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ჯეიმსპოტერინაწილი I

შესავალი

თავი I
გზავნილებითგაჯერებულიგარემო

ჩვენიკულტურამოიცავსუამრავინფორმაციასდათითოეული
ჩვენგანისათვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მოცულობადღი-
თიდღეიზრდება.მაგალითისათვისშეიძლებამოვიყვანოთერთ-
ერთმედიუმი -წიგნები.გუგლის (google)მონაცემებისმიხედვით,
2009 წლისათვის მსოფლიოში კაცობრიობის არსებობის განმავ-
ლობაში 130 მილიონი წიგნი იყო გამოცემული (მაშაბლი, 2011).
ესრაოდენობაიმდენადდიდია,რომრთულიამისიმოცულობის
გააზრება.წარმოიდგინეთ,რომთქვენყველაამწიგნისწაკითხვა
გსურთ;ამისათვის,კითხვა5წლისასაკიდანუნდადაიწყოთ,უნდა
კითხულობდეთყოველდღე,წამში70წიგნს.65წლისასაკშიყველა
წიგნი წაკითხული გექნებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საერ-
თოდარშეისვენებთ.რასაკვირველია,როდესაც65წლისასაკში
ამ130მილიონიწიგნისკითხვასდაასრულებთ,კიდევუამრავიახა-
ლიწიგნიგექნებათწასაკითხი,რადგანყოველდღედაახლოებით
1,500ახალიწიგნიგამოიცემამთელმსოფლიოში. ამასთან, წიგ-
ნებისგამოცემისმაჩვენებელიყოველწლიურადიზრდება(ფიორე,
2011). რადიოსადგურები ყოველწლიურად 65,5 მილიონ საათს
მაუწყებლობენ.ამასტელევიზიისმაუწყებლობის48მილიონისა-
ათიემატება.ამრაოდენობასსხვატრადიციულიმედიასაშუალებე-
ბის-გაზეთების,ჟურნალების,კინემატოგრაფისადაჩანაწერების
სტუდიისმიერგადმოცემულიინფორმაციარომდავამატოთ,შეიძ-
ლებაწარმოვიდგინოთ,რამოცულობისინფორმაციისმიღებააშე-
საძლებელი.

კიდევ უფრო საგანგაშოა ის, რომ ტრადიციული მედიასა-
შუალებების მიერ შექმნილი და გავრცელებული ინფორმაციის
ნაკადი შედარებით მცირეა, ვიდრე ახალი მედიის, განსაკუთრე-
ბით, კომპიუტერებისა და ინტერნეტის მეშვეობით ხელმისაწვ-
დომი ინფორმაციის მოცულობა. მსოფლიო ელექტრონული ქსე-
ლის ზომა 35 მილიარდ ინდექსირებულ გვერდამდე გაიზარდა
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(WorldWideWebSize.com, 2011). შესაბამისად, თითოეული დღეს
არსებული 130 მილიონი წიგნისათვის ამჟამად 270 ვებგვერდი
არსებობს.ამწუთშითქვენშესაძლოაფიქრობდეთ,რომ,თუთი-
თოეული წიგნი დაახლოებით 270 გვერდისაგან შედგება, მაშინ
ვებგვერდებისჯამიარუნდააღემატებოდესგამოცემულიწიგნების
გვერდების ჯამს და მართალიც ბრძანდებით. თუმცა, ადამიანები
რამდენიმეათასწლეულისგანმავლობაშიწერდნენდააქვეყნებდ-
ნენწიგნებს,რომლებმაცმსოფლიოელექტრონულქსელშითქვენ
თვალწინდაიმკვიდრაადგილი.

თქვენიდაბადებისშემდეგუფრომეტიინფორმაციისგენერირე-
ბამოხდა,ვიდრემთელიისტორიისმანძილზე,სანამთქვენდაიბა-
დებოდით.მსოფლიოშიოდესმემცხოვრებიმეცნიერებისნახევარი
ამჟამადცოცხალიადაქმნისინფორმაციას.შეერთებულშტატებში
იმადამიანებისრაოდენობა,რომლებიცსაკუთართავსმუსიკოსე-
ბადმიიჩნევენ,უკანასკნელიოთხიათწლეულისმანძილზეგაორ-
მაგდა, ხელოვანთა რაოდენობა გასამმაგდა, ხოლო ავტორების
რაოდენობახუთჯერგაიზარდა(აშშ-ისსაყოველთაოაღწერისბი-
ურო,2011).თუმცა,ყოველდღიურიინფორმაციისუდიდესნაწილს
რიგითიადამიანებიქმნიანელექტრონულიფოსტისანსაკუთარი
ვებგვერდებისადაბლოგებისსაშუალებით.ამჟამადარსებობსინ-
ტერნეტის2მილიარდიმომხმარებელიდაისინიყოველდღიურად
აგზავნიანდაიღებენ300მილიარდელექტრონულშეტყობინებას;
ტვიტერზე (Twitter) ყოველდღიურად 70 მილიონი ტვიტი (გზავნი-
ლი)იდება;იუთუბზე(YouTube)მომხმარებლებიყოველდღიურად
50,000საათზემეტიხანგრძლივობისვიდეოებსტვირთავენ;ხოლო,
ფეისბუქის(Facebook)ინფორმაციით,ყოველდღიურად100მილი-
ონიფოტოსურათიიტვირთება (პინგდომი,2011).2010წელს500
მილიარდისურათიაღიბეჭდაფოტოზე.იუთუბიყოველდღიურად
გადასცემდაერთმილიარდზემეტვიდეოს(გლაიქი,2011,გვ.397).

2010წელს,მხოლოდამერთიწლისგანმავლობაში,მსოფლი-
ოშიგავრცელდა1ზეტაბაიტისოდენობითინფორმაცია,რაცშეად-
გენს 1 ტრილიონ გიგაბაიტს, ან უდრის 250 მილიარდ დივიდის
(DVD). ესჯამურადიგივემოცულობაა,დედამიწაზედღესმცხოვ-
რებ თითოეულ ადამიანს 60 დივიდი რომ შეექმნა. პროგნოზის
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თანახმად,ინფორმაციისრაოდენობა2020წლისათვის35ზეტაბა-
იტამდეგაიზრდება(“TheLeakyCorporation“,2011).

ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის რაოდენობა მართ-
ლაც უზარმაზარია და სულ უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება. ინ-
ფორმაციის ხელმისაწვდომობა აღარ არის პრობლემა. პრობ-
ლემაამისიიმგვარადორგანიზება,რომინფორმაციისჩვენთვის
სასარგებლოდგამოყენებაშევძლოთ;არმივცეთმასსაშუალება,
ქაოსში მოგვაქციოს. მაგალითად,თუთქვენ გუგლის ძებნის სის-
ტემაში ჩაწერთ: „ინფორმაციით გადატვირთვა“ - 0,07 წამში 7,3
მილიონშედეგსმიიღებთ.ჯერვერშეთანხმდნენ,რაუწოდონამ
მდგომარეობას-მონაცემთაასფიქსია,მონაცემთანისლი,ინფორ-
მაციით გადაღლილობის სინდრომი, შემეცნებითი გადატვირთვა,
დროისშიმშილი(„ზედმეტიინფორმაცია“,2011)თუსხვარამ...

მედიასთანშეხებისმაღალიხარისხი

ადამიანები მედიასთან დიდ დროს ატარებენ. უკანასკნელი
სამიათწლეულისგანმავლობაშიმედიისგამოყენებისშესახებთი-
თოეულმა ახალმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ადამიანის მედიას-
თანშეხებისსიხშირეყოველწლიურადიზრდება.2000წლისათვის
ეს მაჩვენებელი დღეში დაახლოებით 8 საათს აღწევდა. მკვლე-
ვარებმა აღმოაჩინეს, რომ მედიასთან შეხების სიხშირის ზრდა
გამოწვეულიიყომრავალიამოცანისერთდროულიშესრულებით,
განსაკუთრებით,ახალგაზრდებში.მაგალითად,დოქტორებმად.ფ.
რობერტსმადაფორმა(2008)აღმოაჩინეს,რომ8-18წლისასაკის
ბავშვიყოველდღიურადელექტრონულმედიასთანდაახლოებით
7:50საათსატარებს,თუმცა,ესმედიასთანშეხებისმხოლოდ5:48
საათის განმავლობაში ხდება. გამოდის,რომ მედიასთან შეხების
მაჩვენებელიარარისშეზღუდული24საათით.მრავალიამოცანის
ერთდროულადშესრულებისას,ადამიანსშეუძლიაერთსადაიმა-
ვედროსუსმინოსმუსიკალურჩანაწერს,ტექსტურიშეტყობინებები
უგზავნოსმეგობარს,უყუროსვიდეოსკომპიუტერისერთ-ერთფან-
ჯარაშიდა,ამგვარად,თითოეულჩვეულებრივსაათზემედიასთან
შეხებისსამისაათიდააგროვოს.
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მედიასთანჩვენიშეხებაყოველწლიურადიზრდება,მეტწილად
ვიდეოთამაშებისადა კომპიუტერისგამოყენებისგამო,რაც,რო-
გორც წესი, სხვა მედიასაშუალებებთან შეხების პარალელურად
ხდება; განსაკუთრებით ეს ეხება მუსიკის მოსმენასა და ტელევი-
ზორისყურებას(დ.ფ.რობერტსიდაფორი,2008).თანამედროვე
ტექნოლოგიებიგანსაკუთრებითპოპულარულია8-დან18წლამდე
ასაკის ადამიანებში. კაიზერის ოჯახის ფონდის მიერ შედგენილ
ანგარიშშიისინიდახასიათებულნიარიან,როგორც„მედიათაობა“
- მათმიერმედიის ასე ხშირადგამოყენებისგამო. ამ ანგარიშის
თანახმად, ბავშვებიდა მოზარდებიდღეში 49 წუთს უთმობენ ვი-
დეოთამაშებსდადამატებით1:02საათსატარებენკომპიუტერთან
(კაიზერისოჯახისფონდი,2005).

მსოფლიოში 2 მილიარდზე მეტი ინტერნეტმომხმარებელია,
რაცმსოფლიოსმოსახლეობისდაახლოებითერთმესამედსშეად-
გენს (პინგდომი, 2011). ამერიკის შეერთებულშტატებში12 წლის
დაუფროსიასაკისხუთიადამიანიდანოთხიინტერნეტმომხმარე-
ბელია(ჟურნალისტიკაშიდახელოვნებისპროექტი,2006).ამჟამად
რიგითიადამიანიკომპიუტერთანყოველდღიურად2საათზემეტს
ატარებს.

აშკარაა, რომ მედია ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების
ძალზემნიშვნელოვანინაწილია.პირდაპირთუირიბად,მედიას-
თან მუდმივად ვართდაკავშირებულნი. როდესაც ვისმენთ მედი-
აშეტყობინებას (მაგალითად, მუსიკალურ ჩანაწერს ვუსმენთ, ვი-
დეოსვუყურებთ,ჩვენიმეგობრებისმოსაზრებებსვუგდებთყურს),
ესმედიასთანირიბიშეხებაა.ინფორმაციითგაჯერებულგარემოში
მედიის საშუალებით ვუკავშირდებით მეგობრებს, საზოგადოებას
დამთელმსოფლიოს.

ინფორმაციისპრობლემა

ცალკეული ადამიანისთვისდა საზოგადოებისთვის ინფორმა-
ციაყოველთვისპრობლემაიყო.ათასწლეულებისგანმავლობაში
პრობლემადრჩებოდაცხოვრებისმნიშვნელოვანიასპექტებისშე-
სახებსაკმარისიინფორმაციისშექმნადაშემდეგადამიანებისათ-
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ვისამინფორმაციისმიწოდება.მასმედიისგანვითარებასთანერ-
თად,განსაკუთრებით,უკანასკნელინახევარისაუკუნისმანძილზე,
პრობლემაგახდაარაინფორმაციაზეხელმისაწვდომობა,არამედ
თავისდაცვაზედმეტიინფორმაციისაგან.

ამ მოსაზრების სიცხადისთვის მოდით ყურადღება გავამახვი-
ლოთმხოლოდერთსაშუალებაზე-წიგნებზე.ჯერკიდევორისა-
უკუნისწინმოსახლეობისუმრავლესობამწერა-კითხვაარიცოდა
დარომცსცოდნოდა,ბევრიწიგნისწაკითხვაარმოუწევდა,რად-
განმცირერაოდენობისწიგნიიყოგამოცემული.მეთოთხმეტესა-
უკუნისდასაწყისში პარიზის სორბონის ბიბლიოთეკა,რომელშიც
მხოლოდ1338წიგნიინახებოდა,ევროპაშიყველაზედიდბიბლი-
ოთეკადიყომიჩნეული.ამწიგნებზეხელიმხოლოდელიტასმიუწ-
ვდებოდა.დღესმრავალიბიბლიოთეკაარსებობს,რომლებშიც8
მილიონზემეტიწიგნია.ბიბლიოთეკებითავიანთწიგნებსყოველ-
წლიურადმილიონობითადამიანსსთავაზობენ.2004წელსგუგლ-
მა წამოიწყო პროექტი, რომელიც გულისხმობდა იმდროისთვის
მსოფლიოში გამოცემული 130 მილიონი წიგნის ელექტრონულ
მონაცემთაბაზაშიშეტანასდა,ასევე,გუგლისმომხმარებლებისათ-
ვისამინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფას.2010
წლის ბოლოსათვის გუგლს ამ ამოცანის მხოლოდ 10% ჰქონდა
შესრულებული.

წიგნიერებისმაღალიმაჩვენებელი,ვებგვერდებიდანწიგნების
შესყიდვისსიმარტივედაყველაქალაქშიუფასოსაჯარობიბლი-
ოთეკებისარსებობა,ასევე,გუგლისმიერწიგნებისციფრულფორ-
მატში გადაყვანა ცხადყოფს, რომ წიგნების ხელმისაწვდომობა
სირთულეს არ წარმოადგენს, პრობლემა არისდრო. ახლა ჩვენ
გავცდითიმეტაპს,როდესაცადამიანსშეუძლიაინფორმაციისმი-
ღებამხოლოდერთისაშუალებიდან.ამაზრისსისწორეშიდავრ-
წმუნდებით,თუგავიხსენებთ,რომყოველწლიურადმთელმსოფ-
ლიოშიორიგინალურიტელემაუწყებლობისდაახლოებით31 მი-
ლიონისაათისპროდუქციაიქმნება.თუმოისურვებდითმხოლოდ
ერთი წლის მთლიანი ტელემაუწყებლობის ყურებას, ამისათვის
დაახლოებით 35 საუკუნე დაგჭირდებოდათ, ცხადია, შესვენების
გარეშე.
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ჩვენ ვცხოვრობთ გარემოში, რომელიც მნიშვნელოვნად გან-
სხვავდება იმისაგან,რომელშიც ადამიანებიოდესმე ცხოვრობდ-
ნენ. ის სულუფრომზარდიტემპითიცვლება. ამცვლილებასგა-
ნაპირობებს ინფორმაციის გენერირებისა და მისი გავრცელების
მზარდიტემპიდამედიაარხებისმზარდირაოდენობა.გზავნილები
მიეწოდება ყველას, ყველგან და მუდმივად. თითოეულ ჩვენგანს
ინფორმაციისდიდნაკადთანაქვსშეხება.ყოველწლიურადმედია
სულუფროაგრესიულიხდება,რათაჩვენიყურადღებამოიპოვოს.
ყველახელმისაწვდომიინფორმაციისთვისთვალყურისმიდევნება
შეუძლებელია.იმდროს,როდესაცმედიაგამუდმებითგვთავაზობს
მილიონობითგზავნილსნებისმიერთემაზე,ყველაზემნიშვნელო-
ვანიგამოწვევაკარგიარჩევანია.

არჩევანისპრობლემა

როგორგავუმკლავდეთგამოწვევას?როგორშევარჩიოთსა-
ჭიროინფორმაციაგზავნილებისუზარმაზარირაოდენობიდან?ამ
შეკითხვის პასუხია ის,რომ ჩვენთითქმის ყველა მედიაშეტყობი-
ნებასავტომატურადვიღებთ,ე.ი.ჩვენსგონებას „ავტოპილოტის“
რეჟიმში ვრთავთ. ჩვენი გონება ავტომატურად ფილტრავს გზავ-
ნილებისთითქმისყველავარიანტს.მევაცნობიერებ,რომესუც-
ნაურადჟღერს,მაგრამ,დაფიქრდით!შეუძლებელია,თითოეული
შეტყობინება განვიხილოთდა გავაცნობიეროთ მიღებული გადა-
წყვეტილება, მივაქციოთ თუ არა რომელიმე მათგანს ყურადღე-
ბა. განსახილველი შეტყობინებები მეტისმეტად ბევრი იქნებოდა.
ამდენად,ჩვენმაგონებამშექმნარუტინა,რომელიცსწრაფადდა
ეფექტიანადხელმძღვანელობსგაფილტვრისამპროცესს,თანაც,
განსაკუთრებულიძალისხმევის,გონებაზეზეწოლისგარეშე.

ამავტომატურიდამუშავებისპროცესისთვალსაჩინოებისათვის
წარმოიდგინეთ,რასაკეთებთსუპერმარკეტშისურსათისყიდვისას.
დავუშვათ, შედიხართ მაღაზიაში მინიმუმ 25 პროდუქტის საყიდ-
ლადდა15წუთისშემდეგგამოდიხართშეძენილი25პროდუქტით.
ამ სცენარის მიხედვითრამდენი გადაწყვეტილება მიიღეთ? ცდუ-
ნება გვკარნახობს, ვთქვათ,რომ - 25,რადგან ასეთია შეძენილი
პროდუქტების და, შესაბამისად, მიღებული გადაწყვეტილებების
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რაოდენობა.მაგრამგავიწყდებათყველაისდანარჩენიპროდუქ-
ტი,რომელიც,გადაწყვიტეთ,არგეყიდათ.დღესსაშუალოზომის
სუპერმარკეტისდახლებზედაახლოებით40,000პროდუქტია.შესა-
ბამისად,იმმოკლედროში,რაცსუპერმარკეტშიდაყავით,თქვენ
40,000გადაწყვეტილებამიიღეთ:კერძოდ,გადაწყვიტეთ,შეგეძი-
ნათ25დაარშეგეძინათდანარჩენი39,975პროდუქტი.

ჩვენი კულტურაც მედიაგზავნილების უზარმაზარი სუპერმარ-
კეტია.ვაცნობიერებთთუარა,ესგზავნილებიყველგანაა.თუმცა,
ჩვენსკულტურაშიბევრადუფრომეტიგზავნილიარსებობს,ვიდრე
ნებისმიერსუპერმარკეტშიპროდუქტისრაოდენობაა.

ავტომატურირუტინა

ადამიანისგონებასაოცრადრთულია.მასმრავალიშემოქმე-
დებითი ამოცანის შესრულება შეუძლია: მაგალითად, მომავლის
წარმოდგენა, ისტორიების შეთხზვა, ვარაუდების გამოთქმა, ტყუ-
ილების მოგონებადა ა.შ. ამასთან, გონება შესანიშნავი ეფექტი-
ანობით,ავტომატურადასრულებსმარტივამოცანებს.ჩვენვმოქმე-
დებთ,თანმიმდევრულადვფიქრობთ,ვსწავლობთგამოცდილებით
დაშემდეგმცირეძალისხმევაგვჭირდება,რომცოდნაგანმეორე-
ბით გამოვიყენოთ.როდესაცრაიმესთანმიმდევრულად შეისწავ-
ლით, მაგალითად, ფეხსაცმლის მორგებას, კბილების გახეხვას,
სკოლამდემანქანითმისვლას,ანგიტარაზერაიმესიმღერისდაკ-
ვრას -თქვენმცირეძალისხმევადაგჭირდებათ,რომეს ქმედება
განმეორებით შეასრულოთ. სწავლისთვის გაცილებით მეტი ძა-
ლისხმევაასაჭირო,ვიდრეუკვენასწავლისგამოყენებისთვის.რო-
დესაცრაიმესკეთებასვსწავლობთ,ჩვენსგონებაშიკომპიუტერუ-
ლიკოდისმსგავსინსტრუქციასვწერთ.როდესაცესკოდიდაიწე-
რება, შესაძლებელია გონებაში მისი ჩატვირთვა იმგვარად,რომ
მანუხელმძღვანელოსშესაბამისიამოცანისშესრულებას.ცხადია,
მცირეოდენიდაფიქრებაცსაჭიროა.

ინფორმაციით გაჯერებულ გარემოში ყოველდღიურად გზის
გაკვლევისთვის ინფორმაციის ავტომატურიდამუშავების პროცესს
ვეყრდნობით.ფსიქოლოგებიინფორმაციისდამუშავებისამავტო-
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მატურპროცესსავტომატიზმსუწოდებენ.ავტომატიზმიარისმდგო-
მარეობა,რომელშიცჩვენიგონებაგაცნობიერებულიძალისხმევის
გარეშემუშაობს.შედეგად,შეგვიძლია,რთულიამოცანებიცკირუტი-
ნულადშევასრულოთ.მაგალითად,კომპიუტერზეტექსტისაკრეფა
შედარებითრთულიამოცანაა,მაგრამ,როდესაცვისწავლით,ამას
ავტომატურადვაკეთებთ.გაიხსენეთთქვენიგამოცდილება,როდე-
საც ტექსტს პირველად კრეფდით. თითოეულ სიტყვაში ცალკეულ
ასოზეუნდაგეფიქრათ,გეფიქრათიმაზე,თურომელიღილაკიშე-
ესაბამებოდა ასოსდა შემდეგ გამოგეყენებინათრომელიმეთითი
შესაბამის ღილაკზე დასაჭერად. ერთი სიტყვის ასაკრეფად დიდი
დროგჭირდებოდათ.მაგრამ, პრაქტიკასთან ერთად, ახლაშეგიძ-
ლიათრამდენიმეაბზაციისედაბეჭდოთ,რომარიფიქროთ,რო-
მელღილაკსრომელითითიუნდადააჭიროთდაროგორითანმიმ-
დევრობით.ახლა,როდესაცტექსტსკრეფთ,ავტომატიზმისმდგო-
მარეობაშიიმყოფებით,თქვენსქმედებებსკარგადგანვითარებული
ჩვევებიმართავს,ესკითქვენგანმათზეფიქრსარმოითხოვს.

ისევე, როგორც სუპერმარკეტში შესვლისას, ყოველდღიურ
ცხოვრებაში გონებაში ვტვირთავთ ავტომატურ პროგრამას, რო-
მელიც გვკარნახობს,თურა ვეძებოთდარას არ მივაქციოთ ყუ-
რადღება.ავტომატურიდამუშავებამართავსმედიასთანჩვენიშე-
ხებისპროცესებისუმრავლესობასაც,თუმცა,არაყველამათგანს.
ავტომატური დამუშავების პროცესში უამრავ მედიაგზავნილს ვი-
ღებთდამათისევფილტრავთ,რომცნობიერდონეზეყურადღებას
არვაქცევთ.პერიოდულად,შეტყობინებისრაიმეელემენტიანგა-
რემოშიარსებულირაიმეფაქტორიჩვენსყურადღებასცალკეულ
მედიაგზავნილსმიაპყრობს.ამპროცესისცხადადგააზრებისთვის
წარმოიდგინეთ, რომ მართავთ ავტომობილს; მანქანაში მუსიკა
ჟღერს,თუმცა,თქვენყურადღებითუსმენთგვერდითმჯდომიმე-
გობრისსაუბარს.შემდეგიწყებათქვენისაყვარელისიმღერადა
თქვენიყურადღებასაუბრიდანმუსიკაზეგადადის.ან,შესაძლოა,
თქვენი საუბარი შეწყდა,როდესაცთქვენმა მეგობარმა შეამჩნია,
რომრადიოშიმისისაყვარელისიმღერაისმისდასიმღერითაჰყ-
ვამუსიკას.ორივეშემთხვევაში,შეხებაგაქვთმედიაგზავნილების
ნაკადთან, რომელიც თქვენი მანქანის მუსიკალური სისტემიდან



11ჯეიმს პოტერი 

ისმისდარომელსაცცნობიერადყურადღებასარაქცევთ.თუმცა,
რაღაცხდება,რაცთქვენსყურადღებასგაცნობიერებულადგადა-
რთავსრადიოშიგადმოცემულმუსიკაზე.

ავტომატურიდამუშავებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეები

ინფორმაციისავტომატურიდამუშავებისარსებითიდადებითი
მხარე ისაა,რომ უამრავ გადაწყვეტილებას ვიღებთ სერიოზული
ძალისხმევის გარეშე. თუმცა, ინფორმაციის ავტომატურ დამუშა-
ვებასრამდენიმემნიშვნელოვანიუარყოფითიმხარეცაქვს.ამდე-
ნი მუდმივად ხელმისაწვდომი გზავნილის გამო, გადატვირთული
ვართ და მიგვაჩნია, რომ ცალკეული გზავნილის ღირებულება
თითქმის ნულია. ამიტომ, ზოგჯერ არასწორ გადაწყვეტილებებს
ვიღებთ.სულუფრომეტგზავნილთანშეხებისპროცესში,ნაკლებ
ყურადღებას ვაქცევთ მათ. მედიასთან ხანგრძლივი შეხება მეტ
სწავლას არ ნიშნავს. სინამდვილეში, პირიქითაა: ადამიანი რაც
მეტდროსხარჯავსმედიასთანურთიერთობაში,ნაკლებადსავარა-
უდოა,ერთიშეტყობინებიდანრაიმეისწავლოს.მრავალიამოცა-
ნისერთდროულადშესრულებაკიდევუფროამცირებსცალკეული
შეტყობინების მიმართ ყურადღებას. ამდენი გზავნილისა და ამ-
დენიშეხებისპირობებში,ცალკეულიშეტყობინებისღირებულება
სულუფრომცირდება.1971წლისნობელისპრემიისლაურეატმა,
ეკონომისტმაჰერბერტსაიმონმაშენიშნა,რომ„დიდირაოდენო-
ბითინფორმაციაყურადღებისკონცენტრაციასაქვეითებს“(ენგვი-
ნი,2009,გვ.239).

როდესაცგონებაავტოპილოტისრეჟიმშიმუშაობს,შესაძლოა,
უამრავიჩვენთვისსასარგებლოანსასიამოვნოშეტყობინებაგამო-
ვტოვოთ.შესაძლოა,ჩვენარდავაპროგრამეთყველაისმექანიზ-
მი,რომელიცსასარგებლოშეტყობინებისავტომატურიდამუშავე-
ბისშეჩერებისთვისგვესაჭიროება.დავუბრუნდეთსუპერმარკეტის
მაგალითს.წარმოიდგინეთ,რომჯანმრთელობისმდგომარეობაზე
ზრუნავთ. თუ აპირებთ, სუპერმარკეტში გააზრებულად შეიძინოთ
პროდუქტები,მაშინუფროფართოსპექტრსგანიხილავთდამათ
ეტიკეტებსაცგაეცნობით.ცხიმისდაბალიშემცველობისმქონეყვე-
ლაპროდუქტსროდიაქვსცხიმისერთნაირიშემცველობა;ვიტა-
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მინებითგამდიდრებულიყველაპროდუქტიროდიშეიცავსერთსა
და იმავე ვიტამინებს, ან ვიტამინების იმავე თანაფარდობას. თუ
თქვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობაფასს აქვს, მაშინ ერთმანე-
თისკონკურენტიპროდუქტებისფართოსპექტრსგანიხილავთ,მეტ
ყურადღებას გაამახვილებთ ერთეულის ფასზე, რათა მეტი თანხა
დაზოგოთ. თუ განსაკუთრებულ ეფექტიანობაზე ზრუნავთ, მაშინ
შეეცდებით,ისეთიგადაწყვეტილებამიიღოთ,რაცჯანმრთელობის-
თვისაცკარგიიქნებადამეტსიმდიდრესანსიხარულსმოგიტანთ.

დიდიკითხვისნიშანი

ჩვენინფორმაციითგაჯერებულგარემოშივცხოვრობთ,ავტო-
მატურირუტინისსაშუალებითსაკუთართავსვიცავთინფორმაციის
ძლიერი ნაკადისაგან. ეს ავტომატური რუტინა ჩვენს გონებაშია
დაპროგრამებული.მაგრამვინდააპროგრამაავტომატურირუტი-
ნისმმართველიჩვენიკომპიუტერულიკოდი?

ზოგიერთიჩვენგანისპასუხიამკითხვაზეასეთია:ჩვენიავტო-
მატურირუტინისმმართველიკოდიჩვენვედავაპროგრამეთ.რო-
დესაცვიცით,რატიპისგზავნილებიგვჭირდება,ჩვენიმექანიზმის
დაპროგრამებამარტივია.ამასთან,თუგარკვეულიტიპისმედიაგ-
ზავნილზესასიამოვნორეაქციაგვაქვს,შეგნებულადვიღებთგადა-
წყვეტილებას,რომხელახლამივაგნოთამგვარგზავნილს.ხოლო,
თუ რომელიმე ტიპის მედიაგზავნილზე მკვეთრად უარყოფითი
რეაქციაგვაქვს,ცნობიერადვწყვეტთ,რომამტიპისგზავნილებს
მომავალში მოვერიდოთ.როდესაც გადაწყვეტილებებს ვაცნობი-
ერებთ,ამითჩვენსკოდსთავადვაპროგრამებთ.

თუმცა,მასმედიადარეკლამებისავტორებიცცდილობენ,ჩვენი
ავტომატურიკოდიდააპროგრამონ.როდესაცარვაცნობიერებთ
და ყურადღებით არ ვაფასებთ მედიასთან ჩვენს შეხებას, მასმე-
დიააძლიერებსკონკრეტულქცევითმოდელსმანამ,სანამისავ-
ტომატურ ჩვევაში არ გადაიზრდება. ბევრი ჩვენგანი ყოველთვის
რადიოსრთავს,როდესაცმანქანაშიჯდება.როგორცკიშინმივა,
რთავსტელევიზორს,ყოველდილითკი,გაღვიძებისთანავე-კომ-
პიუტერს. რეკლამის ავტორები მუდამ აპროგრამებენ ჩვენ მიერ
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საკუთარი თავის აღქმას. რეკლამის ავტორები ჩვენს გონებაში
აპროგრამებენდაბალთვითშეფასებას,რათა ისეთი ნაწარმი ვე-
ძებოთ,რომელიცგვაგრძნობინებს,რომუკეთგამოვიყურებით,ან
უკეთესსურნელსვაფრქვევთ.რეკლამებისავტორებმადააპროგ-
რამესბევრიჩვენგანისმსყიდველობითიჩვევები.ამერიკაშიადა-
მიანებისაყიდლებზემეტდროსხარჯავენ,ვიდრენებისმიერსხვა
ქვეყანაში. ამერიკელები სავაჭრო ცენტრებში კვირაში ერთხელ
დადიან, უფრო ხშირად, ვიდრე სამლოცველოში. ამასთან, ამე-
რიკაშიუფრომეტისავაჭროცენტრია,ვიდრესკოლა.რამდენიმე
წლისწინჩატარებულიგამოკითხვისშედეგებისმიხედვით,მოზარ-
დიგოგონების93%აღნიშნავდა,რომმათისაყვარელისაქმიანო-
ბა საყიდლებზე სიარულია (ბ. შვარცი, 2004). რეკლამა მუშაობს,
ჩვენვყიდულობთმაშინაცკი,როდესაცჩვენიჭეშმარიტიინტერესი
სხვარამისკეთებაიქნებოდა.

ჩვენი უმრავლესობის გონებას რამდენიმე ფაქტორის კომბი-
ნაცია აპროგრამებს - მეგობრები, მშობლები, მასმედია და რეკ-
ლამის ავტორები. პროგრამირების ზოგიერთი ეს აგენტი თქვენ
კარგად გიცნობთ და აცნობიერებს თქვენს ჭეშმარიტ ინტერესს,
თქვენსძლიერმხარეებსითვალისწინებსდათქვენისისუსტეების
დაძლევაშიგეხმარებათ.ისინიცდილობენ,თავიანთიმიზნებისმი-
საღწევინსტრუმენტადგამოგიყენონ.მათიმიზნებიხშირადმნიშ-
ვნელოვნად განსხვავდება თქვენი მიზნებისაგან. როდესაც ასე
ხდება,პროგრამირებასულუფრონაკლებადბედნიერსგხდით,ის
„გეხმარებათ“ იმ პრობლემების გადაწყვეტაში,რომლებიც სინამ-
დვილეშიარგაქვთდაარსებულპრობლემებსკიდევუფროამძი-
მებს.როდესაცუფლებასაძლევთ,სხვებმამოახდინონდომინირე-
ბათქვენიგონებისპროგრამირებაზედაროდესაცსხვებსანიჭებთ
თქვენიგონებისდაპროგრამებისუპირატესუფლებას,ამითხელს
უწყობთ დამპროგრამებლის მიზნების მიღწევას, რაც თქვენთვის
სასარგებლოარარის.ამდენად,მნიშვნელოვანია,რომპერიოდუ-
ლადშეამოწმოთთქვენსგონებაშიდაპროგრამებულიკოდი.

წინამდებარეწიგნისმიზანია,მასმედიისგზავნილებისმუდმივი
ნაკადისმიერდაპროგრამებულიკოდისანალიზშიდაგეხმაროთ.
იმისათვის,რომამგვარიანალიზიშეძლოთ,თქვენგესაჭიროებათ
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გარკვეულიცოდნა,კონკრეტულიუნარებიდაამცოდნისადაუნა-
რებისგამოყენებისსურვილი.მოკლედ,თქვენუნდაიცოდეთ,თუ
როგორგაზარდოთთქვენიმედიაწიგნიერებისდონე.

მედიაწიგნიერება

მედიაწიგნიერებაგულისხმობსკონტროლისდამყარებას.რაც
უფრო მაღალია თქვენი მედიაწიგნიერების ხარისხი, მით უფრო
დიდიარეალურ სამყაროსადა მედიის მიერ შექმნილსამყაროს
შორისარსებულისაზღვრისდანახვისუნარი.როდესაცთქვენმე-
დიაწიგნიერიხართ,გაქვთრუკა,რომელიცმედიასამყაროშიგზის
უკეთგაკვლევაშიგეხმარებათ.თქვენიძენთგამოცდილებასდაიმ
ინფორმაციას, რომელიც თქვენთვის სასარგებლოა. შეგიძლიათ,
აერიდოთ იმას, რაც თქვენთვის საზიანოა. შეგიძლიათ, ააშენოთ
ისცხოვრება,რომელიცგინდათთქვენდაარმისცეთსაშუალება
მედიას,შეგიქმნათისცხოვრება,რომელიცმასსურსთქვენთვის.

მათ,ვინცმედიაუწიგნურობაშიჩაიძირება,საზიანოგზავნილე-
ბისნაკადიწალეკავს.მედიაუწიგნურობისმდგომარეობა „პოტენ-
ციურადსაზიანოდამომწამვლელიაადამიანისსულისათვისისევე,
როგორცდაბინძურებულიწყალიდასაკვებიასაზიანოადამიანის
ფიზიკურიკეთილდღეობისათვის“(დენისი,1993წ.გვ.4).გარემოს
დაბინძურების მეტაფორა კარგი მაგალითია, რადგან მედიაინ-
დუსტრია ქმნისროგორცჩვენთვის სასარგებლო, ასევე, საზიანო
პროდუქტს. თუ წიგნიერნი არ ვიქნებითდა ცუდს კარგისგან ვერ
განვასხვავებთ,მაშინორივესერთნაირადმოვიხმართ.

წინამდებარე წიგნი გიჩვენებთ, როგორ შეიძლება გახდეთ
უფრო მედიაწიგნიერი. იგი წარმოგიდგენთ საკითხებს, რომლებ-
ზეც დაფიქრება მოგიწევთ. ყოველდღიურად რაც უფრო მეტად
მგრძნობიარენი იქნებით ამ საკითხების მიმართ, მით უკეთ შეძ-
ლებთ, თქვენ მიერ დაპროგრამებული კოდების რაოდენობა გა-
ზარდოთდამითნაკლებადმისცემთმედიასსაშუალებას,თქვენი
კოდითქვენივეთანხმობისგარეშედააპროგრამოს.
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თავი 2

მედიაწიგნიერებისმიდგომა

როგორცპირველთავშიშევიტყეთ,მასმედიიდანგზავნილების
უზარმაზარ რაოდენობას ვიღებთ. ჩვენ უნდა გავცხრილოთ მათი
უმეტესობადამხოლოდძალზემცირერაოდენობაუნდამივიღოთ.
ესრომმინიმალურიგონებრივიძალისხმევითშევძლოთ,გონებას
ავტოპილოტისრეჟიმშივრთავთ.ამდროსჩვენიგონებაავტომატუ-
რადცხრილავსგზავნილებს-ამპროცესზედაფიქრებისგარეშე,სა-
ნამკონკრეტულიგზავნილიჩვენსყურადღებასმიიპყრობს.გაფილ-
ტვრისადა ყურადღების მიქცევის პროცესი გონებრივი კომპიუტე-
რულიკოდისმიერიმართება.სკრინინგისამავტომატურპროცესზე
შეგვიძლიამეტიკონტროლიდავაწესოთ,თუჩვენიმედიაწიგნიერე-
ბისდონესგავზრდით.ესკიშესაძლებელია,თუშევქმნითცოდნის
ძლიერსტრუქტურასდააქტიურადგამოვიყენებთმას.

რაარისმედიაწიგნიერება?

მედიაწიგნიერებისშესახებბევრიადამიანიწერს.მედიაწიგნი-
ერებასთანდაკავშირებულყველამიდგომაში მედიასაშუალებებს
ცენტრალური ადგილი უჭირავს. „წიგნიერების“ ყველაზე ფუნდა-
მენტური გამოყენება გულისხმობს ადამიანის უნარს, წაიკითხოს
დაწერილისიტყვა. შეტყობინებისგადასაცემად,ტექნოლოგიების
განვითარებასთან ერთად, ადამიანებმა შექმნეს მასალები ვიზუ-
ალურიწიგნიერების,თხრობითიწიგნიერებისადაკომპიუტერული
წიგნიერებისშესახებ.წინამდებარეწიგნშიგთავაზობთშეხედულე-
ბებსადამიანისმიერნებისმიერიფორმითგადმოცემულიინფორ-
მაციისმიღებისადადამუშავებისშესახებ.

მედიაწიგნიერებისადმიმიძღვნილინაშრომებისუმრავლესო-
ბაშიაღწერილიამასმედიისმავნებუნება.წინამდებარეწიგნშივე-
თანხმებიიმაზრს,რომმასმედიასადამიანისადასაზოგადოების-
თვისზიანისმიყენებისუნარიაქვს.მაგრამუპირატესობასვანიჭებ
უფრო დაბალანსებულ მიდგომას და ვაღიარებ, რომ მასმედია
ბევრდადებით ეფექტსაც გვთავაზობს. ამ მოსაზრების სიცხადის-
თვისმოდითმოკლედგანვიხილოთკრიტიკულიმოსაზრება,რომ
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ტექნოლოგიისთანამედროვეფორმებმაავნოადამიანისკარგად
წერისუნარს.ამავემოსაზრებასიზიარებსლონდონისსაუნივერ-
სიტეტოკოლეჯისინგლისურიენისპროფესორიჯონსაზერლენდი.
იგიამტკიცებს,რომPowerPoint-ისპრეზენტაციებმაარგუმენტირე-
ბულიესეიჩაანაცვლა;რომფეისბუქიხელსუწყობსნარცისისტულ
ყბედობას; და რომ ტექსტურმა შეტყობინებებმა ენა გადააქცია
„უფერულ,უბრალოდამკრთალსტენოგრაფიად“ (ციტირებულია
თომფსონისმიერ,2009).იგიამბობს,რომკომუნიკაციისთანამედ-
როვეტექნოლოგიებიხელსუწყობსანმოითხოვსკიდეცშეტყობი-
ნებებისშემოკლებას.ტვიტერმაადამიანისყურადღებისკონცენტ-
რაციისვადაშეამცირადა,ამდენად,დააკნინამისიუნარი,უფრო
ხანგრძლივიდროისგანმავლობაშიიაზროვნოს.ესკიაუცილებე-
ლიაკარგადდასაბუთებულიესეისშესაქმნელად.ამმოსაზრებას
ეწინააღმდეგება ანდრეა ლანსფორდი, სტენფორდის უნივერსი-
ტეტისმართლწერისადარიტორიკისპროფესორი.ლანსფორდი
დარწმუნებულია, რომ ინფორმაციის თანამედროვე ტექნოლო-
გიებმა, სინამდვილეში, წიგნიერებისდონეგაზარდა.იგიამბობს:
„ჩემი აზრით, წიგნიერების იმგვარირევოლუციის შუაგულში ვიმ-
ყოფებით,რომლისმსგავსიცბერძნულიცივილიზაციისშემდეგარ
გვინახავს.“ავტორიამტკიცებს,რომახალისაკომუნიკაციოტექნო-
ლოგიებიკიარაკნინებსმართლწერისუნარს,არამედ,პირიქით,
ავითარებს მას სხვა მიმართულებებით; უფრო ინდივიდუალურს,
შემოქმედებითსადალაკონიურსხდისმას.ლანსფორდმაესდას-
კვნა 5 წლის განმავლობაში 14,000-ზე მეტი სტუდენტის ნაწერის
ანალიზისშედეგადმიიღო.იგიგანმარტავს,რომდღესახალგაზრ-
დებიაცნობიერებენთავიანთიაუდიტორიისმოთხოვნებსდაისეთ
შეტყობინებებს ქმნიან,რომლებიც აუდიტორიისთვის მოსაწონია.
დღევანდელიახალგაზრდობისათვისწერასაკუთარითავისაღმო-
ჩენას,აზრებისმოკლედფორმულირებას,შთაბეჭდილებებისჩამო-
ყალიბებასადამკითხველისდარწმუნებასგულისხმობს.მასმედია
ინფორმაციის თავისი ფორმებით, ამ ინფორმაციის წარმოებისა
დადამუშავებისმოთხოვნებით,შესაძლოა,აკნინებდესგარკვეულ
უნარებს,თუმცა,ამავდროულად,სხვაუნარებსაძლიერებს.ამდე-
ნად, არიქნებაგონივრულიმედიის -როგორცცუდისან კარგის
-განხილვა.მედიამუდმივიცვლილებებისშესაძლებლობადუნდა
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მივიჩნიოთ, ე.ი. ზოგიერთი რამ უარესდება, ხოლო სხვა უმჯო-
ბესდება.თუ უფროდაბალანსებულმიდგომას ავირჩევთ, უკეთეს
მდგომარეობაშიაღმოვჩნდებით.ადაპტირებაუნდამოვახდინოთ
ცვალებადსამყაროსთანისე,რომთავიდანავიცილოთუარყოფი-
თი,მაგრამ,ამასთან,გამოვიყენოთდადებითი.

მედიაწიგნიერება აქცენტს ჩვენს ცვალებად სამყაროსთან
ადაპტირებაზე აკეთებს. ადაპტირებაში იგულისხმება ნებისმიერი
შეტყობინებისმნიშვნელობისშეფასება,ამმნიშვნელობისსასარ-
გებლოდ გამოყენებადა შემდეგ ამ მნიშვნელობის სხვებისათვის
გაზიარების უნარების შეძენა. ამგვარად, წიგნიერების იდეა ბევრ
სხვადასხვაუნარსგულისხმობს.მედიისზოგიერთისახეობახელს
უწყობსუნარებისერთიჯგუფისგანვითარებას,ხოლოსხვამედი-
ასაშუალებები უნარების სხვა ჯგუფს ავითარებს. იმისათვის,რომ
უფროწიგნიერნიგავხდეთ,საჭიროარარისუნარებისერთიჯგუ-
ფისუპირატესობისდამტკიცებასხვაუნარებთანშედარებით.უნა-
რებისფართოსპექტრისგანვითარებაჩვენსგონებრივპროგრამი-
რებაზეკონტროლისდამყარებისინსტრუმენტია.უნარებიარსები-
თია,თუმცა,ჩვენმეტირამგვჭირდება.

მედიაწიგნიერებისსამიქვაკუთხედი

მედიაწიგნიერების სამი ქვაკუთხედია: პირადი ლოკუსი
(personallocus-რაცგულისხმობსინფორმაციისმიმართპიროვნე-
ბისინტერესის,დამოკიდებულებისადამიზანსწრაფვისხარისხს),
ცოდნის სტრუქტურადაუნარები. ეს სამი ქვაკუთხედიაუცილებე-
ლიამედიისშესახებადამიანისუფროფართოთვალთახედვისშე-
საქმელად.თქვენიპირადილოკუსიუნდაგანვიხილოთ,როგორც
თქვენიენერგიადათქვენიგეგმა;ცოდნისსტრუქტურაარისნედ-
ლიმასალა;ხოლოუნარებიკიინსტრუმენტებია.

პირადილოკუსი

თქვენიპირადილოკუსიშედგებამიზნებისადასტიმულებისა-
გან. მიზნები ინფორმაციის გადამუშავების ამოცანებს განსაზღვ-
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რავს,კერძოდ,რაუნდაგაიფილტროსდარისიიგნორირებაუნდა
მოხდეს.რაცუფრომეტადაცნობიერებთთქვენსმიზნებს,მითუკე-
თესადმართავთინფორმაციისმოძიებისპროცესს.ამასთან,რაც
უფროძლიერიაინფორმაციისმიღებისსტიმული,მითმეტძალის-
ხმევას დახარჯავთ მიზნის მისაღწევად. თუმცა, როდესაც თქვე-
ნიპირადილოკუსიდაბალია(ე.ი.არიცითთქვენიკონკრეტული
მიზნებიდათქვენისტიმულისუსტია),ადვილადმოექცევითმედიის
კონტროლისქვეშ.

რაცუფრომეტიიცითპირადილოკუსისშესახებდამეტგაც-
ნობიერებულ გადაწყვეტილებას იღებთ მისი ფორმირებისათვის,
უკეთ შეძლებთ, მედიის თქვენზე ზეგავლენის პროცესი აკონტ-
როლოთ.რაც უფრო მეტ გაცნობიერებულ ყურადღებას უთმობთ
თქვენსპირადლოკუსს,მითუფრომეტადაკონტროლებთინფორ-
მაციისმიღებისადაგამოყენებისპროცესს.რაცუფრომეტადიყე-
ნებთთქვენსპირადლოკუსს,მითუფრომეტადზრდითსაკუთარ
მედიაწიგნიერებას.თუმცა,მედიაწიგნიერებაარგულისხმობს,რომ
თქვენიპირადილოკუსიმუდამსრულადარისჩართული.ესშეუძ-
ლებელია,არავისშეუძლიამუდმივადკონცენტრაციისმეტისმეტად
მაღალიხარისხისშენარჩუნება.მედიაწიგნიერებაარისპროცესი
დაარაპროდუქტი.ამდენად,მეტიმედიაწიგნიერებანიშნავს,რომ
ადამიანიმეტადაქტიურადიყენებსპირადლოკუსს(შესაბამისად,
ნაკლებდროსუთმობსმედიასთანგაუცნობიერებელშეხებას).

პირადილოკუსიორმოდუსში-ცნობიერსადაარაცნობიერში
-მუშაობს.როდესაცპირადილოკუსიცნობიერმოდუსშიმუშაობს,
თქვენ აცნობიერებთ არსებულ ვარიანტებს და შეგიძლიათ, სურ-
ვილისამებრ მიიღოთ გადაწყვეტილება. ხოლოროდესაც პირადი
ტრაექტორიამუშაობსგაუცნობიერებელმოდუსში,გადაწყვეტილება
თქვენიცნობიერებისადაკონტროლისმიღმამიიღება.ორივეშემ-
თხვევაში,ცოდნისსტრუქტურაშეიძლებაჩამოყალიბდესდაგანვი-
თარდეს.თუმცა,როდესაცპირადლოკუსსცნობიერადიყენებთ,ეს
ნიშნავს,რომ ინფორმაციისდამუშავებისადა მისი მნიშვნელობის
გაცნობიერებისპროცესსაკონტროლებთ.ხოლო,როდესაცთქვენი
პირადილოკუსიარაცნობიერმოდუსშიფუნქციონირებს,თქვენზე
ყველაზეძლიერეფექტსსწორედმედიაახდენს.
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ცოდნისსტრუქტურა

ცოდნის სტრუქტურა ადამიანის მეხსიერებაშიორგანიზებული
ინფორმაციის ნაკრებია. ცოდნის სტრუქტურა სპონტანურად არ
ჩნდება.ცოდნისსტრუქტურაფაქტებისუბრალოდასტასარწარმო-
ადგენს. ის ინფორმაციის ცალკეული ერთეულების მთლიან მო-
დელშიჩაშენებითიქმნება.მისიაგებასიფრთხილითადასიზუსტით
უნდა მოხდეს. სტრუქტურა გვეხმარება,დავინახოთ ის შაბლონი/
სქემა,რომელსაცრუკებისმსგავსადვიყენებთ.მისიდახმარებით
ვარკვევთ,საიდანუნდამოვიპოვოთმეტიინფორმაციადა,ასევე,
საიდანუნდააღვადგინოთჩვენიცოდნისსტრუქტურებშიადრეჩა-
ნერგილიინფორმაცია.

ინფორმაცია ცოდნის სტრუქტურის აუცილებელი მდგენელია.
მიუხედავადამისა,ყველაინფორმაციაარარისთანაბრადსასარ-
გებლო ცოდნის სტრუქტურის შესაქმნელად. ზოგიერთი ინფორ-
მაცია საკმაოდ ზედაპირულია, მაგალითად, სატელევიზიო შოუს
დასახელება ან პოპულარული მუსიკის მელოდია. თუ ადამიანი
მხოლოდზედაპირულინფორმაციასფლობს(სატელევიზიოშოუს
თანმდევი მუსიკისტექსტი, პერსონაჟებისადა მსახიობების სახე-
ლები,შოუსდეკორაციები,დაა.შ.),მასმედიაწიგნიერებისდაბალი
დონეაქვს,რადგანასეთისტიპისინფორმაციაპასუხობსკითხვას
„რა?“.უფრომეტადსასარგებლოინფორმაციააპასუხებიკითხვებ-
ზე:„როგორ?“და„რატომ?“.მაგრამ,გახსოვდეთ,რომპირველად
უნდა შეიტყოთ „რა?“-ს შესახებ, სანამ ჩაუღრმავდებით კითხვებს
„როგორ?“და„რატომ?“.

ტერმინები „ინფორმაცია“ და „ცოდნა“ ყოველდღიურ მეტყვე-
ლებაში ხშირადსინონიმებადგამოიყენება. მაგრამ წინამდებარე
წიგნში მათ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული მნიშვნელო-
ბა აქვთ. ინფორმაცია ნაწილობრივი და წარმავალია, ცოდნა კი
სტრუქტურირებულია,ორგანიზებულია,მასხანგრძლივიმნიშვნე-
ლობააქვს.ინფორმაციაგზავნილებშიარსებობს,ცოდნაკი-ადა-
მიანის გონებაში. ინფორმაცია ადამიანს ინტერპრეტაციის მხო-
ლოდ შესაძლებლობას აძლევს, ცოდნა კი ადამიანის მიერ უკვე
ინტერპრეტირებულსასახავს.

ინფორმაცია შედგებაფაქტებისაგან.თვითფაქტები არწარმო-
ადგენს ცოდნას ისევე,როგორც ხე-ტყის მასალის შეკვრა არ არის
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სახლი. კონტექსტის უზრუნველსაყოფად ცოდნა მოითხოვს სტრუქ-
ტურასდა მხოლოდამგვარად შეიძენს მნიშვნელობას. შესაძლებე-
ლია,გზავნილებიმივიჩნიოთნედლმასალად,ხოლოუნარები-იმ
ინსტრუმენტებად,რომელთაცნედლიმასალისდასამუშავებლადვი-
ყენებთ.დამუშავებაშივგულისხმობთგზავნილებიდანინფორმაციის
ამოღებასდამისცოდნადგადაქცევას;სხვასიტყვებითრომვთქვათ,
ინფორმაციის იმგვარად გარდაქმნას, რომ მან წვლილი შეიტანოს
ჩვენიცოდნის სტრუქტურაში. უფრომაღალიმედიაწიგნიერებისათ-
ვისდამახასიათებელიაინფორმაციისცოდნადგარდაქმნისუნარი.

ინფორმაციის ცოდნისაგან განსხვავებაზე საუბრისას, მსურს,
რამდენიმე ტერმინი განვმარტო: გზავნილი,ფაქტობრივი ინფორ-
მაცია და სოციალური ინფორმაცია. გზავნილი ის ინსტრუმენტია,
რომლისსაშუალებითაცინფორმაციაჩვენამდეაღწევს.ინფორმა-
ციაგზავნილებისშინაარსია.გზავნილებიშესაძლებელიაგავავრცე-
ლოთსხვადასხვამედიით:კომპიუტერებით,სმარტფონებით,ტელე-
ვიზიით, რადიოთი, კომპიუტერული დისკებით, ვიდეოთამაშებით,
წიგნებით, გაზეთებით, ჟურნალებით, ვებგვერდებით, საუბრებით,
ლექციებით,კონცერტებით,საგზაონიშნებით,პროდუქტისეტიკეტე-
ბითდასხვ.შესაძლებელიაისინიიყოსდიდი(ჰოლივუდისფილმი)
ანპატარა(ფილმშიერთიპერსონაჟისერთიგამონათქვამი).

გზავნილიორისახისინფორმაციისაგანშედგება:ფაქტობრივი
და სოციალური.ფაქტი არის ნედლი, გადაუმუშავებელიდა კონ-
ტექსტისაგან დამოუკიდებელი. მაგალითად, როდესაც ახალ ამ-
ბებსუყურებთდაისმენთგზავნილებსტერორიზმზე,ესგზავნილები
შედგება ფაქტებისაგან. მაგალითად, განცხადება: „ბარაკ ობამა
ამერიკისშეერთებულიშტატებისპრეზიდენტად2008წლისშემოდ-
გომაზე აირჩიეს“ - შეიცავს ფაქტს. ფაქტები არის ინფორმაციის
ცალკეული ნაწილი, როგორიცაა სახელები (ადამიანების, ადგი-
ლების, პერსონაჟების), თარიღები, სახელწოდებები, ტერმინების
განსაზღვრებები,ფორმულები,სიებიდასხვა.

სოციალურიინფორმაცია შედგება მიღებულიშეხედულებისა-
გან,რომლებსაცვერდაადასტურებ,ფაქტობრივიინფორმაციის-
გან განსხვავებით. ამითიმისთქმა არგვსურს,რომ სოციალური
ინფორმაციანაკლებადღირებულიანადამიანებისათვისნაკლებ-
რეალურია. სოციალური ინფორმაცია იმ ტექნიკისაგან შედგება,
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რომელსაცადამიანებისოციალურკომუნიკაციაზედაკვირვებისას
სწავლობენ. სოციალური ინფორმაციის მაგალითებია: ნორმები,
რომელთაცვსწავლობთ,მაგალითად,როგორჩავიცვათ,ვისაუბ-
როთდამოვიქცეთისე,რომვიყოთმიმზიდველები,გამჭრიახები,
სპორტულები,მოდურებიდაა.შ.

მედიაწიგნიერებასთან მიმართებაში, გვესაჭიროება ცოდნის
ძლიერისტრუქტურახუთსფეროში:მედიაეფექტები,მედიაშინაარ-
სი, მედიაინდუსტრიები, რეალური სამყარო და საკუთარი მე. ამ
ხუთსფეროშიარსებულიცოდნითაღჭურვილიადამიანებიუფრო
მეტადარიანგათვითცნობიერებულებიინფორმაციისდამუშავების
კუთხით. ისინი უკეთეს გადაწყვეტილებებს იღებენ ინფორმაციის
მოძიების,ამინფორმაციაზემუშაობისადამისიშინაარსისგაგების
პროცესში.ესკიმათმიზნებსეხმიანება.

მრავალფეროვანი გამოცდილების ადამიანები მედიაგზავნი-
ლებსუკეთაფასებენდააანალიზებენ.მაგალითად,თუადამიანი
დახმარებიაპოლიტიკოსსარჩევნებში,მასუკეთშეუძლია,გაიგოს
და გააანალიზოს პოლიტიკური კამპანიების პრესაში გაშუქების
როლი,ვიდრეიმას,ვისაცპოლიტიკურკამპანიებთანდაკავშირე-
ბითცხოვრებისეულიგამოცდილებაარგააჩნია.ისადამიანი,რო-
მელიცსპორტსმისდევს,უფროსიღრმისეულადშეძლებს,ტელევი-
ზიითნაჩვენებიათლეტებისმიღწევებიშეაფასოს,ვიდრეის,ვისაც
ფიზიკურიდატვირთვასაკუთართავზეარგამოუცდია.ადამიანები,
რომელთაცურთიერთობებისდაოჯახურიცხოვრებისმრავალფე-
როვანიგამოცდილებაჰქონდათ,კარგადგაიგებენდასიღრმისე-
ულიემოციებითუპასუხებენმედიაშინაჩვენებმსგავსმოვლენებს.

ცოდნისსტრუქტურაკონტექსტსგვაწვდის.მასახალიმედიაგ-
ზავნილების გაგების დროს ვიყენებთ. რაც უფრო მეტი ცოდნის
სტრუქტურა გვაქვს, უკეთესად „ვკითხულობთ“ მრავალფეროვან
გზავნილებს. მაგალითად, შესაძლებელია გქონდეთ კარგად გან-
ვითარებული ცოდნის სტრუქტურა კონკრეტული ტელესერიალის
შესახებ. შესაძლებელია,ამსატელევიზიოშოუსყველაპერსონა-
ჟისსახელიიცოდეთ.შესაძლებელია,იცოდეთყველაფერი,რაციმ
პერსონაჟებსყველაეპიზოდშიშეემთხვათ.ასევე,შესაძლებელია
იცოდეთ ამ პერსონაჟების განმასახიერებელი მსახიობების სახე-
ლებიდა ისტორიები. შეიძლება ყველაეს ინფორმაცია იმდენად
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მოწესრიგებულია,რომშეგიძლიათგაიხსენოთნებისმიერიეპიზო-
დინებისმიერდროს.თქვენ ამ სატელევიზიოსერიალზე კარგად
განვითარებულცოდნისსტრუქტურასფლობთ.ხართთუარამედი-
აწიგნიერი?დიახ,მედიასამყაროსიმპატარანაწილში,რომელშიც
ესსატელევიზიოშოუარსებობს.თუმცა,ესრომყოფილიყოთქვენ
მიერ განვითარებული ცოდნის ერთადერთი სტრუქტურა, მაშინ
მცირედიწარმოდგენათუგექნებოდათსხვამედიისმიერშექმნი-
ლიპროდუქციისშინაარსზე.ასეთშემთხვევაში,გაგიჭირდებოდათ
იმტენდენციებისგაგება,თუვინფლობსდავინაკონტროლებსმე-
დიას;თუროგორგანვითარდამედიადროთაგანმავლობაში;რა-
ტომარჩნდებაკონკრეტულისახისშინაარსი,როდესაცსხვატიპის
შინაარსსმუდმივადიმეორებენ,დარაგავლენაშეიძლებაჰქონ-
დესამშინაარსსთქვენზე.კარგადგანვითარებულიცოდნისბევრი
სტრუქტურითმედიასაკითხებისმთლიანიციკლისგაცნობიერებას
შეძლებდითდა,ამდენად,„ზოგადისურათის“განჭვრეტაცარგაგი-
ჭირდებოდათ,კერძოდ,უპასუხებდითკითხვას:რატომარისმედია
ისეთი,როგორიცარის.

