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საინფორმაციო გარემოს შესახებ 

 

„პროპაგანდაზე, დეზინფორმაციაზე, ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, საინფორმაციო-ფსიქოლოგიურ ომსა და 

ზოგადად, რთულ საინფორმაციო გარემოზე საერთაშორისო თანამეგობრობა, 2014 წლის რუსეთ-უკრაინის 

ომის შემდეგ განსაკუთრებით აქტიურად ალაპარაკდა.  

 

ამ გზაზე, ჩრდილო-ატლანტიკურმა ალიანსმა ხელი შეუწყო ლატვიაში, ნატოს სტრატეგიული 

კომუნიკაციების ცენტრის ჩამოყალიბებას და გაძლიერებას, როგორც საინფორმაციო გარემოზე მომდინარე 

საფრთხეებთან გამკლავების ეფექტიან ინსტრუმენტზე.1  

 

წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანი კი, იმ კომპონენტების, მახასიათებლების და ინსტრუმენტების 

მიმოხილვაა, რომლებიც ისტორიულად ქმნიდნენ ან/და დღემდე ქმნიან „საინფორმაციო გარემოს“.  

 

ამ უკანასკნელის მნიშვნელობასა და შესწავლის აუცილებლობაზე დღეს აღარავინ დავობს.  რაც უფრო 

რთულია საინფორმაციო გარემო, მით უფრო რთულია „არჩევანის თავისუფლების“ ეფექტიანი გამოყენება, 

გონივრული გადაწყვეტილებების მიღება და ზოგადად, დიდი საინფორმაციო ნაკადების მენეჯმენტი, რაც 

თავის მხრივ, ჩვენი ქცევის წესს და ჩვენს ყოველდღიურობას განსაზღვრავს.“  

 

 

 

გიორგი მოლოდინი,  
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რა არის საინფორმაციო გარემო და რას ვგულისხმობთ მის „გართულებაში“? 

 

საინფორმაციო გარემოს, როგორც ტერმინს და მის არსს, სამხედროები, 

განსაკუთრებულად გამოიყენებენ და იკვლევენ.2 ისინი საინფორმაციო გარემოს სამ შრეს 

(განზომილებას) გამოყოფენ, რომლებიც მათი და არამარტო მათი აზრით, საინფორმაციო 

გარემოს ქმნიან.  ესენია:   

 

 
 

კოგნიტური - სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება; სადაც, სამიზნე აუდიტორია და გადაწყვეტილებების 

მიმღები პირები მოქმედებენ, აღიქვამენ მოვლენებს, ფიქრობენ. აღნიშნული შრის სიღრმისეული ცოდნა 

გვეხმარება შესაბამისი სამხედრო თუ სამოქალაქო ხასიათის ოპერაციებისა და კამპანიების ეფექტიან 

განხორციელებაში - სასურველი საკომუნიკაციო ეფექტის მისაღებად. აღნიშნული შრის მახასიათებლებია: 

მორალური ნორმები, საზოგადოებრივი აზრი, ემოციები, ხედვები;  

ფიზიკური - სივრცე, რომელშიც ადგილი აქვს ფიზიკურ აქტივობებს და ინდივიდები, ერები, 

სახელმწიფოები, კულტურები თუ საზოგადოებები  ერთმანეთთან ინტერაქციაში შედიან. ასევე, 

კომპიუტერეული სისტემებისა და სხვა დამხმარე ინფრასტრქუტურის ერთმანეთში ინტერაქცია;  
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ვირტუალური - განზომილება, სადაც საინფორმაციო აქტივობები მიმდინარეობს და კომუნიკაციის 

პროცესში ფასილიტატორებად ტექნიკური საშუალებები გვევლინებიან. ამ შრეში ინფორმაციის შეგროვება, 

გავრცელება და დაცვა მიმდინარეობს.3 

 

კომუნიკაცია 

კომუნიკაცია ადამიანის განვითარების და ევოლუციის თანმდევი, შეიძლება ითქვას, შემადგენელი 

კომპონენტია სამყაროში სიცოცხილის გაჩენის დღიდან; რადგან ცნობილია, რომ ადამიანებს, როგორც 

სოციალურ არსებებს ერთმანეთთან ინტერაქციის გარეშე არსებობა არ შეგვიძლია.  

ამდენად, საინფორმაციო გარემოს ისეთი ფორმით დაყოფა, რომელიც ზემოთ შემოგთავაზეთ, ერთი 

გამონაკლისის გარდა, ყოველთვის და ისტორიულად არსებობდა - ეს არის კოგნიტური და ფიზიკური 

შრეები. ერთადერთი სიახლე ამ გზაზე, ეს, ვირტუალური განზომილებაა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში ინტერნეტის აქტიურად შემოჭრას უკავშირდება.  

თუ აქამდე წარმატებული საინფორმაციო კამპანიების (სამხედრო ოპერაციების) დაგეგმვისა და 

განხორციელებისთვის მხოლოდ კოგნიტური და ფიზიკური შრეების ურთიერთმიმართება და 

ურთიერთდამოკიდებულებების ანალიზი იყო საჭირო, დღეს, ვირტუალური შრის ძველ კონსტრუქციაში 

გამოჩენამ სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა და გაართულა. თუმცა, ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, 

რომ ვიდრე ვირტუალური კომპონენტის გაჩენამდე, საინფორმაციო გარემო ბუნებრივად, რეგულარულად 

და პერიოდულად მაინც რთულდებოდა.  

