტ კენედის 

მკვლელობის ახალი დეტალები” მაყურებლის ინტერესის სფეროს აუცილებელი პირობაა, ის 

აუცილებლად უყურებს ამ გადაცემას და შესაძლოა უნმიშვნელო, უკვე ცნობილი ინფორმაცია 

მიიღის სხვა ფორმით მაგრამ ამ დროს მასზე სულ სხვა ინფორმაციის სიგნალი იყოს 

მიმართული. თანამედროვე აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დამყარების და  სატელევიზიო 

სივრცესთან მიზიდვის ფორმა მეტ დახვეწილობას, ინფორმაციის დამაჯერებელი ფორმით 

მიწოდებას და ეფექტური გამოსახულების ფორმას მოითხოვს.     

 ყოველი ეპოქის მდგომარეობის გათვალისწინებით ხდება სატელევიზიო სივრცის 

ფორმირება. თუ 70 – 80 იან წლებში მაყურებლისთვის მეტად აქტუალური და საჭირო მშვიდობის 

თემა ფიგურირებდა, სიტყვის თავისუფლება და პროტესტი შერჩეულ კანონებზე, უფრო ადრე 

საპნის ოპერების სივრცე იბყრობდა სატელევიზიო ეთერს, 90 – იანი წლებიდან ომის თემა 

ყოველდღიური საინფორმაციო პროდუქტი გახდა, პირდაპირი რეპორტაჟები ცხელი 

წერტილებიდან მაყურებლის ინტერესის ცენტრალურ სამიზნეს წარმოადგენდა. გასართობი და 

შემეცნებითი შოუ პროგრამების ეპოქა 70 იანი წლებიდან აქტიურ ფაზაში შევიდა მაგრამ 

პოლიტიკურმა თოქშოუებმა რეიტინგული მაჩვენებლები თანამედროვე ეპოქაში მეტად 

წინსწრებით აჩვენა. თანამედროვე ეპოქის აქტუალურობას ასევე სოციალური თემები და  

სოციალური რეკლამები  ინარჩუნებს. 
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თანამედროვე მაყურებელი  სატელევიზიო და ინტერნეტ სივრცემ იმდენად გაზარდა 

საინფორმაციო პროდუქციის ხარჟზე, რომ მოთხოვნა გაიზარდა ისეთი მიმართულებით, 

როგორიცაა პოლიტიკა და მსოფლიო ისტორიის სინამდვილის აღიარების პრინციპები. 

პოლიტიკური თემატიკა სწრაფად და ეფექტურად შეიჭრა ადამიანის ცნობიერებაში. 

ყოველდღიურად მოწოდებული  დეტალურად გაშლილი მსოფლიო პოლიტიკური 

ინფორმაცია, პოლიტიკოსების პირადი ცხოვრების დეტალები,  პოლიტიკური მდგომარეობის 

სხვადასხვა ფაზაში ჩვენება, მაყურებელი, როგორც  ინდივიდი-პოლიტიკოსების სახით 

საზოგადოებაში ინდივიდუალური მახასიათებლების უნარით წარმოაჩინა.  ცნონბიერებაში 

არსებული პოლიტიკური “გაურკვევლობა”  მაყურებლის აზროვნებაში, რომელიც ტელესივრცის 

ისტორიაში დოგმაციას და კუთვნილებით აზროვნებას უყალიბებდა  მომხმარებელს, 

თავისუფლად შეიძლება სერიოზული მანიპულირების ობიექტად იქცეს მომავალში ინტერნეტ - 

ტელევიზიის და ახალი ტექნოლოგიების ზეგავლენის მეშვეობით. ტელევიზიის დაარსების  

მცდელობა – საზოგადოებისთვის სიახლის, ინტერესის და თანამედროვე დროში ადაპტაციის 

საუკეთესო ვარიანტი იყო, რამაც განაპირობა ტელევიზიის შექმნა. 

განვიხილოთ საერთო შეხედულება სიტყვა -  ინფორმაციაზე. ინფორმაცია – ბერძნული 

სიტყვაა (informatio) რაც ნიშნავს: ახსნას, გადმოცემას, შეტყობინებას, ამბავს ვინმეს ან რამეს 

შესახებ, არსებულ დროში ამ სიტყვის კონკრეტიკა როგორც სამეცნიერო ტერმინის არ 

არსებობს.  

ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანი იღებს შეიძლება დავყოთ  მრავალ კრიტერიუმებად: 

ვიზუალური, ხმოვანი, ყნოსვითი, გემოს, ტექსტუალური, რიცხობრივი, გრაფიკული, ფერებიდან 

გამომდინარე და უამრავი სხვა.  

სპეციალური ინფორმაცია – წარმოადგენს ცნობიერების სპეციფიურ კომპლექტს, 

მომხდარი ამბის გადაცემის გამოყენებით, რომელსაც უნარი აქვს  საზოგადოების ნაწილსთვის 

გაურკვევლობის, მაგრამ აუცილებელია გაგება საზოგადოების ვიწრო წრისთვის, სადაც 

გამოიყენება მოცემული ინფორმაცია.  

საიდუმლო ინფორმაცია – გადაცემული ვიწრო წრისთვის დახურული, დაცული 

ფორმატით.  

პირადი ინფორმაცია – სხვადასხვა ცნობების კრებული კონკრეტული ინდივიდის შესახებ. 

აქტუალური ინფორმაცია – ფასეული ამბავი არსებული დროის მაჩვენებელში. 

სარწმუნო ინფორმაცია – მიღებული შესწორებების, ფორმა-ცვალებადობის გარეშე.  
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აუცილებელი ინფორმაცია – მიმართული ამბავი კონკრეტულად გათვალისწინებული 

საზოგადოებისთვის. 

სრული ინფორმაცია – კონკრეტული საზოგადოებისთვის საკმარისად შეფუთული 

პროდუქტი. 

სასარგებლო ინფორმაცია – პროდუქტი გამოყენებისთვის  საჭირო ან აუცილებელი 

მოვლენის გარშემო. 

მართალი ინფორმაცია, ტყუილი ინფორმაცია და  დეზინფორმაცია – ამბის 

მანიპურირების პროცესი, რომელიც მიმღების ცნობიერებას  არასწორ   პოზიციაში აყენებს და 

არასრული ან სრული ინფორმაციის ნაწილის დამახინჯებულ კონტექსტში აწოდებს. ასეთი 

ფორმა ყოველთვის ერთ მიზანს ემსახურება – ინფორმაციის მიმღების ცნობიერება 

მანიპულატორის სიგნალს უნდა ემორჩილებოდეს.   

სატელევიზიო სივრციდან თანამედროვე საზოგადოებასთან გამართული დიალოგი – 

ახალი კომუნიკაციის ფორმები ინფორმაციის ყველა სპეციპიური კომპლექტური ფორმის 

გამოყენებას ითვალისწინებს, რაც მეტი ფორმა იქნება გამოყენებული მით მეტად მჭიდროდ 

მიიზიდავს სატელევიზიო ეკრანი მაყურებელს. გამომდინარე ინდივიდუალური ხასიათებიდან 

მაყურებელს გააჩნია მოწონების, დათანხმების, უარყოფის, პროტესტის და მრავალი 

გათვიცნობიერებული თუ გაუთვიცნობიერებული საქციელის გამოხატვის უფლება.  

ინფორმაციას გააჩნია უნარი აამაღლოს საზოგადოების განათლება, ასევე პირიქით, 

დატოვოს ის  გაურკვეველ ფაზაში, ამოუწურავი ინფორმაციის ფონზე, ამბის გაგრძელების 

მოლოდინში.  

წარმოდგენილი ინფორმაციის მოწოდების სხვადასხვა ფორმებიდან გამომდინარე, 

ტელემაყურებელი თავის მოსაწონს ძალაუნებურად, საკუთარი ინტელექტუალური 

მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ირჩევს. განსხვავებით ძველი ტელე მაყურებელისგან 

თანამედროვე მაყურებელი მეტი ინდივიდუალურობის, მეტი პრაქტიკულობის სატელევიზიო 

სივრცესთან კონტაქტის და ინფორმაციული საშუალებების მეტად ცოდნის მიუხედავად მაინც 

ხვდება სატელევიზიო სივრცის ზეგავლენის მახეში.    