უნარები

ცოდნის სტრუქტურების შესაქმნელად უნარებს ვიყენებთ. ეს
უნარებიფაქტებისდიდგროვაშიგზისგასაკაფადგვჭირდება.უნდა
შევძლოთსაჭიროფაქტებისგამოცალკევებადაარასაჭიროსუგუ-
ლებელყოფა.როდესაცჩვენთვისსაჭიროფაქტებსშევაგროვებთ,
მათინფორმაციისნაკრებადვაქცევთდაინფორმაციისშესაბამის
ნაწილებსფრთხილადვათავსებთმათთვისგანკუთვნილადგილზე.

უნარები კუნთებს ჰგავს;რაც უფრომეტად ვავარჯიშებთ, მით
უფროძლიერდება,პრაქტიკისგარეშეკი-სუსტდება.

მედიაწიგნიერებისთვის აუცილებელი უნარებია: ანალიზი, შე-
ფასება,დაჯგუფება,ინდუქცია,დედუქცია,სინთეზიდააბსტრაჰირე-
ბა.ესუნარებიმხოლოდმედიაწიგნიერებისთვისარარისსაჭირო.
თითოეულიჩვენგანიამუნარებსყოველდღიურცხოვრებაშიციყე-
ნებს.ჩვენგვაქვსთითოეულიამუნარისფლობისნიჭი.შესაბამისად,
მედიაწიგნიერებისსირთულეამუნარებისშეძენაკიარარის,არა-
მედ,მათისწორადგამოყენებამედიაგზავნილებთანურთიერთობის



23ჯეიმს პოტერი 

დროს.ქვემოთგანვმარტავთითოეულამუნარსდაგიჩვენებთ,რო-
გორხდებამათიგამოყენებამედიაწიგნიერებისკონტექსტში.

ანალიზიგზავნილებისმნიშვნელობისმქონეელემენტებადდა-
ნაწევრებაა.მედიაგზავნილებიშეიძლებაზედაპირულადმივიღოთ
ან ჩავუღრმავდეთ მათ, კომპონენტებად დაშლის გზით. მაგალი-
თად, საინფორმაციო მასალის გაცნობისას, შეიძლება, მხოლოდ
ჟურნალისტისსიტყვებსდავჯერდეთ,ანმომხდარიამბავიგავაანა-
ლიზოთ.სხვასიტყვებითრომვთქვათ,ამბავიდავყოთ„ვინ“,„რა“,
„როდის“, „სად“, „რატომ“კომპონენტებად,ასევე,განვსაზღვროთ,
არისთუარაამბავისრულადგადმოცემული.

შეფასება ელემენტის ღირებულების შესახებ დასკვნის გაკე-
თებაა.დასკვნაგულისხმობსგზავნილისელემენტებისშედარებას
გარკვეულსტანდარტთან.როდესაცმედიაგზავნილებშიგვხვდება
ექსპერტების შეხედულებები, შეგვიძლია უბრალოდდავიმახსოვ-
როთესშეხედულებადაჩვენადვაქციოთ;ანამგზავნილებისელე-
მენტებიშევადაროთჩვენსსტანდარტებს.თუესელემენტებიჩვენს
სტანდარტებსაკმაყოფილებს,ვასკვნით,რომგზავნილიდამასში
გამოხატული აზრი კარგია; მაგრამ, თუ ელემენტები ჩვენს სტან-
დარტებსარაკმაყოფილებს,მაშინისჩვენთვისმიუღებელია.

ცხრილი:მედიაწიგნიერებისშვიდიუნარი

1. ანალიზი: გზავნილების დანაწევ-
რება მნიშვნელობის მქონე ელე-
მენტებად;

2. შეფასება:გზავნილისელემენტების
შედარება გარკვეულ სტანდარტ-
თანდადასკვნისგაკეთება;

3. დაჯგუფება: მსგავსი ელემენტების
დაჯგუფებადა შემდეგ ელემენტთა
ერთი ჯგუფის შედარება ელემენტ-
თასხვაჯგუფთან,მათშორისგან-
სხვავებისდადგენისმიზნით;

4. ინდუქცია: ელემენტებისგან შაბ-
ლონის/სქემისშექმნადამისიგან-
ზოგადება;

5. დედუქცია: ზოგადი პრინ-
ციპებისგამოყენებაკონკ-
რეტული მოვლენის ასახ-
სნელად;

6. სინთეზი: ელემენტების
ერთ სტრუქტურად გაერ-
თიანება;

7. აბსტრაჰირება: ფაქტის/
მოვლენის მოკლე, ნა-
თელი და ზუსტი აღწერა;
შეიცავს გზავნილის არსს,
მაგრამ უფრო სიტყვაძუნ-
წად, ვიდრე თავად გზავ-
ნილშია.
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ბევრიმტკიცებულებაარსებობს,ვირწმუნოთ,რომადამიანებს
მედიაგზავნილებისსჯერათ,ყოველგვარიშეფასებისგარეშე.ამის
მაგალითიაფართოდგავრცელებულიაზრი,რომამერიკისსაგან-
მანათლებლო სისტემა არ არის კარგი, რადგან ბავშვები მეტის-
მეტადდიდდროსუთმობენმედიას,განსაკუთრებითკი,ტელევი-
ზორს.ამისსაილუსტრაციოდ,განათლებისსტატისტიკისეროვნუ-
ლიცენტრი (ამერიკისფედერალურიმთავრობისსააგენტო), ყო-
ველწლიურად კითხვაში, მათემატიკასადა ბუნებისმეტყველებაში
სწავლობსსტანდარტიზებულიტესტირებისშედეგებსდამათსხვა
ქვეყნისახალგაზრდებისტესტირებისშედეგებთანადარებს.2009
წლისანგარიშისმიხედვით,ამერიკისშეერთებულიშტატებიკითხ-
ვაში იკავებს მე-8 ადგილს28 ქვეყნიდან, მათემატიკაში 24-ე ად-
გილს29ქვეყნიდან,ხოლობუნებისმეტყველებაშიმე-17ადგილს
29ქვეყანასშორის(განათლებისსტატისტიკისეროვნულიცენტრი
2009წ.). აშშ-ს განათლების სისტემის კრიტიკოსები ამ ტიპის ინ-
ფორმაციისსაფუძველზეამტკიცებენ,რომახალგაზრდებიმეტად
დიდდროს უთმობენ მედიას,რაც მათ გონებას აზარმაცებს, მათ
შემოქმედებითუნარებს ამცირებსდალეთარგიულძილსიწვევს.
თუესმართლაცასეა,ბავშვებსვერექნებათმიღწევებიდაკარგი
მოსწრებასკოლაში.

ეს შეხედულება მცდარია, ვინაიდან დაბალი აკადემიური
მოსწრების გამო მთავარდამნაშავედ მედიას მიიჩნევსდა არა -
ბავშვსანმშობელს.ამშეხედულებისმიხედვით,მედიისგავლენა
მხოლოდუარყოფითიადა არ აღიარებს მის შესაძლოდადებით
გავლენას.თუკვლევისშედეგებსგულდასმითგავეცნობით,დავი-
ნახავთ,რომდასკვნებიმცდარია(იხ.ვ.ჯ.პოტერი,1987.).მაგალი-
თად,ზოგადადაღიარებულიმიგნებაა,რომტელევიზორისყურე-
ბა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს აკადემიურ მოსწრებაზე. უნდა
აღინიშნოს,რომ ამდასკვნას საკმაოდ ბევრ კვლევაში ვნახავთ.
ეს მცდარი მოსაზრებაა. ინტელექტის კოეფიციენტი ხდის ამ მო-
საზრებასმცდარს.აკადემიურიმიღწევებიუმეტესწილადსწორედ
ინტელექტის კოეფიციენტს უკავშირდება. ამასთან, ინტელექტის
დაბალი კოეფიციენტის მქონე ბავშვები უფრო ხშირად უყურებენ
ტელევიზორს.ამდენად,მათინტელექტისდაბალიკოეფიციენტის
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გამოაქვთდაბალიმიღწევებიდატელევიზორისყურებასაცამი-
ტომუთმობენდიდდროს.ინტელექტისკოეფიციენტისკვლევების
მიხედვით,უარყოფითიურთიერთკავშირიარვლინდება;პირიქით,
არსებობსმიგნება:უარყოფითიკავშირიარვლინდებამანამ,სანამ
ბავშვის მიერ ტელევიზორთან გატარებული დრო არ აღემატება
კვირაში30საათს.თუბავშვი30საათზემეტსატარებსტელევიზორ-
თან,მისიაკადემიურიმოსწრებადაბალია.ამასთან,ესუარყოფი-
თიგავლენამითუფროდიდია,რაცმეტადიზრდებატელევიზორ-
თანგატარებულისაათებისრაოდენობა.ესკიიმასნიშნავს,რომ
აკადემიურიმოსწრებამხოლოდმაშინეცემა,როდესაცტელევიზო-
რისყურებისდროიზრდებასწავლისადაძილისდროისხარჯზე.
თუმცა,თუბავშვიტელევიზორსკვირისგანმავლობაში30საათზე
ნაკლებსუყურებს,უარყოფითიგავლენაარშეიმჩნევა.უნდაითქ-
ვას,რომ,ტელევიზორისყურებისყველაზედაბალიმაჩვენებლის
შემთხვევაში, უარყოფითიეფექტიდადასტურებულია. ე.ი. ბავშვს,
რომელიცსაერთოდარუყურებს,ანკვირისგანმავლობაშირამ-
დენიმესაათსუთმობსტელევიზორს,უფროდაბალიაკადემიური
მოსწრებააქვს,ვიდრებავშვს,რომელიცტელევიზორსდროსზო-
მიერადუთმობს(დაახლოებით12-15საათსკვირაში).ამგვარად,
სქემაასეთია:ბავშვები,რომლებიცმოკლებულნიარიანტელევი-
ზიითმიწოდებულიინფორმაციისწყაროს,უფროცუდადსწავლო-
ბენ, ვიდრე ბავშვები,რომლებიც კვირაში 12-15 საათს უყურებენ
ტელევიზორს.როდესაცბავშვისწავლისათვისგანკუთვნილდროს
ტელევიზორის ყურებაში ხარჯავს, მაშინ აკადემიური მოსწრებაც
ეცემა. უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ტელევიზიას, ინტერნეტსა და
მედიისსხვაფორმებსაქვსროგორცდადებითი,ასევეუარყოფი-
თი გავლენა. ტელევიზორისადმი მიდრეკილებამ შესაძლებელია
შეცვალოსბავშვისპოზიტიურიქცევა-სწავლა;თუმცა,ტელევიზიას
შეუძლიაჩვენიგამოცდილებისარეალისგაფართოებადაღირე-
ბულისოციალურიგამოცდილებისგაზიარება.თუბავშვსტელევი-
ზორისყურებისდროსშევუზღუდავთ,უნდავიცოდეთ,რომუარყო-
ფითთანერთადმისიდადებითიგავლენაციზღუდება.

კითხვაზე,თურაგავლენააქვსტელევიზორისყურებასბავშვის
აკადემიურმოსწრებაზე,როგორცწესი,ძალიანმარტივდაპოპულა-
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რულპასუხსვისმენთ:გავლენაუარყოფითია.მაგრამახლა,ალბათ,
ნათელია-ესპასუხიზედმეტადმარტივია.ისამყარებსარასწორშე-
ხედულებას,რომმედიისგავლენაუარყოფითია,მედიაპოლარიზე-
ბულიადაამაშიდამნაშავემხოლოდთავადმედიაა.

მცდარიშეხედულებებიერთგვარიმახეა,ისინისაკუთართავს
ამყარებს.ამითიმისთქმამინდა,რომ,ადამიანირაცუფროხანგ-
რძლივადექვემდებარებამცდარინფორმაციას,მითუფრომეტად
არისდარწმუნებულისაკუთარიმცდარიშეხედულებისსისწორეში.
ისსულუფრონაკლებადმოტივირებულია,საკუთარმცდარშეხე-
დულებებსგაუმკლავდეს.როდესაცუთითებენ,რომინფორმაცია,
რომელსაც მისი შეხედულება ეყრდნობა, მცდარია, ადამიანი არ
იზიარებს კრიტიკას, ვინაიდანდარწმუნებულია საკუთარი მოსაზ-
რებისსისწორეში.ამგვარად,დროთაგანმავლობაშისულუფრო
ნაკლებია ალბათობა, რომ ადამიანმა საკუთარი შეხედულება
გადაამოწმოსდა, ამასთან, იგი სულუფრონაკლებტოლერანტუ-
ლიხდებაისეთიშეხედულებებისმიმართაც,რომლებიც,შესაძლე-
ბელია,სწორიიყოს.

დაჯგუფების მიზანი არის მსგავსი ელემენტების განსაზღვრა,
შემდეგიმისდადგენა,თუროგორგანსხვავდებაელემენტთაერთი
ჯგუფიელემენტთასხვაჯგუფებისაგან.ეფექტურიდაჯგუფებისთვის
აუცილებელია კლასიფიკაციის წესის განსაზღვრა. მედია გვკარ-
ნახობს კლასიფიკაციის წესებს.თუ კლასიფიკაციის მედიის მიერ
დადგენილწესებსგავიზიარებთ,ისეთჯგუფებსმივიღებთ,როგო-
რებიცმასსურს.მაგრამ,თუჩვენთვითონშევიმუშავებთსამყაროს
ჩვენეულიაღქმისორგანიზებისათვისსაუკეთესოწესებს,ისეთჯგუ-
ფებსმივიღებთ,რომლებიცჩვენთვისუფრომეტიმნიშვნელობისა
დაღირებულებისმატარებელიიქნება.

ინდუქცია არის ელემენტთა მცირე რაოდენობისთვის ახალი
სქემისშექმნადაამსქემისგანზოგადება.როდესაცსაზოგადოებ-
რივი აზრისგამოკითხვის შედეგებს განვიხილავთ, ვნახავთ,რომ
ბევრიადამიანიმედიაპუბლიკაციებშიწარმოდგენილელემენტებს
სინამდვილეზე სქემის შესაქმნელად იყენებს. ეს კი მცდარ შეხე-
დულებებსქმნისრეალობაზე.მაგალითად,როდესაცადამიანებს
ეკითხებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სისტე-
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მისშესახებ,მოზრდილთა90%პასუხობს,რომჯანდაცვისსისტე-
მა კრიზისშია; ეს არის ის, რასაც საზოგადოებას საინფორმაციო
გადაცემები და ექსპერტები ეუბნებიან. თუმცა, როდესაც ადამი-
ანებსეკითხებიან,როგორშეაფასებენსაკუთარჯანმრთელობაზე
ზრუნვას, თითქმის 90% პასუხობს, რომ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა
მაღალიხარისხისაა.დაახლოებით63%ფიქრობს,რომსხვაადა-
მიანებისექიმები,ძირითადად,ფულისშოვნითარიანდაინტერე-
სებულნი. მხოლოდ 20% მიიჩნევს, რომ მათი საკუთარი ექიმიც
ფულის მიმართდიდ ინტერესს იჩენს. მედიაგზავნილებიდან ნას-
წავლ ელემენტებს ადამიანები ცხოვრების აღქმისთვის იყენებენ.
ისინი მცდარ შეხედულებებს იზიარებენ და სქემის შექმნისას სა-
კუთარცხოვრებისეულგამოცდილებასარითვალისწინებენ.სხვა
სიტყებითრომვთქვათ,ისინიკარგადარიყენებენინდუქციასდა
ურჩევნიათ, სქემის შექმნისას მედიაპუბლიკაციებიდან მიღებულ
გამოცდილებას დაეყრდნონ და არა - საკუთარ ცხოვრებისეულ
გამოცდილებას.

სხვა შემთხვევებშიც შეიძლება ვნახოთ ინდუქციის ამგვარი
მცდარიგამოყენებისნიმუშები.მაგალითად,დანაშაულისშესახებ
საზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისას,როგორცწესი,ექვსიდან
დაახლოებითერთიადამიანიფიქრობს,რომმათთემშიდანაშა-
ულიდიდიპრობლემაა;მაშინ,როდესაცექვსიადამიანიდანხუთი
ფიქრობს,რომქვეყანაშიდანაშაულიდიდიპრობლემაა(უიტმანი
და ლოფტუსი, 1996). ადამიანები ამგვარად იმიტომ ფიქრობენ,
რომუმრავლესობასცხოვრებაშიარჰქონიადანაშაულთანშეხე-
ბა;ამდენად,არმიაჩნია,რომდიდიპრობლემააიქ,სადაცთავად
ცხოვრობს.მიუხედავადამისა,დარწმუნებულია,რომქვეყნისთვის
დანაშაულიდიდიპრობლემაა.როგორუყალიბდებათადამიანებს
ასეთი შეხედულებები? ახალ ამბებში მედია განსაკუთრებულ ყუ-
რადღებასუთმობსნორმიდანგადახვევას.ამასთან,მასობრივიინ-
ფორმაციისსაშუალებებიუპირატესობასსენსაციურიმოვლენების
გაშუქებასანიჭებენ.ამდენად,როდესაცმედიადანაშაულსაშუქებს,
ის,როგორცწესი,ძალადობრივია.ესააახალიამბებისეთიკა-„თუ
სადმე სისხლი იღვრება, მის შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად
მოხვდებაახალამბებში“.როდესაცსაღამოსახალიამბებისგამო-
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შვებაშიგაშუქებულიძალადობრივიდანაშაულისშესახებვიგებთ,
ვასკვნით,რომქვეყანაშიდანაშაულისპროცენტიმაღალიადადა-
ნაშაულისუმრავლესობაძალადობრივიუნდაიყოს.სინამდვილე-
შიკიდანაშაულის20%-ზენაკლებიაძალადობრივი.სასამართლო
დავების87%ქონებასთანარისდაკავშირებულიდამათშიდაზა-
რალებულიარფიგურირებს(ამერიკისსაყოველთაოაღწერისბი-
ურო,2011). გარდაამისა, ქვეყანაშიძალადობრივიდანაშაულის
მაჩვენებელი,1980-იანიწლებიდანმოყოლებული,გამუდმებითიკ-
ლებს;თუმცა,ამკლებისშესახებცოტაადამიანმათუიცის(უიტმანი
დალოფტუსი,1996).ნაცვლადამისა,ადამიანებისუმრავლესობას
სჯერა, რომ ძალადობრივი დანაშაულის მაჩვენებელი იზრდება,
ვინაიდან ისინი მედიაში გამუდმებით ხედავენდანაშაულის შესა-
ხებ რეპორტაჟებს და სისხლიან კადრებს. მათ შეიქმნეს საკუთა-
რიშეხედულებასენსაციურმოვლენებზედაყრდნობით,ხოლოამ
ტიპისინფორმაციადანაშაულისმხრივარსებულიზუსტისურათის
შესახებდასკვნების გასაკეთებლად სანდო საფუძველი არ არის.
ანალოგიური მაგალითების მოყვანა შეიძლება განათლებასთან
და რელიგიასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც: გამოკითხულთა
64%სკოლებსქვეყნისმასშტაბითCდაDქულითაფასებს,ხოლო
66%საკუთარსკოლასაფასებსAდაBქულებით;65%აღნიშნავს,
რომრელიგიაკარგავსგავლენასამერიკელებისცხოვრებაზე,მა-
შინ,როცა62%თვლის,რომმათცხოვრებაშირელიგიისგავლენა
იზრდება.რაცშეეხებაპასუხისმგებლობას,გამოკითხულთათითქ-
მის90%საზოგადოებისმთავარპრობლემადმიიჩნევსიმას,რომ
ადამიანებიმათზედაკისრებულვალდებულებებსვერასრულებენ;
ხოლო73%-ზე მეტი აღნიშნავს,რომ ისინი ასრულებენ საკუთარ
ვალდებულებებსოჯახის,ბავშვებისადადამსაქმებლებისწინაშე.
მოსახლეობისთითქმისნახევარსსჯერა,რომოჯახებისუმრავლე-
სობისათვის შეუძლებელია ამერიკული ოცნების მიღწევა, მაშინ,
როდესაც63%ფიქრობს,რომმათმიაღწიესანახლოსარიანამე-
რიკულოცნებასთან.40-50%მიიჩნევს,რომამერიკელიერიარას-
წორიმიმართულებითმიდის,თუმცა,ამერიკელების80%თვლის,
რომისინიდამათიოჯახისწევრებისწორადცხოვრობენ(უიტმანი,
1996).
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დედუქციაზოგადიპრინციპებისგამოყენებააკონკრეტულიგა-
რემოების ასახსნელად, როგორც წესი, ლოგიკური მსჯელობით.
ცნობილი სილოგიზმია: 1) ყველა ადამიანი მოკვდავია (ზოგადი
პრინციპი);2)სოკრატეადამიანია(კონკრეტულიდაკვირვება);3)
მაშასადამე,სოკრატეცმოკვდავია(ლოგიკურიაზროვნებისშედე-
გადმიღებულიდასკვნა).

როდესაც მცდარი ზოგადი პრინციპები გვაქვს, კონკრეტულ
შემთხვევებსაცარასწორადგანვმარტავთ.ადამიანებისუმრავლე-
სობასჭეშმარიტადმიაჩნიაერთიზოგადიპრინციპი,რომმედიას,
განსაკუთრებით კი - ტელევიზიას, ძალიან ძლიერი უარყოფითი
გავლენააქვსსხვაადამიანებზე.ისინიფიქრობენ,რომმედიასხვა
ადამიანებს აიძულებს, ძალადობრივად მოიქცნენ. ზოგი თვლის,
რომთუკონდომებისგამოყენებისშესახებსოციალურირეკლამა
ტელევიზიით გადაიცემა, ბავშვები ჩათვლიან, რომ სქესობრივი
კავშირიდასაშვებიდაკარგია. ამგვარიდასკვნააშკარადგაზვი-
ადებულია. თუმცა, ამავდროულად, ადამიანები სათანადოდ ვერ
აფასებენმედიისგავლენასმათზე.როდესაცმათეკითხებიან,აქვს
თუარამედიასპირადადმათზეზეგავლენა,88%პასუხობს,რომ
-არა.ისინიამტკიცებენ,რომმედია,პირველრიგში,გასართობი
საშუალებაადა,ამდენად,მათზეუარყოფითიეფექტიარგააჩნია.
ამასიმითასაბუთებენ,რომათასობითსაათისგანმავლობაშიუს-
მენდნენდანაშაულისამსახველამბებსდამათარასოდესარავინ
მოუკლავთ,არცბანკიგაუქურდავთ.შეიძლება,მართალიციყოს,
მაგრამესარგუმენტისრულიადარამტკიცებს,რომმედიასმათზე
უარყოფიზეგავლენაარგააჩნია.ესმოსაზრებაეყრდნობამცდარ
ვარაუდს,თითქოს,მედიამხოლოდადვილადგამოსაცნობუარყო-
ფითქცევითეფექტებსიწვევს.მაგრამარსებობსკიდევსხვაეფექ-
ტიც, მაგალითად, ადამიანებს შეუქმნა მცდარი შთაბეჭდილება,
რომქვეყანაშიდანაშაულიუფროსერიოზულიპრობლემაა,ვიდრე
სინამდვილეშია;დაისიც,რომაფიქრებინო,თითქოს,დანაშაულის
უმრავლესობაძალადობრივია.

სინთეზი ელემენტების ერთ სტრუქტურად გაერთიანებაა. ეს
არისცოდნისსტრუქტურისშექმნისთვისსაჭიროპირველადიუნა-
რი. ახალი ინფორმაციის მიღებისას, ჯერ უნდა გავაანალიზოთ
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(დავშალოთ შემადგენელ ელემენტებად), შემდეგ შევაფასოთ
ელემენტებიდაგავარკვიოთ,რომელიასასარგებლო,სანდოდა
საინტერესო. მისაღები ელემენტები ცოდნის ჩვენს სტრუქტურაში
უკვეარსებულელემენტებთანუნდადავაჯგუფოთ.ესჩვენგანახა-
ლიჯგუფებისშექმნასადაახალისქემისძიებასმოითხოვს.ამგვა-
რად,სინთეზისპროცესისდროსმედიაგზავნილებსჩვენიცოდნის
სტრუქტურების დახარისხებაში, მოწესრიგებასა და განახლებაში
ვიყენებთ.

აბსტრაჰირებამედიაგზავნილისმოკლე,ნათელიდაზუსტიაღ-
წერაა, რომელიც შეიცავს ზუსტად იმავე შინაარსს, მაგრამ სიტყვე-
ბის გაცილებით მცირე რაოდენობით, ვიდრე თავად გზავნილია.
ამდენად,როდესაცვინმესმედიაგზავნილსაღვუწერთ,ანმასჩვენს
გონებაშიგადავსინჯავთ,განზოგადებისუნარსვიყენებთ.ამუნარის
გამოყენებისმთავარიარსიმდგომარეობსმედიაგზავნილის„ზოგადი
სურათის“შექმნაში,ანძირითადიიდეისკომპაქტურადგადმოცემაში.

მედიაწიგნიერებისგანმარტება

ახლა, როდესაც საფუძველი ჩავუყარე მედიაწიგნიერების შე-
სახებ ცოდნას და მისი სამი ძირითადი ქვაკუთხედი განვმარტე,
დროა,მისიოფიციალურიდეფინიციაცგაგაცნოთ.მედიაწიგნიერე-
ბაარისპერსპექტივათაერთობლიობა,რომელსაცაქტიურადვი-
ყენებთმასმედიასთანურთიერთობისას,რათაშემხვედრიგზავნი-
ლებისმნიშვნელობაგანვმარტოთ.პერსპექტივებსჩვენიცოდნის
სტრუქტურებიდანვაგებთ.ხოლოცოდნისსტრუქტურებისასაგებად
გვესაჭიროებაინსტრუმენტები,ნედლიმასალადასურვილი.ინს-
ტრუმენტებიჩვენიუნარებია;ნედლიმასალა–მედიისგანდარე-
ალურისამყაროსგანმიღებულიინფორმაცია;სურვილიკიჩვენი
პირადილოკუსიდანმომდინარეობს.

რა არის პერსპექტივა? ილუსტრირებისთვის ანალოგიას მო-
ვიშველიებ. ვთქვათ, გსურთ, მეტი გაიგოთ დედამიწის შესახებ.
ამისათვის შეგიძლიათ აღმართოთ 100 ფუტის სიმაღლის კოშკი,
ახვიდეთმისწვერზედაკოშკიდედამიწისშესწავლისთვისგამო-
იყენოთ.ესმოგცემდათკარგპერსპექტივას (ხედვისმაქსიმალურ
კუთხეს),რომელიც არ იქნებოდა ბლოკირებული ხეებითდა, სა-
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ვარაუდოდ, შეძლებდით, ნებისმიერი მიმართულებითდაგენახათ
რამდენიმე მილის მანძილზე. თუმცა, თქვენი კოშკი რომ გარე-
უბანში ყოფილიყო, დაასკვნიდით, რომ დედამიწა დაფარულია
სახლებით, გზებითა და სავაჭრო ცენტრებით. თქვენი კოშკი თუ
ახალი ორლეანის სტადიონზე განლაგდებოდა, სულ სხვა რამეს
დაასკვნიდით. თითოეული პერსპექტივა ძალზე განსხვავებულ
წარმოდგენასშემოგთავაზებდათდედამიწისშესახებ.შეგვიძლია,
ჩავერთოთდისკუსიაში,თურომელიპერსპექტივაგვაძლევსყვე-
ლაზეზუსტდასაუკეთესოწარმოდგენებსდედამიწისშესახებ.თუმ-
ცა, მსგავსი არგუმენტები სრულად გამოუსადეგარია. არცერთი
მათგანიარარისდანარჩენებზეუკეთესი.იმისათვის,რომგაიგოთ,
თურა არისდედამიწა, უნდა ააგოთბევრი მსგავსი კოშკი,რათა
ბევრი განსხვავებული პერსპექტივა გქონდეთდედამიწასთანდა-
კავშირებით.სულაცარარისსაჭირო,ყველაკოშკი100ფუტისსი-
მაღლისიყოს.რამდენიმეკოშკიძალიანდაბალიუნდაიყოს,რომ
უკეთესადდაინახოთ,რახდებაგაზონებშიბალახისღეროებსშო-
რის.ხოლოსხვებიზედაპირიდანასობითმილისდაშორებითუნდა
განთავსდეს,რათადედამიწისსფეროსებურიფორმისდაიმმეტე-
ოროლოგიურიმოვლენებისდანახვისსაშუალებამოგეცეთ,რომ-
ლებიცმუდმივადცირკულირებენდედამიწისირგვლივ.

მედიაწიგნიერებისიდეასმეტისინათლერომმოვფინო,აუცი-
ლებელია,მისიორიმეტადმნიშვნელოვანიმახასიათებელიაღვ-
წერო.პირველრიგში,მედიაწიგნიერებამრავალგანზომილებიანი
ცნებაადამასბევრისაინტერესოასპექტიაქვს.ამდენად,ისბევრი
განსხვავებულიპერსპექტივიდანუნდაგანვიხილოთ,რათაშევაფა-
სოთყველაფერი,რასაცგვთავაზობს.მეორერიგში,მედიაწიგნი-
ერებაარისკონტინუუმიდაარაკატეგორია.

მედიაწიგნიერებამრავალგანზომილებიანია

როდესაცინფორმაციასვახსენებთ,როგორცწესი,სახელმძღ-
ვანელოდან,გაზეთისანჟურნალისსტატიიდანაღებულიფაქტების
ერთობლიობაზევფიქრობთ.თუმცა,ესშემეცნებითიტიპისინფორ-
მაციაა.მედიაწიგნიერებამოითხოვს,რომმოვიპოვოთინფორმა-
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ციადა ცოდნის სტუქტურა შემეცნებითი განზომილებების მიღმაც
ავაგოთ; ასევე, ინფორმაცია ემოციური, ესთეტიკური და მორა-
ლური განზომილებების თვალსაზრისით განვიხილოთ. ამ ოთხი
განზომილებიდან თითოეული აქცენტს ცნობიერების სხვადასხვა
სფეროზეაკეთებს.შემეცნებითისფეროგულისხმობსფაქტობრივ
ინფორმაციას–თარიღებს,სახელებს,განმარტებებსდაა.შ.შემეც-
ნებითიინფორმაციაადამიანისგონებაშია.

ემოციურისფერომოიცავსინფორმაციასისეთგრძნობებზე,რო-
გორებიცაა:სიყვარული,სიძულვილი,ბრაზი,ბედნიერებადაიმედ-
გაცრუება. ემოციური ინფორმაცია - ბედნიერების შეგრძნება, შიშის
განცდა,დაბნეულობა-ჩვენსგულშია.ზოგიერთადამიანსმედიასთან
შეხებისასემოციაარგააჩნია.სხვებიმეტადმგრძნობიარენიარიან.
მაგალითად, ყველას გვაქვს მძვინვარების, შიშის, ჟინის, სიძულვი-
ლისადასხვაძლიერიემოციისგანცდისუნარი.პროდიუსერებიად-
ვილადცნობადსიმბოლოებსიყენებენამემოციებისგამოსაწვევად.
ამდენად,მათაღსაქმელადწიგნიერებისმაღალიუნარებიარარის
საჭირო.თუმცა,ზოგიერთიჩვენგანიუკეთესადაღიქვამსფაქიზემო-
ციებს, როგორებიცაა ამბივალენტურობა, შეცბუნება, სიფრთხილე
დაა.შ.ამემოციებთანდაკავშირებულიგზავნილებისშექმნასმწერ-
ლებისგან,რეჟისორებისგანდამსახიობებისგანუფრომეტიშემოქ-
მედებითი უნარი სჭირდება. სწორედ ამ ფაქიზი ემოციების აღქმა
მოითხოვსაუდიტორიისაგანწიგნიერებისმაღალდონეს.

ესთეტიკურისფერომოიცავსინფორმაციასგზავნილებისშექ-
მნის შესახებ. ამ ინფორმაციის საფუძველზე ვასკვნით, ვინ არის
უდიდესი მწერალი, ფოტოხელოვანი, მსახიობი, მოცეკვავე, ქო-
რეოგრაფი,მომღერალი,მუსიკოსი,კომპოზიტორი,მწერალითუ
სხვა.ისასევეგვეხმარება,შევაფასოთშემოქმედებითიოსტატობის
სხვა მხარეები, მაგალითად, მონტაჟი, განათება, დეკორაციები,
კოსტიუმის მხატვრობა, გახმოვანება, გრაფიკული განლაგებადა
ა.შ.შეფასებისესუნარიმეტადმნიშვნელოვანიაზოგიერთიმეცნი-
ერისათვის(მესარისი,1994;სილვერბლატი,2007;ვულფი,1997).
მაგალითად, მესარისი (1994) ამტკიცებს,რომ ვიზუალურად წიგ-
ნიერიმაყურებელიინფორმირებულიუნდაიყოსოსტატობისადა
ვიზუალური მანიპულაციის შესახებ. ის გულისხმობს ინფორმირე-
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ბულობასიმპროცესებისშესახებ,რომლითაცვიზუალურიმედიის
საშუალებით იქმნება შინაარსი. დახვეწილი მაყურებლებისაგან
ავტორებთან დაკავშირებით მრავალმხრივ ინტერპრეტაციას მო-
ელიან.მაყურებელმაუნდაშეაფასოსროგორცდადგმადამონტაჟი,
ასევე,ავტორისეულიხელწერის,პროდიუსერის/რეჟისორისსტილი.

ესთეტიკურიაინფორმაცია,რომელსაცჩვენითვალიდაყური
სასიამოვნოდაღიქვამს.ზოგსდიალოგისანმუსიკალურიკომპო-
ზიციისაღქმისთვისკარგისმენააქვს,ზოგიერთიკიკარგადაღიქ-
ვამს განათებას, ფოტოგრაფიულ კომპოზიციას ან მოძრაობას.
რაცუფრომეტიინფორმაციაგვაქვსესთეტიკურისფეროდან,მით
უფროზუსტადგანვასხვავებთძალიანკარგდაკარგმსახიობქალს;
დიდებულ სიმღერასა და ამჟამად პოპულარულ, მაგრამ მდარე
სიმღერას;ფილმისრეჟისორისძალიანკარგდაკარგნამუშევარს;
განსხვავებასნამდვილსადაიაფფასიანხელოვნებასშორის.

მორალური სფერო, ზოგადად, ღირებულებების შესახებ ინ-
ფორმაციასმოიცავს.მორალურიინფორმაციაშეგვიძლიაწარმო-
ვიდგინოთისეთ ინფორმაციად,რომელიცთქვენს ცნობიერებაში
ანსულშია.ამტიპისინფორმაციისსაფუძველზევასკვნით,რაარის
სწორიანმცდარი.ადამიანებისშესახებდასკვნებსზნეობრივგან-
ზომილებაშივახდენთ,ე.ი. მათისათნოებისათუბოროტიქმედე-
ბისმიხედვით.რაცუფროდეტალურიდადახვეწილიაზნეობასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელსაც ვფლობთ, მით უფრო
სიღრმისეულადშეგვიძლიააღვიქვათღირებულებებისთანმდევი
გზავნილებიმედიაში.ამდროსღირებულებებისშესახებჩვენიმსჯე-
ლობაუფროარგუმენტირებულია.ადამიანსესაჭიროებამაღალი
მედიაწიგნიერება,რათასწორადდაღრმადაღიქვასზნეობრივი
თემები. უნდა შეგეძლოთ, იფიქროთ არა ცალკეულ პერსონაჟზე,
არამედყურადღებაგაამახვილოთმთლიანობაშიმოთხრობილის
არსზე.შეგიძლიათ,პერსონაჟებიმათიქმედებებისაგანგამიჯნოთ
–შესაძლებელია,არმოგწონდეთკონკრეტულიპერსონაჟი,მაგ-
რამმოგწონდეთმისიკონკრეტულიქცევა,რომელიცთქვენსღი-
რებულებებსშეესაბამება.ყურადღებასმხოლოდერთიპერსონა-
ჟისშეხედულებებზეარამახვილებთ;ცდილობთ,ბევრპერსონაჟს
თანაუგრძნოთ, რათა ირიბად განიცადოთ მთელი მონათხრობის
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განმავლობაშიმათიქმედებებისშედეგი.
მედიაწიგნიერების თქვენეული პერსპექტივა უნდა მოიცავდეს

ინფორმაციას ამოთხი სფეროდან. მაგალითად, შესაძლებელია,
ფილმისყურებისასგააანალიზოთის,დაასახელოთუამრავიფაქ-
ტიჟანრის,რეჟისორის შეხედულებისადათანმდევითემის შესა-
ხებ;მაგრამ,თუემოციურადარჩაერთეთმისცქერაში,თქვენინათ-
ქვამიმხოლოდმშრალი,აკადემიურიმსჯელობაიქნება.

მედიაწიგნიერებაკონტინუუმიადაარაკატეგორია

მედიაწიგნიერებაარარისკატეგორია,რომელშიცანხარ,ან
არა. მაგალითად, ან ხარ სკოლის კურსდამთავრებული, ან არა;
ანხარამერიკისმოქალაქე,ანარა.პირიქით,მედიაწიგნიერება,
თერმომეტრის მსგავსად, კონტინუუმად (უწყვეტ პროცესად) ითვ-
ლება,მასგრადუსებიაქვს.

თითოეულ ჩვენგანს მედიაწიგნიერების კონტინუუმზე გარკვე-
ულიადგილიუკავია. არარსებობს ქვედადა ზედა ზღვარი - არ
არსებობს აბსოლუტურად უწიგნური და სრულყოფილად მედი-
აწიგნიერიადამიანი.არსებობსგაუმჯობესებისშესაძლებლობები.
ადამიანებიმედიაწიგნიერებისსკალაზეპერსპექტივისსიძლიერის
პრინციპითარიან განთავსებულნი. ადამიანის პერსპექტივის სიძ-
ლიერეცოდნისსტრუქტურისრაოდენობასადახარისხსეფუძნება.
ხოლოცოდნისსტრუქტურისხარისხსადამიანისუნარებიდაგამო-
ცდილებაგანსაზღვრავს.ადამიანებიერთმანეთისაგანარსებითად
განსხვავდებიანუნარებისადაგამოცდილებისმიხედვით,შესაბა-
მისად, განსხვავებულია მათი ცოდნის სტრუქტურების რაოდენო-
ბაცდახარისხიც.ამდენად,ადამიანებსშორისმედიაწიგნიერების
კუთხითმნიშვნელოვანივარიაციებიარსებობს.

მედიაწიგნიერებისსკალაზედაბალიმაჩვენებლისმქონეადა-
მიანებსმედიასთანდაკავშირებითსუსტიდაშეზღუდულიპერსპექ-
ტივებიაქვთ.ისინიცოდნისმცირე,ზედაპირულდანაკლებადორ-
განიზებულსტრუქტურებსფლობენ.ამგვარსტრუქტურებზედაყრდ-
ნობითმედიაგზავნილებისსწორიინტერპრეტაციაშეუძლებელია.
ასეთადამიანებს,ჩვეულებრივ,არგააჩნიათსაკუთარიუნარების
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გამოყენებისსურვილი,მათიუნარებიბოლომდეგანვითარებული
არარისდა,ამდენად,წარმატებითმათიგამოყენებართულდება.

მედიაწიგნიერებისგანვითარება

გახსოვდეთ, რომ მედიაწიგნიერება კონტინუუმია, უწყვეტი
პროცესია.ადამიანებიამკონტინუუმზემათიუნარებისადა(შემეც-
ნებითი, ემოციური, ესთეტიკური, ზნეობრივი) ცოდნის მიხედვით
არიანგანთავსებულნი.ადამიანებსაქვთშესაძლებლობა,რომამ
პროცესის შინაარსი გააკონტროლონ. მედიაწიგნიერების კონტი-
ნუუმშირამდენიმე მთავარი პოზიცია შეგვიძლია განვსაზღვროთ.
თუკიადამიანებიმაღალიდონისუნარებსივითარებენდამედიის
უფრომრავალფეროვანპერსპექტივებსაგებენ,ისინიმედიაწიგნი-
ერებისსკალისმაღალდონეზეადიან.

ყველაზე დაბალი სამი დონე ის ეტაპებია, რომლებსაც ბავშ-
ვობაშიგავდივართ.საფუძვლისჩაყრაცხოვრებისპირველწელს
ხდება;ენისდაუფლება-ორიდანსამწლამდე;შემდგომ,სამიდან
ხუთწლამდე,ბავშვებითხრობისუნარსიძენენ.ამეტაპებსბავშვები
სიყმაწვილეშივეასრულებენდამოწიფულობაშიმედიაგანვითარე-
ბისახალეტაპზეგადადიან.

განვითარებადისკეპტიციზმისსაფეხური5-დან9წლისასაკამდე
დგებადამასმალევემოსდევსინტენსიურიგანვითარებისსაფეხუ-
რი.ბევრიადამიანიმთელისიცოცხლისგანმავლობაშიამსაფეხურ-
ზერჩება,ვინაიდანესეტაპიმეტადფუნქციურია.სხვაგვარადრომ
ვთქვათ, ამ ეტაპზე მყოფი ადამიანები მიიჩნევენ,რომ მათშეხება
აქვთსასურველგზავნილებთანდაშეუძლიათამგზავნილებსმათ-
თვისსასურველიმნიშვნელობამიანიჭონ.ისინითავსმედიაწიგნი-
ერადმიიჩნევენდაფიქრობენ,რომმეტისსწავლაარსჭირდებათ.

მომდევნოსამიეტაპიგამუდმებითმოითხოვსუფრომაღალი
დონის უნარების გამოყენებას და ცოდნის დახვეწილი სტრუქტუ-
რებისაქტიურგანვითარებას.ემპირიულიკვლევისეტაპზეადამი-
ანებიფიქრობენ,რომმათიშეხებამედიასთანმეტადშეზღუდული
იყოდაგზავნილების ბევრადუფროფართოსპექტრთან შეხებას
ცდილობენ.მაგალითად,ისადამიანები,რომელთაცნანახიაქვთ
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მხოლოდ„პრაიმთაიმის“დროსგასულისათავგადასავლოფილ-
მებიდაკომედიურისერიალები,დაიწყებენახალიამბების,დოკუ-
მენტურიფილმების, სამოგზაურო გადაცემების, მუსიკალური არ-
ხების,სამეცნიეროფანტასტიკის,ექსტრემალურისპორტისდასხვ.
ყურებას. ისინი აირჩევენ ვიწროფუნქციურ ჟურნალებსადა გაზე-
თებსუჩვეულოთემატიკაზე.ამადამიანებშიმღელვარებასიწვევს
იმისდანახვა,რაცმანამდეარუნახავთ.ისინიიწყებენადამიანის
გამოცდილებისმრავალფეროვნებაზეფიქრს.

ცხრილი„მედიაწიგნიერებისგანვითარება“

ეტაპი მახასიათებელი

საფუძვლისჩაყრა სხვაადამიანებისადაფიზიკურისაგნებისარსე-
ბობისგააზრება;ესსაგნებიგანსხვავებულიადა
განსხვავებულმიზნებსემსახურება.
სახის გამომეტყველებისადა ბუნებრივი ბგერე-
ბისმნიშვნელობისშესწავლა.
ფორმების,ზომის,ფერის,მოძრაობისადასივ-
რცისურთიერთმიმართებისგაცნობიერება.
დროისცნებისგააზრება.

ენისდაუფლება ბგერებისადამათიმნიშვნელობისგანსაზღვრა.
ბგერებისგამოთქმა.
ვიზუალურდააუდიომედიაზეორიენტირება.
მუსიკასადაბგერებზეემოციურიდაქცევითირე-
აგირება.
გარკვეულიპერსონაჟებისიდენტიფიცირებამე-
დიაშიდამათიმოძრაობისგამეორება.

შინაარსის
გადმოცემის
დაუფლება

განსხვავებისუნარისგანვითარება:
მხატვრულდასამეცნიერო-პოპულარულლიტე-
რატურასშორის;
სარეკლამო განცხადებებსა და გართობას შო-
რის;
რეალობასადაგამოგონილამბავსშორის;
იმის სწავლა, თუ როგორ უნდა დაუკავშირდეს
ერთმანეთსსიუჟეტისელემენტები:
ქრონოლოგიურითანმიმდევრობით;
მოტივისადაქმედებისთანმიმდევრობით.



37ჯეიმს პოტერი 

სკეპტიციზმის
განვითარება

რეკლამაში გამოთქმული განაცხადის კრიტიკუ-
ლიშეფასება.
პერსონაჟებისადამათიქმედებებისგამიჯვნა.
ზოგიერთ პერსონაჟზე გახუმრება, მიუხედავად
იმისა,რომისშოუშიბრიყვადარარისწარმო-
დგენილი.

ინტენსიური
განვითარება

განსაზღვრულთემებზე ინფორმაციის მოძიების
ძლიერიმოტივაცია.
კონკრეტულთემებზე(სპორტი,პოლიტიკადასხვ.)
დეტალურიინფორმაციისმოძიებადადალაგება.
გაცნობიერება იმისა, თუ რამდენად სასარგებ-
ლოა ინფორმაციადა სასარგებლოდ მიჩნეული
ინფორმაციისსწრაფადდამუშავებისუნარი.

ემპირიულიკვლევა შინაარსისა და ნარატივების განსხვავებული
ფორმებისმოძიება.
ყურადღების გამახვილება სიურპრიზებისა და
ახალი ემოციური, მორალური, ესთეტიკური
რეაქციებისძიებაზე.

კრიტიკული
შეფასება

გზავნილებისმიღებაშემოთავაზებულიპირობე-
ბით,შემდეგშეფასება.
გზავნილების სისტემის ისტორიული, ეკონომი-
კური,პოლიტიკური,მხატვრულიკონტექსტების
ფართოდადეტალურიაღქმისუნარისგანვითა-
რება.
ერთდროულად ბევრი განსხვავებული გზავნი-
ლისელემენტებისშედარებისადაგანსხვავების
აღმოჩენისუნარი.
გზავნილის ძლიერიდა სუსტი მხარეების შეფა-
სებისუნარი.

სოციალური
პასუხისმგებლობა

მორალურიპრინციპისდაცვაიმსაკითხისკვლე-
ვისას,თურომელიმედიააუფროკონსტრუქცი-
ული საზოგადოებისათვის; საკუთარი დასკვნე-
ბისგამოტანამედიალანდშაფტისღრმაანალი-
ზისსაფუძველზე.
საზოგადოებაზე ინდივიდების გადაწყვეტილე-
ბებისზეგავლენისგაცნობიერება(იმისმიუხედა-
ვად,რამდენადხანგრძლივიაგავლენა)
ინდივიდის ქმედების კონსტრუქციული გავლე-
ნისშესაძლებლობისაღიარება.
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კრიტიკული შეფასების ეტაპზე ადამიანები საკუთართავს მე-
დიის მცოდნეებად მიიჩნევენ. ისინი (შემეცნებითად, ემოციურად,
ესთეტიკურადდა მორალურად) უკეთეს გზავნილებს ეძებენ. მათ
აქვთმკაცრადჩამოყალიბებულიშეხედულებებისაუკეთესომწერ-
ლის, პროდიუსერის, რეპორტიორის და ა.შ. შესახებ. ამასთან,
აქვთსაკუთარი-კარგადგააზრებული-შეხედულებებისმხარდა-
საჭერიმტკიცებულებები.მათშეუძლიათ,ისაუბრონთავისუფლად
დავრცლადიმისშესახებ,თუროგორიუნდაიყოსკარგიმწერალი
დათუროგორარისწარმოჩენილიესელემენტებიკონკრეტული
მწერლისნამუშევრებში.

სოციალური პასუხისმგებლობა იმ ადამიანს ახასიათებს,რო-
მელსაცყველასახისმედიაგზავნილისკრიტიკულიშეფასებაშეუძ-
ლია.პირველადიშინაგანიპერსპექტივისნაცვლად (როგორცეს
იყოწინაეტაპისშემთხვევაში),მასგარეგანი,გარემოთიგანპირო-
ბებულიპერსპექტივააქვს.ამეტაპზეადამიანიარამარტოსვამს
კითხვას:„რაარისსაუკეთესო,ჩემითვალსაზრისით,დარატომ?“,
არამედ,მასასევეაინტერესებს:„როგორიტიპისგზავნილებიასა-
უკეთესოსხვებისთვისდასაზოგადოებისათვის?“

ყურადღებითიყავით:არიფიქროთ,რომესგანცალკევებული
ეტაპებია.პირიქით,ესარისცვლილებებისშესაბამისადერთმანე-
თისგადამკვეთიეტაპები.მეესეტაპებიშემოგთავაზეთ,როგორც
ილუსტრაცია და არა როგორც ფიქსირებული პოზიციები. თქვენ
კონტინუუმზეგარკვეულიადგილი,პოზიციაგაქვთ,თუმცა,ესპო-
ზიცია უძრავი არარის.თქვენ მოძრაობთზევითან ქვევით, იმის
მიხედვით,თურომელმედიასთანგაქვთურთიერთობადარაარის
მედიასთანთქვენი შეხების მოტივი. მაგალითად,როდესაც კლა-
სიკადმიჩნეულწიგნსკითხულობთ,შესაძლებელია,კრიტიკულად
შეაფასოთ.მაგრამ,როდესაცტელევიზორშიმუსიკალურშოუსუყუ-
რებთ, შესაძლებელია, ინტენსიური განვითარების დონეზე დაეშ-
ვათ.ერთიდონითქვემოთდაშვებაშიცუდიარაფერია.ზოგჯერტე-
ლევიზორისწინუბრალოდგანტვირთვაგვინდა,არგვინდაკრი-
ტიკულიშეფასებისეტაპზეყოფნა.მაგრამგახსოვდეთ,რომარიან
ადამიანები,რომლებიცქვედადონეზერჩებიან.მათარშეუძლიათ
ანსურვილიარაქვთ,უფრომაღალეტაპებსდაეუფლონ.ესადა-
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მიანებიგანსხვავდებიანიმათგან,ვისაცყველაეტაპისშესაბამისად
მოქმედებაშეუძლია.

ყველას გვაქვს ის ეტაპი, როდესაც თავს კომფორტულად
ვგრძნობთ მედიასთან ურთიერთობის დროს. ჩვეულებრივ, შეგ-
ვიძლიაერთიანორისაფეხურითზემოთასვლა,მაგრამთუნდაც
ერთი საფეხურის ავლა შეგნებულ ძალისხმევას მოითხოვს: მეტი
ენერგიაუნდადავხარჯოთ,უფრომაღალიდონისუნარებიგამო-
ვიყენოთ.ამდენად,ზემოთარმივიწევთ,თუამისთვისძლიერიმო-
ტივაციაარგაგვაჩნია.

მედიაწიგნიერებისუფრომაღალიდონისმიღწევისდადებითი
მხარეები

რა არის მედიაწიგნიერების უფრო მაღალიდონის მიღწევის
დადებითი მხარეები? მათგან მხოლოდ სამზე გავამახვილებ ყუ-
რადღებას. პირველი: მედიაწიგნიერება ზრდის ადამიანის სურ-
ვილს, უფრო მრავალფეროვანი მედიაგზავნილები მიიღოს; მე-
ორე:ადამიანებსაძლევსცოდნასმათიგონებრივიკოდებისპროგ-
რამირებისშესახებ;დამესამე:უზრუნველყოფსადამიანებისმხრი-
დანმეტკონტროლსმედიაზე.

მედიაგზავნილებისგამრავალფეროვნებისმოთხოვნილება

მედია წამოუდგენლად მრავალფეროვან არჩევანს გვთავა-
ზობს.ინტერნეტიშეიცავსვებგვერდებსყველაიმთემაზე,რომლის
წარმოდგენაცკიშეუძლიაადამიანს.ყოველწლიურადსხვადასხვა
თემატიკის წიგნები ქვეყნდება. ყოველწელსჟურნალებშიდაბეჭ-
დილიათეულათასობითდასახელებისსტატიაიმაზემეტარჩევანს
გვთავაზობს,ვიდრეერთადამიანსშეუძლიააითვისოს.საკაბელო
ტელევიზიისმიერშემოთავაზებულიარჩევანიშედარებითშეზღუ-
დულია, თუმცა, საკაბელო ტელევიზიის არხების ჩამონათვალი
უფრო ფართოა, ვიდრე ერთ ადამიანს შეუძლია თვალყური მი-
ადევნოს.

მიუხედავადამისა,მასმედიაგამუდმებითცდილობს,ჩვენიარ-
ჩევანიპატარაჯგუფზედაიყვანოს.მაგალითად,მიუხედავადიმისა,
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რომშეერთებულშტატებშიდაახლოებით10,000ჟურნალიგამო-
იცემა,დიდიწიგნებისმაღაზიაცკიმათგანმხოლოდ300-სთუგამო-
იტანსდახლებზე გასაყიდად. თქვენ არ გაქვთ სურვილი, თვალი
გადაავლოთყველა მათგანს; ამდენად,თქვენი არჩევანის შესამ-
ცირებლადეყრდნობითავტომატურფილტრაციასდაყურადღებას
შეაჩერებთდაახლობითთორმეტიოდემათგანზე,რომლებიცსაინ-
ტერესოდმიიჩნიეთწარსულში.სხვაგვარადრომვთქვათ,სწორედ
მედიამ განაპირობა ის,რომთქვენ ეს კონკრეტული ჟურნალები
მოგწონებოდათ.

თქვენიშემდგომიარჩევანია,შეიძინოთერთიანორიჟურნალი
ამმცირესიიდან.გაქვთთუარაარჩევანი?დიახ,რათქმაუნდა.
მაგრამ,ხედავთ,თუროგორშეავიწროვამედიამთქვენიარჩევანი
12-მდე?თქვენიგადაწყვეტილებაგანპირობებულიიყოგარეფაქ-
ტორებით. მედიამ იმგვარად დაგაპროგრამათ, რომ ფიქრობთ,
თითქოს გაქვთ არჩევანი მაშინ, როდესაც რეალურად არჩევანი
შეზღუდულია.ესიმასჰგავს,როდესაცმშობლებითავიანთ4წლის
ვაჟსშავდალურჯშარვალსდაუდებენდასრულუფლებასაძლე-
ვენ,აირჩიოს,რომელიჩაიცვას.მიიჩნევთთუარაამასრეალური
არჩევანისშესაძლებლობად,დამოკიდებულიაიმაზე,თურაიცით
არსებულიარჩევანისრეალურმრავალფეროვნებაზე.თუბავშვმა
იცის ჯინსების, „საგარეო“ შარვლის, შორტების, საცურაო კოსტი-
უმისდაფეხბურთისშარვლისშესახებ,მაშინისარიფიქრებს,რომ
დიდიარჩევანისწინაშეა.მაგრამ,რამოხდება,თუმანმხოლოდ
ლურჯი შარვლის შესახებ იცის? ამ შემთხვევაში, იგი ჩათვლის,
რომდიდიარჩევანიაქვსშავსადალურჯშარვლებსშორის.

მასმედიაშეუჩერებლადცდილობს,შეავიწროვოსთქვენიარ-
ჩევანიიმისათვის,რომჩამოაყალიბოსთქვენიჩვევა-შეხებამე-
დიასაშუალებებისმხოლოდრამდენიმესახეობასთანგქონდეთ.ეს
გხდით უფრო პროგნოზირებადს მარკეტინგულითვალთახედვით
დაესპროგნოზიზრდისმასმედიისკომპანიებისშანსს,შეამცირონ
თავიანთი ბიზნესრისკები. მიუხედავად ამისა, მაინც შეგიძლიათ
გამოიყენოთარჩევანი,მაგრამჩვენიუმრავლესობამედიასთანშე-
ხებისჩვეულსქემებსანიჭებსუპირატესობას.ჩვენიუმრავლესობა
არიკვლევსმედიაგზავნილებისდიდდიაპაზონს.
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მედიაწიგნიერების პესპექტივა მოითხოვს, რომ იყოთ მეტად
გაბედული და გზავნილების ფართო მრავალფეროვნება გამო-
იკვლიოთ.ამისშემდეგ,სავარაუდოდ,ნახავთ,რომთქვენთვისამ-
ჟამადარსებულიგზავნილებიდანბევრიარცთუსაინტერესოანსა-
სარგებლოა.მაგრამ,სავარაუდოდ,ასევეაღმოაჩენთრამდენიმე
ტიპისგზავნილს,რომლებიცმეტადსასარგებლოადაესმედიას-
თანთქვენიშეხებისარეალსგააფართოებს.

გონებრივიკოდებისმეტითვითპროგრამირება

მედიაწიგნიერების მიზანია ადამიანებისგაძლიერება მედიაპ-
როგრამირებისგასაკონტროლებლად.

ტერმინის - „პროგრამირება“ - გამოყენებისას სატელევიზიო
პროგრამებს არ ვგულისხმობ; ვგულისხმობ იმას, თუ როგორ
ცვლის მასმედია ზოგადადრაიმეს გააზრების გზებს.თვითინდი-
ვიდსარგააჩნიადიდიზეგავლენამასმედიისგზავნილებისშექმ-
ნასათუდაგეგმვაზე.ინდივიდივერასოდესგააკონტროლებსიმას,
თურასსთავაზობენსაზოგადოებას.მიუხედავადამისა,ადამიანს
შეუძლიაისწავლოს,თუროგორგანახორციელოსმნიშვნელოვანი
კონტროლისაკუთარიგონებისდაპროგრამებაზე.ამდენად,მედი-
აწიგნიერებისმიზანია,უჩვენოსადამიანს,თუროგორჩამოართვას
კონტროლიმედიასდაროგორაიღოსპასუხისმგებლობასაკუთარ
თავზე. სწორედ ამას ვგულისხმობ,როდესაც ვამბობ,რომ მედი-
აწიგნიერებისმიზანია,ადამიანებსმედიაპროგრამირებისგაკონტ-
როლებაშიდაეხმაროს.