ეს „გართულება“, მაღალი ალბათობით, ბეჭდვითი ტექნოლოგიების განვითარებას, ინდუსტრიალიზაციის 

პერიოდსა და განათლების მეტ-ნაკლებად მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბებას უნდა დავუკავშიროთ. ამ 

ყველაფერს კი, პირველი მედიასაშუალებების გაჩენაც ერთვის თან. მე-19 და მე-20-ე საუკუნეები ამ მხრივ, 

მართლაც გამორჩეული საუკუნეებია. ბეჭდურ მედიასთან ერთად კინომატოგრაფიის, 

რადიომაუწყებლობის, ტელეფონისა და ტელევიზიის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოჩენამ 

მაშინდელი სახელმწიფოს მმართველებისთვის ერთდროულად გააჩინა რისკებისა და შესაძლებლობების 

პერსპექტივა. ინფორმაციის მიმოცვლის ამ ახალმა საშუალებებმა თავიანთი შესაძლებლობები 

სახელმწიფოთაშორის დაპირისპირებებშიც მალევე გამოსცადეს - რიგი ნარატივების პროპაგანდა 

აქტიურად გამოიყენებოდა პირველ და მეორე მსოფლიო ომებში. თუმცა, მეორე მსოფლიო ომში, 
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პირველისგან განსხვავებით, მისი მასშტაბები გაცილებით და ტექნოლოგიურ-შინაარსობრივი 

თვალსაზრისითაც გაცილებით „დახვეწილად“ გამოიყურებოდა.  

 

„ცივი ომის“ პერიოდში საბჭოთა კავშირს, აშშ-ს და მის მოკავშირეებს შორის დაპირისპირებას წითელ ხაზად 

სწორედ საინფორმაციო ველში წარმოებული იდეოლოგიური ბრძოლები გასდევს. დაახლოებით მეოცე 

საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება ინფორმაციის, როგორც მომაკვდინებელი ძალის მქონე იარაღის 

აქტიური გააზრება. საბჭოთა სამხედრო საქმეში ჩნდება „რეფლექსური კონტროლის“ თეორია. 4  უფრო 

მანამდე კი, აშშ-ის შეიარაღებულ ძალებში სოციალური ფსოქოლოგიის სპეციალისტების რეკრუტირება 

აქტიურად დაიწყო. ამდენად, ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად, მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ადამიანის 

სასურველი ქცევის მისაღებად ინფორმაციის ეფექტიანი გამოყენების მნიშვნელობა, შეუმჩნეველი იყო. 

ვინაიდან, საზოგადოების ინფორმაციით მანიპულირება განხილვის სხვა თემაა, ამიტომ, აქ შევჩერდეთ. 

უბრალოდ, ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ დროის ამ მონაკვეთში ინფორმაციის მიმოცვლის 

თანამედროვე საშუალებებზე ეფექტურ კონტროლს მაინც მმართველი პოლიტიკური ჯგუფები 

ახორციელებდნენ.  

ამ გზაზე, საბჭოთა კავშირი უდავოდ იმსახურებს „მოწინავე სახელმწიფოს“ სტატუსს. მაგალითად, აშშ-ში, 

უკვე 1919 წელს გამოსცემდნენ ჟურნალ "სოვიეტ რაშას” ("საბჭოთა რუსეთი”). 1918-1919 წლებში 

კომუნისტური პარტიის ცენტრალურ კომიტეტთან არსებული საზღვარგარეთის ჯგუფთა ფედერაცია 

მოქმედებდა. 1941-1961 წლებში, ომის დაწყებიდან მესამე დღეს, შეიქმნა ახალი საინფორმაციო სააგენტო - 

საბჭოთა საინფორმაციო ბიურო ("სოვინფორმბიურო"). 1925 წელს კი, TACC - პროპაგანდის საზღვარგარეთ 

წარმოების ცენტრალური სტრუქტურული ერთეული დაფუძნდა. 1930 წელს დაფუძნდა “Moscow News”, 
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რომლის მთავარი ამოცანა საბჭოეთის ხალხებსა და „ცენტრის“ საგარეო პოლიტიკის შესახებ სამიზნის 

ინფორმირება იყო.  

რა თქმა უნდა, ცნობილია ამერიკის დამფუძნებელი მამების „განსაკუთრებული დამოკიდებულებაც“ 

ბეჭდური მედიის მიმართ, რომელიც არ მოგვიანებით არ გენელებულა. პირველი მსოფლიო ომის დროს, 

ჰარი პ. დეივისმა, კომპანია „ვესტინგჰაუასის“ ვიცე-პრეზიდენტი, პირველი რადიო - KDKA, სწორედ, 

სახელმწიფო კონტრაქტის საფუძველზე შექმნა, რომლითაც განსაკუთრებული წარმატებით სარგებლობდა 

აშშ-ს პრეზიდენტი კელვინ კულიჯი და რომელსაც „პირველ რადიო-პრეზიდენტსაც“ კი ეძახდნენ. 5 

აღნიშნული რადიო  აქტიურად გამოიყენებოდა მეორე მსოფლიო ომში, რომლის მაუწყებლობასაც 

აქტიურად „ადევნებდა თვალყურს” აშშ-ს სახელმწიფო უწყება - „Office of War Information“. 6 

და რადგან გვქონდა საინფორმაციო გარემოს მხოლოდ ორი შრე, ხოლო ინფორმაციის გავრცელების 