ცნობილი ამერიკელი მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი ხელოვნური ინტელექტის 

თეორიის ფუძემდებელი ნორბერტ ვინერი ინფორმაციის არსს ხსნის შემდეგნაირად: 

„ინფორმაცია არის, გარე სამყაროდან  ჩვენს მიერ მიღებული შინაარსის აღნიშვნა 

ადაპტაციის პროცესის დროს“.25 
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ესეიგი, ყველაფერი რაც სამყაროს ირგვლივ ინფორმაციაშია თავის ანარეკლს 

ადამიანის ცნობიერებაში ინახავს. სამყაროს ირგვლივ ინფორმაციას კი დღეს მასობრივი 

საინფორმაციო საშუალებები განსაზღვრავს. თანამედროვე ადამიანი ადაპტაციას სამყაროსთან 

სწორედ, რომ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე ახერხებს და მისგან ეს ინფორმაცია 

უკვე სამყაროში გადის. გასული ინფორმაცია არსად იკარგება, ის აგრძელებს არსებობას, რის 

შედეგად შემდეგი ადამიანი ადაპტაციის დროს ამ ინფორმაციას  დაარეგისტრირებს საკუთარ 

აღქმაში და შეგრძნებებში. 

საზოგადოების ცხოვრების ნებისმიერი სფერო დამოკიდებულია ინფორმაციაზე, 

რომელიც ძირითადად სატელევიზიო სივრციდან და ინტერნეტ - ტელევიზიიდან მოწოდებული 

პროდუქტის სახით ყოველდღიურობას ავსებს. ტელევიზიის და ინტერნეტ ტელევიზიის 

საინფორმაციო რესურსი ამოუწურავ ფაზაში მდგომარეობს, მათი არსებობა განპირობებულია 

მუდმივობასთან, იქამდე სანამ სამყარო საკუთარ ინფორმაციას გადმოსცემს. საზოგადოებისთვის 

ინფორმაციის წყაროს გარანტიც სწორედ ამ მუდმივობას ემყარება და საკუთარ ძალაუფლებას 

დროსთან ერთად სწრაფ რიტმში ზრდის.  

საინფორმაციო რესურსის გამოყენებას საზოგადოება მეტად ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში გადაყავს. რომლებიც თანამედროვე დროის პრინციპით სოციალურ- 

ინფორმაციულ ჯგუფებში ერთიანდებიან. ახალი ტექნოლოგიები  ასეთ ჯგუფებთან 

თანაკომუნიკაციისთვის მათი მართვის საშუალება ხდება.  

XXI საუკუნეს ინფორმაციული ხანაა,  რაც საზოგადოებაში ამ თუ იმ  პრობლემის 

გადასაწყვეტად საუკეთესო და შეიძლება ითქვას ერთადერთი საშუალებაა. მაგალითად 

თანამედროვე დროის ერთ-ერთი გლობალური პრობლემა - გენდერული თანასწორობაა, 

როგორც დემოკრატიული ღირებულებების შემადგენელი ნაწილი. სხვადასხვა ქვეყნებში ამ 

საკითხის გარშემო სატელევიზიო სივრცე აქტიურად მუშაობს შედეგებზე დამყარების პრინციპით,  

საქართველოს ტელევიზიაში გენდერული თანასწორობის თემა საკმაოდ სუსტად დგას. 

სატელევიზიო სივრცის შესაძლებლობები, ქალთა თემაზე მომზადებული სიუჟეტები ძირითადად 

არა თუ ამცირებს სტერეოტიპებს, არამედ პირიქით, აძლიერებს მას. ამაზე არაერთი კვლევა 

ჩატარებულა. ასევე აღსანიშნავია  ისიც, რომ გენდერული საკითხების გაშუქებასთან 

დაკავშირებით არსებობს გარკვეული საკანონმდებლო ნორმები, რომელბიც სამაუწყებლო 

მედიაზე ვრცელდება. ასეთია საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ  და ამ კანონის 

საფუძველზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული მაუწყებელთა ქცევის 

კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს ნორმებს, რაც გენდერული საკითხების გაშუქებას ეხება.  
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საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ ავალდებულებს საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს:  

თავი IX                                                                                                                                             

მრავალფეროვნება, თანასწორობა და შემწყნარებლობა                                                                                        

მუხლი 31.  

მრავალფეროვნებისა, თანასწორობისა და შემწყნარებლობის პრინციპი მაუწყებელმა 

თავი უნდა შეიკავოს ისეთი მასალის გამოქვეყნებისგან, რომელიც გააღვივებს სიძულვილს ან 

არატოლერანტობას რასის, ენის, სქესის, რელიგიური კუთვნილების, პოლიტიკურ 

შეხედულებების, ეთნიკური, გეოგრაფიული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე.  

მუხლი 32.  

მაუწყებლის მიერ მრავალფეროვნების, თანასწორობის და შემწყნარებ ლობის 

პრინციპების დაცვისადმი წაყენებულიმოთხოვნები (წესები)                                                                                 

1. მაუწყებელი ვალდებულია სამაუწყებლო ბადეში განათავსოს ზუსტი და სარწმუნო, 

დაბალანსებული, პროპორციული და თანაზომადი ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრებ 

ყველა კულტურულ, რელიგიურ, ეთნიკურ ჯგუფზე და სოციალურ ფენაზე სამართლიანობის და 

მიუკერძოებლობის პრინციპების დაცვით.                                                                                                    

2. მაუწყებელმა პატივი უნდა სცეს აზრის, სინდისის, რწმენის და აღმსარებლობის 

თავისუფლების ფუნდამენტურ უფლებებს და თავიდან აიცილოს ნებისმიერი ეთნიკური, 

რელიგიური, კულტურული ან სოციალური ჯგუფის შეურაცხყოფა.                                                      

მუხლი 33.  

სახელმძღვანელო რეკომენდაციები მაუწყებლის მიერ მრავალფეროვნების, 

თანასწორობის და ტოლერანტობისპრინციპების დაცვის შესახებ                                                                          

3. მაუწყებელმა თავი უნდა აარიდოს უმცირესობების და სოციალური პრობლემების 

შესახებ არასწორი და შეცდომაში შემყვანი განცხადებების გაკეთებას, ხელი არ უნდა შეუწყოს 

სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას, აუცილებლობის გარეშე არ უნდა აღნიშნოს პირის ეთნიკური 

წარმოშობა და რელიგიური მრწამსი.                                                                                                                               

4. მაუწყებელმა თავიდან უნდა აიცილოს რელიგიური, ეთნიკური, ან სხვა ნიშნის 

მიხედვით რომელიმე ჯგუფის შეურაცხყოფა, მათ შორის გარკვეული ლექსიკის ან 

გამოსახულების გამოყენება. ეს მოთხოვნა არ უკრძალავს მაუწყებელს, ხელი შეუწყოს 

ინფორმირებულ და არაცალმხრივ დისკუსიას შეუწყნარებლობის ან დისკრიმინაციის 
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საკითხებზე, ან გადასცეს ფაქტობრივი მასალა ან საზოგადოებაში რეალურად არსებული 

მოსაზრება.                                                 

 5. თუ წყარო პირდაპირ ეთერში ან ახალ ამბებში უსაფუძვლოდ ასახელებს ეთნიკურ 

წარმომავლობას, რელიგიურ მრწამს, სექსუალურ ორიენტაციას, ოჯახურ ან ქონებრივ 

მდგომარეობას, სოციალურ კუთვნილებას, ან ნებისმიერ სხვა ნიშანს, როგორც პრობლემის 

გამომწვევ მიზეზს ან იყენებს შეურაცხმყოფელ ტერმინოლოგიას რომელიმე ჯგუფის მიმართ, 

წამყვანი არ უნდა აყვეს ასეთ დიალოგს და შეეცადოს შეურაცხმყოფელი განცხადების ავტორს 

დაუსვას შეკითხვა გამოთქმული მოსაზრების დასაბუთების მიზნით.   