პირველი ნაბიჯი მედიიდან ადამიანზე კონტროლის გადა-
სატანადარისის,რომადამიანებმაუნდაგააცნობიერონ,როგორ
აპროგრამებსმათმედია.მედიისმხრიდანპროგრამირებაშეუჩე-
რებლადხდებაორფაზიანიციკლისმეშვეობით,რომელიცბევრ-
ჯერ მეორდება. ციკლის ერთ-ერთი ფაზა არჩევანის შეზღუდვაა,
ხოლომეორე–გამოცდილებისგაძლიერება.

მეტიკონტროლიმედიაზე

მასმედიაისეთიბიზნესია,რომელიცძალზეგაწაფულიათქვენი
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ყურადღებისმიზიდვაში. ამ ბიზნესისმესვეურებმაიციან,როგორ
უნდა მოგანდომონ მედიასთან განმეორებით შეხვედრა. მედია
საკმაოდწარმატებულადგიყენებთთავისიბიზნესმიზნებისმისაღ-
წევად.ხშირადმედიისადათქვენიპირადიგეგმებიმსგავსია.ამ-
დენად,ორივესთვისმომგებიანისიტუაციაიქმნება.თუმცა,ხშირად
თქვენიპირადიმიზნებიმედიისმიზნებისაგანგანსხვავდება.ასეთ
შემთხვევაში, მედიის მიერ ნაკარნახევი ჩვევები უნდადაძლიოთ
დათქვენს მიზნებს მიჰყვეთ. მედიაწიგნიერების პერსპექტივადა-
გეხმარებათ, ამოიცნოთ მიზნების შეუთავსებლობადა გადადგათ
ალტერნატიულინაბიჯები.ამგვარად,უფრომაღალიაიმისალბა-
თობა,რომმედიაგზავნილებსთქვენიმიზნისმისაღწევინსტრუმენ-
ტებსადგამოიყენებთ.

აუდიტორიისმოზიდვა

აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობა განსაკუთრებით მნიშვ-
ნელოვანიარეკლამისათასობითავტორისათვის,რომლებიცყო-
ველწლიურადმილიარდობითდოლარსხარჯავენიმმიზნით,რომ
მათი გზავნილები მიზნობრივ აუდიტორიამდე მივიდეს. მაგრამ,
რაცუფრომეტირეკლამისავტორიდასაინფორმაციოსააგენტო
უწევს კონკურენციას ერთმანეთს საზოგადოების ყურადღების მი-
საპყრობად, მით მეტად გადაიქცევა ყურადღება საინფორმაციო
ეკონომიკის მწირ რესურსად. თავიანთ შთამბეჭდავ წიგნში - ყუ-
რადღებისეკონომიკა:ბიზნესისახალივალუტისრაობისშესახებ-
დავენპორტიდაბექი(2001)აღნიშნავენ,რომ„პოსტინდუსტრიულ
საზოგადოებებში ყურადღება გახდაუფრომეტადღირებულივა-
ლუტა,ვიდრეის,რასაცსაბანკოანგარიშებზეინახავთ...ბიზნესის
წარმატებისთვისყველაზემნიშვნელოვანიფაქტორიყურადღების
არსისგაგებადამისიმართვაა“(გვ.3).

იმისშემდეგ,რაცმედიაორგანიზაციათავისსამიზნედვიწრო-
ფუნქციურაუდიტორიასირჩევს,მანისეთიშინაარსისპროდუქცია
უნდაშექმნას,რომელიცადამიანებსამკონკრეტულაუდიტორიაში
მიიზიდავს.ამისთვისმასმედიაორტაქტიკასიყენებს:პირველრიგ-
ში,ცდილობს,თქვენსსაჭიროებებსადაინტერესებსდაეყრდნოს;
მეორე,თქვენი ყურადღების მისაპყრობად იყენებს ტრანსმედიას
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(cross-media)დარეკლამისჯვარედინსაშუალებებს(cross-vehicle
promotion).

არსებულსაჭიროებებსადაინტერესებზედაყრდნობა

მასმედია ჯერ გამოხატვის საშუალებებსა და გზავნილებს კი
არ ქმნის და მხოლოდ შემდეგ კი არ ეძებს აუდიტორიას, პირი-
ქით, მასმედიის მმართველები იკვლევენ პოტენციური აუდიტო-
რიისთვის საჭირო გზავნილებსდა მხოლოდამის შემდეგ ქმნიან
შინაარსს.ცხადია,ყველასერთნაირისაჭიროებებიდაინტერესები
არ გააჩნია. მედიას შეუძლია, დაადგინოს განსხვავებული ტიპის
ადამიანებიმათიგანსხვავებულისაჭიროებებით.მაგალითად,ზოგ
ადამიანსძალიანაინტერესებსსპორტი, ზოგსკი - ახალიამბები
დასაჯაროპოლიტიკა.ესმედიისათვისორმნიშვნელოვანნიშას
წარმოადგენს, თავიანთი ქვესახეობებით: მაგალითად, სპორტის
ზოგიერთგულშემატკივარსშეიძლებაბეისბოლიმოსწონდეს,თუმ-
ცა,ზოგიერთსსძულსსპორტისესსახეობადა,სამაგიეროდ,მოს-
წონსფეხბურთი.

საიდანიციანმედიაკომპანიებმაარსებულისაჭიროებებისშე-
სახებ?ამკითხვაზეპასუხისგასაცემადყველაზემარტივიგზაგამო-
ყენებულიგზავნილებისგადამოწმებაა.ისგზავნილები,რომლებიც
ვიწროფუნქციური აუდიტორიის ყურადღებას იპყრობს, კონკრე-
ტულსაჭიროებაზემიუთითებს.კონკურენტებიშემდგომცდილობენ
საკუთარი გზავნილების შექმნას იმავე აუდიტორიის მისაზიდად,
იმავესაჭიროებებზედაყრდნობით.სწორედამიტომ,ბევრიახალი
ფილმი, სატელევიზიო შოუ და პოპულარული სიმღერა გასული
წლის ყველაზე პოპულარულიფილმების, სატელევიზიო შოუების
დასიმღერებისმსგავსია.პროგრამისტებმაიციან,რომჩვენშეხე-
ბისშედარებითვიწროარეალიგვაქვს,ანუ-ჩვენთვისსაინტერესო
გზავნილთატიპებისაკმაოდშეზღუდულია.შესაბამისად,თუკონ-
კურენტები შეძლებენ ამ გზავნილების მსგავსი გზავნილების შექ-
მნას, მაშინ მაღალია ალბათობა,რომ ჩვენ ახალგზავნილებსაც
ყურადღებითმოვეკიდებით.იმგზავნილებისაგანმკვეთრადგანს-
ხვავებულები გზავნილები,რომლებთანაც შეხება უკვე გვაქვს, ამ
ავტომატიზმსვერდაარღვევს.ჩვენ,როგორცწესი,ვრჩებითავტო-
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მატიზმისმდგომარეობაშიმანამ,სანამრაიმეგანსხვავებულიარ
მიიპყრობს ჩვენს ყურადღებას. ამდენად, მედიაპროგრამისტები,
ძირითადად,ეძებენიმას,თურამმიიპყროჩვენიყურადღებაწარ-
სულშიდამსგავსგზავნილებსქმნიან.

მიუხედავადიმისა,რომჩვენთვისხელმისაწვდომიამედიისადა
გზავნილებისმთელიმრავალფეროვნება,მათგან,როგორცწესი,
მხოლოდიმ პატარა ქვეჯგუფს ვირჩევთ,რომელიც ყველზე კარ-
გადეხმიანებაჩვენსსაჭიროებებს.ესგამოცდილება,რომელიცგუ-
ლისხმობსგზავნილებისანმედიაპროგრამებისმცირეჯგუფისათ-
ვისუპირატესობისმინიჭებას,ნათლადჩამოყალიბდარამდენიმე
ათწლეულისწინ,როდესაცგაცილებითუფრონაკლებიმედიაარ-
ჩევანიგვქონდა,ვიდრედღესგვაქვს.მაგალითად,ფერგიუსონმა
(1992)აღმოაჩინა,რომიმოჯახებში,სადაცსაკაბელოტელევიზია
100-ზემეტიარხითიყოწარმოდგენილი,როგორცწესი,მხოლოდ
5-დან8-მდეარხსუყურებდნენ,დანარჩენსკიუგულებელყოფდნენ.
ამასთან,დისტანციურიმართვისათუვიდეოჩამწერხელსაწყოებს
არხების პროგრამების გაფართოება არ გამოუწვევია. ამგვარად,
როდესაც მედია ზრდის შემოთავაზებული გზავნილების რაოდე-
ნობას,ადამიანებიმათთანშეხებისარეალსარზრდიან.პირიქით,
გზავნილებისგაფართოებულირაოდენობაზრდისვიწროფუნქცი-
ურიაუდიტორიისრაოდენობას.გზავნილებისუფროფართოარე-
ალის ხელმისაწვდომობისას, ადამიანებს შეუძლიათ იპოვონ ის
კონკრეტულიგზავნილები,რომლებიცყველაზეკარგადპასუხობს
მათსაჭიროებებს.შედარებითახალიინტერაქტიულიმედიისმიერ
მედიისგამოყენებისუფროფართოარჩევანისშექმნასთანერთად,
თითოეულ ჩვენგანს ჯერ კიდევ აქვს შედარებით ვიწრო ფოკუსი
მედიისადაგზავნილებისიმტიპებზე,რომლებიცყველაზემეტად
მოგვწონს.

ტრანსმედიადარეკლამაჯვარედინისაშუალებებისგამოყენებით

მედიაპროგრამისტებმა თავიანთი აუდიტორიის პოტენციური
წევრებისხვააუდიტორიებშიუნდაეძებონიმისათვის,რომახალი
გზავნილებისრეკლამირებადამათმიერშექმნილაუდიტორიაში
ხალხის მოზიდვა შეძლონ. ამისათვის პროგრამისტები იყენებენ
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ტრანსმედიას(cross-media)დარეკლამისჯვარედინსაშუალებებს
(cross-vehiclepromotion).

რამდენიმე ათწლეულის წინ მედიაპროგრამისტები ყველაზე
მეტადზრუნავდნენგამოხატვისკონკრეტულისაშუალებებისბრენ-
დირებისათვის და ცდილობდნენ, მოქალაქეებს ერთგულება შე-
ენარჩუნებინათგამოხატვისამსაშუალებებისმიმართ.მაგალითად,
ადგილობრივ სატელევიზიო სადგურებს სურდათ,რომ მხოლოდ
მათთვისეყურებინათ.გაზეთსუნდოდა,რომმხოლოდმისმიმართ
ერთგული მკითხველი ჰყოლოდა,რომელიც ამბებს მხოლოდამ
გაზეთიდან გაიგებდა და არა ჟურნალებიდან, ტელევიზიიდან ან
რადიოდან. თუმცა, მედიის კონსოლიდაციის ზრდასთან ერთად,
მედიაპროგრამისტებმა გამოხატვის საშუალებებიდან ყურადღება
უშუალოდგზავნილზეგადაიტანეს.მაგალითად,რადიოსკონსერ-
ვატორ კომენტატორს, შესაძლებელია, სთხოვონ საინფორმაციო
სვეტისგანთავსებავებგვერდზედა,ასევე,სატელევიზიოშოუშიმო-
ნაწილეობა.მიზეზიისარის,რომკომპანია,რომელიცრადიოსად-
გურსფლობს,ასევეფლობსვებგვერდსაცდასატელევიზიოსად-
გურსაც. აღნიშნული კომპანია, შესაძლებელია, ასევე ფლობდეს
ჟურნალსადასტამბას,რაშემთხვევაშიცკომენტატორსსთხოვდ-
ნენ,ჟურნალისათვისსვეტიდაეწერაანწიგნიგამოეცა.როდესაც
მედიაკონგლომერატიკომპანიაგზავნილისბრენდირებასახდენს:
კომენტატორი/კომპანია შემდეგ ამ გზავნილის მარკეტირებას მე-
დიისა და გამოხატვის რამდენადაც შეიძლება მეტი საშუალების
გამოყენებითცდილობს.ესიმისათვისარისსაჭირო,რომშემოსა-
ვალიუკვეარსებულხარჯებზემცირედისდამატებითგაიზარდოს.
ამდენად, მედიაკომპანიები აუდიტორიებს უფრო მიმზიდველი
გზავნილებისადრესატადგანიხილავენ,ვიდრეროგორცადამიან-
თაჯგუფს,რომელიცშეზღუდულიაერთიმედიუმითანგამოხატვის
საშუალებით.

მედიებსშორისგანსხვავებადროთაგანმავლობაშისულუფრო
ბუნდოვანიხდება.გაზეთებითავიანთისარედაქციოხედვითდაემ-
სგავსნენ ჟურნალებს, რომლებიც აშუქებენ უფრო მსუბუქ ამბებს
და ფართო აუდიტორიისათვის საინტერესო - უფრო გასართობ,
ვიდრესაინფორმაციო-თემებს.ფართოსაზოგადოებისათვისგან-
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კუთვნილი წიგნები უფრო მცირე მოცულობის ხდება და ნაკლებ
ლიტერატურულ ელფერს ატარებს. ხოლო კომპიუტერი, თავისი
თამაშებით,ენციკლოპედიებითდავებგვერდებითმეტადემსგავსე-
ბაკინოფილმებს,წიგნებს,ჟურნალებსადაგაზეთებს.იმისგათვა-
ლისწინებით,რომაქცენტიკეთდებაგზავნილებსადასაინფორმა-
ციოარხებისკონვერგენციაზე,შინაარსსგანუზომლადმეტიმნიშვ-
ნელობაენიჭება,ვიდრემიწოდებისსისტემას.

რამდენიმე ათწლეულის წინ, ზოგიერთი ფუტუროლოგი ამ-
ტკიცებდა, რომ მივიწევთ კონვერგენციისაკენ, რომელიც ყველა
მედიასერთიქუდისქვეშმოაქცევსდაშეიქმნება„მაღალიშესაძ-
ლებლობის ქსელების ერთიანი ციფრული ქსელი, რომელიც გა-
აერთიანებსკომპიუტერულისისტემების,სატელეფონოკავშირის,
რადიომაუწყებლობის, კინემატოგრაფიის და გამომცემლობის
ცალკეულ სფეროებს“ (ნიუმანი, 1991, გვ. x). ეს კონვერგენცია
დაიწყოდაკვლავაცგრძელდება(ჯენკინსი,2006).

აუდიტორიისშენარჩუნება

მას შემდეგ, რაც მედიაორგანიზაციები თქვენს ყურადღებას
გარკვეულგზავნილსმიაპყრობენ,ისინიდაუყოვნებლივცდილო-
ბენ,თქვენთანგანმეორებითიშეხებაუზრუნველყონ.აუდიტორიის
შენარჩუნების ეს განზრახვა მასმედიის არსებითი სტრატეგიაა.
გზავნილთან პირველ შეხებაზე აუდიტორიის წევრების მიზიდვის
ღირებულება იმდენად მაღალია, რომ განმეორებითმა შეხებამ
უნდაუზრუნველყოსმათითავდაპირველიინვესტიციისკომპენსი-
რებადასაბოლოოჯამშიმოგებისგამომუშავება.

სანამამნაწილზეგადავიდოდეთ,გაეცანითამოცანას4.1.და
შეაფასეთ,თუსაშუალოდრამდენადგაქვთმედიასთანშეხებაკვი-
რისგანმავლობაში. გააკეთეთსწრაფი შეფასებებიდა შემდეგ ამ
საკითხსწინამდებარეთავშიდაუბრუნდით.მასმედიამგანაპირო-
ბაჩვენიშეხებისგანსაზღვრულიქცევითიმოდელები.ხდებამათი
მუდმივიგანმტკიცებამანამ,სანამისინიჩვევადარიქცევადაშემ-
დეგხდებამათიკიდევუფრომეტადგანმტკიცება-იმდენად,რომ
ჩვენიჩვევებიაღარშეიცვალოს.

მედიასთანშეხებაინერციულია.ესიმასნიშნავს,რომ,როდე-
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საც ყურადღებას მივაქცევთ გარკვეულ გზავნილს, ამ გზავნილზე
ყურადღებასვინარჩუნებთ.ხოლოროდესაცავტომატურმდგომა-
რეობაშივიმყოფებით,ვრჩებითამმდგომარეობაშიდაჩვენგარ-
შემო არსებულყველა სხვა გზავნილს ვფილტრავთ. ვთქვათ,ტე-
ლევიზორსსაღამოს8საათზევრთავთ,რომვუყუროთჩვენსსაყ-
ვარელშოუს,რომელიცჩვენივიზუალურიარჩევანისნაწილია;ე.ი.
უკვე გამოვიმუშავეთ მისი ყურების ჩვევა, ვუყურებთ ყოველთვის,
როდესაცშოუტელევიზიითგადის.დავუშვათ,ესარის30-წუთიანი
კომედიურისერიალი,რომელიც8:30-ზემთავრდება.ტელევიზიის
პროგრამისტებმაიციან,რომ,თუისინიაჩვენებენიმავეტიპისსხვა
კომედიურ სერიალს 8:30-ზე, მაღალია ალბათობა იმისა, რომ
თქვენმათიარხისყურებასგანაგრძობთ.ამასეწოდებააუდიტო-
რიის უწყვეტი ნაკადი. ტელევიზიის პროგრამისტები ცდილობენ,
თქვენი ყურადღება საღამოდანვე მიიპყრონდა აჩვენონ მსგავსი
ტიპისშოუებიიმმიზნით,რომთქვენდათქვენიაუდიტორიისწევ-
რებმაგვიანობამდემათარხებსუყუროთ.გარკვეულიპერიოდის
განავლობაშიკარგადიყოცნობილი,რომპროგრამისრეიტინგის
საუკეთესოგანსამზღვრელიაწინამავალიდამომდევნოპროგრა-
მისრეიტინგი(რ.კუპერი,1993).აუდიტორიისშესანარჩუნებლად,
ტელევიზიისპროგრამისტები,როგორცწესი,მსგავსიტიპისპროგ-
რამებსაჯგუფებენ (ერთმანეთისთანმდევიკომედიურისერიალე-
ბისმსგავსად).ვთქვათ,სატელევიზიოთამაშითკომედიურისერი-
ალებისჯაჭვისგაწყვეტისშემთხვევაში,ისინიდაკარგავენყველა
იმ მაყურებელს, რომელსაც მსგავსი ტიპის პროგრამა თავის ვი-
ზუალურრეპერტუარშიარჰქონდა.ამავემიზეზით,ვებგვერდებიც
იმაზე მუშაობენ, რომ მათი გვერდის ბმულები განათავსონ სხვა
ვებგვერდებზე,სწორედიმსხვავებგვერდებისაუდიტორიისუწყვე-
ტინაკადისმოზიდვისმიზნით.
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თავი 3
პირადიპერსპექტივა

ჰარიდაანაუნივერსიტეტისსაერთოსაცხოვრებელშისადილის
დროსთავიანთურთიერთობაზესაუბრობენ.
„ჰარი,შენარასოდესაქცევყურადღებასიმას,რასაცმევამბობ!“
„ამასროგორმეუბნები?ჩვენყოველდღიურადთითქმისმთელ
დღესერთადვატარებთ,შენკიგამუდმებითლაპარაკობ“,-პა-
სუხობსჰარი,-„მესმის,რასაცამბობ“.
„შესაძლოა,მაგრამ,შენარგესმის,რასგეუბნები“.
„დიახაც,მესმის.შენშესახებუამრავირამვიცი.ვიციშენიყვე-
ლაძმისადადისსახელი.ისიცვიცი,რომელსაჯაროსკოლაში
სწავლობდი,რომელიაშენისაყვარელიფერიდა...“
ანააწყვეტინებს:„ესარისფაქტებიჩემშესახებ.ესარვარმე.
როგორცჩანს,მესულაცარმიცნობ“.
„ვიცი თითოეული შენ მიერ ნათქვამი სიტყვის მნიშვნელობა.
ლექსიკონიარმჭირდება!“
„ჩემ მიერ ნათქვამ სიტყვებს უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს,
ვიდრელექსიკონშიმოცემულდეფინიციას!“

ადამიანთანსაუბრისასხშირადუსიამოვნებასვაწყდებითიმის
გამო,რომსიფრთხილესარვიჩენთ.არგანვასხვავებთნათქვამის
სიტყვასიტყვით მნიშვნელობებსა (ლექსიკონში მოცემული გან-
მარტებები, რომლებსაც ყველა იყენებს ზოგადი სიტყვებისა და
ფრაზების სახით) და უფრო სიღრმისეულ მნიშვნელობებს. სიღ-
რმისეული მნიშვნელობა კი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ
ვამბობთსიტყვებსადაფრაზებს.ესგანსხვავებამნიშვნელოვანია
მედიამესიჯებისგაგებისათვის.მოცემულთავშისაუბარიგვექნება
მნიშვნელობის მორგებისა და მნიშვნელობის აგების პროცესებს
შორისგანსხვავებაზე.ესგანსხვავებამნიშვნელობისდამუშავების
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სამიპროცესისშემადგენელინაწილია. მესამეპროცესიაგზავნი-
ლის გაფილტვრა. იმის შემდეგ, რაც ინფორმაციის დამუშავების
სამ პროცესს განვმარტავ, გავაანალიზებ, თუ რას გულისხმობს
მედიაგზავნილთან შეხება. შემდგომ კი შეხების მდგომარეობებს
მიმოვიხილავ.როდესაცაღნიშნულითავისკითხვასდაასრულებთ,
გაცილებითძლიერიფსიქოლოგიურითვალთახედვაუნდაგქონ-
დეთიმასთანდაკავშირებით,თუროგორაღიქვამთმედიაგზავნი-
ლებსდაროგორშეუძლიაამაღქმასუფრომეტიცოდნამოგცეთ
მედიასთანშეხებისპროცესში.



ინფორმაციისდამუშავებისამოცანები

თითოეულიდღისყოველწუთსმუდმივადჩართულნივართინ-
ფორმაციისდამუშავებისსამპროცესში.ესპროცესებია-გაფილტ-
ვრა,მნიშვნელობისმისადაგებადამნიშვნელობისაგება(იხილეთ
ცხრილში).თავდაპირველადშეხებაგვაქვსგზავნილთანდაუნდა
გადავწყვიტოთ - გავფილტროთგზავნილი (უგულებელვყოთ),თუ
გამოვარჩიოთ(დავამუშაოთ).თუმეორესავირჩევთ,მაშინგზავნი-
ლიუნდაგავიაზროთ,ე.ი.ამოვიცნოთსიმბოლოებიდაჩვენინას-
წავლიგანსაზღვრებებისიმბოლოებსშევუხამოთ.შემდგომ,გზავ-
ნილებისმნიშვნელობაუნდაავაგოთ.

ზოგჯერამპროცესებშიძალზეგააზრებულადვერთვებით.ვაც-
ნობიერებთდავაკონტროლებთჩვენსგადაწყვეტილებებს.თუმცა,
ძირითადად, ქვეცნობიერად ვერთვებით ქმედებათა ამ თანმიმ-
დევრობაში, ე.ი. ჩვენი გონება ავტოპილოტის რეჟიმში მუშაობს.
ამ დროს ჩვენი გონებრივი კოდი ავტომატურად იღებს გადა-
წყვეტილებას გაფილტვრისა და მნიშვნელობის მისადაგების შე-
სახებდაგვერდსუვლისმნიშვნელობისაგებისპროცესს.მოდით,
უფროდეტალურადგანვიხილოთთითოეულიპროცესი.
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ცხრილი:ინფორმაციისდამუშავებისსამიამოცანისმოკლემიმოხილვა
გზავნილისგაფილტვრა
ამოცანა: გადაწყვეტილების

მიღება, თუ რომელი გზავნილი
უნდა გავფილტროთ (უგულებელ-
ვყოთ),ანრომელიგამოვარჩიოთ
(ყურადღებამივაქციოთ).

მიზანი:შევარჩიოთადამიანი-
სათვის მხოლოდ სასარგებლო
გზავნილები და უგულებელვყოთ
დანარჩენები.

ფოკუსი: ირგვლივ არსებული
გზავნილები.

მნიშვნელობისაგება
ამოცანა:მნიშვნელობისმისა-

დაგების პროცესის მიღმა უნარე-
ბისგამოყენებადამნიშვნელობის
აგება მისი პერსონალიზაციისა
დაგზავნილისაგანმეტისმიღების
მიზნით.

მიზანი:გზავნილებისინტერპ-
რეტაცია ერთზე მეტი პერსპექტი-
ვიდან, როგორც მნიშვნელობის
ვარიანტების იდენტიფიცირების
საშუალება, შემდგომ ერთის შერ-
ჩევაანრამდენიმესსინთეზირება.

ფოკუსი: ადამიანის ცოდნის
სტრუქტურები.

მნიშვნელობისმისადაგება
ამოცანა: რეფერენტთა ამოც-

ნობისათვის ბაზისური კომპეტენ-
ციების გამოყენება და თითოე-
ულისათვის ადრე ნასწავლი დე-
ფინიციებისმისადაგება.

მიზანი:ადრენასწავლიმნიშ-
ვნელობებისეფექტიანადმისადა-
გება.

ფოკუსი: რეფერენტები გზავ-
ნილში.

გაფილტვრა

ყოველღიურად წალეკილნი ვართ ინფორმაციით. ამ მოზღ-
ვავებულიინფორმაციისაგანთავირომდავიცვათ,შეუჩერებლად
ვფილტრავთ ამ ნაკადსდა ყურადღებას ვამახვილებთ მხოლოდ
იმ მცირე პროცენტზე,რომელიც ჩვენსფილტრში გაივლის. წინა
თავიდანგახსოვთ,რომგაფილტვრამაშინხდება,როდესაცჩვე-
ნიგონებაავტოპილოტისრეჟიმზეამომართული.გაფილტვრისამ
ავტომატურიპროცესისდროს,ჩვენსყურადღებასმართავსგონებ-
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რივი კოდი,რომელიცჩვენს ცნობიერებას (გონებას) კარნახობს,
ყურადღებაარმიაქციოსგზავნილებს(გაფილტვრაიგნორირების
მიზნით)მანამ,სანამკონკრეტულიგზავნილისრომელიმეელემენ-
ტიჩვენსგონებაში კოდსარჩართავსდა სანამ ამ გზავნილსყუ-
რადღებასარმივაპყრობთ.

როდესაც გზავნილსგამოვარჩევთ (ყურადღებას მივაპყრობთ
მას), მისი მნიშვნელობა უნდა განვსაზღვროთ. მისი მნიშვნელო-
ბის ამგვარი განსაზღვრა ორ პროცესს მოიცავს (და არა ერთს).
პირველრიგში,გზავნილსმნიშვნელობასმივუსადაგებთ.ხშირად
ინფორმაციისდამუშავებისთანმიმდევრობაამპროცესითმთავრ-
დება.თუმცა,ზოგჯერმნიშვნელობისაგებისმომდევნოპროცესზეც
გადავდივართ.

მნიშვნელობისმისადაგება

მნიშვნელობისმისადაგებისდროსივარაუდება,რომმნიშვნე-
ლობა მასწავლებლის, ექსპერტის, ლექსიკონის, სახელმძღვანე-
ლოსმიღმაა.ადამიანისამოცანაა,იპოვოსდადაიმახსოვროსეს
მნიშვნელობები. სწორედ მასწავლებლებისადა საგანმანათლებ-
ლოდაწესებულებებისპასუხისმგებლობაა,შეინახოსდამომდევნო
თაობებსგადასცესსარწმუნოინფორმაცია.მედიაც,ასევე,ინფორ-
მაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს. ბევრი ადამიანისათვის
მედიასსარწმუნოწყაროსსტატუსიმიენიჭა;ამდენად,ადამიანები
მნიშვნელობებსცნობადისეიღებენ,როგორცმედიაწარმოადგენს
მათდაამმნიშვნელობებსიმახსოვრებენ.

მნიშვნელობის მისადაგება არის გზავნილში ელემენტთა (რე-
ფერენტთა) ამოცნობის პროცესი და ჩვენი მეხსიერების მიერ ამ
ელემენტებისათვის უკვე დამახსოვრებული მნიშვნელობების მო-
ძიება. ეს ავტომატური ამოცანაა. თუმცა, მედიაგზავნილებში სიმ-
ბოლოების ამოცნობისდაუფლებადა მათი სტანდარტული მნიშ-
ვნელობების დამახსოვრება დიდ ძალისხმევას ითხოვს. მაგრამ,
თუამასერთხელვისწავლით,პროცესირუტინულიხდება.მაგალი-
თად, გაიხსენეთ, როდესაც პირველად ისწავლეთ კითხვა. თქვენ
მოგიხდათ, გესწავლათ, თუ როგორ ამოგეცნოთ ერთ გვერდზე
დაბეჭდილისიტყვები.შემდგომუნდადაგემახსოვრებინათთითო-
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ეული ამ სიტყვის მნიშვნელობა. თავდაპირველად, დიდი შრომა
დაგჭირდათ,რათაწინადადება-„დიკმაბურთიჯეინსესროლა“-
სიტყვებადდაგეყოთ,თითოეულისიტყვისმნიშვნელობაგაგეხსე-
ნებინათდა შემდგომ გაგეერთიანებინათ. პრაქტიკასთან ერთად,
ესპროცესიუფროსწრაფიდამარტივიხდება.დაწყებითსკოლებ-
ში კითხვის სწავლება, ძირითადად,რეფერენტთა გრძელი ჩამო-
ნათვალის ამოცნობისა და მათი აღმნიშვნელი მნიშვნელობების
დამახსოვრებისპროცესია.მედიაგზავნილებშიზოგირეფერენტია
სიტყვა,ზოგიც-ციფრი,ნახატიანბგერა.

ამგვარისწავლებაკომპეტენციებსავითარებს.კომპეტენციაში
ვგულიხმობ,რომთქვენანშეგიძლიათრაიმესწორადგააკეთოთ,
ანარა.მაგალითად,ფრაზის„2+2“დანახვისას,თქვენამოიცნობთ
რეფერენტს„2“,როგორცკონკრეტულრაოდენობას,ანვერამოიც-
ნობთმას.ასევე,რეფერენტს„+“ამოიცნობთ,ანვერამოიცნობთ,
როგორც მიმატების ნიშანს. შეგიძლიათ, ჩაატაროთ მათემატიკუ-
რიმოქმედებადამიიღოთ4,ანვერმიიღოთ.ამრეფერენტებთან
მუშაობა არ მოითხოვს ან არ იძლევა პირადი ინტერპრეტაციისა
და შემოქმედებითი მნიშვნელობის შექმნის საშუალებას. კომპე-
ტენციებისტადარტულია:რეფერენტებისამოცნობისადაამრეფე-
რენტებისზუსტიმნიშვნელობებისგახსენებისუნარი.შეუძლებელი
იქნებოდაკომუნიკაცია,რომარგვქონოდარეფერენტთაზოგადი
ჯგუფიდათითოეულიამრეფერენტისათვისსაყოველთაოდგაზი-
არებული მნიშვნელობა.დაწყებით საფეხურზე ბავშვს ასწავლიან
რეფერენტებისამოცნობას,უვითარებენძირითადკომპეტენციებს
თითოეულიმათგანისმნიშვნელობისდასამახსოვრებლად.

მნიშვნელობისაგება

მნიშვნელობის მისადაგება არის ავტომატური პროცესი, რო-
მელიც წარმატებით დასრულდება რამდენიმე საბაზისო კომპე-
ტენციის შეძენის შემდეგ. მნიშვნელობისაგება კი უფრორთული,
არაავტომატურიპროცესია.ესპროცესიჩვენგანმოითხოვს,გავც-
დეთსტანდარტულმნიშვნელობასდაინდუქციის,დედუქციის,დაჯ-
გუფების,სინთეზისუნარებისგამოყენებით,ავაგოთახალიმნიშვ-
ნელობა.ჩვენმაშინვერთვებითმნიშვნელობისაგებისპროცესში,
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როდესაც მეხსიერებაში არ გაგვაჩნია კონკრეტული გზავნილის
მნიშვნელობა,ანროდესაცესმნიშვნელობაარგვაკმაყოფილებს
დაგვსურს,განსხვავებულიმნიშვნელობაავაგოთ.

ნებისმიერიმედიაგზავნილისგანშეიძლებარამდენიმემნიშვნე-
ლობისაგება.ამასთან,არებობსმნიშვნელობისაგებისრამდენიმე
გზა.ამამოცანისშესასრულებლად,შეუძლებელია,ყველაწესიშე-
ვისწავლოთ.პირიქით,ჩვენისაკუთარისაინფორმაციომიზნებით
უნდავიხელმძღვანელოთ,გამოვიყენოთუნარები(დაარაკომპე-
ტენციები)დაჩვენიმიზნებისმისაღწევიგზაშემოქმედებითადგან-
ვსაზღვროთ.ამმიზეზებიდანგამომდინარე,მნიშვნელობისაგების
პროცესიიშვიათადააავტომატური.პირიქით,მნიშვნელობისშექ-
მნისას, გააზრებულგადაწყვეტილებებს ვიღებთ. განსხვავებულია
მნიშვნელობისაგებისყოველიპროცესი.ჩვენვერდავაპროგრა-
მებთ ჩვენს გონებას ერთსადა იმავე ავტომატურ პროცედურაზე,
როდესაცმნიშვნელობისაგებისამოცანებისწინაშევდგავართ.

თუმნიშვნელობისმისადაგებაკომპეტენციებსეყრდნობა,მნიშ-
ვნელობისაგება-უნარებსეფუძნება.ესარისმნიშვნელობისმისა-
დაგებისადამნიშვნელობისაგებისამოცანებსშორისერთ-ერთი
ძირითადიგანსხვავება. კომპეტენციები არისცალსახა - ანგაქვს
კომპეტენცია,ანარა.თუმცა,უნარებიცალსახაარარის.ნებიმის-
მიერიუნარიმრავალფეროვანშესაძლებლობასმოიცავს.ესიმას
გულისხმობს, რომ ზოგიერთი ადამიანი მცირეოდენ შესაძლებ-
ლობასფლობს,სხვებიკი-მრავალს.ამასთან,უნარებიკუნთების
მსგავსია.პრაქტიკისგარეშეუნარებიცსუსტდება.პრაქტიკითადა
ვარჯიშითისინიძლიერდება.როდესაცპირადილოკუსიამუნარე-
ბისგამოყენებისძლიერშინაგანიმპულსსმოიცავს,მაშინმათ(უნა-
რებს)მაღალდონეზეგანვითარებისდიდიშანსიაქვს.

კომპეტენციასა და უნარს შორის განსხვავების საილუსტრა-
ციოდდავუბრუნდეთდაწყებითსკოლაში„კითხვის“სწავლებისმა-
გალითს.ბავშვებისწავლობენრეფერენტების-სიტყვების-ამოც-
ნობას.ისინისწავლობენ,როგორჟღერსესსიტყვები,წინადადე-
ბებშიროგორითანამიმდევრობითააგანლაგებული.ესუკვეკომ-
პეტენციაა. მიჩნეულია,რომდაწყებითი სკოლისდამთავრებისას
მოსწავლეებმა შეიძინეს კითხვის კომპეტენციის საბაზისო უნარი,
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თუმცა,ისინიკიდევგანაგრძობენვარჯიშსკითხვაში.უფროგანვი-
თარებულსაფეხურზეკითხვანაკლებადარისმიჩნეულიკომპეტენ-
ციად,უფრომეტად,ისუნარადითვლება.კითხვისასმოსწავლეები
ყურადღებასამახვილებენიმაზე,რომმეტიინფორმაციამიიღონ
აბზაცებიდანდა მოთხრობებიდან. მაგალითად,როდესაცდაწყე-
ბით სკოლაში მასწავლებლები მოსწავლეებს ხმამაღლა აკითხე-
ბენ,ამითამოწმებენმოსწავლეებისკომპეტენციასსიტყვებისამოც-
ნობისადაწარმოთქმისკუთხით.მაგრამსაშუალოსკოლაშიკითხ-
ვისდროსმასწავლებელიამოწმებს,როგორშეუძლიამოსწავლეს
საკუთარიმნიშვნელობებისაგება.მაღალკლასებშიმოსწავლეებს
სთხოვენ,დაწერონესეიწაკითხულმოთხრობაზედაგადმოსცენ,
თურასნიშნავსესმოთხრობამათთვის.

მნიშვნელობისმისადაგებისადამნიშვნელობისაგებისორიპრო-
ცესი ერთმანეთისგან განცალკევებული არ არის, ერთმანეთს უკავ-
შირდება. მნიშვნელობის ასაგებად, პირველ რიგში, რეფერენტები
უნდაამოვიცნოთდაგავიგოთ,რამნიშვნელობითიხმარებაესრეფე-
რენტებიგზავნილში.ამდენად,მნიშვნელობისმისადაგებისპროცესი
უფროფუნდამენტურია.შემდგომმნიშვნელობისმისადაგებისპრო-
ცესისპროდუქტიგადატანილიამნიშვნელობისაგებისპროცესში.

მედიაგზავნილებთანშეხებისიდეისანალიზი

როდესაც აუდიტორიის იდეას ინვიდივიდუალური თვალთა-
ხედვიდან განვიხილავთ, ყურადღება უნდა გავამახვილოთ რამ-
დენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველ რიგში, უნდა გავაანა-
ლიზოთ,რასნიშნავსმედიაგზავნილთანშეხებადაარისთუარა
შეხებაყურადღებისიდენტური;მეორე:უნდაგავაანალიზოთშეხე-
ბისგამოცდილება,რომგავზარდოთმედიაგზავნილებთანშეხების
მგრძნობელობა განსხვავებული ფსიქოლოგიური მდგომარეობე-
ბისმიმართ.

შეხებადაყურადღება

ყოველდღიურმეტყველებაშიტერმინები„შეხება“და„ყურადღე-
ბისმიქცევა“სინონიმებია,თუმცა,მედიაწიგნიერებასთანმიმართე-
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ბაში,ესორიტერმინიერთმანეთისგანუნდაგანვასხვაოთ.გარდა
ამისა,არსებობსშეხებისსამიტიპი:მედიაგზავნილებთანფიზიკუ-
რი, შემეცნებითიდაფსიქოლოგიურიშეხება. ყურადღება ჩნდება
მაშინ,როდესაცშეხებისსამივეტიპიერთდროულადმოქმედებს.

ფიზიკურიშეხება

ფიზიკური შეხების მთავარი კრიტერიუმიფიზიკურითანდასწ-
რებაა.ადამიანმაუნდაგანიცადოსგზავნილთანრაიმესიახლოვე,
რომშეხებამოხდეს.ფიზიკურიშეხებაგულისხმობს,რომგზავნილი
დაპიროვნებაგარკვეულიპერიოდისგანმავლობაშიერთფიზიკურ
სივრცეს იკავებენ. ამგვარად, სივრცედადროშეხების ბარიერე-
ბადაამიჩნეული.თუჰერიოთახშიშედისდამაგიდაზეჟურნალი
გარეკანისზედამხრიდანდევს,ჰერისფიზიკურიშეხებამხოლოდ
ჟურნალისგარეკანზემოცემულგზავნილთანაქვსდაარაჟურნა-
ლისშიდაგვერდებზეარსებულგზავნილებთანმანამ,სანამჟურ-
ნალსარგადაშლისდამისგვერდებსარგადაფურცლავს.ასევე,
თუჰერიოთახშიარგაივლის,მაგიდაზეჟურნალსვერდაინახავს
დაფიზიკურიშეხებაჟურნალისგარეკანზემოცემულმესიჯთანმას
არექნება.ასევე,თუტელევიზორიშუადღისასსასტუმროოთახშია
ჩართულიადამასპირველსაათზეგამორთავენ,ვინცოთახშიამ
პერიოდისშემდეგშევა,მასტელევიზორითგადმოცემულგზავნი-
ლებთანფიზიკურიშეხებაარექნება.

ფიზიკურისიახლოვემედიაშეხებისაუცილებელი,მაგრამარა-
საკმარისიპირობაა.მეორეაუცილებელიპირობაშემეცნებითიშე-
ხებაა.

შემეცნებითიშეხება

შემეცნებითი გააზრება გულისხმობს ადამიანის მხედველობი-
თიდა სმენითი შეგრძნებების საშუალებით ინფორმაციის მოქცე-
ვასშეგრძნებებისდიაპაზონში,ანსათანადოსენსორულიინფორ-
მაციის მიღების უნარს. ადამიანის გრძნობისორგანოებს აღქმის
ზღვარი აქვს. მაგალითად, ადამიანის მგრძნობელობა დაახლო-
ებით 16 ჰერციდან 20,000 ჰერცამდე ბგერით სიხშირეებს შორის
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მერყეობს,მაგრამბგერებიყველაზეკარგად1,000-დან4,000ჰერ-
ცამდეგვესმის (მეთალინოსი,1996,პლექი,2005). ძაღლისწკმუ-
ტუნი 20,000 ჰერცი ბგერითი სიხშირეადა ამის გამო მისი აღქმა
ადამიანებს არ შეუძლიათ, ვინაიდან ის სცდება ბგერებზე ადამი-
ანისმგრძნობელობისზღვარს.ადამიანებიგარკვეულისიხშირის
სინათლეს აღიქვამენთვალების მეშვეობით, მაგრამ არა ბგერის
საშუალებით,რომელიცსხვასიხშირეზეა.სმენითითუმხედველო-
ბითი სიგნალი, რომელთა აღქმაც ადამიანის გრძნობით ორგა-
ნოებსარშეუძლია,ხელმიუწვდომელიადა,შესაბამისად,ხელუხ-
ლებელია.

შემეცნებითკრიტერიუმსსხვათვისებაცაქვს,რომელიცშეგრ-
ძნებათა დიაპაზონს სცდება. გასათვალისწინებელია, ასევე, აფე-
რენტალური იმპულსაცია/ტვინთან კავშირი. არის შემთხვევები,
როდესაცაფერენტალურიიმპულსაციამიდისტვინამდედატვინი
ახდენსნედლისტიმულისგარდაქმნასისე,რომამპროცესსვერ
ვაცნობიერებთ. სამაგიეროდ, აღვიქვამთ უკვე გარდაქმნილ სტი-
მულს.მაგალითად,როდესაცკინოთეატრშიფილმსვუყურებთ,შე-
ხებაგვაქვსწამში24გამოსახულებასთან.24სტატიკურნახატსერთ
წამშიტვინივერაღიქვამს,სამაგიეროდ„ხედავს“მოძრაობას.რაც
შეეხებაფილმისპროექციას,თითოეულამ24გამოსახულებასშო-
რისარსებობსმოკლედრო,მაგრამთვალისადატვინისურთიერ-
თკავშირი იმდენად სწრაფი არ არის, რომ ეს სიცარიელე გადა-
ამუშაოს.შესაბამისად,ამსიცარიელესვერაღვიქვამთ.პირიქით,
მხოლოდ შეუფერხებელ მოძრაობას ვხედავთ. გამოსახულების
პროექციის სიხშირის წუთში 10 გამოსახულებამდედაყვანის შემ-
თხვევაში,ჩვენიტვინისიცარიელესშეამჩნევდა.

ადამიანის აღქმის მიღმა არსებულ სტიმულებს ქვეცნობიერი
სტიმულებიეწოდება.მსგავსიგზავნილებიფსიქოლოგიურკვალს
არტოვებს,რადგანშეუძლებელიამათიფიზიკურიაღქმა,ე.ი.ადა-
მიანებს ამ სტიმულის მიმღები გრძნობის ორგანო არ გააჩნიათ.
ტვინშიარარისისეთიარხები,რომლებიცმგრძნობიარეიქნებო-
დამათმიმართ.

არსებობსფართოდგავრცელებულიმცდარიმოსაზრება,რომ
მასმედიაქმნის„ქვეცნობიერიკომუნიკაციის“რისკს.ესშეხედულე-
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ბა ეფუძნებატერმინების „ქვეცნობიერი“და „არაცნობიერი“ ერთ-
მანეთშიაღრევას.უნდაგანვასხვაოთესორიტერმინი.ქვეცნობი-
ერიდაარაცნობიერიერთმანეთისაგანგანსხვავდებადაშეხებაზე
განსხვავებულიზეგავლენააქვს.ქვეცნობიერიგულისხმობს,რომ
ადამიანისშეგრძნებისანაღქმისუნარისმიღმარაღაცარსებობს
დაამდენადისხელშეუხებელია.თუმცა,როგორცკიმედიასტიმუ-
ლიგადაკვეთსქვეცნობიერზღვარსდაადამიანიმასშეიგრძნობს/
აღიქვამს,მიიჩნევა,რომამდროსხდებაშეხება.მიუხედავადამი-
სა, არ შეიძლება ითქვას,რომ ყველა შეხება გაცნობიერებულია.
ამას მესამე კრიტერიუმამდე მივყავართ, რასაც ფსიქოლოგიური
შეხებაჰქვია.

ფსიქოლოგიურიშეხება

იმისათვის, რომ ფსიქოლოგიური შეხება მოხდეს, ადამიანის
გონებაშიუნდადარჩესკვალირაღაცელემენტისსახით.ესელე-
მენტიშეიძლებაიყოსგამოსახულება,ბგერა,ემოცია,სქემადასხვ.
ისშეიძლებამხოლოდრამდენიმეწამიშემორჩესჩვენსმეხსიერე-
ბასდაშემდეგწაიშალოსანგრძელვადიანმეხსიერებაშიაღიბეჭ-
დოს.ისგონებაშიგააზრებულადაღწევს,ამიტომმასცენტრალურ
მარშრუტსუწოდებენ.როდესაცადამიანებივერაცნობიერებენან
ვერიაზრებენ,რომშეხებისელემენტებმამათგონებაშიშეაღწია,
ამასპერიფერიულიმარშრუტიეწოდება(ფეთიდაკაჩიოპო,1986).
ამგვარად, ბევრი ელემენტი პოტენციურად აკმაყოფილებს ფსი-
ქოლოგიურიშეხებისკრიტერიუმს.შემდგომისირთულეყველაამ
ელემენტისმნიშვნელობისმქონეჯგუფებადორგანიზებადაიმის
ახსნაა,როგორხდებამათიგადამუშავებაინფორმაციად.

ყურადღება

ყურადღება რომ გაჩნდეს, პირველრიგში, ადამიანი შეხების
ზემოთაღწერილისამივე-ფიზიკური,შემეცნებითიდაფსიქოლო-
გიური - ბარიერისაგან უნდა გათავისუფლდეს. თუმცა, მხოლოდ
ესსამიფაქტორიარარისყურადღებისსაწინდარი;სხვაფაქტო-
რებიცმნიშვნელოვანია.ასეთიფაქტორიამედიაგზავნილისცნო-
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ბიერიგააზრება.როგორცხედავთ,მრავალირამაასაჭირო,რომ
მედიაგზავნილს ყურადღება მივაქციოთ. როდესაც ყურადღებას
ერთმედიაგზავნილსვაქცევთ,ესყურადღებაშეიძლებასწრაფად
გადავიტანოთსხვარამეზე.ყურადღებისფსიქოლოგიის(1998)ავ-
ტორიჰაროლდფაშლერიგანმარტავს,რომმოცემულმომენტში,
ცნობიერებისამაღლებისყოველწამს,მხოლოდმცირესტიმული
ზემოქმედებს ადამიანის გრძნობით ორგანოებზე. გარდა ამისა,
როდესაც ყურადღებას ერთ ფაქტორზე ვამახვილებთ, ჩვენი ყუ-
რადღებაშეიძლებასხვაფაქტორზეცგადავიტანოთ.მისითქმით,
არისპერიოდი,როდესაც„ყურადღებამიმართულიაანმიტაცებუ-
ლიანებაყოფლობითიარჩევანისგარეშე,ანძლიერისურვილების
საწინააღმდეგოდ“ (გვ.3).ამდენად,იმმომენტში,როდესაცმეზო-
ბელსვესაუბრებით,ჩვენიყურადღებაშეიძლებამიიპყროსხმამან
გამოსახულებამ,რომელიცუცებგამოჩნდებაჩვენი კომპიუტერის
ეკრანზედაყურადღებათანამოსაუბრიდანეკრანზეგადაგვაქვს.

შეხებისმდგომარეობა

ჯერჯერობითგანვასხვავეთავტომატურიდამუშავებადა კონ-
კრეტულიმედიაგზავნილისთვისყურადღებისმიქცევა.ესშეხების
ორ მდგომარეობას გულისხმობს. მაგრამ ასეთი მდგომარეობა
ოთხია: ავტომატური, ყურადღების კონცენტრაციის, გადატანითი
დათვითრეფლექსიური.აუდიტორიისათვისთითოეულიესმდგო-
მარეობათვისებრივადგანსხვავებულიგამოცდილებაა.გზავნილ-
თანმიმართებაშითვისებრივიგანსხვავებაიქმნებაერთიმდგომა-
რეობიდანმეორეშიგადასვლით.

ავტომატურიმდგომარეობა

შეხებისავტომატურმდგომარეობაშიადამიანებსგზავნილები
არ აქვთ გაცნობიერებული. ე.ი. მათი გონება იმყოფება ავტოპი-
ლოტისრეჟიმში მანამ, სანამ ისინი გაცნობიერებულადდა გულ-
დასმითშეარჩევენგზავნილებს;არარსებობსგზავნილებისძიების
გააზრებულიმიზანიანსტრატეგია,თუმცა,მათიშერჩევაავტომა-
ტურად,ძალისხმევისგარეშეგრძელდება,სანამგარკვეულიგზავ-
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ნილისელემენტიადამიანისსტანდარტულეკრანსარგაარღვევს
დამისყურადღებასარმიიპყრობს.

ავტომატური დამუშავების მდგომარეობის დროს გზავნილის
ელემენტები ფიზიკურად აღიქმება, თუმცა, მათი გადამუშავება
გაუცნობიერებლად ხდება. შეხების ეს მდგომარეობა ადამიანის
გრძნობითიაღქმისზღვარსსცდება,ცნობიერიაღქმისფარგლებ-
შია.ადამიანიშემეცნებითპროცესშიმანამიმყოფება,სანამშეხება
არ შეჩერდება, ან ადამიანი არ გადავა შეხების სხვა მდგომარე-
ობაში,ანსანამმედიაგზავნილიადამიანისფიზიკურიდაშემეცნე-
ბითიაღქმისუნარსარგასცდება.

გარე დამკვირვებლებისათვის ავტომატურ მდგომარეობაში
მყოფიადამიანიშეიძლებააქტიურიჩანდეს,თუმცა,არფიქრობ-
დეს,რას აკეთებს. ავტომატურმდგომარეობაში მყოფი ადამიანი
შეიძლება ათვალიერებდეს ვებგვერდებს, მაგრამ ამ გვერდებზე
მოცემულგზავნილებს ყურადღებას არ აქცევდეს.როდესაცდამ-
კვირვებლისთვალში ადამიანი ვებგვერდზე აქტიურად ეძებს ინ-
ფორმაციას, სინამდვილეში შეიძლება გაუაზრებლად აჭერდეს
ხელს ღილაკს და სხვა საკითხზე ფიქრობდეს. მაშინაც კი, რო-
დესაც „ხედავთ“ შეხების ქცევას, აუცილებლად არ იგულისხმება,
რომ ქცევაში, გადაწყვეტილებების მიღებაში ადამიანის გონებაა
ჩართული.პირიქით,შეიძლებასწორედამდროსადამიანიგადა-
წყვეტილებებსავტომატურადიღებდეს.

მედიასაშუალებებისუმრავლესობასთანშეხებასწორედავტო-
მატურმდგომარეობაშიხდება.ადამიანებივერაცნობიერებენშე-
ხებისპროცესს,ანშეკითხვისასვერიხსენებენგამოცდილებისბევრ
დეტალს. ეს განსაკუთრებით მაშინ ხდება, როდესაც ადამიანები
ერთროულადრამდენიმედავალებასასრულებენ.ზოგიშეიძლება
უსმენდესმუსიკას,ათვალიერებდესინტერნეტგვერდებსდატელე-
ფონზე ესაუბრებოდეს მეგობარს; იმდროს,როდესაც ადამიანის
ყურადღებასატელეფონოსაუბარზეაკონცენტრირებული,ისმუსი-
კასდაინტერნეტსავტომატურადეხება.თუყურადღებასუცებინ-
ტერნეტზეგადაიტანს,ისავტომატურადსაუბრობსტელეფონზედა
უკვეაღარაქცევსყურადღებას,თურასეუბნებამეგობარი.
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ყურადღებისკონცენტრაციისმდგომარეობა

ყურადღების კონცენტრაციის მდგომარეობა ნიშნავს, რომ
ადამიანებსგაცნობიერებულიაქვთგზავნილებიდააქტიურადურ-
თიერთქმედებენგზავნილისელემენტებთან.ესარნიშნავსკონცენ-
ტრირებისმაღალდონეს,თუმცა,არცესააგამორიცხული.მთავა-
რიაშეხებისდროსგზავნილებისგაცნობიერება.

ყურადღებამრავალგვარიარსებობს-იმისმიხედვით,ადამი-
ანის გონებრივირესურსისრა მოცულობა ეთმობა შეხებას. სულ
მცირე, ადამიანი უნდა აცნობიერებდეს გზავნილს და გაცნობი-
ერებულადადევნებდესმასთვალს.თუმცა,კონცენტრირება,გარ-
კვეულწილად, მოქნილობაცაა. კონცენტრირებაში მოქნილობის
წილიშეიძლებამერყეობდესნაწილობრივიდამუშავებიდანფარ-
თოდამუშავებამდე,რაცდამოკიდებულიაგანხილულიელემენტე-
ბისრაოდენობასადაანალიზისსიღრმეზე.

გადატანითიშეხებისმდგომარეობა

როდესაცადამიანებისყურადღებაკონცენტრირებულია,ისინი
ისე ძლიერ ერთვებიან გზავნილში, რომ კარგავენ გზავნილისგან
განცალკევებულობის შეგრძნებას და გადატანითი შეხების მდგო-
მარეობაშიგადადიან.გადატანითიშეხებისმდგომარეობაშიაუდი-
ტორიაკარგავსგზავნილისაგანგანცალკევებულობისაღქმას, ე.ი.
ადამიანი მთლიანად მოცულია გზავნილით და კარგავს კავშირს
საკუთარ სოციალურ გარემოსთან. მაგალითად, კინოთეატრში
ფილმის ყურებისას ადამიანი შესაძლებელია ისე ჩაერთოს ფილ-
მისსიუჟეტში,რომესჩართულობაგრძნობებზეაისახოს-ისეთივე
ძლიერიემოციებიგანიცადოს,როგორსაცპერსონაჟებიგანიცდიან.
ადამიანიკარგავსიმისშეგრძნებას,რომკინოთეატრშიიმყოფება.
იმდენად კონცენტრირებულია, რომ რეალურ სამყაროს სწყდება,
კარგავსკავშირსრეალურდროსთანდამისთვისდროისევეგადის,
როგორცპერსონაჟებისათვის.იგითხრობითდროშიიმყოფება.ამ-
გვარიმდგომარეობადამახასიათებელიავიდეოდაკომპიუტერული
თამაშებისთვის.

გადატანითიშეხებისმდგომარეობაარწარმოადგენსყურადღე-
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ბისკონცენტრაციისმდგომარეობისზედაზღვარს.პირიქით,ესორი
მდგომარეობა ერთმანეთისაგან თვისებრივად განსხვავებულია.
მაშინ, როდესაც გადატანითი შეხების მდგომარეობის დროს ყუ-
რადღებასდიდიმნიშვნელობაენიჭება,სინამდვილეში,ყურადღება
ძალიანშეზღუდულია,ანუადამიანსვიწროთვალთახედვააქვს;მე-
დიაგზავნილზეიმგვარადახდენსფოკუსირებას,რომბარიერიიშ-
ლებაადამიანსადაგზავნილსშორის.ამმოსაზრებით,გადატანითი
შეხებისმდგომარეობასაპირისპიროაავტომატურიმდგომარეობი-
სა, სადაც ადამიანები მედიის „სოციალურ სამყაროში“ რჩებიან,
მაგრამ მედიაგზავნილებს არ აცნობიერებენ. გადატანითი შეხების
მდგომარეობისდროსადამიანებიითავისებენმედიაგზავნილებსდა
კარგავენკავშირსსაკუთარსოციალურსამყაროსთან.

თვითრეფლექსია

თვითრეფლექსიისმდგომარეობისდროსადამიანებიამუშავე-
ბენდაკარგადაცნობიერებენგზავნილს.ისინითითქოსსაკუთარ
მხრებზე სხედან და აკვირდებიან გზავნილის განცდის შედეგად
მიღებულ რეაქციებს. ეს ყველაზე მაღალი დონის ცნობიერებაა.
ამდროსადამიანიაცნობიერებსმედიაგზავნილს,საკუთარსოცი-
ალურ გარემოსდა საკუთარ ადგილს სოციალურ სამყაროში მე-
დიაგზავნილისდამუშავებისას.თვითრეფლექსიურიშეხებისმდგო-
მარეობის დროს მაყურებელი აკონტროლებს აღქმას. ის სვამს
კითხვას:რატომმაქვსშეხებაამგზავნილთან?რასმივიღებამშე-
ხებისგანდარატომ?რატომვახდენმნიშვნელობისამგვარინტერ-
პრეტაციას?აქარამხოლოდანალიზი,არამედმეტაანალიზიცაა.

თვითრეფლექსიური და გადატანითი შეხების მდგომარეობე-
ბიმეტადგანსხვავებულია,იმისმიუხედავად,რომესორიმდგო-
მარეობა შესაძლებელია იდენტურად მოგვეჩვენოს, რადგან მათ
აუდიტორიის მაღალი ჩართულობა ახასიათებს. გადატანითი შე-
ხებისმდგომარეობისდროსადამიანებიჩართულიარიანემოცი-
ურადდაკარგავენსაკუთართავსმოქმედებისას.ამისსაპირისპი-
როდ,თვითრეფლექსიისმდგომარეობაშიადამიანებიჩართულები
არიანშემეცნებითადდაკარგადაქვთგაცნობიერებულისაკუთარი
თავი,როდესაცგზავნილებსანალიტიკურადამუშავებენ.
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მედიაწიგნიერებისმიდგომა

აღნიშნულ თავში წარმოდგენილი იდეები შესაძლებელია
გამოყენებულიქნასმედიაწიგნიერებისუნარისგასავითარებლად.
სხვაგვარადრომვთქვათ,მედიაწიგნიერებისუნარისდახმარებით
ადამიანმაუნდაშეძლოსგზავნილისგაფილტვრა,მნიშვნელობის
მისადაგებადა მნიშვნელობის აგება.დაიმახსოვრეთ,თქვენი მე-
დიაწიგნიერების უნარის ზრდა კონკრეტული ამოცანების შესრუ-
ლებას გულისხმობს, კერძოდ, გულისხმობს გონებრივი პროცე-
სებისკოდირებისკონტროლსისე,რომ,როდესაცესგონებრივი
პროცესები ავტომატურად მიმდინარეობს, ისინითქვენს საჭირო-
ებებსუნდაემსახურებოდესდაარა-მასმედიისანრეკლამისდამ-
კვეთისსაჭიროებებს.