იმდროინდელ საშუალებებზე კონტროლი/წვდომა მმართველ კლასს (ჯგუფებს/ელიტებს) ყველაზე მეტად 

ხელეწიფებოდათ, კომუნიკაციაც გაცილებით მარტივი მოდელებით იყო გამოხატული.  მთავრობებსა და 

საზოგადოებას (Government-to-People Communication) შორის კომუნიკაცია უფრო მეტად ცალმხრივი იყო 

ვიდრე ორმხრივი; თავად ინფორმაცია დეფიციტური, ხოლო წვდომა გადაცემის საშუალებებზე 

შეზღუდული. ამ პერიოდის საინფორმაციო გარემოს საილუსტრაციოდ, როგორც სტრატეგიული 

კომუნიკაციების მკვლევარი, სტივ თეთჰემი (Steve Tatham) ამბობს, შენონ-ვივერის (Shannon & Weaver’s 

The Mathematical Theory of Communication, 1949.) მიერ შექმნილი კომუნიკაციის ყველაზე მარტივი, 

მათემატიკური მოდელის მოშველიებაც შეგვიძლია:   

 

Figure 1the Mathematical Theory of Communication, 1949 

 

კომუნიკაციის ეს მარტივი, 1949 წელს შექმნილი მოდელი საშუალებას გვაძლევს გავიაზროთ იმ პერიოდის 

წარმოდგენები საინფორმაციო გარემოს შესახებ (კოგნიტური და ფიზიკური შრეების გათვალისწინებით). 

                                                                 

5Calvin Coolidge / The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=24179. 
6
Office of War Information- http://www.u-s-history.com/pages/h3959.html 
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ფოტოზე (FIGURE1)  A, ეს კომუნიკატორია, რომელიც B-ს, როგორ ინფორმაციის მიმღებს შეტყობინებას 

უგზავნის და მას კომუნიკაციის პროცესის პასიურ მონაწილედ განიხილავს. აღნიშნული ფორმულის 

მიხედვით, A-ს მიერ გაგზავნილი შეტყობინების დეკოდირება B-მ, იმავე შინაარსით უნდა განახორციელოს, 

როგორც ეს A-მ ჩაიფიქრა.  

ეს მოდელი პრაქტიკულად არ განიხილავს კომუნიკაციის ანუ, გზავნილის გადაცემის პროცესში 

ხელისშემშლელი ფაქტორების არსებობას, გარდა ტექნიკური ხარვეზისა, რომელიც რა თქმა უნდა, 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს.   

მიუხედავად ამ საკომუნიკაციო მოდელისა და იმ პერიოდის საინფორმაციო გარემოს ერთი შეხედვით 

მარტივი სტრუქტურისა, დემოკრატიის ძირითადი უფლებების, თავისუფლებებისა და პრინციპების 

ეტაპობრივმა გაძლიერებამ 7 , რომელიც თავის ერთ-ერთ ძირითად და შემადგენელ კომპონენტებად 

სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლებას, მედიის თავისუფლებასა და ინფორმირებული 

საზოგადოების პრინციპებს განიხილავდა, ხელშესახები ცვლილებები დაატყო მაშინდელ საინფორმაციო 

გარემოს. ამ ჭრილში, ურბანულმა განვითარებამ8, ტექნოლოგიურმა მიღწევებმა და მთელ რიგ 

მიმართულებაზე ახალმა მეცნიერულმა აღმოჩენებმა ბუნებრივად გააჩინა ისეთი ტერმინები, 

როგორებიცაა: 1) ინფორმაციული ხმაური; 2) ინფორმაციული გადატვირთვა 9 ; 3) 

საინფორმაციო ერა. შედეგად შენონ-ვივერის კომუნიკაციის 1949 წელს შექმნილი მოდელიც 

მოძველდა.  საჭირო გახდა პასიური B-ს ხედვების, მისწრაფებების, სურვილებისა თუ 

მოტივაციების გათვალისწინებაც. 

ამ ჭრილში, საინტერესოა ელვინ ტოფლერის (Elvin Toffler) მოსაზრება, რომ სამყარო 

მუდმივად განიცდის ფორმირებას ტექნოლოგიური განვითარების, ინოვაციის სამი ტალღის 

მეშვეობით, რომელთა შეჩერებაც, როგორც დიდი მოქცევისა, შეუძლებელია. მისი თქმით, 

პირველი იყო – სასოფლო სამეურნეო რევოლუცია, მეორე – სამრეწველო რევოლუცია, ახლა 

                                                                 
7 ეტაპობრივ გაძლიერებაში, იგულისხმება ისეთი „სიახლეები“, როგორიცაა მაგალითად, აშშ-ს 
მოქალაქეებისთვის ნებისმიერი საჯარო დაწესებულებებში დაცული ინფორმაციისა და დოკუმენტების შესახებ 
ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება მხოლოდ 1966 წელს.www.foia.gov 
8
United States Summary: 2010Population and Housing Unit Counts 2010 Census of Population and Housing Issued 

September 2012 CPH-2-1 - www.census.gov 
9
 Information overload- http://www.bbc.com/future/story/20120306-information-overload-fears 



 

7 
 

კი, მესამე ტალღის დრო – ინფორმაციული რევოლუციის დრო დგება, რომელიც  ცხოვრების 

ახალ წესს10 მოასწავებს.  