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია                                                                                               

მუხლი 7.  ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების 

საფრთხე, ამიტომ ყველაფერი უნდა იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან 

ასაცილებლად რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის,  ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და 

სხვა შეხედულებების, ეროვნული ან სოციალური წარმოშობის საფუძველზე ან რაიმე სხვა 

ნიშნით.26 

2013 წლის 25 მარტს, თბილისში, ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული 

დემოკრატიისათვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობამ (NIMD), დისკუსია გამართა თემაზე 

– „გენდერული თანასწორობის პრობლემატიკის გაშუქება ქართულ მედიაში“. ქალთა 

საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელმა, ელენე რუსეცკიმ  გაანალიზა გენდერული 

საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში და ხაზი გაუსვა საზოგადოებრივ მაუწყებლის როლს 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში.  აღნიშნა რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ხელი უნდა 

შეუწყოს დანერგილი სტერეოტიპების რღვევას და განამტკიცოს გენდერულად თანასწორი 

პოლიტიკის გატარება  რომლის ვალდებულებაც საქართველოს დისკუსია CEDAW კონვენციით 

ეკისრება. მან ქალთა პირდაპირი დისკრიმინაციისა და სექსიზმის ენის პრეცედენტები გამოყო 

ქართულ რეკლამაში (ლუდი „ალუდა“, ელიტ ელექტრონიქსი და ჯიპიაი ჰოლდინგი [დანართი 

40]) და სატელევიზიო შოუში ("პროფილი" და "ნანუკას შოუ") ქალის მსხვერპლად 

წარმოჩინებაზე ისაუბრა. მედია ექსპერტმა, ქეთევან მსხილაძემ (მედიის განვითარების ფონდი) 

თავისი პრეზენტაციის ფარგლებში მიმოიხილა 2011 და 2012 წლებში მედია მონიტორინგზე 

ჩატარებული მოკლე ვადიანი კვლევების შედეგები და ხაზი გაუსვა ორ უმნიშვნელოვანეს 

საკითხს, რომ ხშირად ქალთა გაშუქება მედიაში ხდება მხოლოდ მსხვერპლის სახით და, რომ 

არსებობს "ქალის" და "მამაკაცის" თემების ცნება, რაც გულისხმობს ქალების მიერ მხოლოდ 

მსუბუქ თემებზე საუბარს მაგალითად – კულტურა, მოდა, ამინდი, სამზარეულო და სხვა.27 
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შემეცნებითი პროცესი ადამიანის დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე იკვეთება. 

არცერთი წამი არ არსებობს ამ პროცესის გარეშე, მახსოვრობის შრეები, რომლებიც ძველ, 

წარსულ მოვლენებს ინახავს, არასოდეს ხდება ამოშლის და გაუქმების საშიშროების ქვეშ, 

სპეციპიური დაავადებებისგან გამოწვეული მიზეზების გარდა. წარსულის ინფორმაცია, 

მაგალითად ძველი ფოტო, ნივთი, ნებისმიერი მატერიალური ობიექტი და სხვა, რომელიც 

ადამიანს საკუთარი ცხოვრების ადრინდელ პერიოდს ახსენებს საკმაოდ სასიამოვნო, დადებითი 

ასოცოაციის შეგრძნებას ბადებს ცნობიერებაში.  

სატელევიზიო პროექტის რეალიზების მიზნით შესაძლებელია ეფექტის გამოყენება, 

რომელიც ხელოვნურად პროვოცირებას გაუკეთებს წარსულის გახსენებას,  ფონური სიგნალით 

ცნობიერებაში მიმართული მიწოდებული ინფორმაციის ხარჯზე. მაგალითად – თუ მაყურებელი 

მიიღებს ვიზუალურ, ხმოვან  და ტექსტუალურ ინფორმაციას მის ადრინდელ საცხოვრებელზე, 

ტერიტორიაზე, ადამიანებზე, ადგილზე რომელთანაც  მას მჭიდრო კავშირი ჰქონდა 

ბიოგრაფიის პერიოდში – ეს აუცილებლად გამოიწვევს ძლიერ ემოციურ შოკს. ამის შემდეგ 

მისთვის მიწოდებული ინფორმაცია, რომელიც გათვლილი იყო თავიდან აუცილებლად ისეთ 

რეაქციას გამოიწვევს, როგორსაც პროექტი მოითხოვს ან დადებითს ან აგრესიულს, ამ 

შემთხვევაში განსხვავება მხოლოდ პროექტის, გადაცემის ფორმატშია, თუ როგორი შედეგი 

სჭირდება ამ ფორმატს უკვე მაყურებლისთვის გათვალისწინებული ემოციების 

მანიპულირებისთვის. 

ასევე ადამიანის პორტრეტის ჩამოყალიობებაში დიდი როლი შეიძლება შეასრულოს 

მსგავსი პროცესების გამოყენებამ, ისევე როგორც ფელიქს სობოლევის ექსპერიმენტით 

დადასტურდა. ადამიანზე გადმოცემული უარყოფითი ან დადებითი ინფორმაცია, მაყურებელში 

სამუდამოდ იწვევს ეჭვის და აგრესიის სიმპტომებს ან პირიქით, ეს ადამიანი დადებითი 

პიროვნება აღიქმება. 

ქართულ მედია სივრცეში ქალებისადმი მიძღვნილი რუბრიკები უფრო გენდერული 

უთანასწორობის მაჩვენებელია. ეს გენდერული ბალანსის არასწორედ გაგებაა. თავად ფაქტი 

რომ ქალთა საკითხები ცალკე არის დასმული, გენდერული თანასწორობის დარღვევაა. 

ქალების მოსაზრებები უნდა ისმოდეს მამაკაცების მოსაზრებების პარალელურად.  

ნანა ფერაძის კვლევაში კარგად ჩანს საქართველოს სატელევიზიო სივრცეში 

დარღვეული გენდერული საკითხი: 

ნანუკას შოუ - მოგზაურობა კანარის კუნძლებზე გადაცემა ნახევრადსპორტული 

თამაშებით  - სადაც 2 გოგო და 2 ბიჭი ღებულობდა მონაწილეობას. ერთ-ერთი თამაშისას 
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ნანუკა აცხადებს „დანები მხოლოდ და მხოლოდ ბიჭებს მიეცემათ,“ რომელსაც „პეტოც“ და 

როსტოც ეთანხმებიან და ამბობს „რა თქმა უნდა“, „დანები გოგონებს რომ ჩამოვიყვანთ მერე“. 

აქ ორი მომენტია, შესაძლოა იგი გულისხმობდა, რომ ქალები იმდენად მოუხერხებლები არიან, 

რომ დანების ნდობაც კი არ შეიძლება მათთვის, ან იარაღის საკუთრებაში ქონა (თუნდაც ცივი) 

მამაკაცების საქმეა. პროფილში 14 ივნისს, რომელიც ცნობილი ადამიანების ცხოვრების უცნობ 

დეტალებს  მიეძღვნა, სტუმრობდნენ ნანკა კალატოზიშვილი და ნინი ბადურაშვილი. ერთ 

შემთხვევაში ნანკა ამბობს „ცოტა ბიჭივით აზროვნებო მეუბნებიან“, „კი, ბიჭივით აზროვნებ“ 

ეთანხმება წამყვანი მაია ასათიანი. კვლევის შედეგად იკვეთება, რომ სატელევიზიო თოქ-

შოუების (ნანუკას შოუ, პროფილი) წამყვანები, არაცნობიერად ხელს უწყობენ გენდერული 

სტერეოტიპების გავრცელებას. ისინი საუბარში იყენებენ სექსისტურ გამონათქვამებს, რაც 

წარმოადგენს დისკრიმინაციას გარკვეულ, ერთ-ერთი სქესის ადამიანებსი მიმართ.28  

მაყურებლის  ჩართულობა საინფორმაციო გადაცემების ბლოკში და მიღებული 

ინფორმაციის შედეგი თავისუფლად შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც გამზადებული 

პროდუქტის შთავაზება მისი მიღების მიზნით ისეთ ფაზაში, რომელიც მომხმარებლის რეაქციაში 

გამოიწვევს დამოკიდებულებას ამ მოცემულობის მიმართ.  

გადაცემა „ექიმები“ (რუსთავი -2) - 2014 წლის მე-12-ე  გადაცემის ანონსის სრეკლამო 

ტექსტი:  

"როგორ უნდა მოიქცეს ბავშვი, როდესაც მის კლასელს დიაბეტი აქვს?"  