რაც შეეხება გაფილტვრის პროცესს, პერიოდულად უნდა შე-
ამოწმოთ მედიაშეხებასთან დაკავშირებული თქვენი ჩვევები და
საკუთართავსჰკითხოთ,რატომუთმობთდროსამათუიმკონკ-
რეტულმედიასდამესიჯებს, ხოლოსხვებსუგულებელყოფთ.თუ
კარგადდასაბუთებული მოსაზრება გაქვთთქვენი ჩვევების შესა-
ხებ,მაშინ,შესაძლებელია,რომმიზნისმიღწევაშიგაფილტვრადა-
გეხმაროთ.მაგრამთუზოგიერთიჩვევაგაფიქრებთ,მაშინდროა,
შეცვალოთესჩვევები;გამოიკვლიოთ,როგორდაკმაყოფილდება
თქვენიმოთხოვნებიგანსხვავებულმედიასთანდაგანსხვავებული
ტიპისგზავნილებთანშეხებისდროს.

რაცშეეხებამნიშვნელობისმისადაგებას,პერიოდულადუნდა
გადაამოწმოთდამახსოვრებულიმნიშვნელობები.შესაძლებელია,
რამდენიმემნიშვნელობაე.წ.ექსპერტების(როგორებიცარიანახა-
ლიამბებისწამყვანი,გავლენიანიპოლიტიკურიმიმომხილველი,
კრიტიკოსი-კულტუროლოგი და სხვ.) აზრების უბრალოდ დამახ-
სოვრებისგზითშეიქმენით.შესაძლებელია,რომმათიშეხედულე-
ბა მოძველდა ან მცდარად ჩაითვალა და, შესაბამისად, თქვენც
მცდარაზრსიზიარებთ.შესაძლებელია,ექპერტთაშეხედულებაარ
დაგიმახსოვრებიათდაშექმენითსაკუთარიმოსაზრება,რომელიც
თქვენს პირად შეხედულებებსადა გამოცდილებას უკეთ შეესაბა-
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მება.შესაძლებელია,თქვენმიერდამახსოვრებულიმნიშვნელო-
ბებისდიდიუმრავლესობამოძველებულელემენტებსშეიცავდეს,
წინააღმდეგობაშიმოდიოდესიმასთან,რასაცდღესფიქრობთ.თუ
ამას არდაადგენთდა მცდარ ინფორმაციასთქვენი „გონებრივი
ლექსიკონიდან“არწაშლით,ავტომატურადგანაგრძობთამმნიშ-
ვნელობებისგამოყენებას,რამაც,შესაძლებელია,თქვენსმიზნებს
დაგაშოროთ.

რაც შეეხება მნიშვნელობის აგებას, ის სფეროები უნდა გან-
საზღვროთ, რომლებშიც მიღებული გადაწყვეტილებები ყველაზე
მნიშვნელოვანიათქვენთვის. ჰკითხეთსაკუთართავს, უბრალოდ
იღებთ ინფორმაციას,თუ გარდაქმნით მასთქვენს საჭიროებებსა
დამიზნებზემოსარგებად.რაცუფრომეტსმუშაობთინფორმაციის
- როგორც ნედლი მასალის - გარდაქმნაზე, მით უფრო ხშირად
აგებთსაკუთარმნიშვნელობებს.თუმედიაგზავნილებისაგანზედა-
პირულმნიშვნელობას მივიღებთდა საკუთარმნიშვნელობას არ
შევქმნით, ამ შემთხვევაში, უარყოფითი შედეგების საფრთხის წი-
ნაშევიმყოფებით.ზოგიერთიესშედეგიუნიშვნელოა,თუმცა,ზოგი
მეტადღრმაადაშეუძლიაშეცვალოსჩვენიშეხედულებარეალო-
ბაზე,სიმართლესადასაკუთართავზე.პრობლემისუგულებელყო-
ფაუარესია,რადგანგზავნილებიაგრესიულადდაიპყრობსჩვენს
ქვეცნობიერს და ჩამოაყალიბებს ჩვენს ძირეულღირებულებებს,
ჩვენსაზროვნებას.

მედიაგზავნილებისმნიშვნელობაყოველთვისისეთიარარის,
როგორიცესზედაპირულადჩანს.პირიქით,ყოველთვისარსებობს
მნიშვნელობის რამდენიმე შრე. რაც უფრო მეტი იცი გზავნილში
მნიშვნელობებისშრეებისშესახებ,მითუფრომეტადგააკონტრო-
ლებ კონკრეტულ მნიშვნელობასთან დაკავშირებულ არჩევანს.
გზავნილებთანმუდმივიშეხებაგავლენასახდენსსამყაროსადასა-
კუთარითავისაღქმაზე.იგიგავლენასახდენსჩვენსშეხედულებებ-
ზედანაშაულის,განათლების,რელიგიის,ოჯახისადა,ზოგადად,
სამყაროსშესახებ.

ზოგიერთი ადამიანი უკეთესად ამუშავებს ინფორმაციას და,
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სხვებთან შედარებით, მეტად მედიაწიგნიერია. წიგნიერება ჩვენი
პირადილოკუსიდან იწყება. ზოგიერთ ჩვენგანს არ გააჩნია არც
ცხოვრებისეული გეგმა და არც მედიაშეხების გეგმა. ამგვარად,
მედიას ნებას ვრთავთ, ჩვენი სრული პროგრამირება მოახდი-
ნოს. უნდა გავაცნობიეროთ საკუთარი მიზნები და საჭიროებები,
შემდეგ კი დავძაბოთ ენერგია ჩვენი მნიშვნელობების გასაკონ-
ტროლებლად. ამასთან, გეგმების განსახორციელებლად ინსტ-
რუმენტები გვესაჭიროება. ეს ინსტრუმენტებია კომპეტენციებიდა
უნარები. კომპტენციებს ადამიანები მედიასთან ურთიერთობის-
თვის და გზავნილებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის
იძენენ, როგორც წესი, ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე; შემდეგ კი
მათიგამოყენებაავტომატურადხდება.კომპეტენციებიცალსახაა,
ე.ი.ადამიანებსანშეუძლიათრამისკეთება,ანარა.მაგალითად,
ადამიანებსშეუძლიათსიტყვისდამისიმნიშვნელობისამოცნობა,
ასევე, შეუძლიათ, ახალი სიტყვის მნიშვნელობა უკვე დამახსოვ-
რებულ მნიშვნელობას შეუსაბამონ; ან ამ ყველაფრის კომპეტენ-
ციაარგააჩნიათ.კომპეტენციებისქონაადამიანსმედიაწიგნიერს
არხდის,მაგრამმათიარქონახელსუშლის,გახდესმედიაწიგნი-
ერი.კომპეტენციებისნაკლებობაადამიანსხელსუშლის,მიიღოს
კონკრეტულიინფორმაცია.მაგალითად,ადამიანებს,რომელთაც
არ აქვთ კითხვის ძირითადი კომპეტენცია, ვერ ექნებათ წვდომა
ბეჭდვითმასალაზე.ესდიდადშეზღუდავსმათცოდნისსტრუქტუ-
რებისშექმნისთვის. ეს, ასევე, ჩაახშობსშინაგანიმპულსსპირად
ლოკუსში.კითხვისუცოდინარადამიანებსარმოუნდებათბეჭდვით
ინფორმაციასთანშეხება.

მედიაწიგნიერება უფრო მეტად უნარების გაუმჯობესებაზეა
ორიენტირებული, ვიდრე კომპეტენციების შეძენაზე. მიუხედავად
იმისა,რომკომპეტენციებიშედარებითმაღალია,აშშ-სმოზარდი
მოსახლეობის 14,5%-მა არ იცის კითხვა ფუნქციურ დონეზე (გა-
ნათლების სტატისტიკის ეროვნული ცენტრი, 2003). ეს მაღალი
პროცენტული მაჩვენებელია, განათლების სისტემის კრახი,რად-
გან შვიდიდან მხოლოდ ერთს უვითარდება კითხვის ძირითადი
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კომპეტენცია.ესადამიანებიმედიასნაკლებადეცნობიან.ამიტომ,
მნიშვნელოვანია, წიგნიერების მეტი მომხრე გვყავდეს, რათა ეს
პროცენტიშემცირდეს.კიდევუფროდამაფიქრებელიამოზარდთა
85,5%,რომელიცბაზისურკომპეტენციებსფლობს,თუმცა,განუვი-
თარებელიაქვსმედიაწიგნიერებისათვისსაჭიროუნარები. მედი-
აწიგნიერებისუნარებისწორედისინსტრუმენტებია,რომლებითაც
ჩვენიცოდნისსტრუქტურებსვაგებთ.უნარებისგანვითარებადიდ
როლსთამაშობსიმაში,რომსაშუალოდმედიაწიგნიერიადამიანი
მაღალიმედიაწიგნიერებისმქონეადამიანადგარდაიქმნას.სუსტი
უნარებისმქონეადამიანებივერშეძლებენშემხვედრიინფორმა-
ციისსრულყოფილდამუშავებას.შესაძლებელია,მათუგულებელ-
ყონკარგიინფორმაციადაარაზუსტიანარასწორიინფორმაცია
გაამყარონ,რადგან არ შეუძლიათგანსხვავებისდანახვადა, შე-
საბამისად,კარგარჩევანსვერაკეთებენ.ისინიარასწორადგადა-
ამუშავებენ ინფორმაციას და შექმნიან ცოდნის სუსტ და მცდარ
სტრუქტურებს.უარესშემთხვევაში,სუსტიუნარებისმქონეადამი-
ანებითავსარიდებენინფორმაციაზეფიქრსდაპასიურებიარიან.
ინფორმაციის აქტიურიმიმწოდებლები -რეკლამის შემქმნელები
დახელოვნებისმუშაკები-თავადშექმნიანამადამიანებისცოდნის
სტრუქტურებს, გააკონტროლებენ მათ წარმოდგენებს სამყაროს
შესახებ,შეცვლიანმათშეხედულებებსადადამოკიდებულებებს.

უნარებიდაკომპეტენციებიციკლურადმუშაობს.ინფორმაციის
დამუშავების პროცესში, ზოგჯერ ზოგიერთი უნარი და კომპეტენ-
ცია, შესაძლებელია, დანარჩენებზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს.
მაგალითად, გაფილტვრის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანია
ანალიზისადაშეფასებისუნარები.მნიშვნელობისშესაბამისობის
დადგენისასმეტადმნიშვნელოვანიაკომპეტენციები.ხოლომნიშ-
ვნელობისაგებისპროცესთანმიმართებაში,ყველაზემნიშვნელო-
ვანი დაჯგუფების, ინდუქციის, დედუქციის, სინთეზისა და განზო-
გადებისუნარებია.განსხვავებულიტიპისადასირთულისგზავნი-
ლებსსხვადასხვადონისუნარებიდაკომპეტენციებისჭირდება.
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თავი 5

რატომმივიჩნევთბავშვებსგანსაკუთრებულაუდიტორიად?

მასმედიასთან კავშირის თვალსაზრისით, ბავშვებს განსაკუთ-
რებულჯგუფადორი მიზეზის გამო მივიჩნევთ. პირველი მიზეზია
ის,რომბავშვებსგანსჯისშემეცნებითი,ემოციურიდამორალური
უნარი კარგად არ აქვთ განვითარებული და მანუპულაციისაგან
თავსვერიცავენ.მეორემიზეზიაის,რომმედიაგზავნილებისდა-
მუშავებისათვისსაჭიროპრაქტიკულიგამოცდილებაბავშვებსარ
გააჩნიათ. პრაქტიკული გამოცდილება კი ადამიანებს ეხმარება,
განსაზღვრონ,როდისმიჰყავსმედიაგზავნილებსისინიარასწორი
მიმართულებით. უფრო დეტალურად მიმოვიხილოთ თითოეული
მიზეზი.

მოწიფულობა

ჩვენი უნარები ჩვილობიდან მოზარდობამდე ვითარდება. ეს
ნათლად ჩანს ჩვენს ფიზიკურ შესაძლებლობებში. ჩვილობიდან
მოწიფულობამდე ვვითარდებით, უფრო სწრაფად დავრბივართ,
უფრომაღლავხტებითდაუფრომძიმესაგნებისაწევაშეგვიძლია.

ფიზიკურ განვითარებასთან ერთად, შემეცნებითი განვითარე-
ბაცგვჭირდება.მცირეასაკშიჩვენიგონებაიმდენადგანვითარებუ-
ლიარარის,რომაბსტრაქტულიაზრებიგაიგოს,რაც,მაგალითად,
მათემატიკურიაზროვნებისთვისარისსაჭირო.მარტივიამოცანის
(ოთხის ხუთზე გამრავლება) ამოხსნა ძალიან რთულია 4 წლის
ასაკში,თუმცა,მეტადმარტივიარამდენიმეწლისშემდეგ.ჩვენირ-
გვლივუფრომეტიმოვლენისაღსაქმელადემოციური(გოულმანი,
1995)დამორალურიგანვითარებაგვჭირდება(კოლბერგი,1981).
როდესაც შემეცნებით, ემოციურდა მორალურსფეროებში მოწი-
ფულობისმაღალდონესვაღწევთ,მედიაგზავნილებშიუფრომეტი
ელემენტისაღქმადამათისიღრმისეულიგაგებაშეგვიძლია.

მოწიფულობაშეიძლებაწარმოვიდინოთრამდენიმეკარისსა-
ხით,რომლებიცმედიაწიგნიერებისგანვითარებისგზაზეგვხვდება.
შემდეგკარშიშესვლამდეუნდადავიცადოთ,სანამმზადარვიქნე-
ბით.არსებობსშემეცნებითი,ემოციურიდამორალურიკარი.ბავშ-
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ვობაშიმათყოველწლიურადვხვდებით.ესთუისკარიგვაფერხებს
მედიაწიგნიერების ადრეულ ეტაპებზე. მაგალითდ, ადამიანების
უმრავლესობა3-5წლისასაკამდეკითხვისუნარსვერავითარებს.
მათიგონებაარარისიმდენადმოწიფული,რომკითხვისსწავლა
შეძლონ.გამაღიზიანებელია,როდესაცცდილობთ,კითხვა2წლის
ბავშვსასწავლოთ.მნიშვნელობაარაქვს,რამდენადგულმოდგინე
მასწავლებელიხართ,ანროგორცდილობსბავშვი.ისმაინცვერ
ისწავლის,რადგანმისიგონებადავალებისშესასრულებლადმზად
არარის.როდესაც,ასაკთანერთად,ბავშვისგონებამომწიფდება,
მხოლოდმაშინაქვსშედეგიკითხვისსწავლებას.

ახლაუფროდაწვრილებითგანვიხილოთ,როგორხდებაადა-
მიანისშემეცნებითი,ემოციურიდამორალურიგანვითარება.

შემეცნებითიგანვითარება

შვეიცარიელიფსიქოლოგი-ჟანპიაჟეგავლენიანიმოაზროვ-
ნეიყო.ისბავშვისკოგნიტურიგანვითარებისსაკითხსსწავლობდა
დაწლებისგანმავლობაშიატარებდაკვლევას.კვლევისშედეგად,
პიაჟემდაადგინა,რომდაბადებიდან12წლამდებავშვისგონება
მწიფდებადა ამდროის განმავლობაშირამდენიმე გამოკვეთილ
სტადიას გადის (პ.კ. სმიტი და ქაუი, 1988). 2 წლამდე ბავშვები
სენსომოტორულსტადიაზე იმყოფებიან, ხოლო2-დან7 წლამდე
პრეოპერაციულსტადიაზეგადადიან.ამისშემდეგისინიგაივლიან
კონკრეტულოპერაციულსტადიასდა12 წლისთვისფორმალურ
ოპერაციულსტადიასმიაღწევენ.სწორედამდროსხდებამათიშე-
მეცნებითიმომწიფება.თითოეულახალსტადიაზებავშვებსშეუძ-
ლიათ,ახალიშემეცნებითიდავალებებიშეასრულონ.მაგალითად
კონკრეტულოპერაციულსტადიაზე(7-12წლამდეასაკი)ბავშვებს
საგნების დაჯგუფება შეუძლიათ. თქვენი მცდელობა უშედეგო იქ-
ნება,თუმოინდომებთ,ესუნარი3წლისასაკისბავშვსგანუვითა-
როთ. კონსერვაცია ბავშვობაში განვითარებული მეორე უნარია.
ის ბავშვს საშუალებას აძლევს, გააანალიზოს,რომ საგნის კონკ-
რეტულითვისებები(მახასიათებლები)მუდმივია,მისიგარეგნული
ტრანსფორმირების მიუხედავად (პულასკი, 1980). მაგალითად,
ბავშვებსსთხოვეთ,თიხისაგანერთიდაიმავეზომისორიბურთი
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გააკეთონ. შემდეგ ერთი ბურთისგან გამოაძერწვინეთ გრძელი,
გველისმსგავსივიწროფორმისთიხისნაჭერიდაჰკითხეთ,რომე-
ლიაუფროდიდი.პატარაბავშვებსგველიბურთზედიდიჰგონიათ,
რადგანგველიუფროგრძელია.ბავშვივერიგებს,რომორივეშემ-
თხვევაშითიხისტოლირაოდენობაგამოიყენეს,მაგრამნამუშევ-
რებსსხვადასხვაფორმააქვს.7წლისასაკისბავშვსამისგაგება
უკვეშეუძლია.

ბავშვებიტელევიზორისეკრანსყურადღებას6თვიდანაქცევენ
(ჰოლენ ბეკიდა სლები, 1979). 3 წლის ასაკისთვის ბევრ ბავშვს
ტელევიზორისყურების ერთსაათიანი ანორსაათიანი სქემა აქვს
განვითარებული(ჰასტონიდასხვები,1983).სქემაკვლევითიბუნე-
ბისაა.ბავშვებიტელეგადაცემებშიეძებენამბებს,რომლებიცმოძ-
რაობით, ფერით, მუსიკით, ხმის ეფექტებით ან უჩვეულო ხმებით
გამოირჩევა.ისინიეძებენმოქმედებასდაარა-დიალოგს.ისინი
ვერიგებენ,რომამბებსსიუჟეტიაქვთ,პერსონაჟებსკი-მოტივი,
რომელიცგავლენასახდენსმათმოქმედებაზე;რომპერსონაჟები
სიუჟეტისმიხედვითიცვლებიან(ვარტელა,1981).ამისმიზეზიაის,
რომმცირეასაკისბავშვებსრთულინარატივებისაღქმაარშეუძ-
ლიათ. სანამ ისინი უფრომეტს არისწავლიან ნარატივის პროგ-
რესიისპრინციპებისშესახებ,მათთვისრთულიიქნებაამბებიდან
აზრისგამოტანაერთანორწუთზემეტიპერიოდისგანმავლობაში
(მედოუქროფტი&რივზი,1989).

4 წლისათვის ბავშვები ნაკლებად იკვლევენ და მეტ დროს
ძებნასუთმობენ.4წლისასაკშიბავშვებიფიქრობენ,რაუნდამო-
ძებნონ; მათი ყურადღება შემთხვევით აღარ ინაცვლებს მედიაში
გაშუქებული ერთი მოქმედებიდან მეორეზე. ბაღის ასაკში მათ
ყურადღებას იპყრობს უწყვეტი სიუჟეტური ხაზი. შოუში ყველაზე
მნიშვნელოვნის აღმოჩენისდროს ისინი ყურადღებას ამახვილე-
ბენფორმალურმახასიათებლებზე;მაგალითად,როდესაცკადრს
მოსდევსსიცილი,ისინიხვდებიან,რომპროგრამაკომედიურიში-
ნაარსისაა.

4 წლისათვის ბავშვები ცდილობენ, რეკლამა და პროგრამე-
ბიგანასხვაონ.პირველადესუძნელდებათ,მაგრამ,შემეცნებითი
უნარების განვითარებასთან ერთად, ისინი გადაცემებს ერთმანე-
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თისგანმიჯნავენ.ბავშვებიცდისადაშეცდომისგზითსწავლობენ.
ამ დროს დაბნეულები არიან და, განსხვავებს რომ აღმოაჩენენ,
საკუთარმიგნებას შემეცნებითიან ემოციურირეპლიკებითგამო-
ხატავენ.მეტიპრაქტიკით,ისინირეკლამასადაპროგრამასშორის
განსხვავებისპოვნაშიიწაფებიან.

ბავშვებმა ასევე უნდა ისწავლონ, რომ რეკლამები ფასიანი
გზავნილებიადა გამიზნულია იმისთვის,რომ მშობლებსრეკლა-
მაშინანახისყიდვასთხოვონ.5-დან7წლამდეასაკისბავშვების
მხოლოდ 10%-მა პროცენტმა იცის რეკლამების შემოსავლებზე
ორიენტირებულიბუნებისშესახებ;55%-მაარაფერიიცისრეკლა-
მის კომერციულ ბუნებაზე და სჯერა, რომ რეკლამები მხოლოდ
გასართობისაშუალებაა.მაგ.უილსონმადავაისმა (1992)დაად-
გინეს,რომ7-11წლისბავშვები,4-6წლისბავშვებთანშედარებით,
უკეთიგებენმულტიპლიკაციურიპროგრამისდროსნაჩვენებირეკ-
ლამისმიზნებს,იმისმიუხედავად,რეკლამისპერსონაჟიჰგავსთუ
არამულტიპლიკაციურიფილმისგმირს.

ინფორმაცია პროგრამის შეწყვეტისა და რეკლამის ჩვენების
შესახებ 7 წლამდე ასაკის ბავშვებს არაფერს ეუბნება, ვინაიდან
მათსრულადარესმითრეკლამისარსი.როდესაცრეკლამისშე-
სახებ ინფრმაცია აუდიო და ვიდეოსახით ვრცელდება, ბავშვები
მასუკეთაღიქვამენ. ხოლო,როდესაცინფორმაციაბავშვისთვის
გასაგებენაზეამოცემული,შესანიშნავადიგებენმას.მეორეანმე-
სამეკლასელბავშვებსთავისუფლადშეუძლიათპროგრამებსადა
რეკლამებს შორის განსხვავების დანახვა. კოგნიტური უნარების,
გამოცდილებისა და კრიტიკული სააზროვნო უნარების ხარჯზე,
მოსწავლეებს შეუძლიათრეკლამის მიზნის გაგებადარეკლამის
განსხვავებაპროგრამულიშინაარსისაგან.

როდესაც ბავშვები რეკლამის მიზანს იგებენ, სწორედ მაშინ
ივითარებენრეკლამებისკრიტიკულადშეფასებისუნარს.მეოთხე
კლასის მოსწავლეებს განვითარებული აქვთ რეკლამის მიმართ
კრიტიკულიდა სკეპტიკური დამოკიდებულება. ისინი ცინიკურად
უყურებენ რეკლამების სანდოობას და ფიქრობენ, რომ რეკლა-
მისავტორებმაისინიმოატყუეს,რადგანისპროდუქტიაყიდინეს,
რომელიცარციმდენადსასურველია,როგორცრეკლამებშიჩანს.
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თუმცა, მათ სკეპტიციზმს მათი გამოცდილება განსაზღვრავს. მა-
გალითად, ბავშვები სკეპტიკურები არიან ნაცნობი სათამაშოების
რეკლამებთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ, მათ აქვთ ცხოვრე-
ბისეულიგამოცდილებადაიციან,რომსათამაშოებისრეკლამები
გაზვიადებულ ინფორმაციას შეიცავს. თუმცა, ბავშვები ნაკლებად
სკეპტიკურები არიან სამედიცინო და საკვებთან დაკავშირებული
პროდუქციის მიმართ; მათ ნაკლები ტექნიკური ცოდნა აქვთ ამ
პროდუქტებთანდაკავშირებითდა,შესაბამისად,სკეპტიციზმისათ-
ვისნაკლებსაფუძველსხედავენ.

8-დან10წლამდეასაკისთვისბავშვებისუმრავლესობაკარგად
იგებსბელეტრისტულსიუჟეტს. მათკარგადესმით,რაგავლენას
ახდენსპერსონაჟისმოტივისიუჟეტზე,როგორიცვლებაპერსონა-
ჟი,მისთავსდატრიალებულიამბებისშედეგად.ამასაკისბავშვები
პერსონაჟებსმხოლოდგარეგნობითარაფასებენ,შეფასებაშიპი-
როვნულთვისებებსდიდიმნიშვნელობაენიჭება.10-დან12წლამ-
დე ასაკის ბავშვებს ჩანასახოვანი წარმოდგენა აქვთ იმაზე, რომ
ტელევიზიამჭიდროკავშირშიაეკონომიკასთან.ისინიაცნობიერე-
ბენ,რომმედიაგზავნილებიბიზნესისდაკვეთითიქმნება,შემოსავ-
ლებისგაზრდისმიზნით.

ემოციურიგანვითარება

მედიაგზავნილებიემოციასყველაასაკისადამიანშიაღძრავს.
ემოციებს სიტყვების კითხვასავით ვერ ვსწავლობთ. ემოციები
ჩვენსტვინთანაადაკავშირებული (გოულმანი, 1995). ჩვენი კულ-
ტურისმიუხედავად,საკუთართავსადასხვებშიყველასშეგვიძლია
ამოვიცნოთბრაზის,სევდის,შიშის,ტკბობის,სიყვარულის,გაკვირ-
ვების,ზიზღისადასირცხვილისემოციები.

ემოციური წიგნიერება ვითარდება ემოციებისგან მიღებული
გამოცდილებისადა მედიასთანინტერაქციის შედეგად,როდესაც
საკუთარ გრძნობებს ვაკვირდებით. იმ დროისათვის, როცა უკვე
დიდემოციურგამოცდილებასვიძენთ,შეგვიძლია,ემოციებიგან-
ვასხვაოთ.მაგალითად,ვიცით,რაარისბრაზი,რადგანისერთ-ერ-
თისაბაზისოემოციაა.თუმცა,საჭიროაგვქონდესგამოცდილება,
რათა ერთმანეთისგან განვასხვავოთ სიძულვილი, მძვინვარება,
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გაცოფება, მრისხანება, შუღლი, მტრობა, აღშფოთება, გულისწყ-
რომა,ღვარძლიანობა,წყენადაგაღიზიანება.

არასაკმარისი კოგნიტური განვითარება შეიძლება მედიაგ-
ზავნილებზესათანადოემოციურირეაქციებისწარმოშობისბარი-
ერი გახდეს. მაგალითად, მცირე ასაკის ბავშვებს არ შეუძლიათ
მთელსიუჟეტშითვალიმიადევნონერთმანეთთანდაკავშირებულ
ელემენტებს;პირიქით,ისინიყურადღებასცალკეულელემენტებ-
ზე ამახვილებენ. მედიაგზავნილებზე ბავშვის დაბალი ემოციური
რეაქციისმიზეზიისკიარაა,რომმათგაგებისშესაბამისიუნარიარ
გააჩნიათ,არამედ,ვერხვდებიან,რატომვითარდებამოვლენები
ასეამკონკრეტულშემთხვევაში.

მოზარდობაშიადამიანებიკოგნიტურმოწიფულობასაღწევენ.
მოზარდებისთვისყველაკარიაღიაა,ისინიყველასახისნარატივს
იგებენ. თუმცა, ყველა მოზარდსა და მოწიფულ ადამიანს მედი-
აამბებზე ერთნაირიემოციურირეაქცია არაქვს. ზოგიერთიადა-
მიანი კოგნიტურად უფრო განვითარებულია, ვიდრე ემოციურად.
გოულმენი(1995)ამტკიცებს,რომადამიანისემოციურიინტელექ-
ტიდამოკიდებულიაინტელექტისკოეფიციენტზე.ისამბობს:„ჩვენ
ორიტვინი,ორიგონებადაორისახისგანსხვავებულიინტელექტი
გვაქვს:რაციონალურიდაემოციური.ყველაფერს,რასაცცხოვრე-
ბაში ვაკეთებთ, საფუძვლადუდევს ესორი ინტელექტი -და არა
მხოლოდინტელექტისკოეფიციენტი.ემოციურიინტელექტიბევრს
ნიშნავს. მართლაც, რაციონალური ინტელექტი ემოციური ინტე-
ლექტისგარეშეკარგადვერიმუშავებს“(გვ.28).

რეზიუმესსახით,მინდაგითხრათ,რომემოციურიწიგნიერება
დაკავშირებულიაკოგნიტურგანვითარებასთან.ბავშვებს,რომელ-
თაცარშეუძლიათკითხვაანვიზუალურინარატივებისთვისთვალ-
ყურის მიდევნება, შეზღუდული ემოციური რეაქციები აქვთ. ემო-
ციურადგანვითარებულმა ადამიანებმა უკეთ იციან საკუთარიდა
სხვებისემოციებისწაკითხვა,მათმაღალიემპათიააქვთ.ხოლო
დაბალიემოციურიგანვითარებისდონისმქონეადამიანებსუჭირთ
პერსონაჟების ემოციების ირიბად განცდა ან არასწორ ემოციებს
განიცდიან.
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მორალურიგანვითარება

ადამიანიარამხოლოდკოგნიტური,არამედმორალურიგან-
ზომილებითაც ვითარდება. ჩვენ არ ვიბადებით მორალური კო-
დით,არგვაქვსმგრძნობელობამართებულსადამცდარზე.ესბავ-
შვობიდანეტაპობრივადუნდავისწავლოთ.პიაჟესმსგავსად,ლო-
რენს კოლბერგმაც შეისწავლა ბავშვების განვითარება.თუ პიაჟე
დაინტერესებულიიყოკოგნიტურიგანვითარებით,კოლბერგიყუ-
რადღებასმორალურგანვითარებაზეამახვილებდა.მისიაზრით,
არსებობსმორალურიგანვითარებისსამისტადია:პრეკონვენცი-
ური, კონვენციური და პოსტკონვენციური. კონვენციური ცენტრა-
ლურისტადიაა.კონვენციურსტადიაზემყოფიადამიანიგულახდი-
ლი,პატიოსანიდაკეთილიზრახვებისმქონეა,ისუბრალოდკარგი
ადამიანია(კოლბერგი,1966,1981).

პრეკონვენციურისტადიადაახლოებით2წლიდანიწყებადა7
ან8წლამდეგრძელდება.ამპერიოდშიბავშვიდამოკიდებულია
უფროსებზე,სუსტიაშიდაკონტროლი.ბავშვებისთვისმნიშვნელო-
ვანია მშობლებისა და სხვა ზრდასრული ადამიანის როლი. მათ
უნდაუთხრანბავშვს,რაარისსწორიდა„გაფილტრონ“სამყარო.
ბავშვისცნობიერებაამდროსზედაპირულია:სხვებმაუნდააუხს-
ნან,რაარისსწორიდარატომ.

კონვენციურსტადიაშიბავშვებსცნობიერებაუკვეგანვითარე-
ბულიაქვთ.ისინიითავისებენ,რაარისსწორიდაარასწორი.ისი-
ნიგანასხვავებენმართალსადატყუილს.მიუხედავადამისა,დას-
ჯისმუქარაკვლავაცმათიმოქმედებისძლიერიმოტივაციაა.

პოსტკონვენციური ეტაპი შეიძლება შუა მოზარდობიდან
დაიწყოს, როდესაც ზოგიერთ ადამიანს შეუძლია სწორისა და
არასწორის კონვენციურ ცნებას გადააბიჯოს. ისინი ყურადღებას
ამახვილებენ ძირეულ პრინციპებზე. ეს მოითხოვს აბსტრაქტული
აზროვნების უნარს, იმ იდეალების ამოცნობას,რომლებიც საზო-
გადოებისკანონებსსცილდება.აქედანგამომდინარე,ესსტადია
ხასიათდება პრინციპით:რა უფრო მნიშვნელოვანია - იყო სოცი-
ალურადგათვითცნობიერებულითუმკაცრსამართლებრივპრინ-
ციპებსმიჰყვე.

კოლბერგისსტადიებიუცვლელიარარის,ყველაადამიანიმას
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თანმიმდევრულადარმისდევს. ადამიანები, კონკრეტულიპრობ-
ლემებისადაგანწყობისგათვალისწინებით,სხვადასხვასტადიის-
თვისდამახასიათებელქცევასავლენენ.მიუხედავადამისა,თითო-
ეულიეტაპიმეტადრთულიადაიერარქიულადააგანლაგებული.
მაღალგანვითარებულიადამიანი,ძირითადად,უფრომაღალდო-
ნეებზემოქმედებს.

გილიგანმა (1993) განავრცო კოლბერგის იდეები. მანდაასა-
ბუთა,რომგენდერულიგანსხვავებამორალურგანვითარებაზეახ-
დენსგავლენას.მამაკაცები,როგორცწესი,მორალურმსჯელობას
უფლებებისადაწესებისირგვლივაგებენ,მაშინ,როდესაცქალები
მზრუნველობასადათანამშრომლობაზეფიქრობენ.კონფლიქტურ
სიტუაციაში, ქალებმა შეიძლება ურთიერთობის შენარჩუნება ცა-
დონ,მაშინ,როცამამაკაცები,სავარაუდოდ,მორალურწესსმო-
ძებნიანდამასგამოიყენებენ,იმისმიუხედავად,ვნებსთუარაეს
მათურთიერთობას.

მოდით,განვიხილოთესმიდგომამედიამაგალითზე.ჯოიარას-
რულწლოვანია.ისდიდდროსუთმობსშეჯიბრებითდააგრესიულ
ვიდეოთამაშებს.ტელევიზორსუფროსებისგანმალულადუყურებს.
მშობელიანრომელიმეუფროსიადამიანიჯოისგზავნილისგადა-
მუშავებასადა მედიასამყაროში ალტერნატივების ჩვენებაში ვერ
ეხმარება,რადგანარავინიცისმისიგატაცებისშესახებ.ამდენად,
ჯოის მორალურიგანვითარება პრეკონვენციურსტადიაზე მულტ-
ფილმების,სათავგადასავლოშოუებისადაკომედიურისერიალე-
ბისთემებითყალიბდება.ამტიპისშოუებსადაღირებულებებთან
ხშირიშეხებისგამოჯოი,სავარაუდოდ,ამგვარმორალურდასკ-
ვნასგააკეთებს: სიტყვიერიდაფიზიკურიაგრესია პრობლემების
გადაჭრისმისაღებიდაწარმატებულიგზაა;წარმატებას,სიმდიდ-
რეს, გავლენასა და ცნობადობას ადამიანი ცოტა შრომითაც აღ-
წევს;ოჯახი სავსეა კონფლიქტითადატყუილით,თუმცა, ყველას
ერთმანეთი მაინც უყვარს; რომანტიკული ურთიერთობები ამა-
ღელვებელია,მაგრამ-ზედაპირულიდადროებითი.

იმის შემდეგ,რაც ჯოი კონვენციურ სტადიაზე გადაინაცვლებს,
მისსაქციელსსწორედამგვარიმორალურიშეხედულებებიწარმარ-
თავს.ისგრძნობს,რომ,თუსასაცილოხარ,თუკონფლიქტიგაქვს
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თანატოლებთანდასახიფათოცხოვრებითცხოვრობ,ესეიგი,სხვებ-
საცმოეწონები.ესმისთვისაქტიურიდასაინტერესოცხოვრებაა.

დაბოლოს, გვიანი მოზარდობის პერიოდში, ჯოი პოსტკონვენ-
ციურსტადიას მიაღწევს. მან უნდადასვას კითხვები:როგორუნდა
ვიცხოვრო, რომ საზოგადოებას სარგებელი მოვუტანო? როგორ
გადავჭრა მძიმე მორალური პრობლემები ეგოიზმის გარეშე? ჯოის
მორალურიგანვითარებიდანდაცხოვრებისეულიგამოცდილებიდან
გამომდინარე, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მან მსგავსი პოს-
ტკონვენციურიკითხვებიდასვას.სავარაუდოა,რომისკონვენციურ
სტადიაზედარჩებადამორალურგადაწყვეტილებებსტელევიზორის
ყურებისასშესწავლილიპრინციპებისსაფუძველზემიიღებს.

გამოცდილება

ბავშვებს სამყაროს შესახებ ნაკლები ცოდნა აქვთ, ვიდრე უფ-
როსებს. დორი (1986) ამ მსჯელობას იმ არგუმენტის საფუძვლად
იყენებს,რომ:„ბავშვებმაპროგრამისშინაარსიშეიძლებამიიღონ,
როგორც ზუსტი ინფორმაცია“. მოზარდებისგან და მოწიფული
ადამიანებისგან განსხვავებით, ბავშვებს არ ჰქონიათ ბევრიდრო,
სხვადასხვასაგანსათუმოვლენაზეცოდნისსტრუქტურებიგანევი-
თარებინათ.ამდენად,მეტადმნიშვნელოვანიაკარგიდაწყებითიგა-
ნათლება,რათაბავშვებმასაბაზისოცოდნაშეიძინონბუნებისმეტყ-
ველების,ისტორიის,სამოქალაქოსაზოგადოებისადაგეოგრაფიის
შესახებ.სანამბავშვებიცოდნისბევრსტრუქტურასარგანივითარე-
ბენ,მათსამყაროსდანახვისმრავალიპერსპექტივაარექნებათ.

სპეციალურიშეზღუდვებიმარეგულირებლებისმხრიდან

ბავშვთა უფლებების დამცვლელები და პოლიტიკის შემქმ-
ნელები ყურადღებას, ძირითადად, ტელევიზიაზე ამახვილებენ.
ტელევიზორი ამერიკის ყველა ოჯახშია. მცირე ასაკის ბავშვები
დროისდიდნაწილსტელევიზორთანატარებენ.ბავშვთაუფლებე-
ბისდაცვისმთავარითემაა,როგორდავიცვათბავშვებიტელევი-
ზორისუარყოფითიგავლენისგანდაშეუფერებელირეკლამისგან
(კანკელიდაუილკოქსი,2001).
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ბავშვთადაცვატელევიზიისუარყოფითიგავლენისაგან

50წელზემეტია,კონგრესიპერიოდულადატარებსმოსმენებს
სატელევიზიოძალადობასადაბავშვებზემისიშესაძლოგავლენის
შესახებ.ამპერიოდისგანმავლობაში,კონგრესსარმიუღიაკანო-
ნი, რომელიც გადმოცემულ შინაარსსდაარეგულირებდა, თუმცა,
ის ზემოქმედებდა სატელევიზიო ქსელებზე, რათა მათ პრაქტიკა
შეეცვალათ.1975წელსსატელევიზიოინდუსტრიამგამოსცათვით-
მარეგულირებელი დოკუმენტი „ოჯახის საათი“. ამ დოკუმენტის
მოთხოვნით,პროგრამისტებმაგვიანისაღამოსკენგადაიტანესძა-
ლადობისშემცველიდაბავშვებისათვისსაზიანოდმიჩნეულისხვა
გადაცემები, ხოლო „პრაიმტაიმის“ პირველ საათში ისეთი გადა-
ცემებიდატოვეს,რომლებიცოჯახური აუდიტორიისთვის შესაფე-
რისია.რამდენიმესატელევიზიოკომპანიამსარჩელიშეიტანადა
მიზეზად სიტყვისთავისუფლების ხელყოფადაასახელა. მათ მო-
იგეს კიდეც სარჩელი. 1996 წლისომნიბუსის ტელეკომუნიკაციის
აქტშიშევიდაცვლილება,რომლისმიხედვით,1999წლისშემდეგ
ამერიკაშიგაყიდულყველატელევიზორსუნდაჰქონოდაჩიპი,რო-
მელიცტელევიზორისმფლობელსძალადობისადასექსისშემცვე-
ლიპროგრამებისდაბლოკვისსაშუალებასმისცემდა.კომუნიკაცი-
ებისფედერალურიკომისიაუფროაგრესიულგადაწყვეტილებებს
იღებდა გადაცემებში სექსუალური გამოსახულებებისა და უხამ-
სი სიტყვების ხმარების რეგულირებისას. მეოცე საუკუნის 70-იან
წლებში, კომუნიკაციების ფედერალური კომისიის ჩარევით, და-
აჯარიმეს რადიოსადგური, რომელმაც გადასცა ჯორჯ კარლინის
სკეტჩი „უხამსი სიტყვები“. მსახიობმა არაერთხელგაიმეორარა-
დიოსიხშირეებზეაკრძალულიშვიდისიტყვა.რადიოსადგურმაშე-
იტანააპელაცია,თუმცა,უზენაესმასასამართლომკომუნიკაციების
ფედერალურიკომისიისდადგენილებასდაუჭირამხარი.კომისიამ
დაასაბუთა, რომ საზოგადოების ინტერესს შეესაბამებოდა რა-
დიომსმენელებისდაცვაუხამსისიტყვებისმოსმენისაგანდღისით,
როდესაც მსმენელები, შესაძლებელია, ბავშვებიც ყოფილიყვნენ.
დააჯარიმესშოკ-ჯოკეი-ჰოვარდსტერნიდაისკომპანია,რომე-
ლიციმრადიოსადგურებსაკონტროლებდა,სექსუალურიშინაარ-
სისსკეტჩსრომგადმოსცემდა.



76 ნაწილი I  -  შესავალი

ბავშვებისდაცვაუსამართლოსარეკლამოპრაქტიკისაგან

კანკელისადაუილკოქსის (2001) აზრით, ბავშვებსორიტიპის
რეგულაცია იცავს სატელევიზიორეკლამის უსამართლო პრაქტი-
კისაგან.ერთ-ერთიასაბავშვოგადაცემებშირეკლამისდროზელი-
მიტისდაწესება.ესლიმიტიასაათში12წუთისამუშაოდღეებშიდა
საათში10,5 წუთი შაბათ-კვირას. ყველამიცის,რომ კანონმორჩი-
ლებანამდვილადკარგია,მაგრამარისგამონაკლისებიც.მაგალი-
თად,„ვიაკომს“ერთიწლისგანმავლობაში600დარღვევადაუფიქ-
სირესდაამისათვის1მლნაშშდოლარითდააჯარიმეს.„ვიაკომმა“
დარღვევებიადამიანურფაქტორსდააბრალა(შივერი,2004).

მეორესახისრეგულაციაცხადადგანასხვავებსპროგრამულდა
სარეკლამოშინაარსს.მცირეასაკისბავშვებიკარგადვერმიჯნავენ
გართობასადარეკლამას.ამდენად,კომუნიკაციებისფედერალური
კომისიამოითხოვს5-წუთიანსეგმენტს,„რითაცბავშვებსატყობინე-
ბენ,რომშინაარსიიცვლება“.საბავშვოგადაცემებისდროსხშირად
გაიგონებთ: „ახლაშემოგთავაზებთჩვენი სპონსორების ინფორმა-
ციას“.კომუნიკაციებისფედერალურიკომისიაასევეკრძალავსსა-
ტელევიზიოშოუსპერსონაჟისმიწვევასიმპროდუქციისსარეკლა-
მოსახედ,რომლისრეკლამაცშოუსდროსგადის.ამშეზღუდვასაც
იცავენ,თუმცა,გამონაკლისებიცარსებობს.დისნეიგადასცემდა31
ნახევარსაათიანეპიზოდს,რომლებშიციმპროდუქციისრეკლამებს
აჩვენებდნენ,რომლებიცსაბავშვოპროგრამებთანასოცირდებოდა.
დისნეი500,000აშშდოლარითდააჯარიმეს.ესპრობლემაცადამი-
ანურფაქტორსდააბრალეს(შივერი,2004).

მშობლებისროლიმედიაგზავნილებისდამუშავებაში

მშობლებიმცირეასაკისშვილებსმედიაგზავნილებისდამუშა-
ვებასადა საზიანოგზავნილებისაგანდაცვაში ეხმარებიან. მშობ-
ლების მიერ გამოყენებულიტექნიკა შესაძლებელია სამ კატეგო-
რიადდავაჯგუფოთ:შემზღუდველიმედიაცია(წესები),ტელევიზო-
რისერთადყურებადააქტიურიმედიაცია(ნათანსონი,2001;ვალ-
კენბურგი,კრცმარი,პიტერსი&მარსელი,1999).
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შემზღუდველიმედიაცია

შემზღუდველიმედიაციაწესებისდადგენასგულისხმობს.მშობ-
ლებიშვილებსგანუსაზღვრავენ,რასიხშირით,როდისდარატიპის
გადაცემისყურებაშეიძლება.აღმოჩნდა,რომბევროჯახსტელევი-
ზორისყურებისწესებიარგააჩნია.მაგალითად,ბავშვებისთითქ-
მისნახევარს(49%)ოჯახშიარაქვსგანსაზღვრულიტელევიზორის
ყურებისწესები,ბავშვთა42%აღნიშნავს,რომმათსახლშიტელე-
ვიზორისულჩართულია(რაიდოუთი,ფოერი,რობერტსი&ბროდი,
1999).მშობელთა61%-ცამბობს,რომმათარაქვთგანსაზღვრული
ტელევიზორისყურებისწესები(ჯორდანი,2001).

რაარისწესები?იმოჯახების92%,რომლებსაცტელევიზორის
ყურებისწესებიგანსაზღვრულიაქვთ,აღნიშნავს,რომუფროსები
ზოგიერთიპროგრამისყურებასკრძალავენ;76%-ისთქმით,ბავშ-
ვებს სთხოვენ, სანამტელევიზორის ყურებასდაიწყებენ, საშინაო
დავალება შეასრულონ; ხოლო 69% ბავშვებისთვის დროისლი-
მიტსაწესებს(სტაგნერი,1997).

ვინიყენებსწესებს?ტელევიზორისყურებისწესებიგანათლე-
ბულოჯახებს აქვთ. ასეთოჯახებში მშობლები შფოთავენ ტელე-
ვიზიის უარყოფითი ზეგავლენის გამო (ჯ.დ. ბრაუნი, ჩაილდერსი,
ბაუმანი&კოხი,1990;ვალკენბურგიდასხვები,1999).შედარებით
მცირე ასაკის ბავშვები, გენდერული განსხვავების მიუხედავად,
შემზღუდველმედიაციასექვემდებარებიან.8წელზეუფროსიბავშ-
ვების61%აღნიშნავს,რომტელევიზორისყურებისწესებიარგააჩ-
ნიათ(რაიდაუთიდასხვები1999).

მშობლები,რომლებიცწესებითხელმძღვანელობენ,შეშფოთე-
ბულიარიანარატელევიზორისყურებისგამო,არამედთვლიან,
რომგადაცემისკონკრეტულიშინაარსიუარყოფითეფექტსგამო-
იწვევს. მაგალითად, ვალკენბურგმა და სხვებმა (1999) ჰოლან-
დიელთა მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში გამოავლინეს, რომ
მშობლებს,რომელთაცგანსაზღვრულიაქვთტელევიზორისყურე-
ბისწესები,აშფოთებთ,რომმათიშვილებიისეთრამესუყურებენ,
რაცმათანშეაშინებს,ანაგრესიულადმოქცევასასწავლის.იგივე
შედეგიმიიღესკრცმარმადაკანტორმა(1996).მათმიერჩატარე-
ბულიკვლევისმიხედვით,მშობელთა90%აღნიშნავს,რომისინი
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ბავშვებსძალადობრივიშინაარისგადაცემისყურებასუზღუდავენ.
ასევე, ჯორდანის (2001) მიხედვით, უფრო მეტ მშობელს აშფო-
თებს,რასუყურებენმათიბავშვებიტელევიზორში(70%)დაარის,
თურამდენდროსუთმობენბავშვებიტელევიზორს(19%).

ტელევიზორისერთადყურება

ტელევიზორის ერთად ყურება გულისხმობს, რომ მშობლები
დაბავშვებიერთადუყურებენტელევიზორს,ყოველგვარიგანხილ-
ვისადასაუბრისგარეშე.კვლევებისხვადასხვამონაცემსგვაწვდის
ტელევიზორისერთადყურებისსიხშირისშესახებ.ზოგიერთიკვლე-
ვის მიხედვით, ოჯახებში ტელევიზორის ერთად ყურება ძალიან
ხშირია(სანგი,შმიტცი&ტაშე,1992;ვალკენბურგიდასხვები,1999).
მშობელთა93%აღნიშნავს,რომისინიტელევიზორსდროდადრო
თავიანთშვილებთანერთადუყურებენ(ჯორდანი,2001).სხვაკვლე-
ვების მიხედვით, ტელევიზორის ერთად ყურება იშვიათია (დორი,
კოვარიჩი&დაბლდეი, 1989; ფ. ლოურენსი&ვოზნიაკი, 1989): 7
წლისდამეტიასაკისბავშვების95%ამბობს,რომისინიარასოდეს
უყურებენტელევიზორსმშობლებთანერთად.იგივეაღნიშნეს2-დან
7 წლამდე ასაკის ბავშვებმაც - არც ისინი უყურებენ ტელევიზორს
მშობლებთანერთად(რაიდაუთიდასხვები,1999).აზრთასხვადას-
ხვაობას,შესაძლებელია,ისფაქტორიიწვევს,თუვინმონაწილეობს
კვლევაში.როდესაცმშობლებისაზრსიკვლევენ,მკვლევარიიღებს
ინფორმაციას,რომტელევიზორსბავშვებთანერთადხშირადუყუ-
რებენ.მაგრამ,თუბავშვებსეკითხებიან,მაშინმშობლებთანერთად
ტელევიზორისყურებისმაჩვენებელიიკლებს.

აქტიურიმედიაცია

აქტიურიმედიაციამშობლებისადაშვილებისსაუბარიატელე-
ვიზიისშესახებ.ამსაუბარსშეფასებითიხასიათიარუნდაჰქონდეს.
წლებისგანმავლობაშიაქტიურმედიაციაზეშექმნილილიტერატუ-
რის ანალიზმა გამოავლინა მედიაციის მიდგომები, რომლებსაც
მშობლებიშვილებთანერთადტელევიზორისყურებისასიყენებენ
(ოსტინი, ბოლსი,ფუჯიოკა&ენგელბერსტონი,1999). ესენია: არა-
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მედიაციური (მშობლები იშვიათად ესაუბრებიან შვილებს ტელე-
ვიზიის შესახებ),ოპტიმისტური (დისკუსიები სატელევიზიო პროგ-
რამის შინაარსს ამყარებს), ცინიკური (დისკუსიები სატელევიზიო
პროგრამის შინაარსს უპირისპირდება) და შერჩევითი (სიტუაცი-
იდან გამომდინარე, იყენებენ როგორც დადებით, ასევე უარყო-
ფით სადისკუსიო ტექნიკას). არსებობს განსხვავება დადებითდა
უარყოფით მედიაციას შორის. დადებითი მედიაცია ყურადღებას
სატელევიზიოგზავნილებისკარგმხარეზეამახვილებს,წაახალი-
სებსბავშვებს,რომმათპოზიტივისიმიტირებამოახდინონ;ხოლო
უარყოფითიმედიაცია პერსონაჟებისცუდსაქციელსუჩვენებსდა
გადაცემისმიმართკრიტიკულია.

მრავალი ათწლეულის განმავლობაში ჩატარებული კვლევის
შედეგებისმიხედვით,შეგვიძლიავთქვათ,რომაქტიურიმედიაცია
იშვიათია. რამდენიმე კვლევის თანახმად, უმეტეს შემთხვევაში,
როდესაც მშობელი და ბავშვი ერთად უყურებენ ტელევიზორს,
მათშორისდიალოგიარმიმდინარებს (ოსტინი, 1993; ჰიმელვა-
ითი,ოფენჰაიმი&ვინსი,1958;მორი,1979).გელაპისგამოკითხვის
თანახმად,ტელევიზორისერთადყურებისდროს,თუეკრანზეაგ-
რესიული კადრი გამოჩნდა, მშობლებიტელევიზორს სხვა არხზე
გადართავენხოლმე.ისინიაგრესიულშინაარსსშვილთანერთად
არგანიხილავენ(ოსტინი,1993).

აქტიურმედიაციასიყენებენდღისცენტრისმომვლელები.ნა-
თანსონმა,ეველენდმა,პარკმადაპოლმა(2002)ჩაატარესკვლევა,
რომელშიც 265 მეორე-მერვე კლასის მოსწავლის მომვლელები
მონაწილეობდნენ. კვლევისმიხედვით,მომვლელებიბავშვებთან
აქტიურმედიაციასმიმართავდნენ,ასევე,ტელევიზორშინაჩვენებ
ძალადობასადასექსსცენზურისქვეშატარებდნენ.მომვლელები
ფიქრობდნენ,რომ ისინი აქტიური მედიაციის ეფექტურტექნიკას
ფლობდნენ,თუმცა,სავარაუდოდ,მედიაციასმაღალირისკისსი-
ტუაციებშიიყენებდნენ.მაგრამროდესაცდღისცენტრისმომვლე-
ლებიმიიჩნევდნენ,რომეფექტურიმედიაციისხერხებსარფლობ-
დნენ,როგორცწესი,შემზღუდავმედიაციასიყენებდნენ.
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პროგრამისრეიტინგებისგამოყენება

მშობლებისათვისარსებობსრამდენიმეინსტრუმენტი,რომელ-
თა საშუალებით შეუძლიათ, შვილების ტელევიზორთან ურთიერ-
თობას დააკვირდნენ. ერთ-ერთი ინსტრუმენტია ამერიკის კინოს
ასოციაციის (MPAA) მიერ შემოთავაზებული ბოლო სამი ათწლე-
ულისგანმავლობაშიგადაღებულიფილმებისრეიტინგი.მიუხედა-
ვად ამისა, განმეორებითი კვლევების შედეგების მიხედვით, მშო-
ბელთადაახლოებით ერთი მესამედი ასაკზედაფუძნებულსარე-
იტინგოსისტემასიყენებს(აბელმანი,1999;ბეში;1997;მიფლინი,
1997).

მეოცესაუკუნის90-იანიწლებისშუაპერიოდშიკონგრესმაშე-
მოიღო რეიტინგები სატელევიზიო პროგრამებისათვის, რათა ეს
ინფორმაციატელევიზორისჩიპზეგანეთავსებინა.მიუხედავადამი-
სა,მშობლებიადვილადვერიღებდნენინფორმაციასრეიტინგების
შესახებ.რეიტინგებისშემოღებიდან6თვისშემდეგჩატარებულმა
კვლევამაჩვენა,რომბავშვებებიიშვიათადიყენებენრეიტინგებს
(ბ.ს. გრინბერგი,რამპოლდი-ნილოდა ჰოფშირი, 2000). კვლევა
ერთიწლისშემდეგგაიმეორესდაშედეგებიცგამეორდა.დედების
დაახლოებით 30%-მა არ იცოდა რეიტინგების შესახებ. ვინც რე-
იტინგებისშესახებინფორმაციასფლობდა,რეიტინგებისაშუალო-
ზედაბალი ქულებით შეაფასეს (რამპოლდი-ნილოდაგრინბერგი,
2000).მსგავსიშედეგებიმიიღესKaiserFamilyFoundation-ისმიერ
დაფინანსებულიკვლევითაც.კვლევაშიმონაწილერესპონდენტე-
ბის82%-მააღნიშნა,რომმათიცოდნენრეიტინგებისშესახებ,მაგ-
რამმხოლოდნაწილიიყენებდამათ(ფოერი,რაიდაუთიდამილე-
რი,2000). კვლევისშედეგებიდიდადარშეცვლილაერთიწლის
შემდეგ ჩატარებული განმეორებითი კვლევის შედეგად (Kaiser
FamilyFoundation,1999).აღმოჩნდა,რომმშობლები,რომლებსაც
ყველაზემეტადსჭირდებოდათრეიტინგები,სავარაუდოდ,მათნაკ-
ლებად იყენებდნენ.რეიტინგებს, ძირითადად, ის მშობლები იყე-
ნებენ,რომლებიცაკვირდებიან,თურომელგადაცემებსუყურებენ
მათიშვილები (აბელმანი;1999;ბ.ს.გრინბერგიდარამპოლდო-
ნილო, 2001). სატელევიზიორეიტინგების შემოღება მშობლების-
თვისერთგვარისტიმულიაღმოჩნდა,რათაუფრომეტადჩართუ-
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ლიყვნენთავიანთი შვილებისტელევიზორის ყურების პროცესში.
მშობელთა მხოლოდ 39%-მა განაცხადა, რომ ისინირეიტინგებს
რეგულარულადიყენებენ(ჯორდანი,2001).

რამდენადსასარგებლოაესტექნიკა?

საშიშისიტუაციაა.მშობლებიფიქრობენ,რომზედმეტიაბავშ-
ვებთანერთადტელევიზორისყურება,წესებისდადგენადაბავშ-
ვისტელევიზორთანურთიერთობისაქტიურიმედიაცია.ესბავშვზე
კარგშთაბეჭდილებასარახდენს.

წლების განმავლობაში, ბავშვთა უფლებების დამცველები
ცდილობდნენ პროგრამული რეიტინგების ადვოკატირებას, რაც
მშობლებს საშუალებას მისცემდა გაეკონტროლებინათ, რომელ
პროგრამებს უყურებდნენ შვილები. ყველა ტელევიზორში ჩიპის
სავალდებულოშემოღების შემდეგ, უფლებადამცვლებმაგაიმარ-
ჯვეს,თუმცა,ტელევიზიისქსელებისმიერშემუშავებულისატელე-
ვიზიო რეიტინგების სისტემა გააკრიტიკეს უზუსტობისა და გამო-
უსადეგარობის გამო. აღმოჩნდა,რომ ჩიპი არც იმდენად სასარ-
გებლოა, როგორც ეგონათ (კანკელი და სხვები, 2002). მკვლევ-
რებმააღმოაჩინეს,რომასაკზედაფუძნებულირეიტინგებიზუსტი
იყო,შინაარსისგანმსაზღვრელირეიტინგებიკი-ნაკლებადეფექ-
ტურიდაარგამოიყენებოდაიმპროგრამებისიდენტიფიცირების-
თვის,რომლებიცშეიცავდაძალადობას,სექსუალურქცევასანდი-
ალოგს,აგრეთვე,ჟარგონს.კვლევისასგამოიკვეთაორიმიზეზი,
რომელთაგამოცმშობლებიბავშვისადამედიისურთიერთობაში
არერევიან.პირველიმიზეზიაის,რომმშობლებსდახმარებისმცი-
რემოტივაციააქვთ.მშობლებიაღნიშნავენ,რომშეშფოთებულები
არიანდა,რათქმა უნდა,თავიანთი შვილების კეთილდღეობაზე
ზრუნავენ.თუმცა,ისინიამშეშფოთებისშესაბამისადარიქცევიან.
ტელევიზორისყურებადამედიასთანურთიერთობაარკონტროლ-
დება.აქიკვეთებამეორემიზეზი-ბევრმამშობელმაარცკიიცის,
რა უთხრას შვილს,როგორ გახადოს მედიაწიგნიერი. ისინი ვერ
აფასებენწესებს.სანამმშობლებიმედიაწიგნიერებიარგახდებიან,
ისინიშვილებსვერდაეხმარებიან,ხოლოდახმარებისმცდელობა
მხოლოდუარყოფითეფექტსგამოიწვევს.
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ურთიერთობატელემოყვარულთასპეციალურისაჭიროების
მქონეჯგუფებთან

მცირე ასაკის ბავშვები, მოზარდებთანდა ზრდასრულადამი-
ანებთან შედარებით, არასახარბიელო მდგომარეობაში არიან.
ისინი ვითარდებიან, მაგრამ მათ არასაკმარისი გამოცდილება
აქვთ. ამდენად, გასაგებია, რატომ თვლიან ბავშვებს სპეციალუ-
რისაჭიროებისმქონეჯგუფად:მათუარყოფითიმედიაეფექტები-
საგანდაცვა სჭირდებათ.თუმცა, ბევრმოზარდსადა ზრდასრულ
ადამიანსარგააჩნიასაკმარისიგამოცდილება.მოდით,უფროდე-
ტალურადგანვიხილოთესნაკლოვანებებიდამათიიმპლიკაცია
მედიწიგნიერებაზე.