ტოფლერის 1970 წლის ეს ნააზრევი, თითქოს მე-17 საუკუნეში გაჩენილი მოსაზრებების 

(იქნებ უფრო შეშფოთებების?!) ხელახალი დაბადებაა, რომელიც მომეტებული წიგნის 

ბეჭდვის, ცოდნის ეკონომიკისა და მის უკუნტროლო გავრველებაზე აფიქრებდა ერასმუსსა 

და დეკარტს11 - "Too many books, too little time".12 

 

ამ ჭრილში, საინტერესოა სტატისტიკა, რომელიც ხელნაწერებისა და წიგნების, როგორც 

ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებისა და ზოგადად, ინფორმაციაზე (ცოდნაზე) 

მოთხოვნის შუასაუკუნეების მზარდ ტენდენციას ასახავს. თუ მე-8 საუკუნის შუა 

ხანებამდე, დასავლეთ ევროპაში, წელიწადში სულ 120 წიგნი იბეჭდებოდა, ათასწლეულის 

შემდეგ, მე-18 საუკუნის მიწურულისთვის, ნაბეჭდი წიგნების რაოდენობა ჯამში 20 (ოცი) 

მილიონი იყო. 13  საბეჭდი მოწყობილობის გამოჩენამ წიგნების წარმოების პროცესი 

საგრძნობლად გაამარტივა და კიდევ უფრო „წაახალისა“. დასავლეთ ევროპაში, მხოლოდ 1550 

                                                                 
10ინფორმაციული საზოგადოების თეორიები შესავალი (ფრენკუებსტერი) – www.socium.ge 
11

A Point of View: Why didn't Harry Potter just use Google?- http://www.bbc.com/news/magazine-16443825 
12

http://www.bbc.com/news/magazine-16443825 - A Point of View: Why didn't Harry Potter just use Google? 
13

 Dittmar (2012) – “The Welfare Impact of a New Good: The Printed Book” (2012). www.ourworldindata.org/   
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წელს გამოცემული წიგნების რაოდენობა სამ მილიონს შეადგენდა, რაც ჯამში ბევრად 

აღემატებოდა მე-14 საუკუნეში შექმნილი ხელნაწერების საერთო რაოდენობას.14  

 

 

საყურადღებოა, რომ ჯერ ხელნაწერებისა და მოგვიანებით, წიგნების მზარდ წარმოებას ფეხდაფეხ 

მიჰყვება წიგნიერების მზარდი მაჩვენებელიც. საგულისხმოა, რომ ამ პროცესს თან ჟანრის ცვლილებებიც 

ახლავს. მაგალითისთვის, თეოლოგია აღარ არის ხელნაწერებისა თუ წიგნების ყველაზე პრიორიტეტული 

მიმართულება, რაც ბუნებრივად გვაფიქრებინებს, რომ მკითხველი უკვე მრავალფეროვანი ინტერესების 

დაკმაყოფილებისთვის დამატებით ინფორმაციას „ეძებს“. გამომცემლები კი, თავის მხრივ, ცდილობენ 

მოთხოვნას ადეკვატურად უპასუხონ.   

 

ეს პროცესი ლოგიკურად ებმის განმანათლებლობის ეპოქაში არსებული საზოგადოებრივი აზრის დუღილის 

პროცესს, სადაც ღმერთის ყოველდღიურობაში დომინანტობას, ბედნიერების ძიება ანაცვლებს. 

თავისუფლების, ფილოსოფიის, მექანიკის, ტოლერანტობის, მედიცინის შესახებ გავრცელებული 

აზრები/მოსაზრებები სულ უფრო ხშირად და აქტიურად ხვდება მაშინდელი ინფორმაციის გავრცელების 

საშუალებებში (წიგნები, ენციკლოპედიები, ბეჭდური პრესა). 

 

                                                                 
14

 „Books“ by Max Roser - https://ourworldindata.org/books/#note-3  
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 ამ ჭრილში, ბუნებრივად გვახსენდება კანტისეული მსჯელობა, სადაც ის „განმანათლებლობას“ ადამიანის 

უმწიფრობიდან გამოსვლის პროცესად ნათლავს და ამ გზაზე, კომუნიკაცია უდავოდ გვევლინება 

პროცესის ბუნებრივ კომპონენტად, ერთ-ერთ საშუალებადაც კი. არც ჰაბერმასის მსჯელობაა უადგილო, 

რომელიც ამბობს, რომ სალონებისა და ჩაი-ხანების გაჩენამ საჯარო სფეროს სახეცვლილებას დაუდო 

საფუძველი. მისი თქმით, სწორედ ამ ადგილებში მიეცათ ინდივიდებს თვით-პრეზენტაციის საშუალება, 

რომელიც ერთ დროს მხოლოდ ერთეულების ( იქნებ, რჩეულების?! ) შესაძლებლობა და უფლება იყო. 

ჰაბერმასის თქმით, სწორედ აქ ხდება დამოუკიდებელი აზროვნება, განსჯა და კომუნიკაცია. ფიზიკური და 

კოგნიტური შრეების გამრავალფეროვებამ თავისი „ხელი დაატყო“ ადამიანის ყოველდღიურობას. 