ამ შემთხვევაში ხდება დაყოფდა, ესეიგი ჯგუფის და არაჯამრთელის უმცირესობის სტატუსში 

გადაყვანა, ერთი ადამიანის განსხვავება სხვებისგან,  არასრულწლოვანთა ასეთი მიდგომა 

განსხვავების შემთხვევაში შესალოა კომპლექსით, აგრესიით ან  ბულინგით დამთავრდეს, რაც 

ნიშნავს სკოლაში თანატოლებს შორის ძალადობას,  სკოლაში მოზარდთა შორის ძალადობის 

შემთხვევა დაფიქსირდა 2015 წლის 27 მარტს სიღნაღის რაიონის სოფელ ძველ ანაგაში, 

როდესაც  11 წლის მოზარდმა თავი ჩამოიხრჩო კლასელებისგან განსხვავების და აგრესიული 

მიგომის გამო, მათ უთხრეს რომ ის ნაშვილები იყო.     

2015 წლის ზაფხულის სეზონისთვის გათვლილი ავერსის კლინიკის სატელევიზიო 

რეკლამის ციტატა ტექსტიდან:  - გაატარე ზაფხული ავერსთან ერთად - 

ტექსტი მკაფიოდ გამოხატავს საზოგადოების მიმართ არასასურველ სურვილს, შედეგად 

რეკლამამ ტელემაყურებლის მხრიდან აგრესია გამოიწვია,რაც სოციალურ ქსელში 

მკაფიოდაისახა. რათქმაუნდა ასეთი სახით წარმოდგენილი რეკლამა ვერ იქნება კომპანიისთვის 

წარმატების მომტანი.   
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             2011 წელს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის 

თანახმად, მოსახლეობის 89%-ისთვის ახალი ამბების მიღების მთავარი წყარო ტელევიზია იყო.  

ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ სამი არხი მაუწყებლობს: „რუსთავი 2“, „იმედი“ და საქართველოს 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი. პირველი არხი. „რუსთავი 2“-სა და „იმედზე“ ქვეყნის 

მოსახლეობის 96%- ს მიუწვდება ხელი, პირველ არხზე კი − 82%-ს.29 ტელევიზიამ თავისი  

არსებობიდანვე  იმდენად იმუშავა საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, მათი აღქმის 

შესაძლებლობების ეფექტურ ხარისხზე, ცნობიერებაში მანიპულირებელი კოდის 

დარეგისტრირებით, რომ აღარ წარმოადგენს დიდ სირთულეს და დიდ მუშაობას საჭიროებიდან 

გამომდინარე  მაყურებლის ზეგავლენის ქვეშ მოსაქცევად.  ძირითადად უკვე გასაგებია და 

ადვილი ამოსაცნობი თუ, როგორ მოიქცევა ტელემაყურებელი გადმოცემული ამა თუ იმ 

ინფორმაციის მიღების შემდეგ, როგორი კომუნიკატორი გახდება ის ფართო საზოგადოებაში 

მასში დარეგისტრირებული მოცემულობით. მარტივად გადაწყვეტილი ზეგავლენის ამოცანა 

თანამედროვე ეპოქაში ახალი ტექნოლოგიების და ადამიანის განვითარების ახალი შრეების 

ფონზე, ინფორმაციის გადაცემის სისტემურ გაძლიერებას და განვითარებას მოითხოვს. 

ადამიანის ცნობიერებას აქვს უნარი იმუნიტეტის გაძლიერების მიმართული ზეგავლენის 

ასაცილებლად, მაგრამ არა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების შემთხვევაში, რომელსაც 

ნოვატორული კვლევების შედეგად ტელევიზია  და  ინტერნეტ ტელევიზია განვითარების ახალ 

ფაზაში შეყავს, სადაც მომხმარებელი შესაძლებელია  ზეგავლენის ფიქსირებისთვის  

ინტერაქტიული ურთიერთობების ახალი მსხვერპლი გახდეს.  
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თავი  IV 

ეკრანული  ტენდენციები  მომავლის  ტელევიზიაში  

 

“მონაწილეობის ეფექტი” მაყურებელში კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა მაშინ როდესაც 

კინომატოგრაფში მუნჯი კინო ალაპარაკდა, ახალი ფაზა შემოვიდა ადამიანის გონიერებაში და 

გამოსახულებასთან ერთად ხმოვანი კადრი გაჩნდა. ასევე სატელევიზიო მექანიზმის ტექნიკურად 

გაფართოების შესაძლებლობებიც და მათი როლიც სწრაფად იზრდებოდა. თუ 70 – 80 იან 

წლებში ტელევიზორი ფუფუნების საგნად ითვლებოდა, დღეს უკვე  აუცილებელ პირობად 

ითვლება.  

ტექნიკურ - პოლიტიკური განვითარების კონცეფციის ძირითადი მდგომარეობა 

გადმომცემი ბადის სატლევიზიო მაუწყებლობებში მის დამასრულებელ ეტაპებში  1975-90 წწ. 

განხილული იყო როგორც განსაკურთებული სპეციფიკური მახასიათებლები, სადაც 

გამოიხატებოდა პრობლემა: ტერიტორიის სიდიდე, არა თანაბარი და მჭიდრო დასახლებები, 

მთიანი და რთულად ასათვისებელი ტერიტორიები და სხვადასხვა სირთულეები, რომლებიც  

წარმოადგენდნენ კაბელური, თანამგზავრული, ციფრული  და სხვადასხვა სისტემების 

გამოყენების აუცილებლობას ერთიანი საინფორმაციო განზომილების დამკვიდრებისთვის. 

ესეთი მიდგომა ტელე-მაუწყებლობის სისტემის განვითარებისთვის რამოდენიმე წლის 

კვლევებით დასტურდება.  ახალ სისტემაში ასევე გამოიყენება ახალი სახეობის სიგნალები, 

ჰოლოგრამული ლაზერი გამოსახულების პროექციისთვის, რომელიც აღარ ითვლება მხოლოდ 

კინო ფანტასტიკის  ეპიზოდად, არამედ თანამედროვე ტექნოლოგიის  რეალურ ობიექტად 

გვევლინება. 

ინტერნეტ ტელევიზია, ლაზერული მონიტორი, პლაზმა, სამ განზომილებიანი 

სტერესკოპიული მონიტორი სათვალთ და სათვალის  გარეშე, მობილური ტელევიზია, პიკო-

პროექცია და ჰოლოგრამული სამ განზომილებიანი მონიტორი – კომუნიკაციის ახალ რეჟიმს 

მოიცავს და ინტერაქტიულ ურთიერთობას მომხმარებელთან მეტად დამოკიდებულების 

ფორმაში მოგვევლინება.  

ინტერნეტ ტელევიზია - ინფორმაციის მოწოდება და გაცვლა სამყაროს ერთი 

წერთილიდან მეორეზე მეტად გაუმჯობესებულ დროის თანხვედრის სისწრაფით ხდება. 

ტექნიკური განვითარების და ვიზუალური ეფექტების ახალი ტენდენციების წყალობით 

ტელევიზია და ინტერნეტ სივრცე ერთ სფეროში მოექცა. ინტერნეტ-ტელევიზია მომხმარებელს 
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მეტად კომფორტულ სამყაროს  თავაზობს, სადაც ფუნქციის ერთერთ ბაზურ კატეგორიას 

წარმოადგენს განზომილების ფორმა და დრო. 

ლაზერული მონიტორი – წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიებისთვის 

გამოსახულების ეფექტს, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მომხმარებლის 

ცნობიერებისთვის. ფერადი ლაზერული ტელევიზორების პირველი მოდელი მიცუბიშის 

კომპანიამ  (Mitsubishi LaserVue L65-A90) 2008 წელს შექმნა. ლაზერული მონიტორის 

გამოსახულება ფერთა სუფთა გადმოცემის და მათი სწორედ წყობის  ხარჟზე ხარისხი 1,8 ჯერ 

მეტად გაშლილია ვიდრე კლასიკური ტელევიზორის გამოსახულების  ეფექტი.  

პლაზმური მონიტორი მომხმარებელში პოპულარობით სარგებლობს. პლაზმური 

მონიტორი, რომლის ძირითად მახასიათებელია: ფართე დიაპაზონი, გამოსახულების მაღალი 

ხარისხი, კონტრასტულობა, ფერთა სიღრმე, ელექტრო ენერგიეს ეკონომიურობა  და 

განსხვავებით ტელევიზორებისგან ის ეკოლოგიურად დაცული  პროდუქტია, რომელიც არ 

შეიცავს ვერცხლის წყალს და ტყვიას. 