ზრდასრულობა

მაცდუნებელიაიმაზეფიქრი,რომბავშვობისეტაპისდასრულე-
ბისშემდეგკოგნიტურად,ემოციურადდამორალურადისეგანვვი-
თარდებით,რომდახმარებისგარეშეშევძლებთსაკუთარითავის
მიხედვასმედიასთანურთიერთობისდროს. ამრწმენისსაფუძვე-
ლიპიაჟესკოგნიტურიგანვითარებისთეორიიდანმომდინარეობს.
ბევრიადამიანიფიქრობს,რომ,რადგანპიაჟესგანვითარებისსტა-
დიები12წლისასაკშიმთავრდება,ჩვენ,ზრდასრულიადამიანები,
კოგნიტური განვითარების მწვერვალს 13 წლის ასაკში ვაღწევთ.
ცხადია, ეს პიაჟესთეორიის მცდარიგაგებაა. მიუხედავადიმისა,
რომპიაჟესთეორიაგანმარტავსმოზარდობისპერიოდს,მისნაშ-
რომებშივერნახავთმტკიცებულებას,რომკოგნიტურიგანვითარე-
ბა12წლისასაკშიმთავრდება.ის,უბრალოდ,ბავშვებსიკვლევდა.
ვინაიდანპიაჟე12წელზეუფროსიასაკისადამიანებსარიკვლევ-
და, ზოგიერთიმიიჩნევს,რომადამიანები კოგნიტურგანვითარე-
ბას12წლისასაკშიწყვეტენდამათიუნარებიაღარვითარდება;
რომუფროსიასაკისადამიანებსიგივეკოგნიტურიუნარებიაქვთ
დასწავლისგანსხვავებულიუნარიგანპირობებულიამხოლოდინ-
ტელექტისკოეფიციენტით,გამოცდილებითადაშეუპოვრობთ.მაგ.
ერონი,ჰუესმანი,ლეფკოვიჩიდავალდერი(1972)აღნიშნავდნენ,
რომ,როდესაც ბავშვი მოზარდობას აღწევს, მისი ქცევა კრისტა-
ლიზებულია.ესმცდარიშეხედულებაა.
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არსებულიმასალებიცხადყოფს,რომზრდასრულიადამიანები
კოგნიტურად ვითარდებიან. ეს პროცესი მთელი ცხოვრების გან-
მავლობაშიგრძელდება.მაგ.პ.მ.კინგმა(1986)გამოქვეყნალიტე-
რატურისმიმოხილვა,რომელიცმოზარდთაფორმალურიგანსჯის
უნარსამოწმებდა.მანდაასკვნა,რომ„მოზართასაკმაოდდიდნა-
წილს,მათშორის,კოლეჯისსტუდენტებსაც,ფორმალურიგანსჯის
უნარი არ გააჩნიათ“ (გვ.6). ესდასკვნა მის მიერ გაანალიზებულ
25კვლევასეყრდნობა.მანშეისწავლა18-დან79წლამდეზრდას-
რული ადამიანების განსჯის უნარი. თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფ-
შირესპონდენტთა30%-ზენაკლებმაგამოავლინაგანსჯისუნარი
სრულფორმალურდონეზე;აღმოჩნდა,რომზრდასრულადამიან-
თაასაკობრივჯგუფებშიარაუმეტეს70%-ისასრულადფუნქციონი-
რებდაფორმალურდონეზე.თუმცა, პიაჟეს კოგნიტური განვითა-
რებისთეორიისმიხედვით,ბავშვებიფორმალურიგანვითარების
ეტაპს12წლისასაკშიაღწევენ.

მორალური განსჯის უნარი ასაკთან ერთად არ ვითარდება.
მაგ.ვანდევოორტმა(1986)ვერიპოვამტკიცებულება,რომასაკის
მატებასთანერთად,ბავშვებიძალადობრივქცევასუფროკრიტი-
კულად აფასებენ, მორალური თვალსაზრისიდან გამომდინარე.
მან ვერ იპოვა ასაკის მატებასთან ერთად „ძველი ბიჭის“ საქცი-
ელის მოწონების შემცირების ტენდენცია. ასაკის ზრდასთან ერ-
თად,ბავშვებს,შესაძლებელიიყო,უფრომეტადაცმოსწონებოდათ
„ძველიბიჭების“ძალადობრივისაქციელი.ასაკთანერთად,ბავშ-
ვებიივითარებენკოგნიტურუნარს,მაგრამაუცილებელიარარის,
ისინიმორალურიკუთხითგანვითარდნენ.სხვადასხვაასაკისადა-
მიანებშიმორალურიგანვითარებისსხვადასხვადონეარსებობს.
არშეიძლებაითქვას,რომუფროსიასაკისბავშვებიმორალურად
უფრომეტადგანვითარებულიარიან,მცირეასაკისბავშვებთანშე-
დარებით.

რეზიუმეს სახით შეიძლება ითქვას: არსებობს უამრავი მტკი-
ცებულება,რომ ადამიანები კოგნიტურად, ემოციურადდა მორა-
ლურადვითარდებიანბავშვობისგანმავლობაში,ესგანვითარება
არ ჩერდება მოზარდობის პერიოდში და სიცოცხლის ბოლომდე
გრძელდება.გარდაამისა,მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომმო-
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ცემულასაკშიყველასგანვითარებისსხვადასხვადონეაქვს;მნიშ-
ვნელოვანიგანსხვავებებიარსებობსადამიანებსშორისნებისმიერ
ასაკში.შესაძლებელია,არსებობენზრდასრულიადამიანები,რომ-
ლებიცკოგნიტურად,ემოციურად,მორალურადისეგანვითარებუ-
ლიარარიან,როგორცბავშვებისუმრავლესობა.

გამოცდილება

უტყუარი ფაქტია, რომ პატარა ბავშვებს ნაკლები დრო აქვთ
გატარებულიდედამიწაზე,ვიდრეზრდასრულადამიანებს.თუმცა,
ესაუცილებლადარგულისხმობს,რომგამოცდილებაყოველთვის
ასაკისტოლია.ბევრიმოზარდიდაზრდასრულიყოველდღიურად
ერთნაირგამოცდილებასიძენს; ცხოვრებისრუტინისგამოისინი
ყოველდღეერთნაირადსაქმიანობენ.სამაგიეროდ,ბევრიბავშვი
ყოველდღე განსხვავებულად იქცევა. ეს განსაკუთრებით თვალ-
საჩინოა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების კუთხით. ბავშვები
დიდი ენთუზიაზმითეუფლებიან ნებისმიერისახის ინოვაციას, მა-
შინ,როცაყველაზრდასრულადამიანსარმოსწონსაიპოდი,კამე-
როფონიდასხვაახალიტექნოლოგია.ახალგაზრდაადამიანებს
სურთგანსხვავებულიგზავნილებისგამოყენება-კინოშიწასვლა,
ვიდეოთამაშებისგამოცდა,პოპმუსიკისცვლილებებისთვისფეხის
აწყობა,ინტერნეტულიგვერდებისფართოსპექტრისმოხმარება.

ასაკი არ არის გამოცდილება. ნებისმიერი ასაკის ადამიანი -
თუკიმასახალიგამოცდილების,ახალიმედიისადაახალისახის
გზავნილებისგამოცდაუნდა-სულუფრომეტპერსპექტივასგანი-
ვითარებსმედიასადაცხოვრებაზე.გაიხსენეთმედიაწიგნიერების
განმარტებიდან,რომ,რაცუფრომეტიპერსპექტივააქვსადამიანს,
ის უფრომეტადმედიაწიგნიერია.თქვენსთავსჰკითხეთ,რამდე-
ნად ფართოა თქვენი ცხოვრებისეული გამოცდილება. ბევრი მე-
გობარიგყავთ,მაგრამყველასერთნაირიინფორმაცია,ღირებუ-
ლებები,პოლიტიკურიგემოვნება,ინდივიდუალობადაა.შ.აქვს?
ყოველკვირასთითქმისერთნაირადატარებთდროს,ანუმიჯაჭ-
ვული ხართ ჩვევებზე? სამოგზაუროდ ერთსა და იმავე ადგილას
დადიხართ?
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ბუნებრივიუნარები

ამნაწილშიგიჩვენებთ,რომსხვადასხვაადამიანსგანსხვავე-
ბულიბუნებრივიუნარებიაქვს. ადამიანები,რომელთაცმაღალი
დონის ბუნებრივი უნარები აქვთ, მეტად მედიაწიგნიერები არიან
დამათმედიისაგანუფრონაკლებიდაცვასჭირდებათ.პირიქით,
თუადამიანსმაღალიდონისბუნებრივიუნარებიარგააჩნია,გა-
უჭირდებამედიისპოტენციურიზიანისაგანთავიდაიცვას.ბუნებრი-
ვიუნარებისგანვითარებაასაკთანარარისდაკავშირებული.ასაკი
არგანსაზღვრავს,არისთუარაადამიანიდამაზიანებელიეფექტის
რისკისქვეშ.

მედიაწიგნიერებისშვიდიბუნებრივიუნარიდანოთხიკოგნიტუ-
რია.კოგნიტურიუნარებია:ველისგანდამოუკიდებლობა,კრისტა-
ლურიინტელექტი,თხევადიინტელექტიდაკონცეპტუალურიდი-
ფერენციაცია.დანარჩენისამი:ემოციურიინტელექტი,შემწყნარებ-
ლობაგაურკვევლობისმიმართდაარაიმპულსურობა-ემოციური
უნარებია.

ველისგანდამოუკიდებლობა

მედიაწიგნიერებასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელო-
ვანი უნარი, ალბათ, ველისგან დამოუკიდებლობაა. ველისგან
დამოუკიდებლობა არის ადამიანის ბუნებრივი უნარი, ნებისმიერ
გზავნილშიერთმანეთისაგანგანასხვაოსსიგნალიდახმაური.ხმა-
ურისიმბოლოებისადაგამოხატულებებისქაოსია.სიგნალიარის
ინფორმაცია, რომელიც ქაოსისგან ჩნდება. ველისგან დამოუკი-
დებელადამიანებსსწრაფადშეუძლიათმნიშვნელოვანიელემენ-
ტების იდენტიფიცირება და ყურადღების გამფანტავი ელემენტე-
ბისუგულებელყოფა.სამაგიეროდ,ველზემეტადდამოკიდებული
ადამიანები ქაოსში იკარგებიან. მათ ყველა დეტალის შემჩნევა
შეუძლიათ,თუმცა,არაქვთსქემადა„ზოგადისურათი“(უიტკინი&
გუდინაფი,1977). მაგალითად,ვებგვერდზესაინფორმაციომასა-
ლისკითხვისას,ველისგანდამოუკიდებელიადამიანებისწრაფად
დაადგენენძირითადინფორმაციას-ვინ,რა,როდის,სადდარა-
ტომ.ისინისწრაფადგადაიკითხავენტექსტს,თვალსგადაავლებენ
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გრაფიკულ გამოსახულებებსა და სხვა თვალსაჩინოებას, რათა
ყურადღება გაშუქებული ამბის არსზე შეაჩერონ. ველზე დამოკი-
დებული ადამიანები საინფორმაციო მასალაში იმავე ძირითად
ელემენტებს აღიქვამენ, მაგრამ თანაბარ ყურადღებას აქცევენ
დიალოგებს,რეკლამებსდასხვაარაარსებითელემენტებს.ველ-
ზედამოკიდებულიადამიანებისთვისყველაელემენტითანაბარი
მნიშვნელობისაა,ამდენად,ისინიიმახსოვრებენროგორცუმნიშვ-
ნელო,ასევეძირითადმომენტებს.ამითიმისთქმაარგვსურს,რომ
რადგანველზედამოკიდებულიადამიანებიუფრომეტინფორმა-
ციაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ისინი უფრო მეტ ინფორმაციას
ფლობენ.პირიქით,ველზედამოკიდებულიადამიანებინაკლებინ-
ფორმაციასინახავენ,რადგანინფორმაციისორგანიზებაარშეუძ-
ლიათ.მათმიერ„შენახული“ინფორმაციათანაბარირაოდენობით
შეიცავსროგორცხმაურს,ასევესიგნალებს.

განვიხილოთკიდევ ერთი მაგალითი.ოდესმეთუდაგიწყიათ
დიდირომანისკითხვადა100გვერდისწაკითხვისშემდეგიმედ-
გაცრუებულს კითხვისთვის თავი დაგინებებიათ? რატომ მოხდა
ასე? შეიძლება ავტორმა რომანი დაიწყო პერსონაჟების ერთი
ჯგუფისამბისმოყოლით,შემდეგგააგრძელაახალიამბავი,რომე-
ლიცგანსხვავებულგარემოშიმიმდინარეობს,სხვაპერსონაჟების
მონაწილეობით. ეს, შესაძლოა, ყოველ გვერდზე ხდებოდა. ბევ-
რიპერსონაჟი სრულიადგანსხვავებულამბებს ჰყვებოდა,თქვენ
კიგადაიღალეთყველადეტალისგამოძიებითდავერგაარკვიეთ
მთლიანიამბისაზრი.ესიმაზემიანიშნებს,რომავტორითქვენგან
მოითხოვდაველისგანდამოუკიდებლობას.თქვენუნდადაგენახათ
ყველადეტალი, ამოგეცნოთთემატური სქემა, შემდგომ ეს სქემა
მოგერგოთ ყველა პერსონაჟისთვის, გარემოსთვის, დროისთვის,
დიალოგსადაქმედებისთვის.ყველადეტალშიგარკვევისინსტრუ-
მენტიუნდაგამოგეყენებინათყველაზემნიშვნელოვანიელემენტე-
ბისადმითქვენიყურადღებისეფექტურადმიმართვისათვის.

ჩვენ მედიაგზავნილებით გაჯერებულ გარემოში ვცხოვრობთ.
მედიაგზავნილებისუმრავლესობახმაურია,მათგანსასურველინ-
ფორმაციასათუ ემოციურრეაქციებს ვერ ვიღებთ. ინფორმაციის
უზარმაზარი რაოდენობის გამო რთულია მნიშვნელოვანისა და
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უმნიშვნელოსგარჩევა.ბევრჩვენგანსესარაშფოთებს.პირიქით,
პასიურებივართგზავნილებისნაკადშიყოფნისას.ამავტომატური
პროცესის უპირატესობა ის არის, რომ ხმაურს უგულებელყოფს,
მაგრამამდროსსიგნალებისუგულებელყოფაცხდება.როდესაც
ველისგანდამოუკიდებლებივართ,ჩვენიყურადღებისიმგვარად
დაპროგრამებაშეგვიძლია,რომმაქსიმუმამდეგავზარდოთსიგნა-
ლისგაფილტვრამისიგაზიარებისთვისდახმაურისგაფილტვრა
-მისიუგულებელყოფისმიზნით.

კრისტალურიინტელექტი

უპრიანიაორი სახის ინტელექტი განვასხვაოთ: კრისტალური
და თხევადი. მედიაწიგნიერებისათვის ორივე ტიპის ინტელექტი
მნიშვნელოვანია. კრისტალური ინტელექტიფაქტებისდამახსოვ-
რებისუნარია.ისტესტებითიზომება.ტესტებმაუნდაგაითვალის-
წინოსისკულტურულიგარემო,რომელშიცვცხოვრობთ.

განვითარებული კრისტალური ინტელექტის მქონე ადამიანი
შთანთქავს გამოსახულებებს, განსაზღვრებებს, შეხედულებებს.
უმრავლეს შემთხვევაში, კრისტალური ინტელექტი ასაკის მატე-
ბასთანერთადიზრდება,თუმცა,მისიზრდისტემპიუფროსასაკში
შენელებულია(სტანბერგი&ბერგი,1987).ესნიშნავს,რომ,ასაკის
მატებასთანერთად,ადამიანებიწარმატებითართმევენთავსტეს-
ტებს,რომლებიცსამყაროზეფაქტობრივცოდნასითხოვს.ასაკო-
ვან ადამიანებს უადვილდებათ ცოდნის არსებულ სტრუქტურებზე
ახალი ინფორმაციის დამატება; ასევე, უადვილდებათ მათ მიერ
ხშირად გამოყენებული ცოდნის სტრუქტურებიდან ინფორმაციის
აღდგენა. როდესაც ადამიანსრაიმეთემაზე კარგად განვითარე-
ბულიცოდნისსტრუქტურააქვს,მარტივიასტრუქტურიდანახალი
ინფორმაციისიდენტიფიცირება,მისიშედარებაცოდნისსტრუქტუ-
რებშიარსებულძველცოდნასთანდაიმისგანსაზღვრა,არისთუ
არაახალიინფორმაციისდამახსოვრებასასარგებლო.თუახალი
ინფორმაციის დამახსოვრებაღირს, მაშინ ცოდნის სტრუქტურებ-
შიისეუნდაშევინახოთ,რომშემდგომშიმისიგახსენებამარტივი
იყოს.როდესაცსაქმესრულიადახალისაკითხისამსახველგზავ-
ნილსეხება,ახალიინფორმაციისდამუშავებართულია.ესადვი-
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ლიშესამოწმებელია. აიღეთთემა,რომელიცთანაბრადგაინტე-
რესებთთქვენდათქვენსმშობლებს(მეზობლები,ოჯახი,პოლიტი-
კა,სპორტიდაა.შ.)დაშემდეგშეამოწმეთ,თქვენთანშედარებით,
რამდენიდეტალიახსოვთთქვენსმშობლებს.

განვითარებულიკრისტალურიინტელექტისმქონეადამიანებს
ვერტიკალურიაზროვნებისუნარიაქვთ.ვერტიკალურიაზროვნება
სისტემური,ლოგიკური აზროვნებაა. ის საფეხურეობრივი პროგ-
რესიითმიმდინარეობს.ამტიპისაზროვნებაგვესაჭიროებანების-
მიერ თემაზე ძირითადი ინფორმაციის გასაგებად. სისტემურები
უნდა ვიყოთ, როდესაც ვსწავლობთ არითმეტიკას, დამარცვლას,
ისტორიულ თარიღებს. განვითარებული კრისტალური ინტელექ-
ტის მქონე ადამიანებს, სავარაუდოდ, უფრო ბევრი კომპეტენცია
აქვთ,ვინაიდანმათსიმბოლოთადიდიჯგუფიდაამსიმბოლოთა
მნიშვნელობებიდაიმახსოვრეს.

თხევადიინტელექტი

მეორე სახის ინტელექტი თხევადი ინტელექტია. ის განსაზღ-
ვრავს შემოქმედებითობის, გამჭრიახობის და საგნების ახლებუ-
რადაღქმისუნარს.თხევადიინტელექტიცტესტებითიზომება.ის
მოითხოვს აბსტრაქტული სიმბოლოების გონებრივ მანიპულა-
ციებს. მაგალითად, ასეთიაფიგურების ანალოგიებიდარიცხობ-
რივირიგისდასრულება.თხევადიინტელექტიადრეულიმოწიფუ-
ლობისეტაპზეინტენსიურადვითარდება,შემდგომკიმისიგანვი-
თარებანელდება.

განვითარებულითხევადიინტელექტისმქონეადამიანებსლა-
ტერალური/მრავალმხრივი აზროვნების უნარი აქვთ. ლატერა-
ლურიაზროვნება,ვერტიკალურიაზროვნებისაგანგანსხვავებით,
სწორხაზოვანი არ არის. პირიქით, პრობლემის დროსლატერა-
ლური აზროვნების მქონე ადამიანი ახალდა საკმაოდ პირობით
პოზიციაზე ინაცვლებს, შემდგომ ბრუნდება უკან. ასე ცდილობს,
ლოგიკურიძაფიააგოსპოზიციასადასაწყისმდგომარეობასშო-
რის. ლატერალურად მოაზროვნე პრობლემის გადაჭრის ისეთ
გზას პოულობს, რომელსაც აზროვნების ვერტიკალურ ჩარჩოში
მოქცეული ადამიანი ვერ იპოვიდა. ლატერალურად მოაზროვ-
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ნეინტუიციითდაშემოქმედებითობითგამოიჩევადაპრობლემის
გადაჭრისსტანდარტულგზასანაცვლებსინტუიციით,იდეებისგო-
ნებრივიიერიშით,ან„უცებ“შემოთავაზებულიგადაწყვეტილებით.

ლატერალური აზროვნების ბუნებრივი უნარი ბევრ ადამიანს
არგააჩნია.ვისაცაქვს,ისინიმასხშირადიყენებენ.ბევრიგამო-
მგონებელიდა მეცნიერი, ჩვეულებრივ, ქმნის არა ერთ, არამედ
ბევრ იდეას. მაგ. ტომას ედისონს უმრავი გამოგონება ჰქონდა,
1,300-ზემეტიპატენტისმფლობელიიყოტელეგრაფის,ტელეფო-
ნის,ფონოგრაფის,კინოაპარატისდაპროექტორებისსფეროში.ეს
გულისხმობს,რომახალიიდეებისგენერირებისუნარიზოგიერთ
ადამიანში უკეთაა განვითარებული. ეს უნარი დაკავშირებულია
არაინტელექტთან,არამედუფრომეტადაზროვნებისკონკრეტულ
ტიპთან.არსებობენგონიერიდა,ამავდროულად,ლატერალურად
მოაზროვნე ადამიანები; ან გონიერი და, პირიქით, ვერტიკალუ-
რადმოაზროვნეადამიანები.

ორივესახისაზროვნებასაქვსროგორცდადებითი,ასევეუარ-
ყოფითი მხარეები. ვერტიკალურად მოაზროვნეები ტრადიციულ
პრობლემებსუკეთწყვეტენ,შეიძლება,მათგადაჭრისგზებიისწავ-
ლონ.თუმცა,როდესაცპრობლემებისგადაჭრისტრადიციულიგზა
მარცხითსრულდება,ისინიგამოუვალსიტუაციაშივარდებიან,ჩერ-
დებიანდაგამოსავალსვერსადპოულობენ.ამისგანგანსხვავებით,
ლატერალურადმოაზროვნეებიხშირადჯიუტებიარიანდა,შესაძ-
ლებელია, მრავალი უნიკალური აზრი დაებადოთ. თუმცა, გამო-
რიცხულიარარის,ამიდეებიდანარცერთმაარგაამართლოს,არ
იყოსპრობლემისგადაჭრისმისაღებიგზა.როდესაცსხვებიაზროვ-
ნებისჩიხშიიმყოფებიან,ლატერალურადმოაზროვნეებიბარიერე-
ბისგარღვევასახერხებენ.როდესაცადამიანებსორივეუნარიკარ-
გადაქვთგანვითარებულიდაიციან,როდისგამოიყენონ,რათქმა
უნდა,ყველაზეწარმატებულადჭრიანპრობლემებს.

ამუნარებისგანვითარებაადამიანსმედიაწიგნიერებაშიაძლი-
ერებს.ძალზეგანვითარებულითხევადიინტელექტისმქონეადა-
მიანები ადვილად უმკლავდებიან სიძნელეებს,რომლებიც გამო-
სახულებებს, განსაზღვრებებს, შეხედულებებს და სხვების დღის
წესრიგებსუკავშირდება.ესუნარიდიდადგვეხმარებამნიშვნელო-
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ბის გაგებასადა მისადაგებაში. ამდროს ადამიანი ქმნის სიმბო-
ლოებისადამნიშვნელობებისზუსტიწყვილებისდიდჯგუფს.კარ-
გადგანვითარებულითხევადიინტელექტისაშუალებასგვაძლევს,
საკითხისშესახებდავსვათკითხვები,შევხედოთმასუფროსიღრ-
მისეულადდაფართოდ, ახალისქემები ამოვიცნოთ. ეს მნიშვნე-
ლობისაგებისპროცესშიგვეხმარება,რადგანამგზითშეგვიძლია
ზედაპირულ მნიშვნელობას მოვშორდეთდა ავაგოთ ის მნიშვნე-
ლობები,რომლებიცჩვენიმიზნებისათვისგამოსადეგია.

კონცეპტუალურიდიფერენციაცია

კონცეპტუალურიდიფერენციაციაგულისხმობს,თურაპრინცი-
პითაჯგუფებსადამიანისაგნებს,რანიშნებითყოფსკლასებად.თუ
ადამიანი საგნის/მოვლენის ბევრ კატეგორიად კლასიფიცირებას
ახდენს,მასკონცეპტუალურიდიფერენციაციისმაღალდონეაქვს
(გარდნერი, 1968); ხოლოადამიანებს,რომლებიც კატეგორიათა
მცირერაოდენობას იყენებენ, კონცეპტუალურიდიფერენციაციის
დაბალიდონეახასიათებთ.

კატეგორიების რაოდენობასთან დაკავშირებულია მედიაწიგ-
ნიერებისდონე(ბრუნერი,გუდნაუ&ოსტინი,1956).თუადამიანი
კლასიფიცირებისთვისრამდენიმეკატეგორიასიყენებს,შესაბამი-
სადაღიქვამსმედიასაც.მაგალითად,თუადამიანიყველამედიაგ-
ზავნილის სამ კატეგორიად (ამბები, რეკლამა, გართობა) ყოფს,
მაშინ ეს სამი კატეგორია მოიცავს მთელ მრავალფეროვნებას.
საპირისპიროდ,იმათ,ვინცგზავნილებსბევრკატეგორიადყოფს
(მთავარი ამბები, ნარკვევი, დოკუმენტურიფილმი, კომერციული
რეკლამა, სოციალურირეკლამისგანცხადება, სათავგადასავლო
შოუები,სიტუაციურიკომედია,სატელევიზიოთამაშები,სატელევი-
ზიოთოქშოუ,მულტფილმებიდარეალითიშოუები),მასაზროვნე-
ბისუფროგანვითარებულიდონეაქვს.

როდესაცახალგზავნილსვაწყდებით,მასკატეგორიასვანიჭებთ
გათანაბრებისანსიმკვეთრისსტრატეგიებისგამოყენებით.გათანაბ-
რებისსტრატეგიაგულისხმობსმსგავსიელემენტებისძიებასახალ
დაიმძველგზავნილებსშორის,რომლებიცგონებაშიშევინახეთ.ამ
დროსვეძებთშესაბამისობასახალდაერთ-ერთდამახსოვრებულ
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გზავნილს შორის. იდეალურთავსებადობას ვერასოდეს ვიპოვით.
ახალგზავნილსყოველთვისიმისგანოდნავგანსხვავებულიმახასი-
ათებლებიაქვს,ვიდრეჩვენიკატეგორიამოითხოვს,თუმცა,ამსხვა-
ობებს უგულებელვყოფთ. სიმკვეთრის სტრატეგიას კი, პირიქით,
აქცენტი განსხვავებებზე გადააქვს. ამ სტრატეგიის გამოყენებით,
ახალიდაძველიგზავნილებიგანცალკევებულადარსებობს(პრიტ-
ჩარდი,1975).ამისსაილუსტრაციოდგთავაზობთმაგალითს.ორი
ადამიანიერთმანეთსადარებსწლევანდელდაწინაწლისსუპერთა-
სისფინალს.გათანაბრებისსტრატეგიისმიმდევარიიტყოდა,რომ
ორივეთამაშიმსგავსიიყოდაამორითამაშისსაერთომახასიათებ-
ლებს ჩამოთვლიდა. სიმკვეთრის სტრატეგიების მიმდევარი კი არ
დაეთანხმებოდამასდადაასახელებდაყველაგანსხვავებასორთა-
მაშსშორის.გათანაბრებისსტრატეგიისმიმდევარსუფრომცირერა-
ოდენობისკატეგორიააქვს,ამდენად,მისთვისბევრისაგანიერთსა
დაიმავეკატეგორიაშითავსდება.სიმკვეთრისსტრატეგიისმიმდე-
ვარიკიმრავალკატეგორიასფლობს.ჩვენსშემთხვევაში,პირველ
ადამიანსექნებოდამხოლოდერთიკატეგორიასუპერთასისათვის
იმმოსაზრებით,რომყველასუპერთასიერთნაირია.ხოლოსიმკ-
ვეთრისსტრატეგიისმიმდევარსექნებოდაგანსხვავებულიკატეგო-
რიათითოეულისუპერთასისათვისდათითოეულმათგანსუნიკალუ-
რადმიიჩნევდა.მედიაწიგნირებისკარგადგანვითარებულიუნარი
ნიშნავსმეტკატეგორიასადამეტსიმკვეთრესმედიაგზავნილების,
მედიაკომპანიებისადამედიაეფექტებისშეფასებისთვის.

ემოციურიინტელექტი

ემოციურიინტელექტიარისჩვენიემოციებისგაგებისადაგა-
კონტროლების უნარი. მიჩნეულია, რომ ემოციური ინტელექტი
რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირებული უნარისაგან შედგება.
ესენია: სხვა ადამიანების ემოციების თანაგანცდის უნარი (ემპა-
თია), საკუთარი ემოციების გააზრება, საკუთარი ემოციების პრო-
დუქტიულადმართვისუნარიდასხვებთანურთიერთობებისდროს
ემოციურიმოთხოვნებისმართვისუნარი.

კარგად განვითარებული ემოციური ინტელექტის მქონე ადა-
მიანს ემპათიის კარგად განვითარებული უნარი აქვს; ადამიანს
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შეუძლია,სამყაროსხვაადამიანისთვალითდაინახოს.რაცუფრო
მეტიპერსპექტივიდანშეგვიძლიასაკითხებისგანხილვა,ემოციური
ინტელექტიმითმეტადგვაქვსგანვითარებული.როდესაცემოცი-
ურად განვითარებული ვართ, ვიცით საკუთარი ემოციების შესა-
ხებ;ასევე,უკეთესადვიგებთამემოციებისგამომწვევფაქტორებს;
შეგვიძლიაიმტიპისგზავნილებისმოძიება,რომლებიცჩვენშისა-
სურველემოციურრეაქციებსიწვევს.გარდაამისა,ნაკლებადიმ-
პულსურებივართდაუფრომეტითვითკონტროლიგვახასიათებს.
შეგვიძლია არსებულ პროცესზე კონცენტრირება და ყურადღება
პერიფერიულემოციებზეარგადაგვაქვს.

შემწყნარებლობაგაურკვევლობისმიმართ

ყოველდღეჩვენთვისუცნობადამიანებსადასიტუაციებსვაწყდე-
ბით.იმისათვის,რომმზადვიყოთმსგავსისიტუაციებისათვის,შესაბა-
მისმოლოდინებსშევიმუშავებთხოლმე.რახდება,როდესაცმოლო-
დინიგვიცრუვდებადაგაკვირვებულივრჩებით?ესიმაზეადამოკიდე-
ბული,რამდენად შემწყნარებლები ვართ გაურკვევლობის მიმართ.
თუ გაურკვევლობას ვერ ვეგუებით, სავარაუდოდ, იმ გზავნილებს
უგულებელვყოფთ,რომლებიც ჩვენს მოთხოვნებს არ პასუხობს. ამ
დროსშეცბუნებულიანიმედგაცრუებულივრჩებითხოლმე.

ამისგან განსხვავებით, თუ თვალს მშვიდად ვადევნებთ სიტუ-
აციასჩვენთვისუცნობველზედაესსიტუაციაჩვენიშეხედულებე-
ბისგან განსხვავებულია, მაშინ გაურკვევლობის მიმართ მაღალი
ხარისხისტოლერანტობაგვაქვს.თავდაპირველიშეცბუნებაჩვენს
შეჩერებასარიწვევს.პირიქით,ჩვენთვისძიებისგაგრძელებისმო-
ტივაციაა,რადგანმეტისიცხადეგვჭირდება.ვერვგრძნობთემო-
ციურბარიერს,რომელიცგზავნილებისკარგადშემოწმებაშიხელს
შეგვიშლიდა. მზად ვართ, ნებისმიერი გზავნილი კომპონენტებად
დავშალოთ, შევადაროთდა შევაფასოთ,რათა გავიგოთ გზავნი-
ლისბუნება,შევამოწმოთ,რატომიყოჩვენითავდაპირველიმო-
ლოდინიარასწორი.

დაბალიტოლერანტობისმქონეადამიანებიმედიაგზავნილებს
ზედაპირულადეხებიან.თუგზავნილისზედაპირულიმნიშვნელო-
ბამათშეხედულებებსმიესადაგება,მაშინხდებამისიდამუშავება,
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შეხედულებების დადასტურება. თუ ზედაპირული მნიშვნელობა
ადამიანის შეფასებებს ეწინააღმდეგება, მაშინ ის გზავნილს უგუ-
ლებელყოფსდაარცდილობსმისანალიზს.

თუ ადამიანს გაურკვევლობა ძალიან არ აღიზიანებს, ანალიზის
დროსბარიერიარექმნება.ასეთიადამიანებიმზადარიან,ნებისმიერი
გზავნილიკომპონენტებადდაშალონ,შეადარონდაშეაფასონ,ეძიონ,
გაიგონგზავნილისბუნება, შეამოწმონ,თურატომიყომათითავდა-
პირველიმოლოდინიარასწორი.ადამიანს,რომელიცდაკვირვებასა
დამსჯელობისდასაბუთებასცდილობს,„სკანერს“ეძახიან.ასეთიადა-
მიანებიმუდმივადეძიებენინფორმაციას(გარდნერი,1968).

არაიმპულსურობა

არაიმპულსურობაგულისხმობს,რომადამიანიდინჯადიღებს
გადაწყვეტილებასგზავნილებთანდაკავშირებით (კაგანი,როსმა-
ნი,დეი, ალბერტი&ფილიპსი, 1964). იმპულსურია ის ადამიანი,
რომელიცჩქარობსგადაწყვეტილებისმიღებას.ხოლოისადამი-
ანები,რომლებიცსაგნებისგანხილვასდიდდროსუთმობენ,მრა-
ვალიპერსექტივიდანაზროვნებენანუარაიმპულსურებიარიან.

არსებობსურთიერთდამოკიდებულებასიჩქარესადასიზუსტეს
შორის. იმპულსურ ადამიანებს სიჩქარე აღელვებთ; ისინი ბევრ
გადაწყვეტილებას იღებენ, რადგან სწრაფად სურთ პრობლემის
მოგვარება. მათთვის ღირს გადაწყვეტილების მიღება შეცდომის
რისკისფასად,რადგანსწრაფადივიწყებენგადაწყვეტილებისმი-
ღებისპროცესისთანმდევუსიამოვნებას. მოაზროვნეადამიანებს
სიზუსტე უფრო აინტერესებთ. მათ ეშინიათ, შეცდნენ და ამიტომ
გადაწყვტილების ყველა ვარიანტზე ფიქრობენ, იმ შემთხვევაშიც
კი,თუესდიდდროსმოითხოვს.

ემოციები მართავს გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო
დროს.თუახალიინფორმაციისმიღებისასთავსკომფორტულად
ვგრძნობთ და პრობლემის ფრთხილად მოგვარების სურვილი
გვიჩნდება, სავარაუდოდ, ბევრს ვიფიქრებთ, არ ავჩქარდებით.
თუ უარყოფითი ემოციები სჭარბობს (როგორიცაა ფრუსტრაცია),
მაშინ გადაწყვეტილებებს სწრაფად მივიღებთ, რომ უარყოფითი
ემოციურიმდგომარეობააღმოვფხვრათ.
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თავი 9
მასმედია-შინაარსიდარეალობა

კოსმომ იდეა სატელევიზიო არხის რეალითი შოუს პროგრა-
მებისვიცეპრეზიდენტს,სილვიას,წარუდგინა.მანთქვა: „ესმშვე-
ნიერიიდეააშოუსათვის.მემასვუწოდებ-„ითამაშერეალურად“.
ჩემიიდეაა,შევკრიბოთ8-10მიზანდასახულიახალგაზრდამსახი-
ობი,გამოვკეტოთნიუიორკისგარეუბნისერთ-ერთსახლში.რამ-
დენიმედღეშიერთხელბროდვეისანსატელევიზიოშოუსსტუდი-
აშიმივიწვიოთსინჯებზე.სინჯებისყოველირაუნდისშემდეგმხო-
ლოდ ერთ-ერთ მათგანს შესთავაზებენ როლსდა ის პიროვნება
შოუსდატოვებს,დანარჩენებისახლშიდარჩებიან.ყოველკვირას
სახლშიმსახიობებისრიცხვიიკლებსდაშოუშირჩებიანმსახიობე-
ბი,რომლებიცთავსუფროდაუფროუიღბლოდთვლიან“.

„დარაარისშოუსკულმინაცია?“
„ბოლომსახიობიმიიღებსსაუკეთესოროლს,მაგრამმანამის

შესახებარიცის.მასძლიერიდეპრესიააქვს,გაბრაზებულია,ფიქ-
რობს,რომსხვებმაროლებიუსამართლოდმიიღესდამასზეუნი-
ჭოებიარიან.ხომმშვენიერია?!“

„არხისგანრასახისმხარდაჭერადაგჭირდება?“
„პირველრიგში, მინდა,რომთქვენმა არხმა მსახიობებისათ-

ვისგამოაცხადოსშესარჩევიჩვენება.ათასობითმსურველიგვეყო-
ლება. ყველაზე არასტაბილურიფსიქიკის მსახიობებს ავირჩევთ,
დრამის ნამდვილ დედოფლებს. შემდეგ რამდენიმე სცენარისტი
დაგვჭირდება. ისინი მსახიობებს ფსევდონიმებს მოუგონებენ და
ბიოგრაფიებს შეუთხზავენ. მათი მოვალეობა მსახიობებისათვის
ტექსტების მომზადებაც იქნება. მასალისდასამუშავებლადსაუკე-
თესომემონტაჟეებიდაგვჭირდება.კამერებიყველაოთახშიიქნე-
ბა,რაც,დაახლოებით,3000საათიანმასალასმოგვცემს.“

„საკმაოდბევრისამუშაოა.რატომარისესშოუ„რეალური“?
„მსახიობებსხელფასსარგადავუხდით“.
„რაღაც ეჭვი მეპარება, მსახიობთა კავშირმა ამის ნება მოგვ-

ცეს“.
„მოგვცემენ,სილვია.ესადამიანებისინამდვილეშიმსახიობე-
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ბიარიან,მაგრამჩვენსშოუშიისინიგანასახიერებენჩვეულებრივ
ადამიანებს,რომლებსაცსურთ,მსახიობებიგახდნენ.ჩვენარვართ
ვალდებულნი, ხელფასი გადავუხადოთ ჩვეულებრივ ადამიანებს
ჩვენსშოუშიმონაწილეობისათვის.ესმშვენიერია!“

თითოეულიჩვენგანიორ -ნამდვილდაგამოგონილ-სამყა-
როშიცხოვრობს.მედიაწიგნიერებისმაღალიდონისმიღწევამე-
დიასამყაროსაგანთავისდაღწევასარგულისხმობს.პირიქით,ის
გულისხმობსამორისამყაროსგამიჯვნისუნარსმაშინ,როცა,ახა-
ლიფორმატებისადატექნოლოგიებისწნეხისგამო,მათიშერწყმა
ხდება.ესკიამსამყაროებსშორისზღვარსსულუფრობუნდოვანს
ხდის.

უმეტესობა მიიჩნევს, რომ სინამდვილე შეზღუდულია; სინამ-
დვილე ვერ გვძენს სასურველ გამოცდილებას, ვერ გვაძლევს
სრულყოფილინფორმაციას. ამმიზნებისმისაღწევადჩვენმედი-
ასამყაროში ვმოგზაურობთ. მაგალითად, შეიძლება ფიქრობთ,
რომთქვენიცხოვრებამოსაწყენია;გსურთ,რომამაღელვებელი,
რომანტიკული შეგრძნებები განიცადოთ. ამისათვის საკმარისია,
წაიკითხოთრომანი,კინოშიწახვიდეთანსატელევიზიოგადაცემას
უყუროთ; ან, ვთქვათ, გაინტერესებთ, რა მოხდა დღეს თქვენს
ქალაქში და ამიტომ უყურებთ ახალ ამბებს, რომლითაც ჟურნა-
ლისტები დღის აქტუალურ თემებს გადმოსცემენ; შემოგვატარე-
ბენდანაშაულისჩადენისადგილებს,ხანძრებს,სასამართლოებს,
სპორტულდარბაზებს.მიუხედავადიმისა,რომყველაესადგილი
ნამდვილადარსებობს,მათმოსანახულებლადსადმეწასვლაარ
გჭირდებათ;ამადგილებსმედიასამყაროსმეშვეობითეცნობით.

ჩვენ გამუდმებით ვსტუმრობთ მედიასამყაროს იმ გამო-
ცდილებისა და ინფორმაციის მისაღებად, რომლის მოპოვებაც
ყოველდღიურისინამდვილიდანგვიჭირს.მედიასამყაროსსინამ-
დვილისაღქმისგასაძლიერებლადვსტუმრობთ,მაგრამესგამო-
ცდილებაგანსხვავდებაიმგამოცდილებისაგან,რომელსაცსინამ-
დვილიდანვიღებთ.აი,ესკიხშირადგვავიწყდება.ამიტომმედი-
ასამყაროშიმიღებულიგამოცდილებაცხოვრებაშიგადმოგვაქვს.
ამორსამყაროსშორისარსებულისაზღვარიგამუდმებითიკვეთე-
ბა.ხანდახანბუნდოვანია,რომელიმოგონებაეკუთვნისსინამდვი-
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ლესდარომელი-მედიასამყაროს.
ეს ბუნდოვანება და მოგონებების აღრევა გვაიძულებს, მეტი

ენერგიადავხარჯოთსინამდვილისარსის,ამორისამყაროსთა-
ვისებურებებისათუგანსხვავებებისდასადგენად.

რაარისსინამდვილე?

სინამდვილე, ნებისმიერი თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ურთუ-
ლესი კონცეფციაა. მისი განსაზღვრა რთულია. ფილოსოფოსები
უკვე ათასწლეულებია, მის განმარტებას ცდილობენ. 12 ათწლე-
ულის წინ დაარსდა ფსიქოლოგია, როგორც მეცნიერება. ფსი-
ქოლოგებიც ცდილობენ ფუნდამენტური პრობლემის დაძლევას:
სურთ,გაარკვიონ,როგორაღიქვამსადამიანისგონებასამყაროს
დაროგორცდილობსსინამდვილისდადგენას.

მედიისკვლევებისმიხედვით,სინამდვილისგამოვლენისმარ-
ტივიგზაამედიასადასინამდვილესშორისმკაფიოხაზისგავლე-
ბა.ჩვენიცხოვრებასინამდვილეა,ხოლომედიასამყარო-გამო-
ნაგონი.მაგრამესძალიანმარტივიგანსაზღვრებაა.მათიამგვარი
გამიჯვნა უაღრესად არაზუსტია და მცდარ გზაზე წაგვიყვანს. მი-
უხედავად ამისა, ჩვენ მაინც გვიწევს, გავმიჯნოთ, რადგან სინამ-
დვილისბუნებისღრმადწვდომამედიისეფექტებზეკონტროლის
დამყარებაშიგვეხმარება.მოდით,განვიხილოთმეცნიერებისშეხე-
დულებებიდაუკეთგავიაზროთ,როგორმიჯნავენამორსამყაროს
ადამიანები.

ჯადოსნურიეკრანი

მედიის მკვლევრები ამბობენ, რომ სინამდვილის პირდაპი-
რიგანსაზღვრართულია,როდესაცსაქმეგვაქვსბავშვებთან.სა-
ვარაუდოდ, ბავშვები მედიაში, განსაკუთრებით კი, ტელევიზიაში,
სამყაროს ჯადოსნურ ეკრანზე ხედავენ. ფსიქოლოგებს სჯერათ,
რომბავშვებიტელევიზიასაღიქვამენ,როგორცსინამდვილისშე-
ულამაზებელანარეკლს.მედიისმკვლევრებმადაადგინეს,რომ3
წლამდეასაკისბავშვებიტელევიზიასმართლაჯადოსნურეკრანად
მიიჩნევენ,მაგრამ,გონებრივზრდასთანერთად,მათგარკვეული
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სკეპტიციზმიუყალიბდებათმედიაგზავნილებისნამდვილობასთან
დაკავშირებითდაუკეთშეუძლიათსინამდვილისადაგამონაგონის
გამიჯვნა(ტეილორიდაჰოუელი,1973).5წლისასაკისათვისბავ-
შვებს უკვე შეუძლიათ ფანტასტიკისა და დოკუმენტური ჟანრის
პროგრამებისგარჩევა. ამ ასაკისთვისმათუკვემკაფიოდესმით,
თურაარისფანტასტიკა.ასაკისმატებასთანერთად,ბავშვებიუკეთ
შეიმეცნებენნამდვილამბებს,რასაცხელსუწყობსსაინფორმაციო
გადაცემებითმიღებულიგამოცდილება(რაითი,ჰიუსტონი,რეიტცი
დაპიემიატი,1994).

მეცნიერები ამ ჯადოსნური ეკრანის გზავნილების ბრმა ნდო-
ბისგანგადახვევას„ზრდასრულთაიმედგაცრუებას“უწოდებენ.ბავ-
შვებიზრდასრულებივითიწყებენაზროვნებასდაუფროსკეპტიკუ-
რებიხდებიანგზავნილებისსინამდვილისმიმართ(ჰოკინსი,1977).
მკვლევართაუმრავლესობასსჯერა,რომბავშვები12წლისასაკი-
სათვისსრულადითავისებენ„ზრდასრულთაიმედგაცრუებას“.

მაგრამ არსებობს მტკიცებულება, რომ 12 წლისთვის ყველა
ადამიანი არ განიცდის „ზრდასრულთა იმედგაცრუებას“. მაგალი-
თად, ვენ დერ ვოორტმა (1986) დაადგინა, რომ ბავშვებში ფან-
ტასტიკურიპროგრამებისმიმართსინამდვილისგანცდა9-დან12
წლამდე იკლებს, მაგრამ იგივე არ ხდებარეალითი შოუების მი-
მართ.როგორცჩანს,ბავშვებისინამდვილისაღქმასუკავშირებენ
არაინფორმაციისასახვისსიზუსტეს,არამედიმფაქტორს,თურამ-
დენადშესაძლებელია,ესათუისმოვლენამათცხოვრებაშიმოხ-
დეს.12წლისათვისმათჯერარიციან,რომახალიამბებიჟურნა-
ლისტებისმიერარისშექმნილი,როგორცფანტასტიკურიჟანრის
ნაწარმოებებიაშექმნილიმწერლებისათუსცენარისტებისმიერ.

ასაკთანერთად,ავტომატურადარვიძენთსინამდვილისადა
ფანტაზიისზუსტიგამიჯვნისუნარს.თუდავიწყებთმტკიცებას,რომ
ზრდასრულმა ადამიანებმა ვიცით, რა არის სინამდვილე კონ-
კრეტულ სიტუაციაში, ეს შეხედულება თავად იქნება ფანტაზიის
ნაყოფი.თუგვსურს,გავიგოთ,როგორიღებენადამიანებიგადა-
წყვეტილებას-რასდაუჯერონმედიაში,უფრომეტიგანზომილება
უნდაგანვიხილოთ,ვიდრეჯადოსნურიეკრანია.
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სინამდვილისმრავალიგანზომილება

ხშირად სინამდვილის შეფასება მრავალგანზომილებიანია.
სინამდვილისშეფასებისასმრავალრიცხოვანმახასიათებელსგან-
ვიხილავთ.მაგალითად,შეიძლებავივარაუდოთ,რომფანტასტი-
კურიჟანრისზოგიერთიფილმი (როგორებიცარის,მაგალითად,
„უცხოები“ ან „ვარსკვლავური ომები“) უფრო რეალურია, ვიდრე
ტელევიზიით ნაჩვენები მრავალი კომედია.ფანტასტიკურიფილ-
მის სიუჟეტი, შესაძლებელია, გამოგონილ სამყაროში ვითარდე-
ბოდეს;სამყაროდასახლებულიიყოსისეთიპერსონაჟებით,რომ-
ლებიცმხოლოდჩვენსწარმოსახვაშიარსებობენ;აღწერილიიყოს
ფიზიკისისეთიკანონები,რომლებიცდედამიწაზეარმოქმედებს;
მაგრამსცენები,დიალოგებიდათემებიშესაძლოაშეფასდეს,რო-
გორცუაღრესადრეალური.ამისსაპირისპიროდ,კომედიებისსი-
უჟეტივითარდებანაცნობგარემოში,გმირებიცჩვეულებრივიადა-
მიანებიარიანდაყოველდღიურპრობლემებსაწყდებიან;მაგრამ
მრავალიმაყურებელიმიიჩნევს,რომასეთკომედიებსსინამდვი-
ლესთან საერთო არაფერი აქვს. ცხოვრებაში ადამიანები კომე-
დიისგმირებივითარიქცევიან,არცპრობლემებისნახევარსაათში
მოგვარებააშესაძლებელი.

სინამდვილისშეფასებისას,პირველრიგში,ადამიანიადგენს,
სინამდვილესრამდენადშეესაბამებააღწერილისიტუაცია.მაგრამ
მაყურებელიიშვიათადსჯერდებამხოლოდამისგარკვევას.რო-
დესაცშინაარსიგამოგონილია,ისაფასებს,შეიძლებათუარა,აღ-
წერილისიტუაციარეალურადარსებობდეს.თუშეუძლებელია,მა-
შინესუკვეფანტაზიაა.ასერომ,შეფასებისდროსადამიანმაუნდა
განიხილოს,არისთუარაშესაძლებელი,რომგადაცემაშინაჩვე-
ნებიპერსონაჟებირეალურსამყაროშიცცხოვრობდნენ;არისთუ
არაშესაძლებელი,რომმსგავსიამბავისინამდვილეშიმოხდეს.

მკვლევრებმადაადგინეს,რომადამიანებიგადაცემებსუფრო
სიღმისეულად განიხილავენ, ვიდრე ჯადოსნური ეკრანი შეიძლე-
ბა განიხილებოდეს. ადამიანები აფასებენ მედიაგზავნილების სი-
ნამდვილეს,მათსოციალურსარგებელსადაიდენტობას (დორი,
1981;ჰოკინსი,1977;ვ.ჯ.პოტერი,1986).სოციალურისარგებლის
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შეფასებისას ადამიანები ეყრდნობიან მოსაზრებას, შეძლებენთუ
არაასახულიინფორმაციისცხოვრებაშიგამოყენებას.რაცუფრო
ფანტასტიკურიაგმირიდამისიქმედება,მითუფრონაკლებმაყუ-
რებელს მიაჩნია, რომ შეძლებს ამ ინფორმაციის გადატანას და
გამოყენებასყოველდღიურურთიერთობაში.იდენტობისშეფასება
დაფუძნებულია კონკრეტულ პერსონაჟთან პარასოციალური გა-
იგივებისშეგრძნებაზე.რაცუფროახლოსგრძნობსთავსმაყურე-
ბელიგმირთან,მითუფრონამდვილიაისმისთვალში.

მაყურებლებიამსამგანზომილებასერთმანეთისაგანდამოუკი-
დებლადაფასებენ:თუგადაცემააღიქმებარეალურადერთგანზო-
მილებაში,იმავეადამიანმაიგივეგადაცემაშეიძლებაარაღიქვას
რეალისტურადდანარჩენორგანზომილებაში.მაგალითად,ვარს-
კვლავურიომები,სავარაუდოდ,ჩაითვლებაფანტასტიკად,თუმას
აღვიქვამთჯადოსნურიეკრანისგანზომილებით,მაგრამიდენტო-
ბისდასოციალურისარგებლისთვალსაზრისით,შესაძლოა,უაღ-
რესადრეალისტურიმოგვეჩვენოს.

ზოგიერთიმეცნიერიმიიჩნევს,რომსინამდვილისკონცეფციის
აღქმისსამზემეტიგანზომილებაარსებობს.მაგალითად,ჰოლმა
(2003) ჩაატარა ფოკუსჯგუფები, მედიასინამდვილის კონცეფციის
განსაზღვრის მიზნით. კვლევის შედეგად მან გამოავლინა კომპ-
ლექსური განსაზღვრებები, რომლებიც ჟანრების მიხედვით გან-
სხვავდებოდა. განსხვავებები ეფუძნებოდა ექვს ძირითად იდეას:
ფაქტი,ალბათობა,ტიპურობა,ემოციურიჩართულობა,თხრობითი
თანმიმდევრობადაშემეცნებითიდამაჯერებლობა.ფაქტიაღნიშ-
ნავსიმას,რაცსინამდვილეშიმოხდა;ალბათობა -რაშეიძლება
მომხდარიყო;ტიპურობა-რახდებახოლმეჩვეულებრივ;ემოცი-
ურიჩართულობა -რამდენადიწვევსგზავნილიადამიანშიიდენ-
ტობისგანცდას;თხრობითითანმიმდევრობა-როგორვითარდება
სცენარიდარამდენადდამაჯერებელიაისმაყურებლისათვის;შე-
მეცნებითიდამაჯერებლობაგანსაზღვრავს,რამდენადნამდვილია
გამოსახულება.როგორცჩანს,ამექვსფაქტორსადამიანებიყვე-
ლაზეხშირადიყენებენსინამდვილისხარისხისდასადგენად.
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პიროვნულიგანსხვავებები

როგორცზემოთმოყვანილიარგუმენტებიდანვხედავთ,„სინამ-
დვილე“კომპლექსურიიდეაა.მასბევრიგანზომილებააქვს.ასევე,
პიროვნებებიერთმანეთისგანსაგრძნობლადგანსხვავდებიანდა,
შესაბამისად,განსხვავებულადაფასებენმედიისმიერგავრცელე-
ბულამბებს.ესშეფასებებიერთიასაკისადაგამოცდილებისმქონე
ადამიანებს შორისაც შეიძლება განსხვავდებოდეს. ერთი ასაკის
ყველა ბავშვი სინამდვილეს ერთნაირად არ აღიქვამს. მაგალი-
თად,ვანდერვოორტი(1986)გვამცნობს,რომნებისმიერასაკში
სინამდვილისაღქმადაპერსონაჟებთანთავისგაიგივებისხარის-
ხისაკმაოდგანსხვავებულია.თავისკვლევაშიმანაღნიშნა,რომ
ზოგიერთიბავშვისასტიკივიდეორგოლებისყურებამჩაითრიადა
ისინიამსისასტიკესუკვერეალურადაღიქვამენ.ბავშვებშიჩნდება
ძლიერიემოციურირეაქცია:მათსჯერათ,რომსისასტიკესაშინე-
ლებაა,ამიტომამგვარიგადაცემამათშისასტიკქცევასარიწვევს.
ამისსაპირისპიროდ,სხვაბავშვებს,რომლებიცასევეუყურებდნენ
სასტიკიშინაარსისმქონეგადაცემებსდასჯეროდათ,რომრასაც
უყურებდნენ, რეალობა იყო, სატელევიზიო სისასტიკის მიმართ
კრიტიკულიმიდგომაგამოუმუშავდათ.მათმობეზრდათდაასეთი
გადაცემებიმათშიემოციურინტერესსარიწვევდა.საბოლოოდკი,
ამგვარმაგადაცემებმაბავშვებშიაგრესიულიქცევაგაზარდა.

კიდევ უფრო ნათლად რომ ავსახოთ სინამდვილის აღქმის
მთელი სპექტრი, წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, რომ ადამიანებ-
მა სანაპიროსდაცვის სამსახურს გილიგანისადა მისი მეგობრე-
ბის გადარჩენის თხოვნით წერილობით მიმართეს. შეიძლება ეს
სისულელედ მოგვეჩვენოს. თქვენ, ალბათ, ფიქრობთ, რომ ასე-
თი პრობლემები ცხოვრებაში იშვიათიადა, ალბათ, მართლებიც
ხართ,რადგანეს,მართლაც,განსაკუთრებულისიტუაციაა.მაგრამ,
წარმოიდგინეთ,სიმართლისაღქმისრამდენნაირივარიაციააშე-
საძლებელიშოუებსადასერიალებში.დაფიქრდითიმადამიანებ-
ზე,რომლებიცდოკუმენტურდრამებსუყურებენდაიკვლევენ,სი-
უჟეტისრომელიელემენტიარეალურიდარომელი -შეთხზული.
დაფიქრდით იმ ადამიანებზე, რომლებიც უსმენენ პოლიტიკურ
დებატებს, რომლებშიც თითოეული კანდიდატი სამხილებისა და
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მტკიცებულებების განსხვავებულ პაკეტს წარმოადგენს. როგორ
აფასებენადამიანები-ამმტკიცებულებებისრომელიელემენტებია
რეალურიდარომელიგამოგონილი?

ჩანართი:გილიგანისკუნძული

1964წელსშერვუდშვარცმადადგაშოუ,სახელწოდებით„გი-
ლიგანისკუნძული“.შოუსშინაარსიმოგონილიიყო.კრუიზშიმყო-
ფი7გმირიკატასტროფისშედეგადწყნარიოკეანისრომელიღაც
უკაცრიელკუნძულზეგაირიყა.ეთერში6სერიისგასვლისშემდეგ,
შვარცსსანაპიროსდაცვისსამსახურიდანდაუკავშირდნენდაუთხ-
რეს,რომმათრამდენიმეათეულიტელეგრამამიიღესადამიანე-
ბისაგან,რომლებიც ითხოვდნენ, სამხედროებს გადარჩენილების
მოსაძებნადგემიგაეგზავნათ.ესტელეგრამებისრულისერიოზუ-
ლობითიყოშედგენილი.შვარციგაოგნდა.„ესყველაზეგასაოცა-
რი გულუბრყვილობაა,რაც კიოდესმე მსმენია. ნეტავ,რასფიქ-
რობდნენმაყურებლები-ვინუღებდაგარიყულებს?შოუშიფონად
სიცილიცკიისმის.ნეტავ,ვინდასცინოდაიმხომალდიდანგადა-
რჩენილებს?“(შ.შვარცი,1984).