 

რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ცვლიდა საჯარო სფეროს, ქცევის წესს, საზოგადოების ყოველდღიურ 

ცხოვრებას. მეტი თვით-პრეზენტაცია და საჯარო აზროვნების გამბედაობა ქმნიდა/ცვლიდა საინფორმაციო 

გარემოსაც. საინფორმაციო საშუალებების (კომუნიკაციის არხების) მრავალფეროვნება, მზარდი წიგნიერება 

და ინტერესთა სფეროს ცვლილებები, რომლებიც თავს იყრიდა და ერთმანეთს მჭიდროდ უკავშირდებოდა 

საკაცობრიო მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების, ცვლილებების, ომების, კულტურული, ტექნოლოგიური 

თუ სამეცნიერო რევოლუციების მიზეზებად გვევლინებოდა. ეს პროცესები არასდროს მიმდინარეობდა 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. კომუნიკაციას, ისევე როგორც ადამიანს, როგორც სოციალურ არსებას, 

თავისი განვითარების პარალელური და იმავდროულად, ურთიერთდაკავშირებული ისტორია აქვთ. 

 

15 

TV 

                                                                 
15

 https://ourworldindata.org/books/  
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ინფორმაციის გავრცელების ამ ტრადიციულ საშუალებებს, როგორებიცაა ხელნაწერები, წიგნები და 

ბეჭდური მედია მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ახალი, რევოლუციური 

საკომუნიკაციო საშუალება, რადიო და ტელევიზია ემატება. სალონებისა და ჩაი-ხანების შემდეგ, თვით-

პრეზენტაციის ახალი და კიდევ უფრო „მასიური“ შესაძლებლობა გაჩნდა. საჯარო აზროვნების გამბედაობის 

და ზოგადად, საჯარო სფეროს ცვლილებებისთვის ახალი ინსტრუმენტი შეიქმნა. ამ პერიოდში უკვე 

არსებობს საკმარისი ცოდნა ინფორმაციის, როგორც „ეროვნული ძალის“ (National Power) მნიშვნელობის 

შესახებ და რომლის „ხელიდან გაშვებაზე“ ფიქრი, ნამდვილად არ ხიბლავდათ იმდროინდელ ე.წ. ელიტებს. 

1948 წლისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ 102.000 ტელევიზორი იყო გაყიდული და 

აქედან 2/3 მხოლოდ ნიუ-იორკში16; 1969 წლის 20 ივლისს კი, „აპოლო 11“-ის მთვარეზე წარმატებულ 

ვიზიტს უკვე 530 მილიონამდე ადამიანმა საკუთარ და აქედან ნაწილმა, ფერად ტელევიზორში უყურა.17 

ინფორმაციის გამავრცელებლებს შორის სწორედ ტელევიზიამ დაიკავა განსაკუთრებული როლი, რომელსაც 

ის დღესაც ინარჩუნებს. შემთხვევითი არ არის, რომ ვიეტნამის ომს მაიკლ არლენმა (Michael Arlen) 

„პირველი სატელევიზო ომი“ უწოდა.18  

ტელევიზია იმდროინდელი საზოგადოების ყოველდღიურობაში სულ უფრო აქტიურად იკავებდა  

განსაკუთრებულ ადგილსა და როლს. მან გააერთიანა კომუნიკაციის თითქმის ყველა ფორმა, რომელიც 

მანამდე ეფექტიანი და დამარწმუნებელი კომუნიკაციისთვის გამოიყენებოდა - ვერბალური კომუნიკაცია, 

სხეულის ენა, ვიზუალური კომუნიკაცია. გაჩნდა კიდევ უფრო დამარწმუნებელი საინფორმაციო 

შეტყობინების ერთდროულად მილიონობით ადამიანისთვის უსწრაფესად გადაცემის შესაძლებლობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფოსტა, ტელეგრაფიცა და ტელეფონიც შეტყობინების გადაცემის 

ინსტრუმენტებად გვევლინებოდნენ, ისინი ობიექტურად ვერ იყვნენ იმ „ძალისა“ და ეფექტის 

პროვაიდერები, როგორიც ტელევიზია. მაგალითისთვის, მათ არ შეეძლოთ ერთდროულად მიწვდომოდნენ 

“მასებს“.  

ტელევიზიის გამოჩენის შემდეგ, ცისფერ ეკრანებთან მოკალათებული მაყურებელი, როგორც 

კომუნიკაციის პროცესის  ოდესღაც პასიური  B-მონაწილე,  (შენონ-ვივერის კომუნიკაციის მოდელიდან) 

სულ უფრო ანგარიშგასაწევ ძალად უნდა ქცეულიყო, თუმცა საზოგადეობასთან ურთიერთობის 

„სატელევიზიო ფორმა“, ჯერ ის რჩებოდა ელიტებსა და დანარჩენ საზოგადეობას შორის კომუნიკაციის 

ცალმხრივი პროცესად. „მასას“ კვლავ არ ეძლეოდა გამოპასუხების შესაძლებლობა. საზოგადობას კვლავ არ 

ჰქონდა შეტყობინების ავტორთან პირდაპირი ინტერაქციის ეფექტიანი ინსტრუმენტი. ტელევიზია კვლავ 

                                                                 
16

Television Comes to America, 1947-57- http://www.lib.niu.edu 
17

Apollo 11 Mission Overview- www.nasa.gov 
18

The Role of the Media During the Cold War- ALEXANDER STAFFORD, OCT 26 2013  
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არ იყო ჰაბერმასის სალონებისა და ჩაი-ხანების ეფექტით აღჭურვილი, რომელიც მისი თქმით, საჯარო 