სამგანზომილებიანი სტერეოსკოპიული მონიტორი, სათვალით და სათვალის გარეშე 

კიდევ ერთი მოხერხებული და კომფორტული სიახლეა. სამ განზომილებიამი ტელევიზიის 

პერსონალიზაცია - ციფრული ინტერაქტიული ტელევიზიაა სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი 

პროგრამის და ფილმის ნებისმიერ დროს ნახვა და სადაც გამოსახულების მოცულობა და 

ხარისხი 50 ჯერ უფრო მეტია. ასეთი საშუალება მომხმარებლისთვის კომფორტს წარმოადგენს, 

იმ თვალსაზრისით, რომ გადმოცემული გამოსახულება მოცულობით ხასიათს ატარებს და 

ვიზუალური ეფექტის გათვალისწინებით ახლოს მოდის მაყურებელთან, ილუზიის საშუალებით 

არღვევს საზღვარს ორ სამყაროს შორის, ასეთი ვიზუალური მოცულობის მისაღწევი 

ეფექტისთვის ფერთა რამოდენომე წყობა გამოიყენება.  მაგრამ კომპანია სონის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევებმა სამგანზომილებიანი მონიტორების შესახებ დაადგინა, რომ ეს 

ტექნოლოგია ხშირ შემთხვევაში მაყურებლისთვის საზიანო ხდება, იწვევს თავბრუს ხვევას და 

სხვადასხვა სიმპტომებს, ასევე კომპანია არ უწევს რეკომენდაცია ასეთი მონიტორების 

გამოყენების ბავშვებზე, განსაკუთრებით ექვს წლამდე. უფრო ადრე მსგავსი გაფრთხილება 

კომპანია სამსუნგმაც გაავრცელა, სადაც მეტი არასასიამოვნო ფაქტები იყო აღნიშნული, 

როგორიცაა მხედველობის დაქვეითება, თავის ტკივილი, ორიენტაციის დაკარგვა და სხვა. 

სამგანზომილებიანი მონიტორის დადგმაც არ არის რეკომინდირებული ინტერიერში  შიდა 

კიბესთან და აივანთან ახლოს ასევე ფეხმძიმეებისთვის. თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ის 

მაყუირებლის ცნობიერებაზე ადვილი წარმოსადგენია თავისი ესეთი თვისებებიდან 
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გამომდინარე, მოცულობითი გამოსახულების მაყურებელზე გავლენიის მიზეზი ფერთა ის 

წყობაა და ხელოვნურობა, რომლებიც მოცულობით ილუზიას ქმნის. როგორც  ავღნიშნეთ 

ყოველი ფერის ეფექტს საკუთარი დატვირთვა აქვს ცნობიერებაში არსებულ შრეებთან. სწორედ 

ფერები იწვევს ზემოთ აღნიშნულ ჯამრთელობისთვის არასასიამოვნო მოვლენებს.1  

სტერეოსკოპიული სათვალე როგორც უკვე ავღნიშნეთ ორ ფერს აერთიანებს, ეს არის 

წითელი და ლურჟი, შედეგად ვიღებთ იასამნისფერს, მხედველობის დამოკიდებულება ამ 

ფერთან მიმართებაში ხანგრძლივი აღქმის დროს იწვევს ხასიათს, რომელიც ორი ფერის 

შერწყმის შედეგად ვლინდება. მარკ ლუშერი თავის ნაშრომში „ლუშერის ფერთა თერაპია“ 

აღნიშნავს, რომ „წითელი ფერი თავისი ხასიათით არის დამპყრობელი იმპულსის მატარებელი, 

ლურჯი - მშვიდი და ნაზი, მათი შერევისას ხასიათი იცვლება და ვიღებთ ჯადოსნურ, არარეალუს, 

ფანტასტიკის მახასიათებელი ხასიათის იასამნისფერ ფერს.“2 ასეთი მაგიური ფერის 

ცნობიერებაში ხანგრძლივი დროით აღქმა გაურკვევლობის შეგრძნებას გამოიწვევს,  რაც უკვე 

ავღნიშნეთ.  

გერმანელმა ფიზიკოსმა ოპტიკის მკვლევარმა კარლ პალფრიხმა 1922 წელს  ჩაატარა 

ცნობილი გამოკვლევა ოპტიკაში, კომპანია „Carl Zeiss Company“ ისთვის  კვლევის დროს და 

მიიღო ეფექტი, რომელსაც  “პალფრიხის ეფექტი” დაერქვა, რაც ნიშნავს - ერთი თვალისთვის 

აღქმული ინფორმაციის დროს ხელოვნურად ან ბუნებრივად შეჩერებული სიგნალი წარმოქმნის 

ფსიქო-ფიზიკურ ეფექტს, რომლის შედეგად მხედველობის ცენტრიდან გვერდით მოძრავი 

ობიექტი მხედველოვის  არეში ინტერპრეტაციას  განიცდის და მისი აღქმა ხდება დამოკიდებული 

მიმართულებით, მოქმედების სიჩქარეზე, ახლოს თუ შორ მანძილზე მხედველობით ზონაში, 

რომელიც მდებარეობს თავის ტვინის დიდ ნახევარსფეროში და ვიზუალური ინფორმაციის 

დამუშავებაზეა პასუხისმგებელი. “პალფრიხის ეფექტი” გამოყენებული  იყო სამ განზომილებიან 

გამოსახულების სისტემაში.3 

ჯიბის მობილური ტელევიზია4 -  პროექტი  შეიქმნა 1977 წელს, ინგლისელი მკვლევარის  

კლაივ სინკლერმა  კომპანია “Sinclair Radionics” დამაარსებლის მიერ.მაგრამ ამ პროექტს ათი 

წელი დასჭირდა, რომ დახვეწილიყო და პოპულარული გამხდარიყო მომხმარებლისთვის. 2002 

წელს სამხრეთ კორეა გახდა პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც კომერციული სახე 

მისცა მობილურ ტელევიზიას და 2005 წელს თანამგზავრიც გაუშვა, ამის შედეგად დღეს კომპანია 

“Samsung” – მა იაპონიამ და კომპანია “Vodafone” – მ სამხრეთ კორეამ  ამ სექტორში 

განვითარების ცენტრალური პოზიცია დაიჭირა, უფასოდ მიწოდებული სატელევიზიო სივრცე, 

ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას, ნამდვილად დიდი კომფორტია მომხმარებლისთვის. 
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ტელევიზიისთვის მოსახერხებელი ტექნოლოგია, რომელიც მაყურებელს ნებისმიერ დროს და 

ადგილას აწვდის ინფორმაციას, ამყარებს კომუნიკაციას და ბოლომდე დამოკიდებულს ხდის მას 

სატელევიზიო სივრცესთან.             

მობილური ტელევიზია - მობილურ ტელევიზიის ტექნოლოგიის საშუალებით ადამიანი 

და ტელევიზია  შენობიდან ნატურაზე გამოვიდა, ტელევიზია მოთავსდა ჯიბეში და 

მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიღების თანამსვლელი გახდა. 

პიკო პროექცია – ნოვაციაა, რომელიც შეიძლება განიხილებოდეს ინტერნეტ 

ტელევიზიასთან ერთად, ჰოლოგრამულ სისტემაში, ლაზერის გამოყენებით.  კომპანია Light 

Blue Optics (LBO) ფართო ინვესტიციების შედეგად აგრძელებს ნოვატორულ კვლევებს 

ლაზერული სინათლის მიმწოდებელი მოწყობილობების ლაზერული პიკო-პროექტორები (pico 

projector) გარშემო. პიკო-პროექცია იძლევა დინამიურ, ფოკუსირებულ ფერადოვნების 

ცვალებადობას ეფექტურობის მისაღწევად, რომელიც მგრძნობიარე ეკრანისთვის და 

ინტერაქიული ურთიერთ კავშირის გამოსახული ინფორმაციისთვის საუკეთესო ვარიანტია. 