ბოლოათწლეულისმანძილზეერთ-ერთიპოპულარულისატე-
ლევიზიოშოუ იყო „გადარჩენილი“. ამ შოუში 16 ადამიანი ხვდე-
ბა ველურგარემოში, სადაც მათი გადარჩენა (კვება,თავშესაფა-
რი, ცეცხლი)დამოკიდებულია ურთიერთდახმარებაზე. ამავდრო-
ულად,მათუწევთერთმანეთთანშეჯიბრი1მილიონისმოსაგებად.
რა მხრივ არის ეს შოუ რეალური? მონაწილეებს ირჩევენ ათა-
სობითპრეტენდენტისაგანარაიმიტომ,რომისინიჩვეულებრივი
ადამიანებიარიან,არამედმათივეპოტენციურიმომხიბვლელობი-
სადაკონფლიქტებისგამოწვევისუნარისსაფუძველზე.სიტუაცია
ხელოვნურია, რადგანაც არც ერთი ადამიანი სინამდვილეში ვე-
ლურგარემოშიარცხოვრობსდაარცერთს1მილიონიანისაპრი-
ზოფონდისმოგებისმიზნითარსადუთამაშია.მიუხედავადიმისა,
რომშოუუკაცრიელგარემოშივითარდება,მონაწილეებიმართლა
„მარტო“არარიან.იქვეიმყოფებაათობითადამიანი(ოპერატო-
რები,შეჯიბრებისადასცენებისდიზაინერებიდაა.შ.)დაწამყვანი,
ჯეფპრობსტი.სადცხოვრობსესხალხი?როგორხვდებიანისინი
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გადარჩენილებისბანაკებშიმათგადასაღებად?არიანთუარაიქვე
ვერტმფრენისადანავებისეკიპაჟები?რასჭამენისინი-სადარიან
მზარეულები?როგორხვდებასაკვებიკუნძულზე?შოუსარგააჩნია
სცენარი, იმ თვალსაზრისით, რომ დიალოგები მწერალთა გილ-
დიისწევრსარდაუწერია.მაგრამთითოეულიმონაწილეგულმოდ-
გინედწერსდაიზეპირებსფრაზებსიმისათვის,რომსაუკეთესოდ
წარმოაჩინოსსაკუთარითავი,შეჯიბრშიგაიმარჯვოს.ამასთანავე,
შოუ ზედმიწევნითაა დამონტაჟებული. მთავარია, მაყურებელმა
მომხდარისყველაზედრამატულივერსიანახოს.თამაშის40დღის
960საათიმონტაჟისშემდეგდაახლოებით20საათამდეიკვეცება.
მხოლოდამ20საათსუჩვენებენმაყურებელს.ესარისჩაწერილი
მასალისდაახლოებით2%.ასერომ,პროდიუსერებსდამემონტა-
ჟეებს, ჩაწერილი მასალისრაოდენობიდან გამომდინარე, კონტ-
როლისძლიერიბერკეტებიაქვთ.ისინიწყვეტენ,რაუნდაუჩვენონ
მაყურებელს. „ნამდვილი“ მედიაგზავნილების მემონტაჟეები და
პროდიუსერები არასოდეს გვიმხელენ სრულ სიმართლეს; ისინი
ჭრიანმასალას,რომელიც,მათიაზრით,მოსაბეზრებელიადაყვე-
ლაზედრამატულინაწყვეტებისკოლაჟსგვიჩვენებენ.ესმაგალი-
თინამდვილადდაგვაფიქრებს, სადვავლებთზღვარსსინამდვი-
ლესადაფანტაზიასშორის,როცამედიასვიხილავთ.სინამდვილე
დაფანტაზია არ არისორი ურთიერთგამომრიცხავი კატეგორია,
რომელთაკლასიფიკაციაცმარტივია.უმჯობესიავიფიქროთ,რომ
კონტინუუმის ერთბოლოშიფანტაზიაა, მეორე, შორბოლოშიკი
- სინამდვილე; ამორბოლოსშორისგანსხვავებებისდიდიგრა-
დაციაა.

ამაბზაცამდევცდილობდი,მეჩვენებინა,როგორიკომპლექსუ-
რიშეიძლება იყოს სინამდვილის იდეა. უნდაგავითვალისწინოთ
მრავალი განზომილება, რომლებიც ერთმანეთისაგან დამოუკი-
დებელია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბავშვები სინამდვილეს
ზრდასრულებივით არ აფასებენ, მაგრამ, ასაკის მატებასთან ერ-
თად,კონკრეტულიგანზომილებებისშეფასებაშიუფროდაუფრო
დახვეწილიხდებიან.უნდაგავითვალისწინოთ,რომსინამდვილის
შეფასებაში ზრდასრულთა შორისაც სირთულეების დიდი სპექტ-
რია.აგრეთვე,უნდაგავითვალისწინოთ,რომბევრიზრდასრული
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გადაჭარბებულად აფასებს სინამდვილის ხარისხსრეალითი შო-
უებსათუახალამბებში.

როგორ გავამარტივოთ იდეების ეს კომპლექსური წყება ისე,
რომვიპოვოთპასუხიკითხვაზე:რაგავლენააქვსამყველაფერს
მედიაწიგნიერებაზე?რაუნდაიცოდნენადამიანებმამედიაგზავნი-
ლების შესახებ იმისათვის,რომ საკუთარითავი მედიის საზიანო
ეფექტებისაგანდაიცვან?

ორგანიზებისპრინციპი:შემდეგისაფეხურისსინამდვილე

სინამდვილისაღქმისკვლევისსირთულეშეიძლებამარტივად
აიხსნას.ამამონახსნსშემდეგისაფეხურისსინამდვილესვუწოდებ.
როცა დავფიქრდებით, სინამდვილეში რა სურს მაყურებელს მე-
დიაგზავნილებისაგან,დავინახავთ,რომმათიგადაწყვეტილებების
უმრავლესობა შემდეგი საფეხურის სინამდვილისადმი მისწრაფე-
ბასემყარება.ასევე,თუმედიაგზავნილებისშემდგენლისპერსპექ-
ტივიდან გადავხედავთ გადაწყვეტილებებს, აქაც იმავე აუცილებ-
ლობასდავინახავთ.ესარისმედიაგზავნილებისშექმნისარსი.ის
გვიჩვენებს, რატომ იზიდავს ზოგიერთი გადაცემა მრავალ მაყუ-
რებელს,ზოგიკი-არა.ამთავშიშევეცდები,ესაღვწეროდაგიჩ-
ვენოთ,როგორიყენებენმაყურებლისმიზიდვისხერხებსმთავარ
საორგანიზაციოპრინციპად.

მაყურებლისპერსპექტივა

რატომ არიან ადამიანები ღია მედიაგზავნილების მიმართ?
ყველაზე ფუნდამენტურ დონეზე ისინი ცდილობენ, მედიის საშუ-
ალებით შეავსონ ის გზავნილები, რომლებსაც ცხოვრებაში ვერ
პოულობენ. თუ ადამიანი ყველა საჭირო გზავნილს ცხოვრებაში
მიიღებს,მასარექნებამოტივაცია,დახარჯოსფულიანდროდაეს
გზავნილებიმედიაშიეძებოს.კონკრეტულიგზავნილებისმედიაში
ძებნისორიმიზეზიარსებობს.ერთ-ერთიმიზეზიისაა,რომასეთ
გზავნილებსადამიანებიცხოვრებაშივერმოძებნიან.მაგალითად,
ადამიანების უმეტესობისათვის შეუძლებელიადედამიწის კოსმო-
სიდან დანახვა, ან იმის დანახვა, თუ როგორ გამოიყურება სხვა
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პლანეტები.შეუძლებელია,იცოდე,როგორიიყოცხოვრებაამერი-
კისფერმაშისამოქალაქოომისდროს,ანროგორიიყომრგვალი
მაგიდისრაინდი შუა საუკუნეების ინგლისში, ან მოუსმინო ქრის-
ტეს ქადაგებას. ამ გამოსახულებების, ბგერებისა თუ ემოციების
მისაღებად ადამიანებს უწევთ, მედიასაშუალებებს მიმართონ. ამ
გზავნილების მედიასივრცეში მოძიების მეორე მოტივი გახლავთ
ის,რომდანახარჯებიბევრადუფრონაკლებია,ვიდრეცხოვრება-
შიმიღებულიგამოცდილებისღირებულება.მაგალითად,ბევრად
მარტივია,უყუროერთსაათიანდოკუმენტურფილმსპარიზზე,ვიდ-
რედახარჯოფულიდა ერთი კვირითსაფრანგეთში გაემგზავრო
სამოგზაუროდ. ბევრად მარტივია, ტელევიზორით უყურო პრეზი-
დენტის კონფერენციას, ვიდრე ჟურნალისტიკისფაკულტეტზე ჩა-
აბარო,პრესტიჟულგაზეთსათუტელევიზიაშიდაიწყოსამსახური,
თეთრისახლისრეპორტიორისაკრედიტაციამიიღოდამართლა
დაესწრო პრეზიდენტის პრესკონფერენციას. და, რა თქმა უნდა,
ემოციურადბევრადუფრომარტივიგადასატანია,ვუყუროთფილ-
მისგმირებს,რომლებიცცდილობენ,შეხვდნენერთმანეთს,დაუახ-
ლოვდნენ, დაშორდნენდა მათ შეცდომებზე ვისწავლოთ, ვიდრე
საკუთართავზეგამოვცადოთესყველაფერი.

ამიტომაც,მაყურებლებსაქვთძლიერი,მდგრადიმოტივაცია,
რომ მედიასაშუალებებით მოიძიონ ამგვარი გზავნილები. ისი-
ნი ეძებენ გზავნილებს,რომელთაცორიზოგადიმახასიათებელი
აქვს.პირველი:ესგზავნილებირეალობისმსგავსიუნდაიყოს.მათ
უნდაჰქონდეთმრავალიელემენტი,რომლებიცმაყურებელსმის-
ცემსსიგნალს,რომგზავნილებინამდვილია;ანუ,ესგზავნილები
მაყურებლისყოველდღიურგამოცდილებასუნდაშეესაბამებოდეს;
ისინიზუსტადუნდაასახავდესრეალობას,სარწმუნოდადამაჯერე-
ბელიუნდაიყოს.თუგზავნილებინამდვილისშთაბეჭდილებასარ
ტოვებს,მაშინმაყურებელსარაქვსრწმენა,რომამინფორმაციის
გამოყენებასშეძლებს;დამეორე:გზავნილებიუნდაასახავდესცო-
ტათიუფრომეტს,ვიდრეყოველდღიურისინამდვილეა.ამცოტა
მეტისგარეშე,აზრიარაქვსმედიაგზავნილისძიებას,რადგანმა-
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ყურებელი ისედაც უამრავ გზავნილს იღებს ყოველდღიურცხოვ-
რებაში. აი,რას ვგულისხმობ შემდეგი საფეხურის სინამდვილეში
- გზავნილი წარმოდგენილია,როგორც სინამდვილე, იმისათვის,
რომ მაყურებლის გამოცდილებას შეესაბამებოდეს და ყოველ-
დღიურ სიტუაციაში გამოყენების პოტენციალი ჰქონდეს; ამავე
დროს,მედიაგზავნილები„დამტკბარი“უნდაიყოსდამატებითიინ-
გრედიენტით,რომელიცერთინაბიჯითუსწრებსმაყურებლისყო-
ველდღიურცხოვრებას.

აქედანგამომდინარე,მაყურებლებსსურთმიიღონგზავნილე-
ბი,რომლებიც ყოველდღიურობასავითნამდვილიარარის. ამა-
ვედროს,არსურთისეთიგზავნილებისმიღება,რომლებიცმათი
გამოცდილებისა და საჭიროებისგან შორსაა და რომლებიც მათ
ცხოვრებაზემყისიერგავლენასვერმოახდენს.ადამიანებსსურთ,
მიიღონგზავნილები,რომლებიცერთისაფეხურით,ერთინაბიჯით
გასცდამათყოველდღიურობას.მათსურთგზავნილები,რომლე-
ბიც უჩვენებს, რა არის შესაძლებელი, დამაჯერებელი და, ამავე
დროს,აქტუალური.

პროგრამებისშემქმნელებისპერსპექტივა

პროგრამისშემქმნელებმაინტუიციურადიციან,როგორმოიზი-
დონმაყურებლები.ისინიოდნავცვლიანმაყურებლისსინამდვი-
ლისაღქმას,რათაისუფროსაინტერესოგახადონ.მედიაგზავნი-
ლების პროდიუსერები გზავნილების ელემენტებს რეალობასთან
გადაჯაჭვულსტოვებენ,რომამგზავნილებსმაყურებლისრეალურ
ცხოვრებაში გამოხმაურება ჰქონდეს. მათ ასევე კარგად იციან,
რომ ამ გზავნილების მარტივი რეპროდუქცია მიუღებელია; ამას
აზრიარაქვს,რადგანაცადამიანებისათვისუფრომარტივიათა-
ვიანთინამდვილისამყაროსმსგავსიგზავნილებისაღქმა.

პროდიუსერებმა იციან, რომ ისეთი ისტორიები უნდა შექმნან,
რომლებიცრაღაცთვალსაზრისითოდნავუფრო„მეტია“,ვიდრესი-
ნამდვილე. პროდიუსერებს შეუძლიათ, აიღონ ჩვეულებრივი სცენა
დასიუჟეტი-ბიჭიხვდებაგოგოს,მაგრამისინიუფრომომხიბვლელ
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დასაინტერესოპერსონაჟებადუნდააქციონ,ვიდრეადამიანებინამ-
დვილცხოვრებაშიარიან;ანშეუძლიათ,ჩვეულებრივიპერსონაჟები
ისეთგარემოშიაცხოვრონ,რომელშიცმოვლენებიუფროდრამატუ-
ლადვითარდება,ვიდრეესნამდვილცხოვრებაშიხდებახოლმე.

გამოცდილ პროდიუსერებს შეუძლიათ, მაყურებელი მოგზა-
ურობაშინაბიჯ-ნაბიჯშეიტყუონ, სანამისინისაკუთარინებითარ
მიაღწევენ დანიშნულების აბსურდულ ადგილს. ეს არის ფარსის
ფორმულა. ამბავი იწყება, ერთი შეხედვით, ყოველდღიური სი-
ტუაციით; შემდეგ პროდიუსერს მაყურებელი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიჰყავს
სინამდვილისაგანშორს,მაგრამისე,რომმაყურებელითავსდა-
კარგულადკიარგრძნობს,არამედ,სიამოვნებითელისმომდევ-
ნონაბიჯს.აქედანგამომდინარე,პროდიუსერებიდამოკიდებული
არიანმაყურებლისუნდობლობის,თუნდაც,დროებითდაძლევაზე.
იმისათვის,რომადამიანებიდაიყოლიონ,მათთითოეულინაბიჯი
თანმიმდევრულადუნდაგადადგან.

შემდეგისაფეხურისსინამდვილეადვილადგასაგებიამაყურებ-
ლისთვისდა მისიდარწმუნებაც ადვილია. მაგალითად, ავიღოთ
ტიპურიპრობლემისგადაჭრაზე აგებულისარეკლამოგზავნილი.
მასშიმონაწილეობსორიჩვეულებრივიადამიანი,ისეთიყოველ-
დღიურიპრობლემითდამძიმებული,როგორებიცაა,მაგალითად,
უსიამოვნოსუნიპირიდან,თავისტკივილი,ბინძურისარეცხი,გემ-
რიელილანჩისსურვილიდაა.შ.მთხრობელიმაყურებელსსთავა-
ზობს,ენდოსმასდარეკლამაშიმოცემულიგზავნილისმხარდამ-
ჭერინაბიჯიგადადგას.გზავნილიკიმოგვიწოდებს,შევიძინოთდა
გამოვიყენოთ კონკრეტული პროდუქტი, რომელიც სხვაზე უკეთ,
უფროსწრაფად,სრულყოფილადდაიაფადმოგვიგვარებსპრობ-
ლემას,ამასთანერთად,ემოციურკმაყოფილებასაცმოგვგვრის.

შემდეგი საფეხურის სინამდვილე უფრო რთული გასაგებია
საინფორმაციო სახის გზავნილებთან მიმართებაში. მაგალითად,
თუახალიამბებისმიზანიაყოველდღიურისიახლეებისმიწოდება,
როგორმოქმედებს შემდეგისაფეხურისსინამდვილეჟურნალის-
ტებზე? პასუხი შემდეგია: როცა ჟურნალისტები ირჩევენ, თუ რა
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ამბებიგააშუქონ,მათიინტერესისსაგანი,პირველრიგში,არატი-
პური მოვლენები, არამედ ანომალიური მოვლენებია. გაიხსენეთ
ძველიგამონათქვამი:სიახლეარაა,როცაძაღლიადამიანსკბენს;
სიახლეა,როცაადამიანიკბენსძაღლს.დანაშაულისაინტერესოა
იმიტომ,რომატიპურიქცევაა.სასტიკიდანაშაულიუფროღირებუ-
ლია,რადგანკიდევუფროატიპურია.

ყველა სახის გზავნილი - გასართობი, დამარწმუნებელი თუ
საინფორმაციო, ცდილობს, მაქსიმალურად შეინარჩუნოს სინამ-
დვილისმაღალიხარისხი.მაგრამ,ამავდროულად,ყოველიმათ-
განიერთინაბიჯითსცილდებასინამდვილეს.რაცუფროდახვეწი-
ლიაესერთინაბიჯი,მითუფროსაინტერესოაგზავნილიდა,სავა-
რაუდოდ,მაყურებლისყურადღებასაცმეტადმიიქცევს.

იმისგამო,რომამდენდროსვატარებთმედიასამყაროშიდა
იმისგამო,რომსაზღვარიამრეალობასადამედიასშორისხში-
რადბუნდოვანია,შეიძლებადავიბნეთ.ესგანსაკუთრებითყოველ-
დღიური ცხოვრებისადა მედიაგზავნილების მასობრივი ნაკადის
ავტომატურრეჟიმშიმრავალსაათიანიგაფილტვრისშემდეგარის
შესამჩნევი.ამუწყვეტნაკადშიაღქმისაღრევახდება.

რეალურიშოუ,როგორცჟანრი

რეალური შოუების/სერიების ახალი ჟანრი 2000-იან წლებში
აღმოცენდა.ესსახეობაპოპულარულიგახდატელეპროდიუსერებს
შორის,რადგანმათიწარმოებანაკლებდანახარჯებსმოითხოვდა
(აინშტაინი,2004).ესახალიჟანრიმაყურებლებსაცმოეწონათდა
მისიპოპულარობასწრაფადგაიზრდა.

ყველაზე პოპულარული გახდა შოუ სახელწოდებით „გადა-
რჩენილი“. პირველი ეპიზოდის ეთერში გასვლამდე CBS-ში მო-
ნაწილეობის 6000-ზე მეტი მსურველის აპლიკაცია შევიდა. მათ
სურდათსამხრეთჩინეთისზღვაშიუკაცრიელკუნძულზეგამგზავ-
რებადა 1 მილიონის მოგება (ბაუდერი, 2000). „გადარჩენილის“
პოპულარობამამჟანრსბევრიმიმდევარიგაუჩინა.ყველაამგვარ
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შოუსერთისაერთოაქვს:რეალურიადამიანებისჯგუფიხვდებაგა-
რემოში,სადაცისინიერთმანეთსეჯიბრებიან.შეჯიბრისასმონაწი-
ლეებიავლენენსაკუთარხასიათს,რისშედეგადაცმაყურებლები
კონკრეტულმოთამაშეებთანსაკუთარითავისგაიგივებასიწყებენ.
მაგალითად, შოუში „უცოლო“ ახალგაზრდა მამაკაცს,რომელსაც
საცოლის პოვნა სურს, 25 ლამაზ ქალბატონს წარუდგენენ. ყო-
ველ კვირას იგირამდენიმე ქალბატონს გამორიცხავს, სანამ არ
დარჩებაერთი,რომელსაცხელსშესთავაზებს.მეორემაგალითია
„შეგირდი“.შეჯიბრი16მამაკაცსადაქალბატონსშორისიმართე-
ბაცნობილიბიზნესმენის-დონალდტრამპისშეგირდისადგილის
დასაკავებლად.ესშედარებითახალიჟანრია,მაგრამუკვეარსე-
ბობსათობითანალოგიურიშოუ,რომლებშიცჩვეულებრივიადა-
მიანები(დაარაპროფესიონალიმსახიობები)ეძებენსიყვარულს,
მეგობრებს,განძს,სამსახურს,ახალოჯახსანფინანსურმხარდა-
ჭერასსაკუთარიგამოგონებებისგანსახორციელებლად;იშენებენ
დაირემონტებენსახლებს,ილამაზებენგარდერობს,მანქანებსან
სხეულსდაერთმანეთსეჯიბრებიანსაუკეთესომომღერლის, მო-
ცეკვავის,გამრთობის,მზარეულისტიტულისმოსაპოვებლად.

მედიაწიგნიერებისმნიშვნელობა

სულუფრორთულიხდებანამდვილდამედიასამყაროსშორის
მკაფიოზღვრისგავლება.მედიააღარგველოდება,როდისგადა-
ვკვეთთ ამ საზღვარს; მას თავად მოაქვს გზავნილები ჩვენს სამ-
ყაროში.ჩვენარდაგვიგეგმავსჩვენიღიაობამედიაგზავნილების
მიმართ,ამიტომვერვაცნობიერებთ,რამდენადღიავართმედი-
ისათვის.დაფიქრდით,რამდენადდაუცველებივართმედიაგზავნი-
ლებისწინაშეყოველდღიურად,ისე,რომვერცკივაცნობიერებთ
ამგარემოებას.მაგალითად,რადიოგზავნილებისხვაადამიანების
მანქანებიდან,რომელთაცგვერდზეჩავუვლით;გზავნილებიჯიხუ-
რებზე, ბილბორდებზე, გაზეთებში, რომლებიცდახლებზე აწყვია;
გამვლელების საუბრები მედიაგზავნილების შესახებ, რომლებიც
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ცოტახნისწინმოისმინეს. მედიარაცუფროდიდირაოდენობით
ტუმბავსგზავნილებსჩვენსსამყაროში,მითუფრობუნდოვანიხდე-
ბასაზღვარიმედიასადარეალობასშორის.ჩვენკიამყველაფერს
უკვებუნებრივადმივიჩნევთ.

არსებობსბევრიადგილი,სადაცსაზღვარირეალობასადამე-
დიასამყაროსშორისარცისემკაფიოა.დაფიქრდით,რაგარემო-
ებახდისჩამოთვლილშოუებსრეალურად,როგორცამასმედია
ირწმუნება:„პოლიციელები“,„დიდიძმა“,„ექსტრემალურირემონ-
ტი“,„ამერიკულიკერპი“,„გადააკეთეჩემიმანქანა“და„ორშაბათი
ღამის ფეხბურთი“. როგორ იკავებს ეს შოუები თქვენს ნამდვილ
სამყაროში ადგილს, როგორ ეხმაურება თქვენს ცხოვრებისეულ
გამოცდილებას?

ჟანრებისცვლასთანერთად,ზღვარისინამდვილესადაგამო-
ნაგონსშორისსულუფრობუნდოვანიხდება;ამსიტუაციაშიჩვენ
უნდამოვერიდოთხაფანგს,ბევრიარვიკამათოთ,რომელიშოუა
ნამდვილიდარომელი - ფანტაზიის ნაყოფი. ამიტომაა შემდეგი
საფეხურის სინამდვილე მნიშვნელოვანი მედიაწიგნიერებისათ-
ვის; მას ჩვენი ყურადღება სხვა შეკითხვებზე გადააქვს. შეკითხვა
ასეარუნდაჟღერდეს: „რამდენადშეესაბამებასინამდვილესმე-
დიაგზავნილები?“შემდეგისაფეხურისსინამდვილისსაორგანიზა-
ციოპრინციპმადაგვანახა,რომყოველიმედიაგზავნილიშედგება
სინამდვილისადაგამონაგონისნაზავისაგან.ამიტომაცშეკითხვა
ასეუნდაჟღერდეს: „რომელიელემენტებიასახავსსინამდვილეს
ამგზავნილშიდარომელისცდებარეალობას?“როდესაცხელმ-
ძღვანელობთშემდეგი საფეხურის სინამდვილის საორგანიზაციო
პრინციპით, აუცილებლად დაგჭირდებათ მედიაგზავნილების გა-
ანალიზება ადეკვატურ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. ეს ანალი-
ზიდაგეხმარებათ, შეაფასოთ,რამდენად უშვებთთქვენს სინამდ-
ვილეში გზავნილებს,რომლებიც ერთი ნაბიჯით წინ უსწრებენ ამ
სინამდვილეს. ზოგიერთი ადამიანი მხოლოდ უმცირეს ნაბიჯს
უშვებს,მხოლოდიმგზავნილებსიღებს,რომლებიცმისსაკუთარ
გამოცდილებასდაცოდნასშეესაბამება.სპექტრისმეორემხარეს
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ისადამიანებიარიან,რომლებიცმათიყოველდღიურიცხოვრები-
საგანრადიკალურადგანსხვავებულგზავნილებსიღებენდააანა-
ლიზებენ.

იმისათვის,რომმედიაწიგნიერებიგავხდეთ,საჭიროარარის
სინამდვილესთან დაახლოება; ეს მხოლოდ ჩვენი ინფორმაციის
ფარგლებსა და ემოციურ რეაქციას შეზღუდავს. პირიქით, მედი-
აწიგნიერება მოქნილობასდაგათვითცნობიერებას გულისხმობს.
მოქნილობა ნიშნავს, გსურდეს, რომ იმოგზაურო და სიამოვნება
მიიღო გზავნილების სრულ სპექტრში. გათვითცნობიერებულობა
ნიშნავს,იცოდე,სპექტრისრომელნაწილშიიმყოფებიდაშეგეძ-
ლოსსინამდვილისსპექტრისსხვადასხვაადგილასმოქმედიგან-
სხვავებულისტანდარტებისგამოყენება.თუმოქნილიდაგათვით-
ცნობიერებულიხარ,მეტსიამოვნებასმიიღებმედიაგზავნილების
წარმოუდგენელივარიაციებითდა,ამავდროულად,ეფექტებისგა-
კონტროლებასშეძლებ.ესკითავისთავადგულისხმობს,რომდა-
ცულიიქნები ნეგატიურიგზავნილებისაგან,რომლებიც,როგორც
წესი,ჩვენიღიაობისგამოავტომატურადაღწევსჩვენსცნობიერე-
ბაში.

თითოეულმაჩვენგანმათავადუნდაგადაწყვიტოს,რამდენად
რეალურად ასახავს მედიაგზავნილები ნამდვილ ცხოვრებას, რა
გავლენასახდენსესგანსხვავებებისინამდვილისშესახებჩვენსშე-
ხედულებებზე. ზოგჯერ სინამდვილის გამოვლენა ადვილია; მარ-
ტივიგასაგებია,რომსინამდვილეშიარარსებობსისეთირამ,რო-
გორიცგილიგანისკუნძულია.ზოგიერთიგადაწყვეტილებისმიღება
კი უფრო მეტ სირთულესთანაადაკავშირებული, განსაკუთრებით
მაშინ, როცა ის დროის დიდი მონაკვეთის განმავლობაში მედი-
ასამყაროში მოგზაურობის შედეგად ყალიბდება.დროთა განმავ-
ლობაშიმედიასამყაროსდიდინაწილისსინამდვილედაღიარება
გვიხდება.მაგალითად,ვინარისაშშ-სპრეზიდენტი?დარწმუნებუ-
ლიხართ?ოდესმეშეხვედრიხართმას?თუარშეხვედრიხართ,რა
იცით,რომმართლაასეა?დათუშეხვედრიხართ,რაიცით,რომის
მართლაისარის,თავსრადაცასაღებს?მეარმსურს,პარანოია
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დაგემართოთ.მეგთხოვთ,დაფიქრდეთ,ენდობითთუარაინფორ-
მაციას,რომელიცმედიასამყაროდანნამდვილსამყაროშიგადმო-
გაქვთ.ზოგიერთიინფორმაციასკეპტიკურადუნდამივიღოთ,სხვა
ინფორმაციასკინდობითმოვეკიდოთ.მაგრამიცითკი,რომელი
ინფორმაცია იმსახურებს სკეპტიცზმსდარომელი -თქვენს ნდო-
ბას?

სწორედამიტომაამნიშვნელოვანიმედიაწიგნიერება.მედიაგ-
ზავნილებიყოველთვისარარისისეთი,როგორიცჩვენგვგონია.
ისინიბევრმნიშვნელობას,ბევრფენასმოიცავს.ამფენებიდანზო-
გიერთიარარეალურია(არასოდესმომხდარადაარასოდესმოხ-
დება),მაგრამუფრორეალისტურფენებშიაშერეული.ესკითქვენს
აღქმაში გზავნილს „ფანტაზიიდან“ გარდაქმნის შესაძლებლობად
-„შესაძლებელიამომხდარიყო“,შემდეგვარაუდად-„ალბათმოხ-
და“დაბოლოსმოტივად-„აუცილებლადუნდავცადო“.რაცუფრო
გათვითცნობიერებულიხართგზავნილისფენებისმნიშვნელობებ-
ში, უკეთ აკონტროლებთ სასურველ არჩევანს. განვითარებული
ანალიტიკური აზროვნება მედიის ზეგავლენის გაკონტროლების
საფუძველია. თუ მნიშვნელობებს არ იცნობთ, მაშინ სამყაროს
თქვენეულაღქმასმედიაგანსაზღვრავს.

როცაშემდეგისაფეხურისსინამდვილისორგანიზებისპრინციპ-
შიგაერკვევით,მედიისშინაარსსუკეთაითვისებთ.უკეთგააცნობი-
ერებთ,როგორახერხებენ მედიასაშუალებები ან მსახიობები სი-
ნამდვილისასახვასდაშემდეგროგორდგამენდამატებითნაბიჯს,
როგორშორდებიანსინამდვილეს.აი,სადერთვებასამსახიობო
ნიჭი.ამკონცეფციისგათავისებადაგეხმარებათ,ინდივიდუალური
გზავნილებისგანცდისესთეტიკურიგემოვნებაგამოიმუშაოთ.ასე-
ვემნიშვნელოვანია,დასვათშეკითხვებიერთინაბიჯითდაშორე-
ბისკონცეფციისშაბლონებისშესახებ.მედიასამყაროშიარსებობს
ცხოვრებისშაბლონებიდასიუჟეტისშაბლონები.ესორიშაბლონი
ერთმანეთისაგანგანსხვავდება.რაცუფრომარტივადამოიცნობთ
სიუჟეტისშაბლონებს,მითუფროუმტკივნეულოდშეძლებთსინამ-
დვილესადაფანტაზიასშორისსაზღვრისგავლებას.
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თავი 10

წიგნიერებისგანვითარებასაინფორმაციოპროგრამების
დახმარებით

ბევრადამიანსყოველსაღამოსნახევარსაათიანიახალიამბების
გამოშვებისყურებაინფორმირებულობისგანცდასსძენს.ისინიფიქ-
რობენ,რომდღის ყველამნიშვნელოვანი სიახლეიციან. ამასთან,
ზრდასრული მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ყოველდღიურად
კითხულობსგაზეთებს,რაცკიდევუფროაძლიერებსინფორმირებუ-
ლობისშეგრძნებას.ბევრადამიანსმიაჩნია,რომკარგადინფორმი-
რებულია,რადგანყოველდღეინფორმაციისზღვაშიცურავს.

კარგადინფორმირებულობაუფრომეტია,ვიდრეახალამბებ-
თანუბრალოშეხებისჩვევა.ახალიამბები,როგორცწესი,კომერ-
ციულიგზავნილებია,რომელთამიზანიააუდიტორიისყურადღების
მიპყრობა. ახალი ამბების პროგრამები საკითხებს ზედაპირულად
აშუქებსდაეს ამბები სათანადოდდაბალანსებულიარარის, არც
მნიშვნელოვანისაკითხებისსიღრმისეულიანალიზიხდება.იმისათ-
ვის,რომკარგადინფორმირებულიიყოთ,გჭირდებათუფრომეტი,
ვიდრე ინფორმაციის ნაკადში ტივტივია. მეტი ყურადღება უნდა
მიაქციოთგზავნილებსდადაფიქრდეთ.აუცილებელია,თავიდააღ-
წიოთავტომატურიდამუშავებისმდგომარეობასდაგაცნობიერებუ-
ლიყურადღებადაუთმოთგარკვეულიმედიაგზავნილისშინაარსს.

როგორდავიცვათთავიმნიშვნელოვანიმოვლენებისშესახებ
ინფორმირებულობისილუზიისაგან?მთავარია,ჩვენიმედიაწიგნი-
ერებაუფროდახვეწილიცოდნისსტრუქტურებითადაგანვითარე-
ბული უნარებით გავამდიდროთ. ეს გვაიძულებს, გავაანალიზოთ
ახალი ამბები და უფრო მაღალი სტანდარტი დავიცვათ, ვიდრე
ამასწარსულშივაკეთებდით.

ახლა, როდესაც უკვე მეტი ინფორმაცია გაქვთ ახალი ამბე-
ბის კონსტრუქციის, პერსპექტივის,ობიექტურობის მითისადა ბა-
ლანსის მნიშვნელობის შესახებ, თქვენ მედიაშინაარსთან დაკავ-
შირებით უფრო ძლიერ ცოდნის სტრუქტურას ფლობთ. ამასთან,
როდესაცთქვენახალამბებშიწამოჭრილზოგიერთმნიშვნელო-
ვან საკითხს დაუპირისპირდებით, ახალი ამბების უფროფართო
აღქმა უნდა გქონდეთ. როდესაც ცოდნის ფართო სტრუქტურას
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გამოიყენებთ, განვითარებულ უნარებთან ერთად, შეძლებთ, ბევ-
რადმეტიდაინახოთახალიამბებისადაინფორმაციის შემცველ
გზავნილებში.ახალიამბებისყურებისასგახსოვდეთ:დაფიქრდით,
რამდენად სასარგებლოათქვენი ცოდნის სტრუქტურები. სცადეთ
თქვენი ცოდნის სტრუქტურებისდახვეწა ხუთი სტრატეგიის გამო-
ყენებით: ა) ახალიამბების პერსპექტივის ანალიზი; ბ) შინაარსის
ძიება;გ)ინფორმაციისალტერნატიულიწყაროებისგანვითარება;
დ) სკეპტიკურობა საზოგადოებრივი აზრის მიმართ; ე) იქონიეთ
მეტიდაარანაკლებიშეხებაახალამბებთან.

 ახალი ამბებისა და საინფორმაციო გზავნილების დამუშავებისათვის
საჭიროცოდნადაუნარები
სფერო უნარები ცოდნა

კოგნიტური
ახალი ამბების ანალიზის უნა-
რი ინფორმაციის ძირითადი
საკითხების განსაზღვრის მიზ-
ნით;
ახალ ამბებში გაშუქებული
ძირითადი საკითხების ძველ
ცოდნასთანშედარებისადაშე-
პირისპირებისუნარი;
სიახლისაღმოჩენისადაშეფა-
სების უნარი, საკითხის დაბა-
ლანსებულიგაშუქებისშეფასე-
ბისუნარი;

მრავალი წყაროდან
საკითხის შესახებ მი-
ღებული ცოდნა (მე-
დიადარეალურისამ-
ყარო).

ემოციური ახალ ამბებში წარმოდგენილი
ადამიანების გრძნობების ანა-
ლიზისუნარი;
ამბავში წარმოდგენილი სხვა-
დასხვა ადამიანის ადგილას
საკუთარითავისწარმოდგენის
უნარი;
ახალ ამბებთან დაკავშირებუ-
ლიადამიანებისმიმართთანა-
განცდისუნარი;

გაიხსენეთ საკუთარი
გამოცდილებიდან,
როგორიგრძნობდით
თავს ამბავში მოთხ-
რობილსიტუაციაში.
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ესთეტიკური ამბავში გამოყენებული ოსტა-
ტობისა და ხელოვნების ელე-
მენტებისანალიზისუნარი;
სხვადასხვა ამბავში გამო-
ყენებული ხელოვნების ხერხე-
ბისდანახვისუნარი;

მართლწერის, გრა-
ფიკის, ფოტოგრაფი-
ისადასხვ.ცოდნა.
ცუდი და კარგი ამბე-
ბის იმ ელემენტების
ცოდნა, რომლებმაც
გავლენა მოახდინეს
შეფასებაზე.

მორალური ამბავშიმორალურიელემენტე-
ბისანალიზისუნარი;
მოცემულიამბისსხვაამბებთან
შედარებისა და დაპირისპირე-
ბისუნარი;
მოცემულამბავთანდაკავშირე-
ბით ჟურნალისტების ეთიკური
პასუხისმგებლობის შეფასების
უნარი.

ახალი ამბების კრი-
ტიკა, მიკერძოების
მნიშვნელობა, ობიექ-
ტურობა, ბალანსი და
სამართლიანობა.
მოცემულ საკითხზე
სხვა ამბების ცოდნა.
ამბებში ბალანსისა
და სამართლიანობის
დაცვისხერხები.
ჟურნალისტური ეთი-
კისკოდექსი.

ახალიამბებისპერსპექტივისანალიზი

გახსოვდეთ,ახალიამბებიარისახალიამბებისინდუსტრიისმუ-
შაკთაკონსტრუქცია.ჟურნალისტებიახალამბებსარჩევენდაგადა-
წყვეტილებებსიღებენახალიამბებისსაკუთარიპერსპექტივისსაფუძ-
ველზე.ამდენად,როდესაცტელევიზორშიახალიამბებისგამოშვებას
ვუყურებთანგაზეთსვკითხულობთ,ვიგებთინფორმაციასროგორც
ახალიამბებისინდუსტრიის,ასევე,ახალამბებშიმოთხრობილიმოვ-
ლენისშესახებ.მთავარია,ვიცოდეთ,რაუნდავეძებოთ.თუამასგა-
ვითვალისწინებთ,ბევრსვისწავლითახალიამბებისფასეულობების
შესახებდასაკუთართავსიმცრურწმენისგანდავიცავთ,რომახალი
ამბებისამყაროსსრულ,ზუსტდადაბალანსებულსურათსგვიჩვენებს.
ჩვენიმიზანიუნდაიყოსკიდევუფროზუსტისურათისდანახვა.თუმცა,
ამმიზნისმისაღწევადბევრიწყაროდააქტიუნდამოვიძიოთ,რათა
კრიტიკულივიყოთმოწოდებულიინფორმაციისმიმართ.



115ჯეიმს პოტერი 

შინაარსისძიება

ხშირადგვესმისტერმინი „ახალიამბებიდაინფორმაცია“და
ვკითხულობთ მას, როგორც ერთიანსდა არაროგორცორ გან-
ცალკევებულ ცნებას. მაგრამ მნიშვნელოვანია ახალი ამბები ინ-
ფორმაციისაგან განვასხვაოთ. ახალი ამბები არის ის, რაც „ახა-
ლია“ გარკვეული გაგებით. თუ ამბავი უკვე ვიცით, ეს არ არის
ახალიამბავი.ამგვარად,ახალიამბავიუჩვეულოუნდაიყოს.მან
უნდა გვაფიქრებინოს: „ღმერთო, ეს არ ვიცოდი! რა უცნაურია?“
მანუნდაგაგვართოსანაგვაღელვოს.საპირისპიროდ,ინფორმა-
ციაგვეუბნებაზუსტადიმას,რაცჩვენისამყაროსათვისფასეულია.
ჩვენფიქრობთ: „ეს არისის,რაცუნდავიცოდე; ეს არისის,რაც
გამომადგება“.

ერთიდა იგივერამ შეიძლება იყოსროგორც ახალი ამბავი,
ისე ინფორმაცია. მაგალითად, ახალიამბები შეიძლებადაიწყოს
განცხადებით:ჯ.ჯ.ჯოუნსიდააკავეს.ისხიდანჩამოხტადაპარკში
მოსეირნე ხანდაზმული ქალი გაქურდა. ეს უჩვეულოდადევიან-
ტური მოვლენაა, ამდენადიგი გაშუქდა,როგორც ახალიამბავი.
თუ ამბავი აქდასრულდა, ადამიანები,რომლებმაცტელევიზორ-
შიესამბავინახეს, იტყვიან: „ღმერთო!საითმიექანებაესსამყა-
რო?“.ესმხოლოდახალიამბავია.მაგრამთუამბავიგაგრძელდა
დამსმენელმამოისმინადამნაშავეობისსტატისტიკადადინამიკა,
ცვლილებების გამომწვევი მიზეზები, პოლიციის დეპარტამენტის
მიერ დანაშაულის წარმატებით გახსნის მაჩვენებლები და სხვ.,
მაშინ ახალი ამბავი ინფორმაცია გახდება. ეს შინაარსობრივი
მხარე მკითხველს/მაყურებელს სთავაზობს არა მხოლოდ სწრაფ
ემოციურრექციას, არამედიმას,რისიგამოყენებაცშეუძლია.მე-
დიაწიგნიერადამიანებსშეუძლიათ,უფროცხადადდაინახონგან-
სხვავებაახალამბებსადაინფორმაციასშორის,მოითხოვონმეტი
ინფორმაცია.თუ მედიისგან მხოლოდზედაპირულადგაშუქებულ
მოვლენებსიღებთ,საბოლოოჯამში,სამყაროსშესახებსაკმაოდ
მცდარიშეხედულებაგექნებათ.
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ინფორმაციისალტერნატიულიწყაროებისგანვითარება

პოსტმანიდაპაუერსი(1992)წიგნში„როგორვუყუროთსატე-
ლევიზიოახალამბებს“წერენ,რომსატელევიზიოახალიამბების
საყურებლად ადამიანებმა უნდა მომართონ საკუთარი გონება,
რათა სამყაროს შესახებ ბევრი კითხვადასვან. მოკლედ,თუ მე-
დიაგზავნილიდიდშინაარსსარმოიცავს,მაშინესშინაარსითვი-
თონუნდამოიძიოთ.მნიშვნელოვანისოციალურიდაპოლიტიკუ-
რისაკითხებისშესახებინფორმაციისმოძიებაწიგნებიდანდაჟურ-
ნალებიდანშეიძლება.თუმცა,უნდადარწმუნდეთ,რომსხვადასხვა
მოსაზრებასგაეცანით.შინაარსიუფრომეტია,ვიდრეპრობლემის
ერთიხედვისთუნდაცსიღრმისეულიგაცნობა.კარგადგანვითარე-
ბული ცოდნის სტრუქტურა საკითხის შესახებ სხვადასხვა ხედვის
სიღრმისეულშესწავლასმოითხოვს.ამგვარად,თუკონსერვატო-
რულჟურნალშიწააწყდებითდეტალიზებულსტატიასკონკრეტულ
საკითხზე,ეცადეთ,მოიძიოთ,როგორშუქდებაიგივესაკითხილი-
ბერალურ,ნეიტრალურდააპოლიტიკურჟურნალებში.ესსტრატე-
გიადახვეწსთქვენიცოდნისსტრუქტურასდა,შესაბამისად,თქვენი
პოზიციაუფროძლიერიიქნება.

ასეთიმიდგომაგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,როცამოვ-
ლენებს ინტერნეტით ვეცნობით. უამრავი ახალი ამბების სამსა-
ხური, ბიულეტენიდა ბლოგი მოქმედებს. ხშირად, შეუძლებელია
იმისთქმა,ვინშეადგინატექსტი,რამდენადდაბალანსებულიადა
რამდენადზუსტია„ფაქტები“.არსებითია,რომინფორმაციასხვა-
დასხვავებგვერდიდანმოვიძიოთ,რათაჩამოვყალიბდეთ,თუსად
განათავსებენყველაზეზუსტინფორმაციასადასარწმუნოშინაარ-
სისმქონეამბავს.

იყავითსკეპტიკურისაზოგადოებრივიაზრისმიმართ

საზოგადოებრივიაზრისგაზომვართულიარარის.სათანადო
ტექნოლოგიას შეუძლია, ზუსტად ასახოს საზოგადოებრივი აზრი,
თუისარსებობს.სირთულეისარის,რომხშირადადამიანებსკონ-
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კრეტულსაკითხზემოსაზრებაარგააჩნიათ,ანარარიანდარწმუ-
ნებულისაკუთარმოსაზრებაში-ისინიამბივალენტურნიარიან.ამ
მოსაზრების თვალსაჩინოებისთვის, ჩაატარეთ საზოგადოებრივი
აზრის არაფორმალური გამოკითხვა. ჰკითხეთ რამდენიმე მეგო-
ბარს აზრი დეფიციტის, ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის, საარ-
ჩევნო კამპანიების დაფინანსების, სიკვდილით დასჯის და სხვა
ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების შესახებ. ერთტენდენ-
ციასშეამჩნევთ:რესპონდენტთაუმრავლესობამიიჩნევს,რომამ
საკითხებზე საკუთარი აზრი უნდა ჰქონდეს და გეუბნებათ კიდეც
თავის აზრს. შემდეგ ჰკითხეთ მათ, რატომ ფიქრობენ ასე. არის
თუარამათიარგუმენტილოგიკურიდაფაქტებითგამყარებული?
როგორფიქრობთ,მათამკითხვაზეპასუხისდროსთავდაცვისპო-
ზიციახომარდაიკავეს?თითქოს,დაიმორცხვესკიდეც.ესმოსაზ-
რებებიმათთვისძალზეღირებულია?თუზედაპირულიადარამდე-
ნიმეშემთხვევითფაქტსეფუძნება?

როდესაცასევიქცევით,მედიაწიგნიერებისუფრომაღალდონეს
ვაღწევთ ახალ ამბებთანდაკავშირებით. ეს მოითხოვს ჩვენი უნა-
რებისადაცოდნისსტრუქტურებისურთიერთქმედებას.რაცუფრო
ძლიერიაუნარები,მითუფროძლიერიაცოდნისსტრუქტურები.

იქონიეთმეტიდაარანაკლებიშეხებაახალიამბებთან

ამერიკელებიძალიანსკეპტიკურებიგახდნენპრესისმიმართ.
მოსახლეობის მხოლოდ ნახევარს აქვს პრესის მიმართდადები-
თიდამოკიდებულება(ლანცი,2000)დასაზოგადოებისმხოლოდ
ერთმესამედსმიაჩნია,რომმედიაფაქტებს სწორადგადმოცემს
(რეინი, 2005). ჟურნალისტიკის მიმართ ასეთი მაღალი სკეპსისი
გასაკვირისულაცარარის.ახალამბებთანშეხებისმაჩვენებელი
იკლებს,განსაკუთრებით,ახალგაზრდებში.

რატომარიდებენთავსახალგაზრდებიახალამბებს?როგორც
ჩანს, პასუხი ამ მზარდტენდენციაში უნდა ვეძებოთ - ადამიანები
ფიქრობენ,რომისინიინფორმაციამწალეკა.ჩვენარშეგვიძლია
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ყველა ინფორმაციის დამუშავება, დაღლილობას ვგრძნობთ და
ვცდილობთ, მას ნაკლებად შევეხოთ. მაგალითად, ჩუმ და პალ-
მერმა(1994)ჩაატარესგამოკითხვა,რომელმაცაჩვენა,რომადა-
მიანებიინფორმაციისსაჭიროებასგანსხვავებულადგრძნობენდა
საჭიროებადამოკიდებულიაიმაზე,თურამდენადმნიშვნელოვნად
მიიჩნევს კონკრეტული ადამიანი ინფორმაციაში გაშუქებულ სა-
კითხს. ნაკლებმნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, ადა-
მიანებს, უპირველეს ყოვლისა, აინტერესებთ, რა გავლენა ექნე-
ბა ამ საკითხებს მათზე.რაც შეეხებადიდი მნიშვნელობის მქონე
საკითხებს, ადამიანებს მეტად აინტერესებთ ისეთი ინფორმაციის
მოძიება,რომელიცმათსათანადომოსაზრებისჩამოყალიბებაში
დაეხმარება.ამდენად,ისინიეძებენსხვადასხვამოსაზრებისამსახ-
ველინფორმაციასდასურთექსპერტთაპოზიციებისმოსმენა.

ამასთან,ბევრიგადაღლილიაცუდიამბებით.დიდიხნისგან-
მავლობაშიადამიანებიწუხდნენცუდიანუარყოფითიახალიამბე-
ბისდიდირაოდენობისგამოდაითხოვდნენმეტკარგახალამბავს
(გალიციანი,1986).ისინიამბობდნენ,არარისაუცილებელი,ცუდი
ამბავიუფროსაინტერესოიყოსო.თუმცა,ახალიამბებისგამავრ-
ცელებელიორგანიზაციებიგანაგრძობენმეტწილადცუდიამბების
გაშუქებას (როგორებიცაა დამნაშავეობა, სკანდალები და დაპი-
რისპირებები).

მოსაზრება,რომზედმეტადბევრიინფორმაციაარარელევან-
ტურიდაცუდია,კარგადხსნის,თურატომცდილობენადამიანები,
თავიაარიდონახალამბებს.თუმცა,ახალიამბებისგანთავისდაც-
ვაზღუდავსადამიანისგამოცდილებასდაესშეცდომაა.პირიქით,
ადამიანები ახალი ამბების გამავრცელებელი ორგანიზაციების
უფროფართოსპექტრს უნდა ეცნობოდნენ. ამგვარადმოძებნიან
როგორც დადებით, ისე უარყოფით გაშუქებას. ინფორმირებულ
ადამიანს უკეთესი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, ის უკეთ
გაარკვევს,რომელიფაქტიაუფროზუსტი,უკეთშეძლებსფაქტების
გაფილტვრასადაცოდნისისეთისტრუქტურებისშექმნას,რომლე-
ბიცმისთვისუფროსასარგებლოა.



119ჯეიმს პოტერი 

თავი 11
წიგნიერებისგაზრდაგასართობიპროგრამებისდახმარებით

როგორც წინათავში აღინიშნა, მედიაგზავნილები ბევრ ისეთ
ელემენტსშეიცავს,რომლებიცმათრეალობადწარმოაჩენს.თუმ-
ცა,ესგზავნილებიისეთელემენტებსაცუნდაშეიცავდნენ,რომლე-
ბიცმათამქვეყნიურრეალურსამყაროსდააშორებდა.წინათავში
თქვენ ნახეთ, როგორ შორდება გასართობი გზავნილი რეალურ
სამყაროს,როგორიქმნებაწინააღმდეგობრივიშინაარსი,როგორ
არისწარმოდგენილიჯანმრთელობისსაკითხებიდაფასეულობე-
ბი,როგორარიანნაჩვენებიპერსონაჟები.რაცუფრომეტიიცით,
მითუკეთშეძლებთ,გამიჯნოთთქვენიცოდნამედიასამყაროსადა
რეალურისამყაროსშესახებ.ამგვარად,საშუალებასარმისცემთ
მედიასამყაროს მეშვეობით დამახინჯებულ სურათს, ზეგავლენა
მოახდინოსრეალურისამყაროსმიმართთქვენსმოლოდინზე.

ტელევიზიადაკინემატოგრაფიუგულებელყოფსყველაფერს,
რაცვიზუალურადსაინტერესოარარის.არადა,ვიზუალურადუინ-
ტერესო საქმიანობები - თვითრელფელქსია, კითხვა, სეირნობა
- ჩვენიცხოვრებისუდიდესნაწილსშეადგენს. ასევენაკლებადაა
გაშუქებული საოჯახო საქმე, ყოველდღიური დავალებების შეს-
რულებადა მეზობლებთან საუბარი. ჩვენი ყოველდღიური გამო-
ცდილების გაკეთილშობილების ნაცვლად ტელევიზია გვეუბნება,
რომესგამოცდილებადოკუმენტირებისთვისსაკმარისადსაინტე-
რესოარარის.

პროდიუსერებს არ გააჩნიათ ვალდებულება, ყოველდღიური
ცხოვრებამთელისიზუსტითგადმოსცენ.მათიამოცანაა,რაცშეიძ-
ლებადიდიაუდიტორიამიიზიდონ.ამისათვისყველაშემოქმედე-
ბითი უნარი უნდა გამოიყენონ, რომ ძლიერ დრამატულ ეფექტს
მიაღწიონ. ამდენად, ისინი განზრახ ამახინჯებენ მსოფლიოს სუ-
რათს,რათაგაგვაკვირვონდაშეგვაძრწუნონ.ზოგიერთიშემოქმე-
დებითიადამიანიისეთფანტაზიასქმნის,რომელიცსრულიადარ
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ჰგავსრეალურცხოვრებას.ამასიმიტომაკეთებენ,რომსაშუალება
მოგვცენ, ჩვენს საკუთარცხოვრებასგავექცეთდა წარმოსახვითი
მოვლენებიდავინახოთ. სხვები ცდილობენ,რეალური ცხოვრება
დამაინტრიგებელი ფორმით გადმოსცენ. ისინი რეალური ცხოვ-
რების ყოველდღიური მეინსტრიმის წარმოჩენას ერიდებიან და,
სამაგიეროდ, აქცენტს აკეთებენ ზღვარზე განვითარებულ პროცე-
სებზე,რომლებშიცგანსაკუთრებითსაინტერესოადამიანებიანმოვ-
ლენები გვხვდება. ეს არისრეალური ცხოვრება იმ გაგებით,რომ
ესშეიძლებამოხდეს,ანუკვემოხდაკიდეც.მაგალითად,საოჯახო
დრამებითითქოსძალზერეალურია,მათიგარემოს,პერსონაჟების
დაგანცდილიპრობლემებისტიპისთვალსაზრისით.თუმცა, ისინი
არარეალურიამათიტემპისთვალსაზრისით,რადგან,მაგალითად,
პრობლემებისუმეტესობა60წუთისგანმავლობაშიწყდება.

კარგიამბისმთხრობელთამიზანიკიხალხისიმგვარადმოზიდ-
ვაა,რომისინიმომავალშიცდაუბრუნდნენგადაცემას.მწერლები
არ არიან ფსიქოლოგები ან სოციოლოგები; ჩვეულებრივ, ისინი
არ გვესაუბრებიან, როგორ მუშაობს ადამიანის გონება, როგორ
ფუნქციონირებსსაზოგადოება.ისინიგვიჩვენებენიმელემენტებს,
რომლებსაცჩვენადამიანისგონებისმუშაობისადასაზოგადოების
ფუნქციონირებისჩვენეულიგანზოგადებისათვისვიყენებთ.

მაყურებლებინელ-ნელავისრუტავთინდივიდუალურიფანტა-
ზიისელემენტებსდასწორედესაასაფრთხე.დროთაგანმავლობა-
ში,ერთმანეთშივურევთ„გამოგონილელემენტებს“დარეალობას.
საბოლოოდ,შესაძლოავირწმუნოთ,რომმედიაშიმუდმივადგაშუ-
ქებულიფანტაზიაჩვენირეალურიცხოვრებისშესატყვისია.

ტელევიზიის გასართობი პროგრამების მიერ წარმოჩენილ
არარეალისტურ სურათს პროდიუსერებზე ზეწოლით ვერ გავუმ-
კლავდებით. ეს სისულელეა. იძულებით ისინი გამოგონილ სამ-
ყაროს უფრო რეალისტურად არ გარდაქმნიან. სამაგიეროდ, ამ
სიტუაციასთან გამკლავების საუკეთესო გზა მედიასამყაროს ში-
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ნაარსობრივი შაბლონების შესახებ მეტი ინფორმირებულობაა.
ასევე, უფრო მგრძნობიარენი უნდა იყოთდა ამოიცნოთ,როდის
შორდებაესშაბლონებირეალურისამყაროსშაბლონებს.ისწავ-
ლეთამგადახრებისფანტაზიადაღიარება;ეცადეთ,მათიარარე-
ალისტურობითმხოლოდთავიგაირთოთ.არიხელმძღვანელოთ
მედიაპერსონაჟების გარეგნობაზე და საქციელზე დაფუძნებული
არარეალისტურიმოლოდინებით.

ახლა, როდესაც უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობთ მედიაში
გასართობი პროგრამების შაბლონების, პერსონაჟების, სიუჟეტე-
ბისადაფასეულობებისშესახებ,უფროძლიერიცოდნისსტრუქტუ-
რაგაქვთმედიაშინაარსთანდაკავშირებით.როდესაცცოდნისამ
სტრუქტურას გამოიყენებთ, უფრო მეტს დაინახავთ მედიაგზავნი-
ლებში.ქვემოთმოცემულცხრილშიწარმოდგენილიაშემეცნებითი,
ემოციური,ესთეტიკურიდამორალურიუნარები,რომლებიცგჭირ-
დებათ.მაგრამცხრილშიმოცემულიკატეგორებითნუშეიზღუდე-
ბით, იქ წარმოდგენილიინფორმაციათქვენი აზროვნების სტიმუ-
ლირებისათვისგამოიყენეთ.გასართობიპროგრამებისყურებისას
გაიხსენეთესცოდნადაოთხივესფეროსუნარებიგაცნობიერებუ-
ლადგამოიყენეთ.

გახსოვდეთ,რომგასართობიგზავნილებიგარკვეულფორმუ-
ლასეყრდნობა.ამმოუქნელიფორმულისფარგლებში,გადაცემის
ავტორებმაშემოქმედებითადუნდაიაზროვნონ.მაყურებელსსურს,
იხილოსტრაფარეტულიპერსონაჟებიდასიუჟეტებიისე,რომგა-
სართობი გზავნილები მარტივიდა გასაგები იყოს.დააკვირდით,
რასიზუსტითმიჰყვებაამბებიამგვარფორმულებს;აღნიშნეთ,რო-
დისდაშორდა ამბავიფორმულასდა ამდევიაციის მასშტაბი შე-
აფასეთ. სადამდე შეიძლება, ამბავი დაშორდეს ფორმულას ისე,
რომარდაიბნეთდამიხვდეთ,რახდება?ნახეთყველაზეპოპულა-
რული ამბები ყველაზე რეიტინგულ სატელევიზიო პროგრამებსა
დაყველაზემაღალშემოსავლიანკინოფილმებში.
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ცხრილი:უნარებიდაცოდნა,რომელიცაუცილებელიაგასართობი
პროგრამებისმედიაწიგნიერადდამუშავებისათვის

უნარები ცოდნა
შემეცნებითი გასართობი შინაარსის ანა-

ლიზის უნარი - სიუჟეტის ძი-
რითადიხაზის,პერსონაჟები-
სა და თემების განსაზღვრის
მიზნით;
გასართობი გზავნილის ფორ-
მულებისდანახვისუნარი;
სიუჟეტების,პერსონაჟებისადა
თემებისშედარებისუნარი.