სფეროს სახეცვლილების საფუძველი გახდა. უფრო მეტიც, აშშ-ის სატელევიზო სივრცე მე-20 საუკუნის 70-

იან წლებამდე ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობებისთვის ჯერ კიდევ 

დისკრიმინაციული იყო. 19  გარდა იმისა, რომ ტელევიზია მაყურებელს გამოპასუხების ეფექტიანი 

შესაძლებლობებით ვერ უზრუნევლყოფდა (მთელ რიგ შემთხვევებში, დღემდე გრძელდება კამათი იმის 

შესახებ, თუ, რამდენად ჯეროვნად ასრულებენ დაკისრებულ ფუნქცია-მოვალეობებს „საზოგადოებრივი 

მაუწყებლები“), ის მაყურებელს ინფორმაციასაც „გაფილტრულს“ აწვდიდა - რედაქტორები, ე.წ. 

„გეითქიფერები“ და იგივე, „ფილტრები“.   

მიუხედავად სირთულეებისა, რომლებიც მსოფლიოში სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარების 

პროცესს ახლდა თან, მან უდავოდ გადამწყვეტი როლი შეასრულა ცივილიზებულ სამყაროში დემოკრატიის 

განმტკიცების საქმეში. ტელევიზიამ კიდევ უფრო წაახალისა და ხელი შეუწყო ინდივიდების თვით-

პრეზენტაციის და საჯარო აზროვნების გამბედაობას; რა თქმა უნდა, ერთი ორად გაართულა საინფორმაციო 

გარემო. ალბათ შემთხვევითი არ არის, სწორედ ელვინ ტოფლერის დაკვირვება საინფორმაციო „ხმაურზე“,20 

როგორც კომუნიკაციის პროცესის შემადგენელ ნაწილზე, 1970 წლით თარიღდება. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ სატელევიზიო მაუწყებლობის განვითარებამ ელიტებსა თუ მთავრობებს მხოლოდ 

ნაწილობრივ „გამოაცალა“ ხელიდან  ინფორმაციაზე წვდომის/კონტროლის ეფექტური კონტროლის 

მექანიზმები. ეს პროცესი ინტერნეტის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში გამოჩენამ გააგრძელა.   

 

WWW 

ზემოთ, მეტ-ნაკლებად მიმოვიხილეთ საინფორმაციო გარემოს ორი - ფიზიკური და კოგნიტური 

შრეებისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები. ასევე, ის ინსტრუმენტები, რომლებიც ინფორმაციის 

მიმოცვლისთვის გამოიყენებოდა ან/და კვლავ გამოიყენება. დოკუმენტის ამ თავში კი, საინფორმაციო 

გარემოს მესამე, გვიანდელი და უმნიშვნელოვანესი განზომილება (შრეს) განვიხილოთ, რომელსაც 

„ვირტუალურს“ უწოდებენ და რომელიც პირდაპირ ინტერნეტ-კომუნიკაციების გამოჩენასა და 

განვითარებას უკავშირდება.  

                                                                 
19

 Television Impact on American Society and Culture - http://www.encyclopedia.com   

  
20

 საინფორმაციო ხმაური, ეს არის: ნებისმიერი საინფორმაციო ნაკადი, რომელიც გავრცელების საკომუნიკაციო 
ხარვეზების, ინტერპრეტაციებისა და ამ ყოველივეს „წყალობით“ხელს უშლის ინფორმაციის მიღების, 
გაფილტვრისა თუ დამუშავების პროცესს. 
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ვირტუალური - განზომილება, სადაც საინფორმაციო აქტივობები მიმდინარეობს და კომუნიკაციის 

პროცესში ფასილიტატორებად ტექნიკური საშუალებები გვევლინებიან. ამ შრეში ინფორმაციის შეგროვება, 

გავრცელება და დაცვა მიმდინარეობს.21 ინტერნეტი: 

 იაფია; 

 საყოველთაოა; 

 დემოკრატიულია; 

 გაზომვადია; 

 ინტერაქციულია; 

 სოციალურია; 

 

2017 წლის მარტის მონაცემებით, მსოფლიო მასშტაბით თითქმის ოთხ მილიარდ ადამიანს აქვს წვდომა 

ინტერნეტთან. 22  სოციალური ქსელი FaceBook-ი, ყოველთვიურად 1. 940 მილიონი აქტიური 

მომხმარებლით არის წარმოდგენელი.23 ფეისბუქზე დღეში 300 მილიონი ფოტო იტვირთება, ყოველ წუთში 

510.000 კომენტარი და 293.000 სტატუსი იწერება.  

 

ინტერნეტ-არხი YouTube, რომელსაც უდავოდ ძლიერი ორგანიზაციული მისია აქვს შემუშავებული - „...to 

give everyone a voice and show them the world“, მილიარდზე მეტი მომხმარებლით და 76 

(სამოცდათექვსმეტი) ენაზე, მსოფლიო მასშტაბით, ინტერნეტ-მომხმარებლის 95% ფარავს - ყოველ ერთ 

წუთში ატვირთული ვიდეოების საათობრივი ჯამი, 300 სთ-ია.  