ჰოლოგრამული სამ განზომილებიანი ტელევიზორი ცნობილმა ფიზიკოსმა, ნობელის 

პრემიის ლაურიატმა დენის გაბორმა, 1947 წელს შექმნა.  ელექტრონული მიკროსკოპისთვის, 

მომატებული შესაძლებლობის შექმნის  ექსპერიმენტის  ჩატარების დროს მან პირველმა 

დააფიქსირა ჰოლოგრამა. გაბორის გამოგონებამ ფართო გამოყენება  ჰპოვა თანამედროვე 

დროში.5 ეს შესაძლებლობა ადრინდელ დროში მხოლოდ ფანტასტიკად ჩაითვლებოდა, 

როგორც ოპტიკურიმა ილუზიამ გაიარა გზა ეკრანამდე, ესევე ჰოლოგრამული ილუზიაც 

მოგვევლინება და ადამიანის გამომსახველობითი ხელოვნების აღქმის თანამედროვე 

განვითარების ეტაპს წარმოგვიდგენს. 

ჰოლოგრამული სამ განზომილებიანი სისტემა, იმიტირებს განათების ტალღების 

სივრცობლივ განაწილებას ზუსტად იმ ფორმაში,  რომელშიც ისინი განაწილდებოდნენ შუქის 

არეკვლისას რეალურად არსებული სამგანზომილებიანი ობიექტიდან. სამ განზომილებიანი 

ჰოლოგრამული მონიტორი 

არიზონას უნივერსიტეტის მკვლევარებმა მოახერხეს შეექმნათ პირველი სამ 

განზომილებიანი ჰოლოგრამული მონიტორი მახსოვრობით და შესაძლებელი უნარით 

ჩანაწერის წაშლის მექანიზმით რამოდენიმე წამში.6 შასაძლებელია, რომ ასეთი სიხშირის მქონე 

სურათის ცვალებადობამ არ ივარგოს სლაიდ შოუსთვისაც. საინტერესოა ასევე ფიზიკოს ტუნგა 

ჯონგ-ის  მტკიცებულება:     
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“როდესაც ჩვენ ვიწყებთ საუბარს წამშლელი და გადმომწერი უნარის მქონე  

ჰოლოგრამაზე, შეგვიძლია დავრწმუნდეთ, რომ უდაოდ მივისწრაფვით ჰოლოგრამული 

ტელევიზორებისკენ, რაც ფიზიკურად შესაძლებელია”.7 [დანართი 42, 43, 44] 

 

ჰოლოგრამული ტექნოლოგიის სრულყოფილებისთვის მუშაობა 1990 წლიდან 

მიმდინარეობს. ჰოლოგრამული ტექნოლოგიების შესახებ განსაკუთრებულად იაპონელი 

მკვლევარები ინტერესდებიან და ეს ახალი ტექნოლოგიის ტენდენცია საკმაოდ დიდი 

დაფინანსებით სარგებლობს, რადგან ის  მომავლის ტექნოლოგიაა. ჰოლოგრამულ 

ტელევიზიას ფართო მოხმარებისთვის 2020 წლისთვის ვარაუდობენ. 

2008 წელს ინგლისის პრინცი ჩარლზი  აბუ დაბიში უმაღლესი რანგის შეხვედრაზე  მისმა 

სამ განზომილებიანმა ჰოლოგრამამ დააფიქსირა, სადაც მან წარმოთქვა სიტყვა სამყაროს 

მომავალის და  ენერგეტიკის შესახებ.8 [დანართი 43]  

2008 წლის 4 ნოემბერი -  პირველად “SNN” ის საინფორმაციო არხმა ამერიკის 

პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირველი არჩევნების დროს ერთ - ერთ პირდაპირ ეთერიში, 

სტუდიაში ჯესიკა ელინის ჰოლოგრამა დაარეგისტრირა.9 [დანართი 44]   

 

ტელე-მაუწყებლობის კონცეფცია და სტრატეგია დამოკიდებულია სატელევიზიო 

სივრცის განვითარების ახალ ეტაპიებზე,  ახალი სფეროების ინტეგრაციაზე და  საერთაშორისო 

კვლევებზე. თანამედროვე შესაძლებლობები საშუალებას იძლევა ტელე-მაუწყებლობის მეტად 

აქტიურად გაფართოებას იმ მიმართულებით, სადაც საინფორმაციო წრეს და მაყურებლის 

შორის სივრცე მეტად ნაკლებად იარსებებს და უფრო გაამყარებს  ურთიერთობას, დიალოგს 

კომუნიკატორს და კომუნიკატს შორის,  მიწოდებულ ინფორმაციას და ცნობიერებას შორის. ეს 

იქნება ერთმანეთთან მიახლოვებული ახალი ფორმა, რომელიც ადამიანის გვერდით, 

ნაკლებად მატერიალურ ფორმაში წარმოსდგება.  

ფანჯარა სხვა სამყაროში, ან სხვის სამყაროში, ეს როგორც ტელე მაყურებელი  

გადაწყვეტს და აირჩევს. გადაწყვეტილების მიღებაში კი სატელევიზიო სივრცის ახალი 

ტექნოლოგიები მას აუცილებლად დაეხმარება.  

აიფედის მომხმარებლები ძალიან ცოტა პროცენტით არიან  ტელემაყურებები. მაგრამ 

ტელევიზიამ ინტერნეტ სივრცეში დარეგისრტრირების შედეგად,  ამ ახალი ტექნოლოგიის 

ბაზაშიც შეაღწია. მითუმეტეს აიფედის დიზაინი, მისი პლანშეტური ფორმა ბევრად თანამედროვე 

და კომფორტულ სახეს აძლევს სატელევიზიო პროგრამებს გამოსახულებას. როგორი დიზაინის 
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ფორმისაც არ უნდა იყოს მომავლის ტექნიკა, როგორი საშუალებებიც არ უნდა ახასიათებდეს 

მას, საინფორმაციო სივრცის უარყოფას მაინც ვერასოდეს შესძლებს,  ვიზუალური 

საინფორმაციო სივრცის დამაარსებელი კი ტელევიზიაა.  როგორც დიზაინის ფორმების 

ვიზუალურად და ტექნიკურად განვითარება ყოველთვის აუცილებლობას წარმოადგენს ასევე 

აუცილებელია ტელევიზიის ფორმებისდროის თანხვედრით ფორმაცია, რომ არ ჩამორჩეს 

თანამედროვეობის  გემოვნებას. თუ ადამიანი აიფედის საშუალებით უყურებს რომელიმე 

პროგრამას, მაშინ ამ პროგრამის მხატვრულ – გრაფიკული მხარე უნდა პასუხობდეს არსებული 

დიზაინის პირობებს, თანამედროვე ტელევიზია როგორც ყოველ დროს, მორგებული უინდა 

იყოს ყველანაირ ასპექტში ნოვატორულ დიზაინს, ეს იქნება სტუდიის, გადაცემის ქუდის, 

სატელევიზიო გრაფიკული ფორმების თუ ნებისმიერი ვიზუალურობის გადმომცემი საშუალება. 

ასევე დიქტორის და ჟურნალისტის ფორმაც.  

ვითარდება ტექნოლოგია და ასევე ვითარდება ადამიანი თავისი შესაძლებლობეით, 

საუკუნის წინ წარმოდგენილი  სანახაობა თანამედროვე საზოგადოებაში იგივე ემოციას აღარ 

იწვევს, ასევე ტელემაყურებლის ფსიქო-ემოციური სისტემა დროთა განმავლობაში მეტდ 

აღქმისუნარიანი გახდა და ემოციის კონტროლის ფართო ფილტრაციას განიცდის. მაგრამ 

ინფორმაციის ზეგავლენის პრინციპებს საზღვარი არ ააქვს, ის ისევე ხდება ტრანსფორმირების 

ფორმაში, როგორც საზოგადოების თანამედროვე შეხედულებები სამყაროს და 

ტექნოლოგიური ტენდენციების მიმართ,  თანამედროვე ადამიანი ვერ შეხვდება ისეთივე 

ინტერესით და ემოციით პირველი ამერიკელი კინოვარსკვლავის გამოჩენას ეკრანზე 

მოგონილი ავტოკატასტროფის შემდეგ, როგორც ძველ დროში მოხდა, არც რადიო სტუდიიდან 

გადმოცემულ ინფორმაციას უცხოპლანეტელების თავდასხმის შესახებ აღიქვამს ისეთივე  

ფსიქოლოგიური სტრესით,  რადგან დროთა განმავლობაში ინფორმაციის მასშტაბებით 

გააქტიურებული აზროვნების ფაზები მახსოვრობაში სამუდამოდ გადავიდა და შეიქმნა 

თავდაცვის იმუნიტეტი მისთვის უკვე ბანალური თემებისგან. რათქმაუნდა ასეთი თავდაცვითი 