გასართობი გზავნილის
ფორმულის ელემენტე-
ბისცოდნა.

ემოციური წარმოდგენილიპერსონაჟების
გრძნობებისანალიზისუნარი;
ამბავშიწარმოდგენილისხვა-
დასხვა პერსონაჟის ადგი-
ლასსაკუთარითავისწარმო-
დგენისუნარი;
სიუჟეტითა და თემით გამო-
წვეული ემოციების კონტრო-
ლისუნარი.

გაიხსენეთ საკუთარი
გამოცდილებიდან, თუ
როგორ იგრძნობდით
თავს ამბავში წარმო-
დგენილსიტუაციაში.

ესთეტიკური ამბავში ოსტატობისა და ხე-
ლოვნების ელემენტების ანა-
ლიზისუნარი;
სხვადასხვა ამბავში გამო-
ყენებულიხერხებისშედარები-
სადადაპირისპირებისუნარი.

მართლწერის, რეჟისუ-
რის,სამსახიობოხელოვ-
ნების,მონტაჟის,ხმისრე-
ჟისურისდასხვ.ცოდნა;
იმელემენტებისცოდნა,
რომლებმაც ამ შეფასე-
ბებშიშეიტანაწვლილი.

მორალური პერსონაჟებისმიერმიღებული
გადაწყვეტილებების განმსაზღ-
ვრელიმორალურიელემენტე-
ბისანალიზისუნარი;
სხვადასხვა ამბავში ეთიკური
გადაწყვეტილებების შედა-
რებისა და დაპირისპირების
უნარი;
პროდიუსერებისა და პროგ-
რამის ავტორების ეთიკური
პასუხისმგებლობისშეფასების
უნარი.

ცოდნა იმისა, თუ რას
ამბობს მორალური
სისტემები სხვადასხვა
გადაწყვეტილებისშესა-
ხებ,ასევე,თქვენიგადა-
წყვეტილებებისშედეგე-
ბისცოდნა;
ამავესაკითხებზეკარგი
დაცუდიამბებისცოდნა;
მედიაინდუსტრიაშიმოღ-
ვაწეადამიანებისფასე-
ულობებისცოდნა.
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რამდენადახლოსმისდევსამბებიფორმულას?დააკვირდით
მსახიობებს - რას აკეთებენ ისინი ისეთს, რაც მათ ასე პოპულა-
რულსხდის?

დასვითკითხვებიამამბებისშესახებ.იყავითსკეპტიკურნი.თუ
მედიისმოსმენის,კითხვისათუყურებისდროსაქტიურებიიქნებით,
გაზრდითთქვენსმედიაწიგნიერებასდა,ამდენად,მეტკონტროლს
მოიპოვებთ ისეთი ცხოვრებისეული მოლოდინების შექმნისას,
რომლებიცრეალისტურიადა,ამავდროულად,განსაკუთრებულია
თქვენთვის.

თავი 12

წიგნიერებისგანვითარება

სარეკლამოგზავნილებთანშედარებით,გასართობიდასაინ-
ფორმაციო გზავნილების დამუშავებას უფრო აქტიურად ვცდი-
ლობთ. სამაგიეროდ, თითქმის ყველა სარეკლამო გზავნილს
გაუცნობიერებლად,ავტომატიზმისმდგომარეობაშივხვდებით.მა-
გალითად,ვგეგმავთ,დილისგაზეთსგავეცნოთ,ჩვენსსაყვარელ
სატელევიზიოშოუსანფილმსვუყუროთ,წიგნიანჟურნალშიგამო-
ქვეყნებულისტატიაწავიკითხოთ.მაგრამიშვიათადთუვგეგმავთ
რეკლამისნახვას.თუმცა,რეკლამასთანშეხებამაინცგვიწევს,რო-
დესაცგასართობდასაინფორმაციოგზავნილებსვეძებთ.

იმისათვის, რომ რეკლამასთან ამ დაუგეგმავი შეხებისაგან
თავიდავიცვათ,ვრჩებითავტომატურიდამუშავებისრეჟიმშიისე,
რომარმოგვიხდესყურადღებისგამახვილებაყველასარეკლამო
გზავნილზე.თუმცა,რეკლამასთანშეხებამაინცგრძელდება,იმის
მიუხედავად,ყურადღებასვაქცევთთუარა.ესრეკლამასთანჩვენს
შეხებასგაუცნობიერებელსხდის.სწორედესსურსრეკლამისავ-
ტორთა უმრავლესობას. გაუცნობიერებელი შეხებისას რეკლამის
ავტორებიდამათმიერმომზადებულიგზავნილებიჩვენსქვეცნო-
ბიერზეზემოქმედებსდანელ-ნელააყალიბებსმომხიბვლელობის,
სექსუალურიმიმზიდველობის,ურთიერთობების,სისუფთავის,ჯან-
მრთელობის,წარმატების,შიმშილის,სხეულისფორმის,პრობლე-
მებისადაბედნიერებისჩვენეულდეფინიციას.მაგალითად,შეიძ-
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ლებამანქანაშიჩართულიგვაქვსრადიო,რადიოშირეკლამაის-
მის,მაგრამკონცენტრირებულივართსაჭისმართვაზედამასდიდ
ყურადღებასარვაქცევთ.შემდეგ,მოგვიანებითაღმოვაჩენთ,რომ
რაიმემელოდიასვღიღინებთდასარეკლამოფრაზაგვახსენდე-
ბა;ანჩავუვლითმაღაზიასდა„გაგვახსენდება“,რომამმაღაზიაში
ფასდაკლებაა.ბგერების,სიტყვებისადაიდეებისესგაელვებაჩვე-
ნი ქვეცნობიერიდან ხდება, სწორედჩვენს ქვეცნობიერს ჩააგონა
რეკლამამ,თუმცა, მისთვის ყურადღება არ მიგვიქცევია.დროთა
განმავლობაში ყველა ეს სურათი, ბგერადა იდეა ჩვენს ქვეცნო-
ბიერში ქმნის შაბლონს და სიღრმისეულად განსაზღვრავს, რას
ვფიქრობთჩვენსთავსადასამყაროზე.

რეკლამასთან თითქმის ყველა შეხება გაუცნობიერებელია,
თუმცა,იგიმაინცმოქმედებს.რეკლამამუშაობსიმიტომ,რომაღ-
წევს აუდიტორიის არაცნობიერში; ხოლოაუდიტორია ამ გზავნი-
ლებსყურადღებასარაქცევსდაარაანალიზებს.მარკეტინგული
კვლევის ძალზე დახვეწილი ინდუსტრია ყოველწლიურად 8 მი-
ლიარდაშშდოლარზემეტსგამოიმუშავებსინფორმაციისგაყიდ-
ვითიმისშესახებ,თუროგორუნდაგამოიძერწოსადამიანებისსა-
ჭიროებებიდაქცევა.

რეკლამისშესახებმედიაწიგნიერებისგასავითარებლადდახ-
ვეწილი ცოდნის სტრუქტურები უნდა გქონდეთ რეკლამისა და
თქვენისაკუთარისაჭიროებებისშესახებ.ძლიერიცოდნისსტრუქ-
ტურადაგეხმარებათ,რომთქვენსგარემოშიუფრომეტირეკლამა
აღმოაჩინოთდა, ამგვარად, უფრომეტად გააკონტროლებთ,თუ
როგორ ზეგავლენას ახდენს თქვენზე რეკლამა, სინამდვილეში
რასყიდისრეკლამა,რაარისმისიგამიზნულიშედეგიდაროგო-
რიათქვენირეალურისაჭიროებები.

სინამდვილეში,რასყიდისრეკლამა?

რეკლამაშექმნილიაიმისათვის,რომწარმოადგინოსმოთხოვ-
ნაერთადერთპროდუქტზე. ესმოთხოვნაგთავაზობთმიზეზს,თუ
რატომუნდაშეიძინოთრეკლამირებულიპროდუქტი-ე.ი.ესპრო-
დუქტითქვენთვისგარკვეულიღირებულებისმატარებელია.ესღი-
რებულებაშეიძლებაწარმოდგენილიიყოსფიზიკურიდაფუნქცი-
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ურიმახასიათებლების, ანთვისებრივიმახასიათებლისფორმით.
ფიზიკურიმახასიათებლებიყურადღებასამახვილებსთვითპრო-
დუქტზედამისინგრედიენტზე(მაგალითად,„შეიძინეთჩვენიკბი-
ლისპასტა,რადგანისშეიცავსX#7-ს,რომელიცნადებისწინააღ-
მდეგყველაზეძლიერიქიმიურინივთიერებაა!“).ფუნქციურიმახა-
სიათებლები აღწერს,თუროგორხდება პროდუქტის გამოყენება
(მაგალითად, „შეიძინეთ ჩვენი კბილის პასტა იმიტომ, რომ მისი
ტუბიადვილადგამოსაყენებელია!“).თვისებრივიმახასიათებლები
ყურადღებას ამახვილებს მოხმარებისფსიქოლოგიურ შედეგებზე
(მაგალითად,„შეიძინეთჩვენიკბილისპასტა,რათათავიდაიცვათ
კბილისნადებისაგან,მიუხედავადიმისა,თურასმიირთმევთ!“).

ცხრილი:უნარებიდაცოდნა,რომელიცსაჭიროა
სარეკლამოგზავნილებთანგასამკლავებლად

უნარები ცოდნა
შემეცნებითი დარწმუნების ძირითადი

ელემენტების განსაზღვ-
რისუნარი;

რეკლამაშიგამოყენებული
დარწმუნების ელემენ-
ტების შედარების უნარი
თქვენს ცოდნის სტრუქ-
ტურასთან;

რეკლამაში წარმოდგე-
ნილი განაცხადის სიზუს-
ტისშეფასებისუნარი.

საკითხის შესახებ
მედიისგან და რე-
ალური სამყაროს
სხვადასხვა წყა-
როდან მიღებული
ცოდნა.

ემოციური რეკლამაშიწარმოდგენი-
ლი ადამიანების გრძნო-
ბებისანალიზისუნარი;

რეკლამაში წარმოდგენი-
ლი ადამიანების მდგომა-
რეობაში საკუთარითავის
ჩაყენებისუნარი.

პირადი გამოცდი-
ლების გახსენება
- რას ვგრძნობთ,
როდესაცრეკლამი-
რებული პროდუქტი
გვჭირდება.
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ესთეტიკური რეკლამის ოსტატობისა
დაშემოქმედებითიელე-
მენტების ანალიზის უნა-
რი;

სხვადასხვა რეკლამაში
გამოყენებული ოსტატო-
ბისადა ხელოვნების შე-
დარებისადადაპირისპი-
რებისუნარი.

მართლწერის, გრა-
ფიკის, ფოტოგრა-
ფიისდასხვ.ცოდნა;

რეკლამის იმ ელე-
მენტების ცოდნა,
რომლებმაც მისი
წარმატებადაწარუ-
მატებლობა განაპი-
რობა.

მორალური რეკლამაში მორალური
ელემენტების გაანალი-
ზებისუნარი;

რეკლამის ავტორთა
ეთიკური პასუხისმგებ-
ლობისშეფასებისუნარი.

რეკლამის კრიტი-
კის, ჩვენს დამოკი-
დებულებასადაქცე-
ვის მანიპულირება-
ზე მისი გავლენის
ცოდნა;

მაღალგანვითარე-
ბული მორალური
კოდექსი.

როგორცწესი,რეკლამაშიწარმოდგენილიამრავალჯერხაზ-
გასმული ერთი მარტივი მოთხოვნა. თუ მოთხოვნა ყურადღებას
ფიზიკურანფუნქციურმახასიათებლებზეამახვილებს,მისიაღმო-
ჩენაძალზემარტივია.თვისებრივირეკლამებიუფრობუნდოვანია.
როგორცწესი,ისინიშედგენილიაიმგვარად,რომრაღაცგაგრძ-
ნობინოთ და შემდეგ თქვენ ეს გრძნობა რეკლამირებულ პრო-
დუქტსდაუკავშიროთ.

რაარისრეკლამისგამიზნულიშედეგი?

ადამიანებისუმრავლესობისაზრით,რეკლამაიმისათვისიქმ-
ნება,რომადამიანებიდაარწმუნოს,გარკვეულიპროდუქტიშეიძი-
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ნონ.მაგრამჩვენმიერნანახირეკლამისმცირეოდენნაწილსთუ
აქვსამგვარიგანზრახვა.ბევრირეკლამის,განსაკუთრებით,ახალი
პროდუქტებისრეკლამისმიზანია,გვაცნობოს,რომესპროდუქტი
არსებობს.ზოგიერთირეკლამაშექმნილიაიმისათვის,რომჩვენში
რაიმეემოციაგამოიწვიოსდაესემოციამოცემულპროდუქტსდა-
უკავშიროს.ზოგიერთირეკლამაკიისეაშედგენილი,რომშთაგვა-
გონოსწინააღმდეგობაკონკურენტებისგანაცხადებისმიმართ.ამ-
გვარირეკლამისმიზანია,რომ,როდესაცკონკურენტისრეკლამას
დავინახავთ,მისიგავლენისქვეშარმოვექცეთ.თუმცა,რეკლამის
ყველაზეგავრცელებულიგანზრახვაგანმტკიცებაა.რეკლამებისუმ-
რავლესობაგანკუთვნილიაადამიანებისიმსამიზნეჯგუფებისთვის,
რომლებიცამპროდუქტსუკვემოიხმარენ.შესაბამისად,რეკლამა
შექმნილია იმგვარად,რომ მომხმარებლებს შეახსენოს - ეს პრო-
დუქტი კვლავ არსებობს და, თანაც, კარგი პროდუქტია. როგორც
წესი,ადამიანებსახსოვთიმპროდუქტებისრეკლამა,რომლებსაც
უკვეყიდულობენ.ამდენად,რეკლამისძირითადიეფექტისწორედ
არსებულიმიდგომებისადაქცევისგანმტკიცებაა.განმტკიცებარეკ-
ლამისძლიერიეფექტია.რეკლამებისუმრავლესობაისეაშედგენი-
ლი,რომადამიანებსდადებითიემოციაგაუჩინოსიმპროდუქტების
მიმართ,რომლებიცმათუკვეშეიძინეს,რათაისინიკვლავიყიდონ.

როგორიათქვენისაჭიროებები?

რაცუფრომეტადაცნობიერებთთქვენსსაჭიროებებს,მითმე-
ტადშეგიძლიათგამოიყენოთრეკლამათქვენიცხოვრებისკონტ-
როლისათვის.თუთქვენისაჭიროებებისშესახებბევრიარაფერი
იცით,სარეკლამოგზავნილებისმუდმივინაკადითქვენსსაჭირო-
ებებსშექმნის,თანისე,რომთქვენამისშესახებარაფერიგეცო-
დინებათ.

ჩვენიბუნებრივისაჭიროებებისმანიპულაციასთანდაკავშირე-
ბულიყველაზედიდისაფრთხერეცეპტითგაცემულწამლებშია.რე-
ცეპტითგაცემულიწამლებისრეკლამისრაოდენობატელევიზიის
ეთერში ყოველწლიურად იზრდებოდა და 2008 წელს თითოეულ
ადამიანზერეცეპტითგაცემულიწამლებისრეკლამის16საათიმო-
დიოდა.ესუფრომეტია,ვიდრედრო,რომელსაცადამიანიპირვე-
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ლადიჯანდაცვისრგოლში,საკუთარექიმთანატარებს.ამრეკლა-
მასსაზოგადოებაშეცდომაშიშეჰყავს,აღვივებსმათმოთხოვნასდა
მათრისკებს„ბუნდოვანტექსტში“მარხავს(ფორმანი,2009,გვ.ე5).
რეცეპტით გაცემული წამლების რეკლამის შინაარსის ანალიზმა
გამოავლინა,რომამგვარირეკლამისუმრავლესობაპროდუქტის
გამოყენების შესახებ გარკვეულ ფაქტობრივ განაცხადებს (82%)
და გარკვეულ რაციონალურ არგუმენტებს ეყრდნობოდა (86%);
თითქმისყველაამგვარირეკლამა(95%)ემოციურმიზიდულობას
იყენებდა.ბევრიასეთირეკლამაადამიანებსმოუწოდებდაამმე-
დიკამენტისგამოყენებისკენ(სოციალურიმოწონება)(78%),მათი
ცხოვრებისრომელიმე ასპექტზე კონტროლის (85%) მოსაპოვებ-
ლად(ფროში,კრუგერი,ჰორნიკი,კრონჰოლმი,დაბარგი,277წ.).
ამგვარი რეკლამის შედეგია ის, რომ ადამიანები საკუთარ თავს
უსვამენდიაგნოზს,შემდეგაიძულებენთერაპევტებს,გამოუწერონ
მათრეკლამირებულიმედიკამენტები,რათაიმლამაზცხოვრებას
ეზიარონ,რომელსაცამმედიკამენტებისრეკლამაასახავს.

თავი 14
მედიაეფექტებისპროაქტიურიპერსპექტივა

ორი ბიჭი უყურებს ფილმს „ირმებზე მონადირე“. ფილმის
მოქმედებავიეტნამისომისდროსმიმდინარეობს.ფილმშიამე-
რიკელტყვეებსაიძულებენრუსულირულეტისთამაშს.რუსული
რულეტიარისთამაში,რომლისდროსაცრევოლვერისდოლის
ერთ-ერთი სექცია დატენილია, ხოლოდანარჩენი - ცარიელი.
მოთამაშეები რიგრიგობით იმიზნებენ იარაღს თავში და სასხ-
ლეტს გამოჰკრავენ.თუ მოთამაშეს ბედი სწყალობს, ცარიელი
სავაზნეშეხვდებადაგადარჩება,თუარა,ტყვიაგავარდებადა
მოთამაშესმოკლავს.

ამფილმისნახვიდანრამდენიმედღისშემდეგ,ბიჭებიმშობ-
ლებისსაძინებელშითამაშობენდალოგინისქვეშდამალულრე-
ვოლვერსიპოვიან.ისინირუსულირულეტისთამაშსგადაწყვეტენ.
საბოლოოდ,იარაღიგავარდებადაერთ-ერთბიჭსმოკლავს.



129ჯეიმს პოტერი 

ეს ტრაგიკული ინციდენტი ნამდვილად მოხდა. ის ფართოდ
გააშუქაპრესამ. საზოგადოებამბევრიიმსჯელაიმისშესახებ,თუ
ვინ იყოდამნაშავე. კრიტიკისდიდინაწილიფილმებსადასატე-
ლევიზიოგადაცემებსშეეხო,რადგანბავშვებისსისასტიკესმათაბ-
რალებდნენ.ესმაგალითინათლადგვიჩვენებს,რომსაზოგადო-
ებასხშირადაღქმისთანმიმდევრულითვალსაწიერიარგააჩნია.
ადამიანები მხოლოდ მაშინ იწყებენ მოვლენაზე რეაგირებას და
კამათს,საზოგადოებამხოლოდმაშინიწყებსპრობლემაზეფიქრს,
როცაფაქტიუკვემომხდარია.თუმცა,ესუკეთესია,ვიდრეის,რომ
თვალსაზრისისაერთოდარარსებობდეს.რათქმაუნდა,უკეთესი
იქნებოდაპრევენციულიაზრისარსებობა.კარგია,როცასაზოგა-
დოებათავიდანვეაფასებსმედიაშიასახულიინფორმაციითგამო-
წვეულისაზიანოქმედებებისრისკებს.ესსაზოგადოებაშიცოდნის
ამაღლებასუწყობსხელსდატრაგიკულიშემთხვევებისალბათო-
ბასამცირებს.

როცამედიისგავლენაზევსაუბრობთ,მედიაწიგნიერებისმიდ-
გომაუპირატესობასანიჭებსშესაძლებელირისკებისპრევენციის-
თვისცოდნისშეძენასდაარანეგატიურიეფექტებისმოლოდინსა
დაბრალდებულისძიებასმაშინ,როდესაცპრობლემისპრევენცია
უკვედაგვიანებულია.პრევენციულადაზროვნებააძლიერებსნეგა-
ტიურიეფექტისაკენმიმართულიპროცესებისმართვისშესაძლებ-
ლობას;საშუალებასგვაძლევს,ავირჩიოთუკეთესიპოზიცია,თავი
ავარიდოთუარყოფითეფექტსდამივაღწიოთდადებითს.

იმისათვის, რომ მასმედიის ეფექტების მიმართ პრევენციული
დამოკიდებულება ჩამოგვიყალიბდეს, ყურადღება ოთხ მთავარ
იდეაზე უნდა გავამახვილოთ: პირველი გვიჩვენებს, რომ მედი-
აეფექტები მუდმივად არსებობს; მეორე აღწერს იმ ფაქტორებს,
რომლებიც ამ ეფექტებს აყალიბებს; მესამე დაგვეხმარება, ბრა-
ლისშესახებუფროფართოთვალსაწიერიშევიქმნათდამეოთხე
გვიჩვენებს,როგორვაკონტროლოთმედიისგავლენაჩვენსცხოვ-
რებაზე.შემდეგთავშივისაუბრებთმედიაეფექტებისშესახებდაამ
თავში წარმოდგენილ კონცეფციებს იმ მრავალფეროვანი მედია-
ეფექტების აღსაწერად გამოვიყენებთ, რომლებიც ჩვენს ყოველ-
დღიურცხოვრებაშიგვხვდება.
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მედიაეფექტებიმუდმივიმოვლენაა

მრავალი ადამიანი მედიის ეფექტებს კატეგორიულად აფა-
სებს:ისინიფიქრობენ,რომეფექტიანიქნება,ანარა.თუეფექტი
უარყოფითია,ერთადერთი,რაცდაგვრჩენია,წუხილისგამოხატვა
დაბრალისდადებაა.ხოლოთუეფექტიდადებითია,მადლიერნი
უნდავიყოთდაიმედივიქონიოთ,რომისკვლავგამეორდება.ამგ-
ვარიმიდგომაარგვაძლევსეფექტებისკონტროლისსაშუალებას.
მედიაწიგნიერება კი გვეხმარება, მედიაეფექტების მართვისთვის
პრევენციულიდამოკიდებულებაგამოვიმუშაოთ.რაცუფროუკეთ
გვესმის,რაგზითახერხებსმედიაეფექტებისგამოწვევას,მითმეტი
შესაძლებლობაგვაქვს,უარყოფითეფექტებსთავიავარიდოთდა
დადებითიეფექტებიგავახშიროთ.ამნაწილშიგიჩვენებთ,თურო-
გორზემოქმედებსმედიათითოეულჩვენგანზე.

აშკარადაპროცესულიეფექტები

არსებობს ადვილად გამოსავლენი, აშკარა ეფექტები. გარდა
ასეთიეფექტებისა,გონებასხვა,მრავალფეროვანზეგავლენასგა-
ნიცდის.მედიამუდმივგავლენასახდენსჩვენიაზროვნების,შეგრ-
ძნებებისდაქმედებისფორმაზე,იმისმიუხედავად,აღვიქვამთთუ
არაამგავლენას.მოდით,ამსხვაეფექტებსპროცესულიეფექტები
ვუწოდოთ, რადგანაც მუდმივად ვიმყოფებით მედიაგზავნილების
ზეგავლენის პროცესში. თუ ყურადღებას მხოლოდ აშკარა ეფექ-
ტებზეგავამახვილებთ,სათანადოდდასრულადვერშევაფასებთ
ჩვენსგონებაზემედიისგავლენისხარისხს.მხოლოდიმიტომ,რომ
აშკარადვერვხედავთ,არიგულისხმება,რომმედიაგავლენასარ
ახდენს. აშკარა ეფექტებთან ერთად, პროცესულიეფექტებიც ყო-
ველთვისუნდაგავითვალისწინოთ.

იმისათვის,რომეფექტებისესორიფორმაგანვასხვაოთ,გა-
ვიხსენოთამბავი,რომელიცამთავისდასაწყისშიიყოაღწერილი.
„ირმებზემონადირის“ყურებისასბიჭებზეფილმშიჩადებულმაგზავ-
ნილებმაიმოქმედა.ისინირუსულირულეტისთამაშისდროსგმი-
რებისმიერგანცდილმახიფათმაააღელვა.მათჩამოუყალიბდათ
აზრი,რომეს„მაგარი“თამაშია.მიუხედავადიმისა,რომფილმში,
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შესაძლოა,არიყოგაცხადებულიემოციებისადაქცევებისაშკარა
ცვლილება, ბიჭებზე მედიაგზავნილმამაინც იმოქმედა. ეს ზემოქ-
მედება არ გამოააშკარავდა, სანამ მათ რევოლვერი არ იპოვეს
დათამაშიარდაიწყეს. მშობლებსბიჭებზემოქმედიპროცესული
ეფექტებირომ გაეცნობიერებინათდა ამ ეფექტების შესამცირებ-
ლადრაიმეეღონათ,ტრაგედიისთავიდანარიდებაშესაძლებელი
იქნებოდა.

მაყურებლები და მედიაკრიტიკოსები ყურადღებას, ძირითა-
დად,აშკარაეფექტებზეამახვილებენ.მედიაწიგნიერებისგადმო-
სახედიდანთუვისაუბრებთ,უფრომეტადპროცესულეფექტებზეა
საჭიროდაფიქრება.რაცუკეთვიცნობთპროცესულეფექტებს,მით
უკეთშეგვიძლიამედიისზეგავლენისმართვა.მოდით,კიდევუფრო
ჩავუღრმავდეთამსაკითხსდაორისახისპროცესულიეფექტიგან-
ვიხილოთ:საყრდენიხაზისეფექტიდარხევითიეფექტი.

საყრდენიხაზისეფექტიდარხევითიეფექტი

საყრდენი ხაზის ეფექტსადარხევითეფექტს შორის მნიშვნე-
ლოვანი განსხვავების აღსაწერად, ნახეთ სურათი 14.1. ამ გრა-
ფიკებზეჰორიზონტალურიხაზებიაღნიშნავსდროს, ხოლოვერ-
ტიკალური - ეფექტის განცდისასრისკისდონეს. ჩვენი საყრდენი
ხაზირისკისტიპურიდონეა,რომელიცდროისმსვლელობასთან
ერთადგრძელდება(იხ.სურ.14.1.ა).დროთაგანმავლობაშიხდე-
ბა მოვლენები,რომლებიცრისკისდონეს საგრძნობლად ცვლის
(სურ.14.1.ბ).მიაქციეთყურადღება,როგორწარმოიქმნებაშვერი-
ლებისაყრდენხაზზე;ესრხევითიეფექტებია.ესრხევა,როგორც
წესი,დროებითიმოვლენაა;მცირედროისშემდგომრისკისდონე
თავდაპირველმდგომარეობასუბრუნდება.

მოდით,გრაფიკებშიგამოაშკარავებისდონისიდეაშემოვიტა-
ნოთ.ჩავთვალოთ,რომისწყლისერთგვაროვანზედაპირსჰგავს.
წარმოიდგინეთ,ტბისზედაპირსგაჰყურებთდაუცებთევზიამოხ-
ტა,ზედაპირიგაარღვიადაშემდეგისევწყალქვეშჩაყვინთა.სანამ
ამომხტართევზსარდავინახავთ,არვიცით,არისთუარათევზი
ტბაში.ის,რომჩვენვერვხედავთ,სულაცარნიშნავს,რომწყალქ-
ვეშარარისთევზი,კუ,გველთევზა,პლანქტონიდა,თუნდაც,ლოჰ
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ნესისურჩხული.იგივეშეიძლებაითქვასმედიაეფექტებზეც.მრავა-
ლი ეფექტი არსებობს გამოაშკარავებისდონის მიღმა. მხოლოდ
ხანდახან რომელიმე ძლიერმა რხევამ შეიძლება გაარღვიოს ეს
დონედაგამოაშკარავდეს(სურ.14.1.დ)

როდესაც მედიაეფექტებზე ვსაუბრობთ, როგორც წესი, მხო-
ლოდ იმ რხევით ეფექტებს ვგულისხმობთ, რომლებიც გამო-
აშკარავების დონეს არღვევს. ეს გარღვევა ცოდნისა და ქცევის
აშკარა ცვლილებაა. მაგალითად, ტელევიზორის ყურების დროს
სამზარეულოში კარტოფილის ჩიფსების ასაღებად გავდივართ,
ჩიფსების რეკლამა კი ტელევიზორშირამდენიმე წუთის წინ ვნა-
ხეთ; ან ახალ ამბებში ვუყურებთ სიუჟეტს საარჩევნო კამპანიაზე
და ვგრძნობთ, რომ ერთ-ერთი კანდიდატის მიმართ აზრი შეგ-
ვეცვალა.ესაშკარაეფექტებისამსახველიმაგალითებია.მაგრამ
თუმხოლოდაშკარარხევებსგანვიხილავთ,მხედველობისმიღმა
დაგვრჩება ის პროცესი,რომელიც გამოაშკარავებისდონის ქვე-
მოთმიმდინარეობს.სწორედესპროცესიქმნისპროცესულეფექ-
ტებს.

როცა პროცესულ ეფექტებს განვიხილავთ, მნიშვნელოვანია,
საყრდენხაზებზე ვიფიქროთ.როგორცუკვე აღვნიშნე, საყრდენი
ხაზიეფექტისრისკისტიპურდონესწარმოადგენს.იგიხანგრძლი-
ვი დროის მანძილზე საკმაოდ სტაბილურია, მაგრამ შესაძლებე-
ლიათანდათანიკლებდეს,ანიმატებდეს.საყრდენიხაზებიხანგრ-
ძლივიდროისმანძილზეყალიბდება.ზოგიერთიადამიანისათვის
საყრდენიხაზიძალიანახლოსგადისგამოაშკარავებისდონესთან
(იხ.სურ.14.1.ე).ამშემთხვევაში,ეფექტისგამოაშკარავებასდიდი
ძალისხმევა არ სჭირდება. სხვა ადამიანებისათვის, პირიქით, ეს
ხაზი გამოაშკარავების დონიდან საკმაოდ არის დაშორებული,
რაცსაეჭვოსხდისმედიისმიერთვალსაჩინოეფექტისგამოწვევას
(სურ.14.1.ფ).

ფაქტორები,რომლებიცგავლენასახდენსმედიაეფექტებზე

ჩვენისაყრდენიხაზიყოველდღიურადყალიბდებამედიისდა
ცხოვრებისეული ფაქტორების ურთიერთქმედებით. ზოგიერთი
მათგანიზრდისრისკისშესაძლებლობას.ისინიჩვენირისკისდო-
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ნესამაღლებენდაგამოაშკარავებისდონისგარღვევასცდილო-
ბენ.ყველაესქმედებაპროცესულეფექტსწარმოადგენს.ასერომ,
მედიაეფექტები მუდმივად - ჩვენი მედიაგამოცდილებისგანვითა-
რების პარალელურად - არსებობს. ზოგიერთი გავლენა რისკის
დონისშემცირებასემსახურება,ზოგიერთიკი - ამაღლებას (სურ.
14.2).მიაქციეთყურადღება,რომსურათზეუფრომეტიისარიზე-
მოთარისმიმართული.ესიმისაღმნიშვნელია,რომბევრადმეტი
ეფექტიგამიზნულიარისკისდონისასამაღლებლად,რაც,დროთა
განმავლობაშითავად საყრდენი ხაზისთანდათანობით ამაღლე-
ბასიწვევს. მედიაეფექტებისჩამოყალიბებისპროცესშიმრავალი
ფაქტორიურთიერთქმედებს.შემდეგნაწილშიგანვიხილავთმხო-
ლოდიმფაქტორებს,რომლებიცადამიანისსაყრდენიხაზისკარ-
დინალურცვლილებასდაამსაყრდენხაზზერხევებისწარმოქმნას
იწვევს.

საყრდენიხაზისფაქტორები

რომელიაისძირითადიფაქტორები,რომლებიცყველაზედიდ
გავლენას ახდენს ადამიანის საყრდენ ხაზზე? ამ ნაწილში შვიდ
ფაქტორსგანვიხილავთ.შვიდიდანთითოეულიშეუმჩნეველ,მაგ-
რამმდგრადგავლენასიწვევს,რაცადამიანისსაყრდენხაზსშედა-
რებითმტკიცესდაგამძლესხდის.

განვითარებადიმოწიფულობა

ასაკისმატებასთანერთად,ჩვენგონებრივად,ემოციურადდა
მორალურადვმწიფდებით.გაიხსენეთ,ახალგაზრდაასაკშიჩვენი
გონება,ემოციებიდამორალურიღირებულებებიჩამოყალიბებას
იწყებს. აქედან გამომდინარე, ახალგაზრდობაში შესაძლებლობა
უფრონაკლებია,ვიდრემოწიფულასაკში.ასაკთანერთად,მეტი
ინფორმაციისგადამუშავებისადაუფრორთულიუნარებისგამო-
ყენების შესაძლებლობაგვიჩნდება. შესაბამისად, შეგვიძლია, სა-
სურველიეფექტებისგანცდისმიზნით,გამოაშკარავებისდონესთან
უფროახლოსმივწიოთსაყრდენიხაზი,ანმოვშორდეთმასუარყო-
ფითიეფექტებისთავისასარიდებლად.
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მომწიფებასთანერთად,ბავშვებიგონებრივშესაძლებლობებს
იფართოებენ. შესაბამისად, ნაკლებად განიცდიან გზავნილების
ძირითადიმახასიათებლებისზეგავლენასდაგზავნილებისუფრო
მეტი ელემენტის გადამუშავება შეუძლიათ. ეს მათ კონტექსტის
სრულფასოვანი გაგების უნარს სძენს. ისინი აღარ არიან შეზღუ-
დულნიკონკრეტულიაზროვნებით,უფროზუსტდასკვნებსაკეთე-
ბენ.მათშეუძლიათუფროდეტალურადდადახვეწილადგაარჩიონ
ერთმანეთისაგანფანტაზიადარეალობა;და,რაცყველაზემნიშვ-
ნელოვანია,შეუძლიათთავადაზროვნებაზედაფიქრება -ანუმე-
ტააზროვნებასიყენებენ.ესმათეხმარება,მედიისგავლენასდააკ-
ვირდნენდა ამ გავლენების პოტენციურ ეფექტებზედაფიქრდნენ
(სტრასბურგერიდაუილსონი,2002).აქედანგამომდინარე,ასაკის
მატებასთანერთად,ბავშვებსშეუძლიათმედიაგზავნილებისდამუ-
შავებადამათგანახალიცოდნისმიღება.ესმათსაკუთარისაყრ-
დენიხაზისფორმირებისადარხევებისკონტროლისსაშუალებას
აძლევს.

რაცშეეხებაემოციურრეაქციებს,ნაკლებადმომწიფებულადა-
მიანებსთავიანთიემოციებისადაქმედებისმართვისშეზღუდული
შესაძლებლობა აქვთ. ს.ლ. სმიტმა და უილსონმა (2002) აღმო-
აჩინეს, რომ ახალი ამბებისდროს განცდილი შიშის ემოციადა-
მოკიდებულიაასაკზე.უფროსიასაკისბავშვებსშეუძლიათახალი
ამბებისგააზრება,ამიტომაცმათუფრომეტადეშინიათ,როდესაც
მედიით ამბავს იგებენ. სათავგადასავლო და მძაფრსიუჟეტიანი
ფილმების ყურებისდროს განცდილი ემოციებიდამოკიდებულია
იუმორისგრძნობაზე,მაგრამასევე-სქესზე.მაგალითად,კვლევის
მიხედვით,ქალებიმიიჩნევენ,რომმახვილგონიერიპერსონაჟები
მათემოციურგანცდებსამძაფრებენ,ხოლომამაკაცებიკისხვაგვა-
რადფიქრობენ(კ.მ.ქინგ,2000).

ესიმასარნიშნავს,რომერთიდაიმავეასაკისყველაადამი-
ანიგონებრივი,ემოციურიდამორალურითვალსაზრისითერთნა-
ირადვითარდება.დიახ,ბავშვებიძალიანმგრძნობიარეებიარიან
კონკრეტულიგავლენებისმიმართ.მაგრამარსებობსსაბაბი,ვივა-
რაუდოთ,რომზრდასრულიადამიანებიცშესაძლებელიასაკმაოდ
მგრძნობიარენიიყვნენიმავეგავლენებისმიმართ.
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გონებრივიშესაძლებლობები

განვითარებადი მოწიფულობა შესაძლებლობების არსებობას
გულისხმობს. გარკვეული ასაკისთვის დამახასიათებელია ამბის
გაგებისადამასზემსჯელობისსაზღვრები.მაგრამგანვითარებადი
მოწიფულობაუნარებსარჰგავს;ყველაერთნაირადვერავლენს
შემეცნებითუნარებს.

ოთხიშემეცნებითიუნარი-ველზედამოკიდებულება,კრისტა-
ლურიინტელექტი,თხევადიინტელექტიდაკონცეპტუალურიდი-
ფერენციაციაყველაზემნიშვნელოვანიამედიაწიგნიერებისათვის.
თითოეულიმათგანიგავლენასახდენსკონკრეტულიპიროვნების
მედიაეფექტების საყრდენი ხაზის ჩამოყალიბებაზე. მაგალითად,
ადამიანებს,რომლებიცნაკლებადდამოკიდებულნიარიანველზე,
თხევადიდაკრისტალურიინტელექტისმაღალიდონეაქვთ.მათ
შეუძლიათინფორმაციისკონცეპტუალურიდანაწევრებადა,სავა-
რაუდოდ,საკუთარისაყრდენიხაზისკონტროლისუნარიცშესწევთ.

ცოდნისსტრუქტურები

ადამიანებიცოდნასყველაზედიდიოდენობითმედიასაშუალე-
ბებითიძენენ(კომსტოკი,ჩაფე,კაცმანი,მაკკომბსიდარობერტსი,
1978).როდესაცადამიანებიკარგადიცნობენრომელიმეკონკრე-
ტულსფეროს,მათცოდნისძლიერი,ჩამოყალიბებულისტრუქტურა
აქვთ.ისინი,როგორცწესი,დაინტერესებულნიარიანსხვადასხვა
თემისშესახებინფორმაციისმოპოვებით;ამიტომეძებენისეთმე-
დიას,რომელიცმათამმონაცემებსმიაწვდის.როდესაცმათთვის
საინტერესოთემაზეახალგზავნილსმიაგნებენ,ამახალიინფორ-
მაციისსწრაფიდაშედეგიანიინტეგრირებაშეუძლიათსაკუთარი
ცოდნისარსებულსტრუქტურაში.

თუ პიროვნების ცოდნის სტრუქტურა ძირითადად მედიიდან
მიღებულიინფორმაციისაგანშედგება,მაშინამსტრუქტურაშიმე-
დიის მიერ სტიმულირებული განზოგადებები ჭარბობს. მრავალ
თემასთან დაკავშირებით არჩევანი არ გაგვაჩნია და მხოლოდ
მედიაინფორმაციას შეგვიძლია დავეყრდნოთ. სწორედ ეს გარე-
მოება ანიჭებს მედიას საზოგადოებრივ გავლენას და შესაბამის
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ძალაუფლებას. ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, მედიის მიერ მოწო-
დებული ინფორმაცია სხვა წყაროებთან შედარების გზით გადა-
ვამოწმოთ.მაგალითად,თითქმისარავინიცის,რასნიშნავს,იყო
პროფესიონალი სპორტსმენი. გვაწვდიან გარკვეულ ინფორმა-
ციას, თუროგორი შეიძლება იყოს სპორტსმენის ცხოვრება, მაგ-
რამძალიანცოტასაქვსშესაძლებლობა,ესინფორმაციასაკუთარ
თავზეგამოცადოს.იგივეშეიძლებაითქვასთითქმისყველასახის
ინფორმაციაზე.მაყურებელსარგააჩნიანამდვილიგამოცდილება,
რასნიშნავსიყოპოლიტიკურილიდერი,სარეაბილიტაციოკლი-
ნიკიდან ახლადგამოსულიცნობილი ადამიანი, პროფესიონალი
სპორტსმენი,ანსერიულიმკვლელი.იგივეეხებაეგრეთწოდებულ
რეალურშოუებს.მაყურებელმაარიცის,როგორია,იყოდიასახ-
ლისიბევერლიჰილზიდან, იყო16წლისორსული, ან საკუთარი
სიმღერისწყალობითგახდეამერიკელებისკერპი.რათქმაუნდა,
იგივე ეხება ფანტასტიკისა და დეტექტიური ჟანრის პროგრამებ-
საც.მაყურებელმაარიცის,როგორია,იყოქირურგიანვამპირი,
ან ხსნიდე კრიმინალურ თავსატეხს ლაბორატორიაში. ვინაიდან
მაყურებლებსასეთიმოვლენებისცხოვრებაშიგანცდისსაშუალე-
ბაარგააჩნიათ,მათარშეუძლიათ,ზუსტადშეაფასონ,რამდენად
რეალურად ასახავს ამ მოვლენებს მედია. როდესაც ადამიანებს
ეკითხებიან,სანდოათუარატელევიზიადარეალურადასახავსთუ
არაადამიანებისცხოვრებას,ისინი,ძირითადად,დადებითადპა-
სუხობენ.რაცუფრომეტგადაცემასვუყურებთ,მითუფრორეალუ-
რიგვგონიასატელევიზიოგასართობიპროგრამებიდაუფრომე-
ტადვიჯერებთ,რომსინამდვილესატელევიზიოსამყაროსჰგავს.
ესგანსაკუთრებითთვალსაჩინოაბავშვებშიდაიმმოზრდილებში,
რომელთაც ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, გამოცდილება რე-
ალურსამყაროშიშეიძინონ.

სოციოლოგიურიფაქტორები

სოციალიზაციის ხარისხი მედიის ზეგავლენის ხარისხზეა და-
მოკიდებული. როდესაც ადამიანები დიდი ხნის მანძილზე თან-
მიმდევრულადგანიცდიანკონკრეტულიღირებულებებისმიმართ
სოციალიზაციას, მათ შედარებით მყარი, ცვლილებების მიმართ
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მედეგი საყრდენი ხაზი აქვთ. ნაკლებად სავარაუდოა,რომ ასეთ
შემთხვევაშიმედიამშეძლოსისეთიძლიერიზეგავლენისმოხდენა,
რომგამოიწვიოსრხევები,განსაკუთრებით,ისეთიძალისრხევები,
რომლებიცგამოაშკარავებისდონესგაარღვევს.მაგალითად,თუ
ხანშიშესულიადამიანიმთელიცხოვრებისმანძილზეანტიაგრესი-
ულიღირებულებებისზეგავლენასგანიცდიდამშობლების,მეგობ-
რების,საგანმანათლებლოდაწესებულებისდაეკლესიისმხრიდან,
მაშინმასაქვსსაყრდენიხაზი,რომელიცძალიანდიდიმანძილი-
თაადაშორებულიაგრესიისმიმართქცევითირხევებისაგან.ასეთ
ადამიანსშეუძლია,მთელისაღამოსმანძილზეუყუროსაგრესიულ
მედიაგზავნილებსდათავადაგრესიულიქმედებისგანხორციელე-
ბა არც კი გაივლოს გულში. სამაგიეროდ, ადამიანს, რომელსაც
მამაასწავლიდა,რომუნდაიბრძოლოს;რომსკოლაშიმხოლოდ
ძლიერიგადარჩებადარომმეგობრებისპატივისცემასაცმხოლოდ
ბრძოლითმოიპოვებს,-აგრესიისგამოაშკარავებისდონესთანახ-
ლოსგამავალისაყრდენიხაზიაქვსდამისგასარღვევადყველაზე
სუსტიმედიაგზავნილიცკისაკმარისია.

ჩვენ სხვა ადამიანებზედაკვირვებისგზითდამედიასაშუალე-
ბებით ვსწავლობთ წესებს. მედია მრავალ პერსონაჟს ქმნის. მე-
დიისპერსონაჟებიმაყურებლებსდიდიოდენობითსოციალურინ-
ფორმაციასაწვდიან.ესგზავნილებიგანსაკუთრებულზეგავლენას
ბავშვების სოციალიზაციაზე ახდენს. ახალგაზრდებს მედიასთან
დაპირისპირების არასაკმარისი ცხოვრებისეული გამოცდილება
აქვთ. მაგრამ არსებობენ ზრდასრული ადამიანებიც, რომელთაც
სამყაროსშესახებშეზღუდულიინფორმაციამოეპოვებათ.ისინიც
ადვილად ექცევიან მედიის გავლენის ქვეშ. მაგალითად, ადამი-
ანები, რომელთაც არ უმსახურიათ სამთავრობო სტრუქტურებში
და არასოდეს მიუღიათ მონაწილეობა პოლიტიკურ კამპანიებში;
ადამიანები,რომლებიცარარიანპოლიტიკურიპარტიისწევრები,
მხოლოდმედიისგანიღებენინფორმაციასპოლიტიკურისისტემის
მუშაობისა და კანდიდატების შესახებ. შეზღუდული პოლიტიკური
გამოცდილებისადამიანებივერახერხებენმედიისმიერასახული
რეალობის ცხოვრებისეული გამოცდილებით გადამოწმებას და
იძულებულიარიან,მედიისმიერმიწოდებულიინფორმაციასინამ-
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დვილედაღიქვან.
ჩვენყველანიგანვიცდითინსტიტუციების,მშობლების,მეგობ-

რებისდასხვასოციალურიძალებისგავლენას.მაგალითად,ბავ-
შვების შემთხვევაში, მედიის მიერ ასახული ამბის უკეთ გაგებაში
მშობლებისმონაწილეობამნიშვნელოვანია.ბავშვებიუკეთიგებენ
დაუკეთეხმაურებიანგადაცემისძირითადდათანმხლებშინაარსს,
როდესაც ზრდასრულები თავიანთი კომენტარებით იქცევენ მათ
ყურადღებასდა,გადაცემისმსვლელობისპარალელურად,გადა-
ცემისშინაარსსგანმარტავენ.

რაცუფრომეტადახდენსადამიანისაკუთარითავისიდენტიფი-
ცირებასთანასწორჯგუფთან,რაცუფრომტკიცეაკავშირიამჯგუ-
ფისშიგნით,მითუფრომეტგავლენასახდენსჯგუფიადამიანზედა
მითუფრონაკლებიეფექტისმოხდენაშეუძლიამედიას.მშობლე-
ბისმხრიდანპრობლემისგადასაჭრელადაგრესიისმხარდაჭერა
უფროდიდეფექტსახდენსბავშვისქმედებაზე,ვიდრეტელევიზო-
რითაგრესიისყურება(კომსტოკი,1980;ჰოკინზიდაპინგრი,1982;
მაკლეოდი,ფიცპატრიკი, ელინიდაფოლისი, 1982). ადამიანებს
სისასტიკისმიმართსაერთოსქემააქვთ.მათესსქემაწლებისგან-
მავლობაშიმედიასაშუალებებითაგრესიულიშინაარსებისყურები-
სასგამოუმუშავდათ(ვ.ჯ.პოტერი,პაშუპატი,პეკურნი,ჰოფმანიდა
დევისი,2002).ესნასწავლისქემააყალიბებსმათსაყრდენხაზს,
რადგანაც ადამიანები ამ სქემას მედიასაშუალებებით განცდილი
ყველასასტიკიგზავნილისასახსნელადიყენებენ.

ცხოვრებისსტილი

აქტიურადამიანებსურთიერთობააქვთადამიანებთანდაინს-
ტიტუციებთან.ისინი,როგორცწესი,ნაკლებგავლენასგანიცდიან
მედიისმხრიდან.და, პირიქით, ადამიანები,რომელთაცმატერი-
ალური სახსრების, განათლების ან სასიცოცხლოძალების უქონ-
ლობის გამო ადამიანებთან და ინსტიტუციებთან ურთიერთობის
მცირე გამოცდილება აქვთ, ნაკლებად არიან დაცულნი მედიის
გავლენისაგან.ისინიმედიასსხვასახისგამოცდილებასვერუპი-
რისპირებენ. ამიტომ ღარიბი, დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური
სტატუსის მქონე პირები, ეთნიკური უმცირესობები და ასაკოვანი
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ადამიანები მგრძნობიარეები არიან მედიის, განსაკუთრებით კი,
ტელევიზიისზეგავლენისმიმართ.საკუთარისოციალურიდაფსი-
ქოლოგიურიიზოლაციიდანგამომდინარე,ისინიძალიანხშირად
უყურებენტელევიზორს.ტელევიზორიხდებამათისარკმელისამ-
ყაროშიდაინფორმაციისძირითადიწყარო.

პირადილოკუსი

გავიხსენოთ,რომპირადილოკუსიწარმოადგენსპიროვნების
მიზნებისადა მისწრაფებების კომბინაციას მედიაექსპოზიციის მი-
მართ.ესშეიძლებაყველაზემნიშვნელოვანიფაქტორია,რადგან
ზემოთნახსენებ5ფაქტორსირეკლავსდა,რაცუფრომნიშვნელო-
ვანია,ააქტიურებსამფაქტორებს.გარდაამისა,იგიგანსაზღვრავს
მე-7ფაქტორს-პიროვნებისმედიაექსპოზიციისჩვევებს.თუპირა-
დილოკუსიძლიერია,პიროვნებამიისწრაფვის,ბოლომდეგამო-
იყენოსსაკუთარიუნარები,ცოდნისსტრუქტურა,სოციალურიფაქ-
ტორებიდაცხოვრებისსტილი.

ძლიერი პირადი ლოკუსის მქონე ადამიანებს კარგად აქვთ
გაცნობიერებული მედიაეფექტების პროცესი, ამიტომ, საყრდენი
ხაზებიცპირადიმიზნებისშესაბამისადაქვთაგებული.მათსურთ,
გარკვეულეფექტებსმედიისდახმარებითმიაღწიონ.ამეფექტების
მისაღწევად საყრდენი ხაზი მაქსიმალურად მიახლოებული აქვთ
გამოაშკარავებისდონესთან.ასერომ,ერთადერთმასწორმაგზავ-
ნილმაცშესაძლოასაჭიროეფექტიგამოიწვიოს.ძლიერიპირადი
ლოკუსისადამიანებსარსურთეფექტებისგამჟღავნებადაამიტომ
ასეთი ეფექტებისათვის საყრდენ ხაზს გამოაშკარავებისდონისა-
გან შორს აგებენ. მაგალითად,დავუშათ,რომ ჯეინსდაფილისს
ძალიან სურთ ახალი მეგობრების შეძენა. ჯეინს გაცნობიერებუ-
ლიაქვსესმოთხოვნილება.ისამისთვისმედიასაშუალებებსიყე-
ნებს.იგიაქტიურადეძებსმეგობრებსფეისბუკზე;იმისათვის,რომ
შეიტყოსმათიინტერესებისშესახებ,მიმოწერააქვსმათთან.შეგ-
ნებულადუახლოვდებაიმადამიანებს,რომლებთანაცმეტსაერთო
ინტერესსპოულობს.დროთაგანმავლობაში,მედიასაშუალებების
გამოყენებით, ჯეინი ზრდის მეგობრების წრესდა ხანგრძლივ მე-
გობრობასამყარებსროგორცსოციალურქსელში,ისეცხოვრება-
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ში.მისგანგანსხვავებით,ფილისითავსმარტოდგრძნობს,უყურებს
სატელევიზიოსერიალებსდასაკუთარითავისიდენტიფიცირებას
გარკვეულ პერსონაჟებთან ახდენს. დროთა განმავლობაში მას
სულუფროიზიდავსგამოგონილიპერსონაჟებისსამყარო,ისმისი
ცხოვრებისნაწილიხდება.ფილისისგამოცდილებაარემყარება
ურთიერთობებს,ფილისიმხოლოდდამკვირებელიადათავადმე-
გობრობისუნარებსვერივითარებს.ასერომ,როდესაცუცხოადა-
მიანსნამდვილცხოვრებაშიხვდება,უჭირსმასთანურთიერთობა
დამეგობრობა.

მედიაექსპოზიციისჩვევები

ყოველჩვენგანსმედიაექსპოზიციისუამრავიჩვევააქვს,რომ-
ლებიცჩვენსყურადღებასკონკრეტულმედიასადაამმედიისმიერ
გადმოცემულიგზავნილებისგანსაზღვრულტიპზეამახვილებს.მა-
გალითად,ზოგიერთადამიანსუყვარსინტერნეტშიგანურჩევლად
ყველასახის საიტისთვალიერება. ასეთი ადამიანიღიაა გზავნი-
ლებისფართოსპექტრისთვისდანაკლებადსავარაუდოა,რომე-
ლიმეკონკრეტულმაგზავნილმამისსაყრდენხაზზეეფექტიმოახ-
დინოს. ასეთი ადამიანებისგან განსხვავებით, სხვები, შესაძლოა,
მთელდროსსასტიკითამაშებითგართობასადამძაფრსიუჟეტიანი
ფილმების ყურებაში ატარებენ. მათი საყრდენი ხაზი ძალიან ახ-
ლოსგადისსისასტიკისგამოაშკარავებისდონესთან(ვ.ჯ.პოტერი,
1991).

რხევითიფაქტორები

იმისგარდა,რომუნდავიცოდეთ,სადმდებარეობსჩვენისაყ-
რდენიხაზი,მნიშვნელოვანიაჩვენსსაყრდენხაზზერხევითიეფექ-
ტებისგამომწვევიფაქტორებისმონიტორინგი.ამნაწილშიწარმო-
გიდგენთ6ფაქტორსმედიისშესახებდა3ფაქტორსთქვენშესახებ.
ესფაქტორებიარსებითიარხევებისწარმოქმნისას.

გზავნილებისშინაარსი

მნიშვნელოვანიათქვენიწინასწარიგანწყობა.დავუშვათ,რომ
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საშინელებათადამძაფრსიუჟეტიანიფილმებიძლიერზეგავლენას
ახდენს თქვენზე. თქვენი საყრდენი ხაზი, აგრესიული ეფექტების
თვალსაზრისით,ძალიანახლოსგადისზედაპირთან.თუერთისა-
ათისგანმავლობაშიუყურებთტელევიზორს,საკმარისიიქნებაეს
თუარა,გამოაშკარავებისდონისგასარღვევად?გააჩნია,რაში-
ნაარსისგადაცემასუყურებთ.თუკომედიურიჟანრისპროგრამას
უყურებთ,რომელშიცგმირებიერთმანეთსეხმარებიანდათემებიც
მეტად პროსოციალურია, მაშინ, სავარაუდოდ, გამოაშკარავების
დონეს დაშორდებით. მაგრამ თუ აგრესიულ, სასტიკ გადაცემას
უყურებთ,მაშინმეტიშანსიგაქვთ,გამოაშკარავებისდონესმიუახ-
ლოვდეთ.

ასახვისკონტექსტი

გზავნილების არსი, განსაკუთრებით კი, სოციალური ხასიათს
გზავნილების არსი, მისი ასახვის ფორმაზეა დამოკიდებული. თუ
ამბავშიმიმზიდველიპერსონაჟები მონაწილეობენ,თუ მათიქმე-
დებებისამართლიანიადაამქმედებებისათვისსარგებელსაცნა-
ხულობენ,მაშინმაყურებელისაკუთარითავისიდენტიფიცირებას
ამპერსონაჟებთანახდენს,ამბავსმათითვალსაწიერიდანგანიც-
დისდასუროგატიგამოცდილებითსწავლობს.

ამიტომაა ასე სახიფათო მედიაში სისასტიკის ასახვა. „კარგი
ბიჭებიც“ისევეამჟღავნებენსისასტიკეს,როგორც„ძველიბიჭები“.
ოღონდ,„კარგიბიჭების“სასტიკიქცევა,როგორცწესი,სამართლი-
ანობისჭრილშიაასახული.ასეთიპერსონაჟები,როგორცწესი,იშ-
ვიათადისჯებიან.აქედანგამომდინარე,სისასტიკისარსიისარის,
რომთუ„კარგიბიჭი“ხარ,სისასტიკეკონფლიქტებისმოგვარების-
თვისსაჭიროდაწარმატებულიმეთოდია.დარადგანთითოეული
მაყურებელისაკუთართავს„კარგბიჭად“მიიჩნევს,ფიქრობს,რომ
სისასტიკედასაშვებია.

შინაარსისკომპლექსურიშემეცნება

რაცუფრონაკლებშემეცნებითმოთხოვნებსუყენებსგზავნილი
მაყურებელს, მით უფრო მარტივი აღსაქმელია (ლანგი, პოტერი
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დაბოლსი,1999).რაცუფრომეტმოთხოვნასუყენებსგზავნილი
მეხსიერებას,მითუფრონაკლებიფაქტიიქნებააღქმულიდადა-
მახსოვრებული (ფიში, 2000). მაგალითად, ბავშვებს ახალი ამბე-
ბისდამახსოვრებატელევიზიითუფროუადვილდებათ,ვიდრებეჭ-
დვითი მედიით, მათი კითხვის უნარებისდონის მიუხედავად. ასე
იმიტომ ხდება, რომ სატელევიზიო ამბები ინფორმაციას რამდე-
ნიმეფორმით(სურათები,სიტყვებიდაბგერები)გვაწვდის;ხოლო
როდესაცინფორმაციასემანტიკურადსავსეა,მისიათვისებაუკეთ
ხდება(გიუნტერი,ფურნჰემიდაგრიფიტსი,2000).ბავშვებისმიერ
შემეცნებითი შინაარსების აღქმა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა
მნიშვნელობააქვს ინფორმაციას არსებულგზავნილში.როგორც
წესი, მეორეხარისხოვან ფაქტებს ნაკლებად ითვისებენ. გარდა
ამისა, ადამიანები უკეთ ითვისებენ ინფორმაციას, როდესაც მას
ემოციურიმითითებებიახლავს(ბიუსიდანიუჰაგენი,1999).

მოტივაცია

როდესაც ადამიანებს გარკვეული ინფორმაცია სჭირდებათ,
ისინიაქტიურადეძებენამინფორმაციასმედიაში.ასეთშემთხვე-
ვაშიახალიცოდნისშეძენისშანსიცუფრომაღალია.პასიურიადა-
მიანი,სავარაუდოდ,ნაკლებცოდნასიღებს.ამასთანერთად,გა-
ნათლებულიადამიანებიუფრომოტივირებულიარიანდამედიაში
მეტისარგებლისმომტანინფორმაციასეძებენ.

ტელევიზიაში სისასტიკის ჩვენების პოპულარობის ერთ-ერთი
მიზეზიისიცაა,რომბევრიმაყურებელისენსაციასეძებს. ამადა-
მიანებსყოველდღიურირუტინამობეზრდათდამძაფრიგანცდები
იზიდავთ.სატელევიზიოსისასტიკისყურებაკიძალიანამაღელვე-
ბელია(კრცმარიდაგრინი,1999).