 

„ინსტაგრამი“ 600 მილიონ მომხმარებელს ითვლის და ფოტოების გამოქვეყნების მთავარ ფუნქციასთან 

ერთად, ერთწუთიანი ვიდეოების განთავსების სერვისიც გააჩნია. ასევე, Twitter-ი, კიდევ ერთი 

პოპულარული სოციალური ქსელია ინტერნეტ-სივრცეში; ჯამში 310 მილიონი აქტიური მომხმარებლით და 

დღეში 500 მილიონი ანუ, წამში დაახლოებით 6000 ტვიტით.24 რაც შეეხება საძიებო სისტემა  Google-ს, ის, 

წუთში 2 მილიონზე მეტ საძიებო მოთხოვნას პასუხობს.25  

 

ზემოთ ჩამოთვლილმა სტატისტიკამ თავისი დაღი დაასვა სამთავრობო-სამოქალაქო კომუნიკაციების 

პროცესს:  

 

                                                                 
21

The IT Law Wiki– Informational Environment - http://itlaw.wikia.com 
22

 WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS - http://www.internetworldstats.com  
23

 Stats – www.newsroom.fb.com   
24

 Twitter Statistics for 2016 - www.brandwatch.com  
25

 Here's a reminder of just how huge Google search truly is - http://www.businessinsider.com  
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 ინტერნეტმა გაამძაფრა განცდა, რომ ნებისმიერი „ინფორმაცია“ ყველასთვის თავისუფალი 

და თანაბარმნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს.  

 მოქალაქეები სულ უფრო მარტივად ურთიერთობენ ერთმანეთთან და ამ 

ურთიერთობებით მხარს უჭერენ/აძლიერებენ ოდესღაც მარგინალიზებულ ჯგუფებს, რათა 

მათი „ხმა“ სოციალურ ძალად აქციონ.  

 ტექნოლოგიურმა პროგრესმა დაანაწევრა აუდიტორია და ანონიმური მომხმარებლების 

მიერ მცდარი ინფორმაციის სულ უფრო დიდი სისწრაფითა და მასშტაბებით გავრცელების 

შესაძლებლობები გააჩინა; 

 ინტერნეტმა დაასუსტა სამთავრობო კონტროლი „სიმართლეზე“. მთავრობა კიდევ უფრო 

„ნაკლები ავტორიტეტია“ მოქალაქეებისთვის; 

 24/7/365 ინტერნეტ-კომუნიკაციის ციკლი მთავრობებს აიძულებს პერმანენტული 

კამპანიების რეჟიმში იცხოვრონ, რაც დამატებით ადამიანურ და ფინანსურ რესურს 

მოითხოვს; 

 მოქალაქეები, როდესაც ფიქრობენ რომ მთავრობას მათი „ხმა აღარ ესმის“ და 

ხელისუფალთა მხრიდან არასათანადო სამთავრობო კომუნიკაციის მსხვერპლები არიან, 

ინტერნეტი არის ალტერნატიული კომუნიკაციის/არჩევანის წყარო. ინტერნეტი 

მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს თანამოაზრეები და მხარდამჭერები ქვეყნის შიგნით თუ 

მის ფარგლებს გარეთ, მსგავსი წარმატებით ეძებოს; 

 ინტერნეტ-ტექნოლოგიები სხვადასხვა ალგორითმების საშუალებით მოქალაქეებს თავიანთი 

პოზიციების, ინფორმაციისა თუ იდეების გავრცელების ჯეროვან ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს 

სთავაზობს; რაც ხშირად მთავრობებისთვის დამატებითი თავისტკივილია; 

 პოლიტიკოსებსა და ზოგადად, აზრის ლიდერებს, სოციალურმა ქსელებმა მხარდამჭერებთან 

პირდაპირი, უწყვეტი და ოპერატიული კომუნიკაციის საშუალება მისცა. ამ ტიპის კომუნიკაციის 

გზაზე არ არსებობს ე.წ. „ფილტრები“;26 

 ნებისმიერი მოსაზრება / განცხადება / ინფორმაცია ვირუსული გავრცელების მაღალი შანსის 

მატარებელია და „გეითქიფერები“ მხოლოდ მოგვიანებით / დაგვიანებით იწყებენ რეაგირებას; 

რაც შეეხება სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებს, ინტერნეტ-დომეინი ინფორმაციის სწრაფი მიმოცვლის 

გარდა, ბრძოლის ახალ ველადაც მოგვევლინა. საინფორმაციო ნაკადების წამიერი გავრცელების, 

მასშტატების, წვდომის ეფექტურობის, ადამიანის ინფორმაციისადმი დამოკიდებულების და სხვა 

                                                                 
26

 https://theconversation.com/why-do-we-fall-for-fake-news-69829  
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შესაძლებლობების პირობებში, გაცილებით მნიშვნელოვანია პრინციპი „wins whose story wins“. ამდენად, 

პროპაგანდისტული საქმიანობისთის სრულიად ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა და ასპარეზი გამოჩნდა. 

წარმატებული საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ოპერაციის განხორციელებისთვის, პროპაგანდისტული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის ან/და ე.წ. დეფლექტური წყაროების („ამსხლეტი“) შესაქმნელად, 

რომელიმე უცხო ქვეყანაში აღარც ოფისებისა და არც თანამშრომლების კონსპირაციულ რეჟიმში შეძენა-

დაქირავებაა საჭირო. საილუსტრაციოდ, შესაძლებელია მაგალითის მოშველიებაც:  

 

 

 

Figure 2 Greenwood Publishing Group, Legitimating source model 

პროპაგანდისტი ფარულად განათავსებს შეტყობინების ორიგინალს M1-ს, “ლეგიტიმურ წყაროში“ -  P2-ი. 