აღქმის ფორმა არ იგულისხმება იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციისთვის  ზონა ჯერ კიდევ 

თავისუფალია, ეს არიან ბავშვები. მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება ის, რომ თანამედროვე ტელევიზიის 

ზეგავლენა მეტად ძლიერია ვიდრე, ფანტაზმაგორიას ან რადიოდან უცხოპლანეტელთა 

შემოსევის ინფორმაციას გააჩნდა. რათქმაუნდა იმ პერიოდის საზოგადოებისთვის საკმარისი იყო 

ის წარმოდგენები ემოციური ეფექტის მისაღებად, მაგრამ XX საუკუნიდან  ადამიანის 

ცნობიერებას მიღებული აქვს ზეგავლენის ძლიერი პრეპატარი საინფორმაციო საშუალებების 

წყალობით, მრავალი ფორმის მანიპულაციის ხარჯზე. როგორი მიმართულება ექნება XXI 
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საუკუნის მომავლის ტელევიზიას ჯერჯერობით ვერ მივხვდებით, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, 

რომ განვითარების საფეხურებს აუცილებლად სჭირდება საფუძველი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ  

დღევანდელი ტელევიზიის ფორმებით, რომელიც სწორედ, რომ განვითარებას აძლევს 

მიმართულებას. თუ გადავხედავთ საქართველოს ტელევიზიის საერთო სახეს, პროცენტულად 

თუ განვსაზღვრავთ მოწოდებული ინფორმაციების შინაარსს მივიღებთ შედეგს, რომ 

ტელემაყურებელი ძირითადად ისმენს ძალადობის, კრიმინალურ, სოციალურად დაუცველი 

ადამიანების პრობლემას.  

სერგეი კარა-მურზა  აღნიშნავს, რომ: 

 „სატელევიზიო სივრციდან უმეტესი წამყვანი და ჟურნალისტი გადმოსცემს 

უსახლკარობის თემას, ქმნის საჯარო ცნობიერებაში გაჭირვების იმიჯს. . . “ 10 

საქართველოს უკანასკნელ წლებში სოციალური პრობლემები ნამდვილად გააჩნია და 

სწორედ სატელევიზიო სივრცე ტელემაყურებლის ზეგავლენისთვის იყენებს ამ ფაქტს 

სახელმწიფოს სასარგებლოდ. გასართობი ან სასიამოვნო მოსასმენი ინფორმაციების 

ნაკლებობა და სამწუხარო ფაქტების მეტი პროცენტულობით მოწოდება, საზოგადოებაში იწვევს 

პესიმიზმს, შიშს, რომ ინდივიდი არ ჩავარდეს მსგავს მდგომარეობაში. აქედან გამომდინარე 

ვიღებთ იაფფასიან მომსახურე პერსონალს, რომლებსაც სამსახურის დაკარგვის შიში 

ჩაენერგათ ქვეცნობიერში. ხდება ადამიანების რესურსის გამოყენება დაბალი ანაზღაყრებით და 

მათი უფლებების დარღვევით სამუშაოს საათების გაზრდის ხარჯზე. მომავლის საზოგადოებას 

აუცილებლად გაჰყვება ეს შეგრძნებებიб ახალი ტექნოლოგიების და ნოვაციების ფონზე 

აღდგენის პრინციპი შესაძლოა დარღვეული იქნას. ტექნოლოგიური განვითარების და 

საზოგადოების მასთან ადაპტირების  თანხვედრის გარეშე შეუძლებელი იქნება ადამიანის 

დამკვიდრება, როგორც პიროვნება. მაგალითი იმისა, რომ საზოგადოება რჩება ზეგავლინის 

შედეგად მიწოდებული პროდუქტის მატარებელი მომავალშიც, უკვე ავღნიშნეთ ფელიქს 

სობოლევის ექსპერიმენტის შედეგის გამეორებით 39 წლის შემდეგ, სადაც პასუხი და ქმდება 

იგივე დაფიქსირდა, როგორიც თავიდან, წლების წინ იყო, რაც საზოგაოებაში ზეგავლენის 

დანალექმა გამოიწვია. როგორ საზოგადოებას მივიღებთ ჩვენ 39 წლის შემდეგ, ტენდენციების 

სწრაფად განვითარების ფონზე? ჯანსაღი საზოგადოებისთვის აუცილებელია ზეგავლენის 

შედეგების კვლევები, ტენდენციების დროის თანხვედრით, რაც საფუძველს მოგვცემს 

ტელემაყურებლის  უფლებების დაცვის. რაც გამოიწვევს არა პესიმისტურ განწყობას და შიშს 

სამყაროს მიმართ, არამედ სიმშვიდეს და ჯანსაღ შეხედულებებს. შედეგად ეკრანული 

ტენდენციები მომავლის ტელევიზიაში, როგორც საზოგადობის მიერ მიღებული ნოვაციების 



122	  
	  

დასტური მეტი კომფორტის და შესაძლებლობების მომტანი იქნება. ასეთი თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ზეგავლენის საშუალებით შესაძლოა მომავალში მოხდეს  განათლების მიღება 
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“TV Channel 9 NEVS” February 16, 2011  

 

გამოყენებული  ინტერნეტ  მასალა  

 

http://dupojoss.jimdo.com/2012/06/28/paul-nipkow-1884/  

http://www.3dnews.ru/572181 

http://retrobazar.com/journal/interesting/1121_istorija-televidenija.html 

http://precinemahistory.net/1750.htm 

http://www.bbc.co.uk/timelines/zxqc4wx 

https://www.youtube.com/watch?v=GUIwM37cQ68 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wh9d8mZSWo   

http://testlib.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2015/04/dimitri-uznadze-V-III.pdf   

http://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11.html   

http://www.precinemahistory.net/1895.htm   

http://www.theguardian.com/film/2011/feb/16/nazi-3d-films-discovered  

https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Venturi   

http://www.mindserpent.com/American_History/books/Porta/jportat5.html 

http://www.gpb.ge/Article.aspx?Location=1&LangID=1 

http://www.televisionheaven.co.uk/itv_story_4.htm  

http://www.ferra.ru/ru/tv/107733/#.Ves__9Kqqkp  

http://www.bbc.co.uk/search?q=history+channel+bbc&sa_f=search-serp&suggid=  

http://www.sostav.ru/news/2009/03/30/11/ 

http://vk.com/video-23833315_159815966?list=5420154a29a9ac36b0 

http://rutv.ru/brand/show/episode/793154 

http://archive.thedailystar.net/news2014/fifa-world-cup-2014-brazil-interesting-reads/33310 

https://vimeo.com/13011714 

(უკანასკნელად გადამოწმებულია 25. 10. 15)  

 

 



131	  
	  

პირთა  საძიებელი  

 

ასათიანი მ. -112 

ასენინ ს. -112 

ალჰაზენ აბ. - 22 

არისტოტელე - 20 - 55 - 65 

არჩე ს. - 30 

ბადურაშვილი ნ. -102 

ბეჟღულაშვილი ე. - 74 

ბონდარენკო ე. - 112 

ბუშ ჯ. - 49 

ბროდსკი ვ. - 44 

ბაფერ მ. - 56 

გებელს ი. - 46 - 76 

გობორ დ. - 107 

გოგნიაშვილი ლ. - 74 

გოეთე ი. ვ. - 83 

გოლდსთეინ ნ. - 39  

გორკი მ. - 32 

გრანდალ ბ.- 112 

და ვინჩი ლ. - 22 

დავიდოვა ლ. - 112 

დანილინ ა. - 112 

დეგარ ლ. - 30 

დე ლა პორტა ჯ. -23 

დიქსონ ვ. - 27 

დოლიძე ზ.- 112 

დრანკოვ ა. - 32  

ედისონ ტ. - 26 

ევკლიდე - 21 

ელინ ჯ. - 108 

ვაიკერ ჯ. - 71 

ვენტური ჯ. ბ. - 22 

ვინერ ნ. - 98 

ზან ი. - 29  

ზელინსკი ს. - 112 

ზოილიჰე ვან ჰ. - 24 

ინსტმან ჯ. - 30  

კარა-მურზა ს. - 33 - 66 -76 - 110 

კასრაძე ნ. - 69 - 70 

კალატოზიშვილი ნ. - 102 

კაპანაძე ა. -74 

კენტონ ჯ. - 38 

კირხერ ა. - 23 

კოომ დ. -112  

ლემლე კ. - 33 

ლენინი ვ. - 33 - 41 

ლიდოვსკი ბ. - 112 

ლორენს ფ. - 33 

ლუმიერ ა. - 30 

ლუმიერ ლ. - 30 

ლუმიერ ო. - 30 

ლუშერ მ. - 46 - 83 - 87 - 106 

მამასახლისი ს. - 21 

მელიეს ჟ. - 31 

მორა ფ. - 46 

მსხალაძე ქ. - 100 

ნეპს ჟ. - 29 

ნორმან ჩ. - 112 

ობამა ბ. - 108 
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პაის მ. -112 

პალპრიხ კ. - 106 

პლატონი - 21-22 - 65 

პოლიკარპოვა ე. 