აღნიშნული შეტყობინება, რომელიც ინტერპრეტირებულია P2-ის მიერ და უკვე M2-ის სტატუსს ატარებს. 

აღნიშნულ, ინტერპრეტირებულ შეტყობინებას, პროპაგანდისტი უკან გამოითხოვს და სამიზნე 

აუდიტორიასთან ამავე გზავნილის, როგორც უკვე M3-ის კომუნიკაციას იწყებს.   

 

პროპაგანდის, როგორც კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმისთვის, ინტერნეტი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

უპრეცედენტოდ  ხელსაყრელ პირობებს ქმნის; მიუხედავად იმისა, რომ კიბერ-სივრცეში „აბსოლუტური 

ანონიმურობის“ გაგება არ არსებობს. ამ შემთხვევაში, პროპაგანდისტისთვის მთავარია დრო - “თამაში 

დასწრებაზე”,  რადგან მიღებული ინფორმაციით განცდილი პირველადი შთაბეჭდილებები, ემოციები, 

ჩამოყალიბებული რწმენები თუ დამოკიდებულებები, რომლებიც თავის მხრივ ქცევისკენ გვიბიძგებენ, 
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შემხვედრი ინფორმაციით ძნელად გასაბათილებელია, ხშირად შეუძლებელიც კი.27 ამდენად, კიდევ უფრო 

გასაგები ხდება ე.წ. „Fake News“-ების ბოლოდროინდელი „პოპულარობა“. 

 

 Fake News-ის მიერ გავრცელებული მითის არასწორად გაბათილების შემთხვევაში, ამავე 

მითის ძირითადი არსი, კიდევ უფრო ძლიერდება და ჩვენს გონებაში მტკიცედ ილექება;  

 

 Fake News-ი თავის კვალს ტოვებს მაშინაც კი, როდესაც თქვენ დადასტურებულად იცით, რომ 

ოდესღაც მიღებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამებოდა;28 

 

 Fake News-ი მომხმარებლისთვის გასაგებ, მარტივ ენაზე გადმოცემული, ვიზიალური 

კომპონენტებით გამდიდრებული რთული ნარატივების ეფექტიანი კომუნიკაციის ინსტრუმენტია; 

 

 Fake News-ი სოციალური ქსელის შესაძლებლობებსა და მახასიათებლებზე, ასევე, 

ადამიანის ინფორმაციისადმი მიდრეკელებებზეა მორგებული; 

 

დასკვნის სახით 

21-ე საუკუნე „ინფორმაციის საუკუნედ“ უსაფუძვლოდ არ მოიხსენიება. ინფორმაციის გადაცემის თითქმის 

ყველა შესაძლებლობა „ადგილზეა“ - წიგნები, მობილური კავშირგაბმულობა, სატელევიზიო მაუწყებლობა, 

რადიო, ბეჭდური მედია, ინტერნეტი. მიუხედავად ამისა, საექსპერტო და ანალიტიკურ წრეებში ჯერ კიდევ 

დავობენ იმ ე.წ. „სიკეთეებზე“, რომლებსაც ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფეს, ინფორმაციის მასიურობას, 

ინფორმაციის გავრცელების დემოკრატიულ ბუნებას და საყოველთაოობას მოაქვს. საერთაშორისო არენაზე 

განვითარებულმა მოვლენებმა (კიბერ-თავდასხმები საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ, არჩევნები 

აშშ-ში და სხვა) კიდევ უფრო წაახალისა დისკურსი ინფორმაციის მიმოცვლისთვის გარკვეული ჩარჩოების 

დაწესების შესახებ. ამავდროულად, თითქმის შეწყდა კამათი ინფორმაციის, როგორც ეროვნული ძალის 

(National Power) ტოლფასი მნიშვნელობის მქონე კომპონენტის შესახებ.  

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ თანამედროვე საზოგადოება უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების წინაშე 

დგას. ერთის მხრივ, თავისუფალი არჩევანის უფლებით აღჭურვილი და ინფორმირებული საზოგადოება, 

რომელსაც მთელი რიგი საინფორმაციო საშუალებების წყალობით შესაძლებლობა აქვს სახლიდან 

გაუსვლელად სამყაროს გარშემო იმოგზაუროს (რაც უდავოდ არის კაცობრიობის უმნიშვნელოვანესი 

                                                                 
27

 What Is Propaganda, and How Does It Differ From Persuasion? – Garth S. Jowett & Victoria O’Donnell;    
28

https://www.facinghistory.org/resource-library/facing-ferguson-news-literacy-digital-age/confirmation-and-other-biases 
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მონაპოვარი) და მეორეს მხრივ, ამავე „საშუალებების“ წყალობით გართულებული საინფორმაციო გარემო, 

რომელიც „მოწინააღმდეგისთვის“ მხოლოდ ბოროტი ზრახვების რეალიზების ახალი და „რეალური“ 

შესაძლებლობაა. რა თქმა უნდა, ძნელია პროგნოზი, მაგრამ თუ ასეთი არჩევანის წინაშე რეალურად დგას 

საზოგადოება, უდავოა, რომ არჩევანი თავისუფალი, მრავალფეროვანი, ინფორმაციით გაჯერებული 

საინფორმაციო გარემოსა და ზოგადად, ინფორმირებული საზოგადოების სასარგებლოდ გაკეთდება. 

  

 

გიორგი მოლოდინი 

„სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი - საქართველო“ 