პრინცი ჩარლზი - 108 

ჟებოლევ ს. - 112 

რეიგან ნ. - 69 

რეიგან რ. - 49 - 69 

რეინო ე. - 25 

რობერ ე. - 23 -24 

რონ ტ. - 43 - 76 

რუსეცკი ე. - 100 

სადულ ჟ. - 26 - 32 

სინეგა - 65 

სერგეევ ე. - 112 

სობოლევ ფ. - 20 - 44 - 45 - 62 – 73 

სოკრატე - 65 

სორელ ლ. - 69 

ტუნგა ჯ. - 107 

ტყებუჩავა ა. -70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უელს გ. - 67 

უელის ო. - 34 - 67 

უზნაძე დ. - 63 

უილიამ კ. – 112 

უილიამ ჯ. - 112 

უინფრი ო. - 55 

უიტსტონ ჩ. - 45 

უსტიუგოვა ვ. - 112 

ფონტანა ჯ. - 24 

ფერაძე ნ. - 102 

ფრანკ გ. - 74 

ყოჩიაშვილი ლ. - 70 

შმიდტ ე. - 112 

შუხოვ ვ. - 40 

ციცერონი - 65 

ხიჩკოკ ა. - 37 

ჯაკსონ ჯ. - 48 

ჰეის უ. - 35 

ჰომსკი ნ. - 48 - 49 - 92
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დანართი  

 

დანართი  1                                                                                                                                                             

პორტრეტის ხატვის პროცესი “კამერა ლუციდას” საშუალებით 

 

დანართი 2, 3                                                                                                                                                          

ეტენ გასპარ რობერი (რობერტსონი)                                                                                                            

პროექცირება “ჯადოსნური ფანრით” 
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დანართი 4                                                                                                                                                               

ჯოვანი დე ფონტანას ნაშრომი  ”Liber Instrumentorum” წარწერით „Apperentia nocturna ad 

terrorem videntium“ - 1420   

 

დანართი 5                                                                                                                                                         

რეინოს პრაქსინოსკოპი 
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დანართი 6, 7, 8                                                                                                                                                  

კინეტოსკოპი                                                                                                                                              

ედისონის სალონი 

კინეტოსკოპის სარეკლამო სტატია 
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დანართი 9                                                                                                                                                          

პირველი მოძრავი კადრი „ფრედ ოტტოს დაცემინება”  

 

დანართი 9                                                                                                                                                    

პირველი ფოტოგრაფია “ხედი ეზოში”  ჯოზეფ ნეპსი. 1926 
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დანართი 10, 11                                                                                                                                                       

იოჰან ზან “Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium”                                                                                

პორტატული კამერა ოპსკურის ესკიზი - იოგან ზან 1685 
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დანართი 12                                                                                                                                                                    

„მატარებლის შემოსვლა ლა-სიოტის სადგურში“. ძმები ლუმიერები 1895 

 

 

დანართი 13                                                                                                                                                                         

პეტერბურგის ლიტერატურული და პოლიტიკური გაზეთი “ВИЛЕНСКИЙ ВЕСТНИК” N 3 

ივნისი, ოთხშაბათი. 1897 
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დანართი 14                                                                                                                                                     

გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ 16 ნოემბერი, შაბათი.1896   

 

 

დანართი 15                                                                                                                                                    

თბილისის სათავადაზნაურო თეატრი  1905-1908 
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დანართი 16                                                                                                                                                   

პირველი ამერიკელი კინო ვარსკვლავი, მსახიობი ფლორენს ლორენსი 

 

 

დანართი 17                                                                                                                                                

ელექტრო – მექანიკური ტელევიზორი 
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დანართი 18, 19                                                                                                                                                    

ბერლინის ოლიმპიადა 1936 წელი                                                                                                    

ბერლინის ოლიმპიადის პირდაპირი ტელე ტრანსლიაცია 
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დანართი 20                                                                                                                                                                

დიქტორი  - ალექსანდრა მაჭავარიანი და ტელეოპერატორი - ზურაბ დობორჯგინიძე 
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დანართი 21, 22                                                                                                                                                

სტერეოსკოპული ფოტოგრაფია - დიდი პირამიდა. 1908                                                                           

სტერეოსკოპიული სათვალე 
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დანართი 23, 24                                                                                                                                                                                                                                                        

სამ განზომილებიანი ფილმი - სიყვარულის ძალაუფლება.  1922                                                                                 

სამ განზომილებიანი სისტემა. 2012 
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დანართი 25, 26                                                                                                                                           

ავსტრალიელი კინორეჟისორი ფილიპ მორა                                                                                                                              

იოსებ გებელსის ხელმძღვანელობით შექმნილი სამგანზომილებიანი  ფიმის კადრი 1936 
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დანართი 27                                                                                                                                                       

ირან-კონტრას სკანდალი. „Miami Herald“ 18იანვარი 1986                                                            
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დანართი 28                                                                                                                                                    

ორსონ უეილი  CBS - ის რადიო სტუდიაში 
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დანართი 29                                                                                                                                                         

ჯეიმს მაკდონალდს ვაიკერი.                                                                                                                       

ფილმი “პიკნიკი” ლოგან ჯოშუა 1955 - პირველად გამოიყენეს 25-ე კადრი 
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დანართი 30, 31                                                                                                                                                                                               

ადოლფ ჰიტლერი და პროპაგანდის მინისტრი იოსებ გებელსი. სტუდია UFA 15 იანვარი 

1935                

 

 

ბერლინის ოლიმპიადა. 1936 
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დანართი 32, 33                                                                                                                                                             

გერც ფრანკი კინოდოკუმენტალისტი 

 

 

ერთკადრიანი დოკუმენტური ფილმი „10 წუთით უფროსი“ 
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დანართი 34                                                                                                                                                             

ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული  საინფორმაციო გამოშვება. 13 მარტი 2010 

 

 

დანართი 35                                                                                                                                                                                        

2012 წლის  სარეკლამო რგოლისაარჩევნო კამპანიის დროს სამომხმარებლო 

პროდუქტებზე ფასდაკლების შესახებ  
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დანართი 36, 37                                                                                                                                                                                 

გოეთეს ფერთა გამა - ბუნების ძირითადი ფერები                                                                                     

სატელევიზიო ეკრანის ფერთა ტესტი - დამოუკიდებელი ფერთა წყობა                                                          
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დანართი 38, 39                                                                                                                                                 

პირველი ინფორმაცია კორეაში ომის დაწყების შესახებ.                                                                          

The New York Times 25 ივნისი 1950                                                                                                                                                

 

პირველი ინფორმაცია ბერმოდის სამკუთხედზე. Miami Herald, 17 სექტემბერი 1950     
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დანართი  40                                                                                                                                                        

ლუდი ალუდას რეკლამა 2009 

 

 

დანართი 41                                                                                                                                                           

კლინიკა ავერსის ზაფხულის სატელევიზიო რეკლამა 2015 
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დანართი 42, 43, 44                                                                                                                                  

სამგანზომილებიანი ჰოლოგრამული მონიტორი 

 

         

  ინგლისის პრინცი ჩარლზის ჰოლოგრამა ბადენბადენში კონფერენციაზე 2008                                     

 “SNN” ის საინფორმაციო არხის პირდაპირ ეთერი - ჯესიკა ელლინის ჰოლოგრამა 2008 

                                                                                            

 

 

 

 

   

 

 