მდგომარეობა

მდგომარეობადროებითისტიმულისსაპასუხოდწარმოქნილი
ბიძგიანემოციურირეაქციაა.ბევრირამჩვენსცხოვრებაშისიბრა-
ზესანიმედგაცრუებასიწვევს.ესმდგომარეობაურთიერთქმედებს
მედიისშინაარსთანდაგანსაზღვრულეფექტსიწვევს.მაგალითად,
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თუიმედგაცრუებულიადამიანიუყურებსსისასტიკეს,სავარაუდოა,
აგრესიულადმოიქცეს.

მედია ჩვენს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას ხშირად ცვლის.
ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მდგომარეობა აღელვებაა.
აღელვებულიმაყურებლისყურადღებაუფროკონცენტრირებულია
და გამოცდილებაც უფრო მკაფიოდ აღიქმება. გამოსახულებები
მათუკეთდაამახსოვრდებათ. ასეთმდგომარეობაში მათგან ქმე-
დებისდაწყებაცუფრომეტადაამოსალოდნელი(კომსტოკი,1978;
ზილმანი,1991).

არსებობსტექნიკა,რომელიც მაყურებლის მღელვარებას იწ-
ვევს.ესტექნიკააკადრებისსწრაფიჭრა,სწრაფიმოძრაობა,ხმა-
მაღალი მუსიკა და ხმოვანი ეფექტები. ზოგიერთმა თხრობითმა
ფორმამაც(მოლოდინი,შიში,საცოლისმიმართჩადენილისისას-
ტიკედაეროტიკა)შეიძლებამაყურებლისაღელვებაგამოიწვიოს.

განიხილავენ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურ და ემოციურ,
არამედ კოგნიტურ მდგომარეობასაც. კოგნიტური მდგომარეობა
მედიაწიგნიერებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. თუ
ეცნობით თემას, რომელიც კონტექსტიდან ამოვარდნილია და
რომლისშესახებაცარაფერიგსმენიათ,უსიამოვნოდგაურკვეველ
მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ეს შემეცნებითი მდგომარეობა
ასოცირდება ისეთ ემოციურ მდგომარეობებთან, როგორებიცაა
იმედგაცრუებადასასოწარკვეთილება.მაგრამამმდგომარეობის
შემეცნებითი ნაწილი უკავშირდება საინფორმაციო კონტექსტის
ნაკლებობას.სხვამდგომარეობებისმსგავსად,შემეცნებითიმდგო-
მარეობაცმოკლევადიანია,რადგანაცადამიანები,როგორცწესი,
ამმდგომარეობაშიყოფნასთავსარიდებენ,ანთემაზედამატები-
თიინფორმაციისმოძიებასცდილობენ.ორივექმედებასაკმარი-
სიაიმისთვის,რომთქვენიუცოდინრობითგამოწვეულიუსიამოვნო
მდგომარეობადასრულდეს.

იდენტიფიცირებისხარისხი

კონკრეტულ პერსონაჟებთან საკუთარი თავის გაიგივება
ეფექტების წარმოქმნის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ადამიანები
იმ პერსონაჟებს უთმობენ მეტ ყურადღებას,რომლებთანაცთავს
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აიგივებენ.პერსონაჟებთანფსიქოლოგიურიურთიერთობისგზით,
მედიის მიერ ასახული მოვლენების თანამონაწილეები ვხდებით.
ესპროცესიორსაფეხურიანია.პირველი:ვაფასებთ,თურამდენად
მიმზიდველიაპერსონაჟიჩვენთვისდარამდენადგვგავსჩვენან
ჰგავსიმას,როგორიცგვინდავიყოთ;მეორე:ჩვენსთავსპერსონა-
ჟებისადგილასწარმოვიდგენთ.მაყურებლებსგმირებთანძლიერი
კავშირიუჩნდებათ.ისინიღელავენიმისგამო,თურასაკეთებენდა
ამბობენმათიგმირები(ჰოფნერიდაკანტორი,1991).რაცუფრო
ძლიერიაესკავშირი,მითუფროდიდიარხევისგამომწვევიეფექ-
ტისწარმოქმნისშესაძლებლობა(ბანდურა,1986,1994).

ადამიანებისაკუთარითავსმსგავსპერსონაჟებთანაიგივებენ.
ამპერსონაჟებსისეთითვისებებიაქვთ,რომლებიცმათსურთ,რომ
ჰქონდეთ.კარგახანიაცნობილია,რომადამიანებსისპერსონაჟე-
ბი მოსწონთ,რომლებიცმათჰგვანან (ასაკი, სქესი, ეთნიკურობა
და ინტერესები) (ჰიმელვაიტი, 1966). ადამიანების უმრავლესობა
თავისივესქესის პერსონაჟებსირჩევს,თუმცა, გოგონებიხშირად
მამრობითისქესისგმირებსირჩევენხოლმეთავიანთიმოდელე-
ბის როლში; ბიჭები კი იშვიათად ირჩევენ მდედრობითი სქესის
გმირებს.გოგონებითავიანთარჩევანშიფიზიკურმიმზიდველობას
ეძებენ, ხოლო ბიჭები -ფიზიკურ აგრესიულობას.როგორც წესი,
საკუთარითავისიდენტიფიკაციადადებითობიექტებთანხდება.

მედიაწიგნიერებადაბრალი

მოდით,კიდევერთხელდავუბრუნდეთრუსულრელეტთანდა-
კავშირებითაღწერილსიტუაციას.დავსვათკითხვა:უნდადავადა-
ნაშაულოთმედიაბიჭისსიკვდილში?ესშეკითხვასულისმის,რო-
დესაცისეთისიკვდილისშესახებგვესმის,რომელიცჰგავსკინო-
ფილმში,სატელევიზიოშოუშიანვიდეოთამაშშიასახულს.მართა-
ლია,მედიაშიასახულისიკვდილისიმიტაციითგამოწვეულისიკვ-
დილიიქცევსსაზოგადოებისყურადღებას,მაგრამამპრობლემის
შესახებ მსჯელობა ძალიან ზედაპირულია. ადამიანები,როგორც
წესი,მედიას,იარაღსანმოკლულიბიჭისმშობლებსადანაშაულე-
ბენ.ძალიანცოტასესმის,რომესსამიდასხვამრავალიფაქტორი
ერთმანეთსავსებს.თუბრალსერთსვდებთ,მაშინესბრალდება
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ყველასუნდაშეეხოს.
უნდა გვესმოდეს, რომ საზოგადოებაში ცალკეული ფაქტორი

იშვიათად იწვევს რაიმე ეფექტს. არსებობს მრავალი გავლენა,
რომლებიცერთობლივადმოქმედებს.ესადვილიგასაგებია.მაგა-
ლითად,როდესაცხანძრისგაჩენისმიზეზსვადგენთ,ვიცით,რომ
ხანძარს სჭირდება საწვავი, ჟანგბადიდა სიმხურვალე. ცეცხლის
გასაჩენად სამივე ფაქტორი უნდა არსებობდეს. მედიაეფექტებს
ქმნისადამიანისპირადიცხოვრება/გამოცდილებადაგარეცხოვ-
რებისეულისიტუაციები.ცალკეერთირომელიმეფაქტორიგამო-
აშკარავებისდონესვერგაარღვევს.

მაშ,ვინარისდამნაშავე?გააჩნია,როგორდავსვამთამკითხ-
ვას. თუ შეკითხვა ასე ჟღერს: „მხოლოდ იარაღის მწარმოებლე-
ბი არიან პასუხისმგებლები მათ მიერ წარმოებულიიარაღითჩა-
დენილდანაშაულზე?“მაშინპასუხიიქნება:„რათქმაუნდა,არა“,
რადგან ამ შემთხვევაში სხვა გავლენებიც მოქმედებს. ხოლოთუ
შეკითხვა ასეთია: „სრულიად უდანაშაულოები არიან იარაღის
მწარმოებლები?“პასუხიისევუარყოფითიიქნება,რადგანსასტიკი
დანაშაულიიარაღითხდება.მნიშვნელოვანია,მოვახდინოთმრა-
ვალსეგმენტიანიგავლენისიდენტიფიცირება.არუნდაგავამართ-
ლოთერთ-ერთიმათგანიმხოლოდიმიტომ,რომისარარისგავ-
ლენისერთადერთიფაქტორი.

მედიაწიგნიერება:მედიაეფექტებისპროცესისმართვა

ეფექტებისპროცესირთულიპროცესია.მისაღსაქმელადადა-
მიანს მედიაწიგნიერების მაღალი დონე სჭირდება. წიგნიერების
დაბალიდონის ადამიანებმა არ იციან,რა ეძებონ, ამიტომფიქ-
რობენ,რომეფექტიარარსებობს.ანისეთარტეფაქტებსაქცევენ
ყურადღებას,რომლებიცმედიასარეკუთვნის.მედიაწიგნიერების
დაბალიდონეადამიანებსცრუშთაბეჭდილებისაკენუბიძგებს.

ეფექტებისმართვაგულისხმობსმათიზემოქმედებისადამათ-
ზემოქმედიფაქტორებისშესწავლას.მხოლოდგამოაშკარავების
დონის გამრღვევ რხევით ეფექტებზე არ უნდა ვიფიქროთ, პრო-
ცესული ეფექტებიც უნდა გავითვალისწინოთ. უნდა გვესმოდეს,
რომ საყრდენი ხაზები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რხევები.
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ესდაგვეხმარება,მედიაეფექტებისმიმართპრევენციულიმიდგო-
მა შევიმუშაოთ.როდესაც ვიცით,რა მიმართებაა საყრდენ ხაზსა
დაგამოაშკარავებისდონესშორის,შევძლებთ,ისინისასურველი
კუთხით მივმართოთ; მაგალითად, ერთმანეთს დავუახლოვოთ
გამოაშკარავებისდონედასასურველიეფექტები(სწავლისმაღა-
ლი ხარისხი; იმ მოსაზრებების გამოყენება, რომლებიც ინფორ-
მაციასეყრდნობა;იმქცევებისგავარჯიშება,რომლებიცყველაზე
ბედნიერს და პროდუქტიულს გვხდის). ამავე დროს, შეგვიძლია,
ჩვენისაყრდენიხაზიუარყოფითიეფექტებისგამოაშკარავებასდა-
ვაშოროთ.

თავი 15
მედიაეფექტებისგაფართოება

ეფექტები

სიუზანითავისორ -7და10წლის - ძმასუვლიდა.როდესაც
ძმები ტელევიზორში სპაიდერმენს უყურებდნენ, მან ჟურნალის
კითხვა დაიწყო. ჟურნალში შამპუნის რეკლამა შენიშნა, ამოჭრა
კუპონიდაგადაწყვიტა,მოგვიანებითამბრენდისრამდენიმეპრო-
დუქტიეყიდა.

მისმაძმებმატელევიზორისყურებისასყვირილიმორთეს,ეკ-
რანსუყვიროდნენ.სიუზანმაძმებსსთხოვა,გაჩუმებულიყვნენ.შემ-
დეგაიპოდი(iPod)ჩართოახლახანჩამოტვირთულიმუსიკისმო-
სასმენად.მუსიკისმოსმენისას,ყურადღებამიაქციამუსიკისტექსტს
დაჟურნალიგვერდზეგადადო.მოეწონასიმღერადადაინტერეს-
და:„ვინმღერის?ადრეარმომისმენია“.

სიუზანსსაღამოსპაემანიგაახსენდა:„იმედია,ტიმისაშინელე-
ბათაფილმზეწამიყვანს.მაგარიამთელიძალითკივილიდატიმზე
თავდასხმასაშიშიეპიზოდებისდროს.“

როდესაცაიპოდზეჩაწერილისიმღერადამთავრდა,სიუზანმა
იგრძნო,რომკარგგუნებაზეა.მალევე,მისიკარგიგანწყობაძმე-
ბის ყვირილმადაარღვია - ისინი იატაკზე ჭიდაობდნენ. სიუზანმა
ტელევიზორისოთახშიშეირბინადაბიჭებსმკაცრადუთხრა:„კარ-
გად მოიქეცით, თორემ სპაიდერმენს არ გაყურებინებთ! ახლავე
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დაბრუნდითთქვენსსკამებზე“.
ბავშვები დაწყნარდნენ. სიუზანმა გაზეთი აიღო და სტატიის

კითხვადაიწყო.სტატიაშიეწერა,რომახალგაზრებისბანდამისე-
ვეისროლამანქანიდან,როგორცესახლადგადაღებულფილმში
ახალგაზრდების ბანდამ მოიმოქმედა. სიუზანმა იფიქრა: „მედიას
ახალგაზრდებზეცუდიგავლენააქვს.ჩემიძმებიცხოვრებასციხე-
შიდაასრულებენ,თუამშოუებისყურებასგანაგრძობენ.მადლობა
ღმერთს,მედიაჩემზეგავლენასვერახდენს!“

ბევრჩვენგანსმედიაეფექტებზეშეზღუდულიწარმოდგენააქვს.
მაგალითად, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერფარ-
თოდგაშუქებულიტრაგიკულიმოვლენებიმედიაეფექტებისმტკი-
ცებულება გვგონია, ვეძებთ მათდა ცალკეულ ინციდენტს მედია-
ეფექტზედასკვნებისგასაკეთებლადვიყენებთ.მიუხედავადიმისა,
რომესფართოდგაშუქებულიტრაგიკულიმოვლენებიმედიაეფექ-
ტების გამოძახილია, მათი რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ
ბევრს აფიქრებინებს, მედიაეფექტები იშვიათია და ის მხოლოდ
სხვა ადამიანებზე ახდებს გავლენასო. ეს მცდარი მოსაზრებაა.
მედიაეფექტები ყველა ჩვენგანზე ახდენს გავლენას, მას ყოველ-
დღიურადგანვიცდით.მედიაყველაადამიანზეზემოქმედებს,მათ
შორის, სიუზანზედა ჩვენზე. მაგალითად, სიუზანმა ჟურნალიდან
ამოჭრაკუპონიდაგადაწყვიტა,ეყიდაშამპუნი.სიმღერისმოსმე-
ნის შემდეგდაიწყოოცნება იმფილმზე,რომელიც საღამოს შეყ-
ვარებულთანერთადუნდაენახა.გაზეთიდანშეიტყოდანაშაულის
შესახებ,ხოლოშემდეგესამბავიგანაზოგადადადაასკვნა,რომ
მისიძმებისიცოცხლესციხეშიდაასრულებდნენ.

თუ მედიაეფექტებზე შეზღუდული წარმოდგენა გვექნება, ჩვენ
გარშემო მუდმივად არსებულ ბევრ ეფექტს ვერ დავინახავთ.
შეზღუდვა ეფექტებს ვერ აბათილებს. ეს გავლენა არსებობს და
თქვენზე ზემოქმედებს ისე,რომ ამას ვერ აცნობიერებთ.დარაც
უფრომნიშვნელოვანია - ესგავლენათქვენსკონტროლსარექ-
ვემდებარება.არადა,შეგიძლიათმასზეკონტროლისმოპოვება.

აღნიშნული თავის მიზანია მედიაეფექტების მრავალფეროვ-
ნებისშესახებთქვენიპერსპექტივებისგაფართოება.ამსაკითხის
უკეთშესწავლისმიზნით,წაიკითხეთმოცემულითავიდაცოდნის
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ოთხგანზომილებიანი სტრუქტურა ააგეთ. ეს განზომილებებია:
დრო,ტიპი,ვალენტობა,წინასწარგანზრახულობა.

ეფექტისდროისჩარჩოები(რეგულირება)

მედიაეფექტიანმყისიერია,ან-ხანგრძლივი.ეფექტისდროში
რეგულირება გულისხმობს იმის ცოდნას,თუროდის ჩნდება გავ-
ლენადაარაიმას,თურამდენხანსგრძელდება.

მყისიერიეფექტიმედიაგზავნილთანშეხებისასჩნდება.ისმცი-
რედროისგანმავლობაშიგრძელდება(შიშიფილმისყურებისას),
ანშეიძლებაუფროდიდხანსაცგაგრძელდეს(საპრეზიდენტოარ-
ჩევნების შედეგის გაგება). ამის მიუხედავად, ეს მაინც მყისიერი
ეფექტია,ვინაიდანმანინფორმაციისმიღებისასმოახდინაცვლი-
ლება. მაგალითად, როდესაც მეგობრების Facebook გვერდებ-
ზეშედიხართ,თქვენიგებთ,რაარისახალიმათცხოვრებაში;ან
სპორტულთემაზე ვებგვერდის გაცნობისას, გიხარიათ,როდესაც
შეიტყობთ, რომ თქვენმა საყვარელმა გუნდმა მნიშვნელოვანი
თამაში მოიგო. მძაფრსიუჟეტიან /სათავგადასავლოფილმსრომ
უყურებთ,შეიძლებახტუნვაცკიდაიწყოთ.ესყველაფერიმყისიერი
ეფექტებია,რადგანმათმედიასთანუშუალოშეხებისდროსგანიც-
დით.

ხანგრძლივი ეფექტი მედიასთან მრავალი შეხების შემდეგ
ჩნდება.ეფექტისგამომწვევიმხოლოდერთიგზავნილიანშეხება
არარის.პირიქით,ესარისგანმეორებითიშეხებისსქემა.სწორედ
განმეორებითიშეხებაქმნისხანგრძლივეფექტსმაგალითად,თუ
წლების განმავლობაში უყურებთ დანაშაულის ამსახველ გადა-
ცემებს, შესაძლებელია დაიჯეროთ, რომ თქვენს გარემოში გან-
საკუთრებითმძიმედანაშაულიხდება.ესშეხედულებამედიასთან
არაერთმაშეხებამ„ჩამოაყალიბა“.ამგვარიშეხედულებამრავალი
წლისგანმავლობაშინელ-ნელაყალიბდება.ერთდღესკიგადა-
წყვეტთ,რომთქვენიკარისათვისკიდევერთისაკეტიიყიდოთ.

ხანგრძლივიეფექტისშემჩნევამყისიერეფექტებზეუფრორთუ-
ლია.ამისორიმიზეზიარსებობს.პირველი:მყისიერიეფექტიარა-
რეგულარულიცვლილებაა.ისთავსმანიფესტაციისდონეზეიჩენს.
არარეგულარულიცვლილებებისეფექტიპიროვნებისამოსავალი
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დონიდანმოულოდნელიგადახვევაა (დევიაცია).მსგავსიეფექტი
ნათლადააგამოხატული,თუთქვენსსაქციელშიცვლილებებსამჩ-
ნევთ;თუბრაზი,გატაცებაანსხვაემოციამოულოდნელადმწვავ-
დება,ხანგრძლივიეფექტიცვლილებებშიგადაიზრდება.ესცვლი-
ლებებითანდათანობით ყალიბდება. მის ჩამოყალიბებას იმდენი
დრომიაქვს,რომმისიშემჩნევამეტადრთულია.

მეორემიზეზი,რისგამოცმყისიერიეფექტისშემჩნევაიოლია,
ის არის, რომ მყისიერი ეფექტი კონკრეტულ გზავნილთან შეხე-
ბასახლავსთან.ამდენად,მარტივიაეფექტისაღმოჩენადამისი
მედიაგზავნილთან დაკავშირება. ხოლო ხანგრძლივი ეფექტი
რთული აღმოსაჩენია, რადგან ის თვალსაჩინო ხდება მხოლოდ
მედიასთანხანგრძლივიშეხებისადადიდიცხოვრებისეულიგამო-
ცდილებისშედეგად.

ეფექტისტიპები

მედია გავლენას ახდენს ინდივიდების ქცევაზე. მაგალითად,
არსებობს მოსაზრება, რომ მედიაში ძალადობის ყურება ადამი-
ანებს აგრესიულად განაწყობს; რომ სქესობრივი აქტის ყურება
ადამიანსუწესოსხდის;ხოლოდანაშაულისყურებაადამიანებსდა-
ნაშაულისაკენუბიძგებს.სინამდვილეში,საჭიროახედვისგაფარ-
თოება.უნდავიფიქროთარამხოლოდქცევითეფექტზე, არამედ
მხედველობაშიმივიღოთშემეცნებითი,შეფასებითი,ემოციურიდა
ფიზიოლოგიური ეფექტებიც. ასევე, უნდა გავარკვიოთ,რა ხდება
ეფექტებისმიღმაცდაგავითვალისწინოთკონტექსტი-საზოგადო-
ებადაინსტიტუციები.

კოგნიტურიეფექტი

ყველაზე მეტადთვალსაჩინო მაინც კოგნიტური ეფექტია. მე-
დიაგავლენასახდენსჩვენსიდეებსადაინფორმირებულობაზე.ეს
გავლენამუდმივიადაშეიძლებაყველაზეგავრცელებულიმედია-
ეფექტიციყოს.პერმანენტულადვიღებთინფორმაციასმედიისგან,
მაგრამადამიანებიმედიასიშვიათადმიიჩნევენსხვადასხვაეფექ-
ტის წყაროდ. გაიხსენეთ ყველა ინფორმაცია, რომელიც თქვენს
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გონებაშისახელმძღვანელოებიდან,ჟურნალებიდანდაგაზეთები-
დანმოხვდა.

კოგნიტური სწავლა ფაქტობრივი ინფორმაციის მიღებით არ
შემოიფარგლება. მედიიდან დიდი რაოდენობის სოციალურ ინ-
ფორმაციასაცვიღებთ.ბავშვობაშისამყაროსშესახებბევრსჩვენ-
თვის მისაბაძ ადამიანებზე (მშობლებზე, დედმამიშვილებზე, მე-
გობრებზე...) დაკვირვებით ვსწავლობთ. სოციალურ მოდელებზე
დაკვირვებასკოლამდელიბავშვისთითქმისმთელინფორმაციას
შეადგენს. მასმედია მოდელებისადა მოქმედებების ურიცხვირა-
ოდენობითგვამარაგებს.ბავშვებიამმოდელებითადაქმედებებით
სწავლობენ.ისინიმედიასდიდდროსუთმობენ,მედიაში-განსა-
კუთრებით, ტელევიზიასა და კინოში - წარმოჩენილ მოდელებს
დიდი გავლენა აქვს სოციალური სიტუაციების შესახებ ბავშვების
წარმოდგენებზე.

სოციალურმოდელებსმოზრდილასაკშიცვაქცევთყურადღე-
ბას. როდესაც საჭირო სოციალური მოდელები არ გვაქვს, რო-
გორც წესი, მათ მედიაში ვეძებთ. ზოგიერთ ჩვენგანს სურს, მეტი
ისწავლოსძლიერი,ჭკვიანი,მიმზიდველიგარეგნობის,კარიერასა
თუსპორტშიწარმატებულისოციალურიმოდელისაგან.ჩვენარა-
პირდაპირიურთიერთობაგვაქვსპროფესიონალსპორტსმენთან,
ცნობილ მსახიობთან, ძლიერ პოლიტიკოსთან, სხვა მისაბაძ მო-
დელებთან.მისაბაძმოდელებსმედიითვაკვირდებით,ვაგროვებთ
დიდძალსოციალურინფორმაციას,თუროგორშეიძლებაგახდე
წარმატებულიდაბედნიერი.გაიხსენეთყველაინფორმაციასატე-
ლევიზიო შოუებისადა ნანახიფილმების პერსონაჟების შესახებ,
გაიხსენეთ სახელები, სახეები, ქცევა, მათი გონებამახვილური
გამონათქვამებიდამათმიერგამოხატულიემოციები.

შეფასებითიეფექტი

მედიაქმნისდააყალიბებსჩვენსშეხედულებებსადაღირებუ-
ლებებს.ესშეფასებითიეფექტია.შეიძლებააიპოდზემოვისმინოთ
სიმღერადამყისვედავასკვნათ,რომისერთ-ერთისაუკეთესოა,
რაცკიოდესმემოგვისმენია,ანუშევიქმნათდადებითიდამოკიდე-
ბულება სიმღერის მიმართ. შეიძლება წავიკითხოთპოლიტიკური
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კანდიდატისინტერვიუ,მოსაზრებარომელიმებლოგზედამყისვე
გადავწყვიტოთ,რომისკარგილიდერიიქნება.

მედიასხანგრძლივიშეფასებითიეფექტიცაქვს.როდესაცწლე-
ბისგანმავლობაშიმასმედიითდამნაშავეებსვუყურებთ,რომლებიც
ტკივილსაყენებენადამიანებს,ვფიქრობთ,რომსამყაროაგრესი-
ულიდაძალადობრივია.გვჯერა,დანაშაულისდონეყოველწლი-
ურად დრამატულად იზრდება, თუმცა, შეიძლება ის კლებულობს
კიდეც. შემდგომი ხანგრძლივი შეფასებითი ეფექტია გამყარება.
სარეკლამო გზავნილების უმრავლესობა კონკრეტული პროდუქ-
ტის მომხმარებლებზეა გათვლილი; რეკლამის ავტორებს სურთ,
მომხმარებლებმაგააცნობიერონისდამატებითიმიზეზები,რისთ-
ვისაცღირსპროდუქტისკიდევშეძენადა,რაცმთავარია,პროდუქ-
ტისყიდვისასთავიკარგადიგრძნონ.რეკლამისავტორებსსურთ,
ბრენდისადმიჩვენილოიალურობაგაამყარონდახელიშეგვიშა-
ლონკონკურენტებისპროდუქტებისშეძენაში.ესდამოკიდებულე-
ბადროთაგანმავლობაშიუფრომყარდებადაარცშეიცვლება,თუ
რეკლამისავტორებიჩვენიპოზიტიურიდამოკიდებულებისგანმტ-
კიცებასშეძლებენ.

ემოციურიეფექტი

მედიაემოციურიტიპისეფექტებსმოვლენებისგანცდითქმნის.
მასშეუძლიაისეთიძლიერიემოციებისგამოწვევა,როგორებიცაა
შიში,მძვინვარებადაგატაცება.მასფაქიზიემოციების-სევდის,გა-
ღიზიანებისადამოწყენილობის-გამოწვევაცშეუძლია.ემოციური
რეაქციები ფიზიოლოგიურ ცვლილებებთანაა დაკავშირებული.
ზოგიერთი თეორეტიკოსი ფსიქოლოგი ამტკიცებს, რომ ემოცია
ეტიკეტისშესაბამისიფიზიოლოგიურირეაქციაა(ზილმანი,1991).
თუ იუთუბზე ატვირთულივიდეოდა მისი პერსონაჟი ჩვენშიდიდ
რეაქციასიწვევს,ამემოციასშეიძლებაშევუსაბამოთსიყვარულის
ან სიძულვილის ეტიკეტი. ეს დამოკიდებულია ამ ადამიანის მი-
მართდადებითთუუარყოფითგანწყობაზე.

ყველასგანგვიცდიამედიითგამოწვეულიემოციები.საშინელე-
ბათაფილმიგვაშინებს,საგაზეთოსტატიამშეიძლებააღგვაშფო-
თოს,ჟურნალშიგამოქვეყნებულმანახატებმათვალიმოგვტაცოს,
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ხოლოწყნარმამუსიკამდაგვამშვიდოს.
მედიას ასევე ხანგრძლივი ემოციური ეფექტის გამოწვევა

შეუძლია. ამის მაგალითიადესენსიტიზაცია. მრავალიწლის გან-
მავლობაში მედიაში ძალადობის იმგვარმა გაშუქებამ, როდესაც
მსხვერპლსიშვიათადაჩვენებენ,ხოლომოძალადედამისიმიმ-
ზიდველობა ინტენსიურად შუქდება, შეიძლება, მსხვერპლის მი-
მართთანაგრძნობის უნარი დაგვაკარგვინოსროგორც მედიაში,
ასევეცხოვრებაში.შესაძლებელია,უსახლკაროადამიანითავისი
ცუდიგამოცდილებისმსხვერპლადმივიჩნიოთდაართანავუგრძ-
ნოთმას.

ფიზიოლოგიურიეფექტი

მედია გავლენას ახდენს ჩვენს სხეულზე და ფიზიოლოგიური
ტიპისეფექტსიწვევს. ამგვარიეფექტიჩვენიცნობიერებისკონტ-
როლს მიღმაა, როგორც, მაგალითად, კაშკაშა სინათლეზე თვა-
ლისგუგისშეკუმშვა.ჩვენვერვაკონტროლებთგუგისგაფართო-
ებისხარისხს,მაგრამშეგვიძლია,კაშკაშასინათლესთვალიმოვა-
რიდოთდაფერადიგარსისშეკუმშვათავიდანავიცილოთ.

მედიაბევრფიზიოლოგიურეფექტსიწვევს.მძაფრსიუჟეტიანი
დეტექტიურიმოთხრობაწნევასმაღლასწევსდაგულისცემასახში-
რებს.საშინელებათაფილმისწრაფსუნთქვასდახელისგულების
ოფლიანობასიწვევს.პატრიოტულისიმღერისმოსმენისას,შესაძ-
ლებელია,ტანშიჟრუანტელმადაგვიაროს.ეროტიკულიფილმის
ნახვამშეიძლებაგამოიწვიოსვაგინალურილუბრიკაცია,პენილუ-
რიტუმესცენციადამომატებულიგულისცემა(მალამუთიდაჩექი,
1980).ფარსიიწვევსშეუჩერებელსიცილს,მაშინაცკი,თუსიცილი
მტკივნეულია.მუსიკისმოსმენასშეუძლიადაგვაწყნაროს,შეამცი-
როსჩვენიგულისცემადარეგულარულ,ნელრიტმშიგადაიყვანოს.

დროთაგანმავლობაშიკონკრეტულგზავნილებზეჩვენირეაქ-
ციაშეიძლებაშეიცვალოს.მაგალითად,როდესაცპირველადვუ-
ყურებთსაშინელებათაფილმს,გულისცემაძალიანიმატებს.მაგ-
რამთუხშირადვუყურებთმსგავსფილმებს,გულისცემისმომატება
თვალსაჩინო აღარაა. თანდათანობით საშინელებათა ფილმებზე
ჩვენიფიზიოლოგიურიპასუხიკლებულობს.
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ქცევითიეფექტი

როდესაც მედია ქმედებას იწვევს, ეს ქცევითი ეფექტია. მაგა-
ლითად,თუპროდუქტისრეკლამისნახვისშემდეგვებგვერდზეშე-
ვალთდაპროდუქტსშევიძენთ,რეკლამასქცევითიეფექტიგამო-
უწვევია.ქცევითიეფექტია,როდესაცინტერნეტში,ახალიამბების
გვერდზე,შემაშფოთებელიმოვლენისშესახებვკითხულობთ,შემ-
დეგკიმეგობარსვურეკავთდამასზევესაუბრებით.

არსებობსჩვენსქცევაზემოქმედიხანგრძლივიეფექტი. მაგა-
ლითად,გაიხსენეთ,როდესაცკომპიუტერიიყიდეთდაინტერნეტ-
შიჩართეთ.პირველირამდენიმეკვირისგანმავლობაში,სავარა-
უდოდ, მხოლოდ 15 წუთით სტუმრობდით ვებგვერდებს. მაგრამ
რამდენიმეწლისშემდეგინტერნეტშიყოველდღიურადგატარებუ-
ლიდროშეიძლებარამდენიმესაათამდეცკიგაიზარდოს.ინტერ-
ნეტისმოხმარებისჩვევაისეთაქტივობებსანაცვლებს,როგორები-
ცაა:ტელევიზორისყურება,ვარჯიში,სკოლაშისიარული...

მაკროეფექტი

ზემოთ მოცემული ყველა ეფექტი ინდივიდებს ეხება. მედია
უფრო დიდ ერთეულებზეც - ორგანიზაციებზე, ინსტიტუციებსა და
საზოგადოებზე - ახდენს გავლენას. ამას მაკრო ტიპის ეფექტებს
უწოდებენ.პოლიტიკურიორგანიზაციებიძირეულადშეიცვალამე-
დიის,განსაკუთრებით,ტელევიზიისადა, ახლაუკვე, ინტერნეტის
პირდაპირიზეგავლენისგამო.სოციალურმაწნეხმაასევეშეცვალა
ოჯახი, საზოგადოებადარელიგიურიორგანიზაციები. მედიამ ეს
წნეხიგააძლიერა.

საილუსტრაციოდ განვიხილოთ ოჯახი. რამდენიმე თაობის
განმავლობაში ამერიკული ოჯახის შემადგენლობა რადიკალუ-
რადშეიცვალა.შემცირდატრადიციულიორმშობლიანიოჯახები,
გაიზარდაუშვილოწყვილების,მარტოხელამშობლებისადამარ-
ტოხელა ადამიანების რაოდენობა (პერკინსი, 1996). 1970-იანი
წლებისდასაწყისიდან2009წლამდე,45%-დან25%-მდეშემცირდა
ქორწინებაში მყოფი იმ ამერიკულიოჯახებისრაოდენობა,რომ-
ლებსაც შვილებიჰყავდათ. ასევე შემცირდაქორწინებისრაოდე-
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ნობა.1972წელსზრდასრულიადამიანების75%დაქორწინებული
იყო,2009წელსმათირაოდენობა57%-მდეშემცირდა(აშშსტატის-
ტიკურიაღწერისბიურო,2011).

ოჯახების რაოდენობის შემცირების მიზეზად განქორწინების
მაღალი დონე სახელდება. განქორწინების რაოდენობა გაიზარ-
დატელევიზორისჩვენსკულტურულგარემოშიშემოჭრისშემდეგ.
1960წელსქორწინების16%განქორწინებითდასრულდა,ხოლო
1996 წლისათვის ესრიცხვი 40%-მდე გაიზარდა (უიტმანი, 1996).
როგორცკრიტიკოსებიაღნიშნავენ,განქორწინებისრაოდენობის
ზრდადადანგრეულიოჯახების ტელევიზორში ჩვენება უბრალო
დამთხვევაარარის.მათითქმით,ტელევიზორშიაღწერილმაშემ-
თხვევებმა ხალხის იმგვარი სოციალიზაცია მოახდინა, რომ მათ
განქორწინებადაქორწინებისგარეშეშვილებისყოლამისაღებად
ჩათვალეს.კრიტიკოსებიაღნიშნავენ,რომტელევიზორშიხშირად
არის ნაჩვენები განქორწინებული ადამიანები, ერთმშობლიანი
ოჯახებიდაცხოვრებისალტერნატიულისტილი.ესთემაბევრგან-
სხვავებულშოუშიშუქდებოდა.მრავალიწლისგანმავლობაშიმა-
ყურებელმატელევიზიით გაშუქებული ამბები გაითავისა.დროთა
განმავლობაში ადამიანები საკუთარი ქორწინებით უკმაყოფილე-
ბასგრძნობდნენდათავგადასავლებსსხვაპარტნიორებთანეძებ-
დნენ.პოპულარულისერიალი„სასოწარკვეთილიდიასახლისები“
ქორწინებასასევეუარყოფითადასახავსდაახალგაზრდაადამი-
ანებსუნერგავსიდეას,რომქორწინებაშიყოფნაარარისცხოვრე-
ბისმიმზიდველისტილი.

ტელევიზიას, ისევე, როგორც მედიის სხვა ფორმას, გამო-
ცდილებისგაზიარებისათვისოჯახებისდაახლოებისპოტენციალი
აქვს.ოჯახებიაწყობენტელევიზიასთანდაკავშირებულრიტუალს,
თანხმდებიან,რომელფილმსანსერიალსუყურონერთადდაშემ-
დეგ განიხილონ ნანახი. 1970-იან წლებში ბევროჯახს მხოლოდ
ერთიტელევიზორიჰქონდა.ტელევიზორისყურებაოჯახისსაერ-
თო საქმიანობად იქცა (მედრიჩი, როიზენი, რუბინი და ბაქლი,
1982). ზოგიერთიოჯახი ტელევიზიასადა მედიის სხვა საშუალე-
ბებსახლაცამგვარადიყენებს.თუმცა,დღესოჯახისწევრებიიშ-
ვიათადგამოყოფენდროსტელევიზორის ერთადყურებისათვის.
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პირიქით, ოჯახის წევრები, სავარაუდოდ, განსხვავებულ შოუებს
უყურებენ, განსხვავებულად ატარებენ დროს ტელევიზორთანდა
განსხვავებულპლატფორმებსიყენებენ(ლეპტოპები,სმარტფონე-
ბი,აიპოდი).

მშობლებიდღეს40%-ითნაკლებდროსატარებენშვილებთან,
1950-იანწლებთანშედარებით(ფაიფერი,1996).ფაიფერისთქმით
(1996),„ტექნოლოგიებისწრაფადქმნისახალადამიანს,რომელიც
მანქანებშია ჩართული - ურთიერთობების ნაცვლად; რომელიც
უფრომეტადცხოვრობსვირტუალურსამყაროში,ვიდრეოჯახში“
(გვ.92).„როდესაცადამიანებიკომუნიკაციასელფოსტისანფაქსის
საშუალებით ამყარებენ, ადამიანის ინტერაქციის ფორმა იცვლე-
ბა“(გვ.88).ტექნოლოგიებიადამიანებსგვაშორებს;უფრონაკლე-
ბადდამოკიდებულივხდებითსხვებზე.ადამიანიიქცევასაგნადან
სერვისადდა,თითქოს,ცოცხალიარსებააღარარის.ფაიფერის
თქმით,ამერიკელების72%არიცნობსმეზობლებს;გაორმაგდაიმ
ადამიანებისრაოდენობა,რომლებსაცბოლო20წლისგანმავლო-
ბაშიმეზობლებთანდროარგაუტარებიათ.

თუ ვიზიარებთ არგუმენტს ტრადიციული ოჯახის დანგრევის
ტენდენციაზე ტელევიზორის გავლენის შესახებ, მხედველობიდან
არუნდაგამოგვრჩესეკონომიკურიფაქტორი.მაგალითად,ოჯა-
ხისსარჩენადახლაუფრომეტიფულიასაჭირო.ოჯახისსაშუალო
შემოსავალიამჟამად58,400აშშდოლარზემეტია.ასერომ,სავა-
რაუდოდ,მუშაობსოჯახისორივეწევრი,რაცართულებსშვილების
ყოლასდა მათ სახლში აღზრდას. ამასთან ერთად,დასაქმებულ
ქალთარაოდენობაკლებულობსდაამჟამადაშშ-შიქალებიშეად-
გენენდასაქმებულთა47%-ს(აშშსტატისტიკურიაღწერისბიურო,
2009).

ოჯახისსტრუქტურისადაინტერაქციისცვლილებისმეორემიზე-
ზიისაა,რომკარიერაბევრიადამიანისათვისუფრომნიშვნელოვანი
გახდა.ოჯახისრჩენისთვისადამიანებიმრავალისაათისგანმავლო-
ბაშიმუშაობენ,რისგამოცოჯახსშორდებიან.დრო,ფულიდაცხოვ-
რების სტილი სტრესის გამომწვევი ძლიერი ფაქტორებია. ხოლო
სახლიადამიანებისთვისგახდაადგილი,სადაცსამუშაოსშემდეგის-
ვენებენ.სახლიაღარააადგილი,სადაცადამიანებიდიდენერგიას
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იძენენ. ბევრისთვისოჯახსდიდი მნიშვნელობა აღარაქვს (ფაიფე-
რი,1996).ესნამდვილიირონიაა.ადამიანებიბევრსმუშაობენ,რომ
შეძლონტელევიზორშირეკლამირებულისაგნებისყიდვა,მიაღწიონ
რეკლამის ავტორების მიერდაპირებულბედნიერცხოვრებას, მაგ-
რამსინამდვილეშინაკლებადბედნიერებიარიან,რადგანსაყვარელ
ადამიანებთანსულუფროცოტადროსატარებენ.

ოჯახისსტრუქტურადაინტერაქციისსქემებიბოლოოთხიათ-
წლეულისგანმავლობაშიიცვლებოდა.ამისთვისმრავალიმიზეზი
არსებობს. ამ ცვლილებაში ტელევიზორი მთავარი - თუმცა, არა
ერთადერთი-ელემენტია.ოჯახისინსტიტუციაშიცვლილებებიასე-
ვე გამოიწვია დამატებითმა ეკონომიკურმა მოთხოვნებმა, კარი-
ერისმნიშვნელობისზრდამ,ცხოვრებისსტილისცვლილებამ.

ინსტიტუციებშიცვლილებებისბევრისხვამაგალითიცშეიძლე-
ბამედიისზეგავლენასმივაწეროთ.

ეფექტებისვალენტობა

ეფექტი შეიძლება წარიმართოს როგორც დადებითი, ასევე
უარყოფითი მიმართულებით. ესტერმინებიფასეულობების შესა-
ხებმსჯელობებსეფუძნება.ვინსაზღვრავს,რაარისდადებითიდა
რა-უარყოფითი?პასუხიშემდეგია:ინდივიდიდასაზოგადოება.

ინდივიდუალურიპერსპექტივიდანგამომდინარე,პოზიტიურია
მიმართულება,რომლისეფექტიპირადიმიზნისმიღწევაშიგეხმა-
რებათ.ამდროს,როგორცწესი,იცითთქვენიმიზნებისშესახებდა
ამმიზნებისმისაღწევადმედიასსტრატეგიულადიყენებთ.მაგალი-
თად,თუცნობისმოყვარეობისგამოგინდათრაიმეინფორმაციის
მოპოვება,მაშინწიგნში,გაზეთსადაინტერნეტშიფაქტებისმოძი-
ებადადებითიშემეცნებითიეფექტისმატარებელიიქნება.ასემი-
ვიღებთმეტინფორმაციასდაცოდნისმაღალდონესმივაღწევთ.
უარყოფითიეფექტისდროს,თუმედიისმიზანითქვენსმიზანსეწი-
ნააღმდეგება, ის საკუთარი მიზნის მიღწევის იარაღადგიყენებთ.
მაგალითად,რეკლამისავტორებსსურთ,მათპროდუქტებზემეტი
ფული დახარჯოთ. როდესაც იმ პრობლემების გადაჭრას ცდი-
ლობთ,რომლებიცრეალურადარგაქვთ,ამდროსშეიძლებაგა-
კოტრდეთკიდეც.
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ეფექტებისვალენტობასფართოსაზოგადოებრივიპერსპექტი-
ვიდანშეიძლებაშევხედოთ.თუმედიახალხსასწავლის,როგორ
ჩაიდინოსდანაშაულიდაამგვარქცევასიწვევს,მაშინმედიასუარ-
ყოფითიგავლენააქვს.მიუხედავადამისა,მედიაბევრინფორმა-
ციასხელმისაწვდომსხდის,ესკისაზოგადოებასეხმარებაგახდეს
უფრო ინფორმირებული, აირჩიოს უკეთესი ლიდერი და მხარი
დაუჭიროსსოციალურიპრობლემებისგადაჭრისსაუკეთესოგზას.
როდესაცასეხდება,საზოგადოებაუფროძლიერიადაესმედიის
დადებითიეფექტია.

წინასწარგანზრახულიეფექტი

ხშირადველითრაიმეეფექტსდაამეფექტისმისაღებადმედი-
აშიკონკრეტულგზავნილებსგააზრებულადვეძებთ.მაგალითად,
მოწყენილი ვართ და გახალისება გვინდა. ამ გაცნობიერებული
მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად მივდივართ კინოში, სა-
დაცმძაფრსიუჟეტიანანსაშინელებათაფილმსუჩვენებენ.ფილმის
მსვლელობისას ჩვენი წნევადა გულისცემის სიხშირე მატულობს
და შიშისაგან სკამის კიდეზე ვსხედვართ. მოთხოვნილება დავი-
მაკმაყოფილეთ. ასევე, როდესაც ფაქტობრივ ცოდნას მედიაში
ვეძებთ, გაცნობიერებულად ვცდილობთ დადებითი შემეცნებითი
ეფექტისმიღწევას.მაგალითად,სპორტისვებგვერდზეშედიხართ
დაარკვევთ,რომელმაგუნდმამოიგოთამაშიწინადღეს;უყურებთ
კულინარულშოუსახალირეცეპტისჩასაწერად;სმარტფონისაპ-
ლიკაციითიგებთ,რომელიჯგუფებიმონაწილეობსკონცერტში.ეს
ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს.თქვენ მას
მხოლოდრამდენიმე წუთის განმავლობაში იმახსოვრებთ. ბევრი
მაგალითის ჩამოთვლა შეიძლება,როდესაც ეფექტის მისაღებად
ანგრძნობისგამოსაწვევადმედიასყოველდღიურადგაცნობიერე-
ბულადიყენებთ.

ჩვენ ბევრჯერ ვეცნობით მედიას ერთი კონკრეტული მიზეზის
გამო,მაგრამამდროსისეფექტებიცჩნდება,რომლებსაცარვე-
ძებდით. მაგალითად, „პრაიმთაიმის“ დროს ტელევიზორს, ძირი-
თადად,გართობისმიზნითვუყურებთ.ვეძებთმხიარულგრაფიკულ
გამოსახულებებს და ვიცინით; ან დრამას ვუყურებთ, გვაინტერე-
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სებს,რადაემართათჩვენსსაყვარელპერსონაჟებს.ამდროსჩვენ
მიერწინასწარგათვლილეფექტსვიღებთ,ანუგავიცინებთ,გავი-
გებთ ჩვენი საყვარელი პერსონაჟების ბედსადა უბედობას.თუმ-
ცა,ისეფექტებიცჩნდება,რომლებსაცარვეძებდითდარომელთა
შესახებარცკივიცოდით.მაგალითად,ჩვენისატელევიზიოპროგ-
რამაშეიძლებაშეწყდესდავუყუროთრეკლამებს.რეკლამირებუ-
ლიპროდუქტისნახვისშემდეგშეიძლებაწავიხემსოთკიდეც.ჩვენს
სხეულსარუთქვამს,რომგვშია, ეს მედიამგააკეთა. პოპმუსიკის
მოსმენისას გაუცნობიერებლად ვიგებთ რეპერების დამოკიდებუ-
ლებებს. ამდენად, ხშირად განვიცდით ჩვენი განზრახვებისაგან
განსხვავებულეფექტებს.

დაუგეგმავი ეფექტი მყისიერიცაა და ხანგრძლივიც. ის შეიძ-
ლებაიყოსშეფასებითი,ემოციური,ფიზიოლოგიურიდაქცევითი.
მაგალითად,მრავალიწლისგანმავლობაშიამაღელვებელიფილ-
მისყურებისშემდეგგიყალიბდებათშეხედულება,რომცხოვრება
მეტადამაღელვებელია.ასევე,შესაძლებელია,თქვენიემოციური
დაფიზიოლოგიურირეაქციებისდესენსიტიზირებამოხდეს;თქვენს
გასაბედნიერებლადუფრომეტიმღელვარებაასაჭირო.ავტორებს
ესარჰქონდათგანზრახული,თუმცა,მაინცმოხდა.

მაშინაცკი,როცაწინასწარგანზრახულეფექტსიღებთ,შესაძ-
ლებელია, ამავდროულად სხვა ეფექტებიც განიცადოთ. მაგალი-
თად,ფილმსძალადობაზემხოლოდმღელვარებისთვისუყურებთ.
თქვენთვისსასურველიშედეგიმიიღეთ,მაგრამ,მღელვარებასთან
ერთად, ფილმს შეუძლია სხვა ეფექტებიც გამოიწვიოს. მაგალი-
თად,შესაძლებელიაგანიცადოთემოციურიდესენსიტიზაცია.ასევე
შეიძლება,განაზოგადოთ,რომსამყაროაგრესიულიდასაშიშია.
ესკიხანგრძლივიშემეცნებითიეფექტია.

არაგამიზნული ეფექტები მაშინ ჩნდება, როდესაც ავტომატუ-
რიდამუშავებისრეჟიმშიიმყოფებით.ამდროსჩართულიარარის
თქვენითავდაცვითირეაქციები. ვერხვდებით,რომგასწავლიან;
ინფორმაციასვერამუშავებთდავერაფასებთ.მიუხედავადიმისა,
რომცდილობთ,აქტიურიმაყურებელიიყოთ,მაინცჩნდებაარაგა-
მიზნულიეფექტები.ვთქვათ,საინფორმაციოპროგრამასუყურებთ.
ხვდებით, ადამიანები იმგვარად ჰყვებიან ისტორიებს,რომ საკუ-
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თარ კონკრეტულ მიზნებს მიაღწიონ. ამბის მოყოლის მიზანი არ
არის სიტუაციის სირთულის შესახებ შეტყობინება; მათ არ სურთ
კომპრომისის ან სინთეზის მიღწევა. პირიქით, საკითხებს ამარ-
ტივებენ. პუბლიკა რომ არ დაიბნეს, პოლარიზებულ პოზიციებს
წარმოაჩენენ,საკუთარპოზიციებსმეტადმიმზიდველსხდიან.მათ
სურთ, რომ მაყურებელთა უმრავლესობამ მათი პოზიცია გაიზი-
აროს.თუინფორმაციასუყურებთდა,ამავედროს,აქტიურადამუ-
შავებთ,შეგიძლიათმისიზეგავლენისაგანთავიდაიცვათ,მოიქცეთ
მედიაწიგნიერად,ანამპოლარულიპოზიციებისსინთეზირებადა
ამსაკითხზეერთიანიპოზიციისაგებაცადოთ.ესგაცილებითუკე-
თესია, ვიდრე პოლარიზებული პოზიციიდან ერთ-ერთის მიღება.
გზავნილების აქტიური ანალიზითა და შეფასებით შეხედულების
ჩამოყალიბებასაკონტროლებთ.ესძალიანკარგია.თუმცა,შესაძ-
ლებელია,მაინცგაჩნდესუარყოფითიეფექტი,როდესაცპოლიტი-
კოსსარენდობით.

თავი 21
მედიაწიგნიერებისგაუმჯობესებისპირადისტრატეგია

გილოცავთ, წინა თავებშითქვენ ცოდნის სტრუქტურებზე იმუ-
შავეთ.ამდროისათვისუკვესაკმაოდკარგადუნდაიცოდეთ,რას
ნიშნავს,იყომედიაწიგნიერი.ახლადროა,თქვენსთავსჰკითხოთ:
როგორშევინარჩუნოისუნარებიდაცოდნისსტრუქტურები,რომ-
ლებიცუკვემაქვს?როგორგავაუმჯობესოისინი?

ამ შეკითხვებზე პასუხი დაფიქრებას მოითხოვს. თქვენ თან-
მიმდევრული სტრატეგიის შემუშავებაზე უნდა იფიქროთ. ამ თავ-
შიშევეცდები,დაგეხმაროთფიქრისდაწყებასადამისმართვაში.
მაგრამმზასტრატეგიასვერმოგცემთ.ისთავადუნდაშეიმუშაოთ,
პირადი საჭიროებების შესაბამისად. დაფიქრდით, რის შესახებ
ვსაუბრობდითწინათავში.თქვენგჭირდებათპლატფორმაიმისთ-
ვის,რომთქვენიფიქრიაკონტროლოთ.ჩვენხომმთელცხოვრე-
ბასმედიაგზავნილებისმდიდარატმოსფეროშივატარებთ.

მედიაწიგნიერების პერსონალური სტრატეგიის შემუშავების



160 ნაწილი I  -  შესავალი

მიზანია მედიის გავლენის კონტროლი. ეს იმას არნიშნავს,რომ
ინფორმაციის ავტომატურდამუშავებასთავიდაანებოთ. ეს არა-
რეალისტური მიზანია. სამაგიეროდ, სტრატეგია უნდა იყოს ისე-
თი,რომ,საბოლოოჯამში,ზეგავლენისპროცესებიკარგადგააც-
ნობიეროთ, ნელ-ნელა სულ უფრო მეტი კონტროლი მოიპოვოთ
მათზე. ეს თავი იწყება 12 სახელმძღვანელო პრინციპით, რათა
შეგახსენოთ,რაარისყველაზემნიშვნელოვანი,რისშესახებუნდა
იფიქროთმედიაწიგნიერების პერსონალურისტრატეგიის შემუშა-
ვებისას.შემდეგსიცხადისთვისწარმოგიდგენთმედიაწიგნიერების
განვითარებისრამდენიმესაფეხურს.

თორმეტისახელმძღვანელოპრინციპი

1.გააძლიერეთთქვენილოკუსი

გახსოვდეთ,პირადილოკუსითქვენიმიზნებისგაცნობიერები-
სადა ამ მიზნების მისაღწევად საჭირო ინფორმაციისათუ გამო-
ცდილებისმოძიებისთვისსაჭიროენერგიისკომბინაციაა.ამდენად,
პირველრიგში,თქვენიმიზნებიუნდაგააანალიზოთ.რაგაბედნი-
ერებთ?ცხოვრებაშირისიმიღწევაგსურთ?ამშეკითხვებზეპასუხ-
შიარისრაღაცისეთი,რაცმედიამდააპროგრამა?დაფიქრდით,ეს
პასუხებისაიდანმოდის?მისაღებიათქვენთვისესპასუხები?

ამასთან,მოთხოვნილებადუნდაგექცეთმედიაწიგნიერებისსა-
კითხებზეფიქრი.თითოეულჩვენგანსაქვსმოლოდინისაკუთარი
გონებრივი შესაძლებლობის მიმართ წიგნის კითხვის, აიპოდით
ლექციისმოსმენის,ვიდეოთამაშის,სატელევიზიოპროგრამისყუ-
რებისდროს.ესქმედებებიგანსხვავებულგონებრივძალისხმევას,
განსხვავებული სახის შემეცნებით ჩართულობას მოითხოვს. რო-
დესაც გზავნილი ჩვენს მოლოდინს ემთხვევა,როგორც წესი, ავ-
ტომატურრეჟიმშივაგრძელებთმისგაცნობას.როდესაცგზავნილი
მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, ვიდრე ველოდით, შესაძლოა, მისი
გაცნობაშევწყვიტოთდაისეთიგზავნილისძებნადავიწყოთ,რო-
მელსაცნაკლებიგონებრივიძალისხმევასჭირდება.ესბუნებრივი
რეაქციაა. მაგრამ ზოგჯერ სასარგებლოა, თავი გავართვათ მე-
დიაგზავნილისგამოწვევას,დავადგინოთ,რატომაა ეს გზავნილი
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გამოწვევა. რაც უფრო მეტ გონებრივ ძალისხმევას გამოვიჩენთ,
მით უფრო მაღალი იქნება გაცნობიერების, სწავლის და შემდეგ
მისიგახსენებისხარისხი.

2.სარგებელიგანიხილეთ,როგორცმიზანი

მედიასთანშეხებისსხვადასხვამიზეზიარსებობს.ყველამათ-
განი შეიძლება მართებულიდა სასარგებლო იყოს. თუმცა, მათი
დანიშნულებაგანსხვავებულია.ნათლადუნდაგვესმოდეს,მედიას-
თანშეხებისასრამიზანიგვაქვს.უნდაგვახსოვდეს,რომთუმედიას
ჩვენი მიზნების გაცნობიერების გარეშე ვეცნობით, საკუთართავს
არასასურველიშედეგებისრისკისწინაშევაყენებთ.ჩვევადგაიხა-
დეთსაკუთარითავისათვისკითხვისდასმა:„მედიისგაცნობისწინ
ვიცითუარა,რასვეცნობი,თუვეცნობიყველაფერს,რასაცწავაწყ-
დები?“თუთქვენმედიისშაბლონებშიპირადიმიზნებისგარეშეერ-
თვებით,ცალსახადმასმედიისსამიზნეხართ.

3.ჩამოიყალიბეთმედიასთანგაცნობიერებულიშეხებისუნარი

პერიოდულად (შესაძლოა, წელიწადში ერთხელ) ერთი კვი-
რის განმავლობაში აწარმოეთ მედიის გამოყენების დღიური. ამ
სავარჯიშოს გამეორებით, თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ სა-
კუთარ ცვალებად ინტერესებს მედიის მიმართ. ცვლილებების
მონიტორინგისას,საკუთართავსშემდეგიკითხვებიდაუსვით:

• ერთანორმედიასვეცნობითუუფრომეტს?
• გაიზარდა თუ არა იმ მედია პროგრამების რიცხვი, რომლებ-

საც ვეცნობი? (თუ ადრე ტელევიზიით, ძირითადად, მხოლოდ
სპორტს და მძაფრსიუჟეტიან/სათავგადასავლო პროგრამებს
უყურებდით,ახლახომარგაიზარდაჟანრისარეალი?)

გაეცანით ვებგვერდების, მუსიკალური შემსრულებლების, სა-
ტელევიზიოშოუებისდაჟურნალებისუფროფართოსპექტრს.არ
არის აუცილებელი, რომ ყველა მოგეწონოთ, მეტიც, შეიძლება,
ბევრიმათგანიძალიანარმოგეწონოთ.თუმცა, ახალისაშუალე-
ბების გაცნობისას, შესაძლებლობა გაქვთ, უკეთეს გზავნილებს
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მიაგნოთ.ამასთან,მაღალიაალბათობა,რომახალიმედიაახალ
შაბლონსშეგძენთ.თუპერიოდულადმედიაგზავნილებისფართო
სპექტრსარეცნობით,დროთაგანმავლობაში,სავარაუდოდ,სულ
უფროშეავიწროებთთქვენსფოკუსს.

4.შეიძინეთსასარგებლოცოდნა

ცოდნისგასაღები მის სარგებლიანობაშია. უსარგებლოცოდ-
ნისშეძენაარაფერშიგამოგადგებათ.ესიმასნიშნავს,რომმუდმი-
ვადუნდავაცნობიერებდეთჩვენსსაჭიროებებს-რასახისცოდნის
მოპოვებაგვსურს.შემდეგკიყურადღებაუნდაგავამახვილოთამ
საჭიროებისდაკმაყოფილებაზე.

ყოველთვისარსებობსფანჯარაჩვენშიუკვეარსებულცოდნა-
სადასამყაროსუკეთაღსაქმელადსაჭიროახალცოდნასშორის.
ჩვენშეგვიძლია,ცოდნისესფანჯარაამოვავსოთ,მაგრამცოდნა
კონკრეტულთემებსუნდადავუკავშიროთ,რაციმასნიშნავს,რომ
ამ შემთხვევაში ცოდნის ფანჯრის ამოვსებას ჩვენ გავაკონტრო-
ლებთ. ცოდნისფანჯარაზე გავლენას უფრო მეტად საკითხის მი-
მართჩვენიინტერესიახდენს,ვიდრეჩვენიგანათლებისზოგადი
დონე (ჩუდაპალმერი,1994).თუკონკრეტულისაკითხიძალიან
გვაინტერესებს,მაშინსხვადასხვამედიასადაწყაროშიმოვიძიებთ
ინფორმაციას. მაგრამ, როდესაც საკითხი ნაკლებად გვაინტერე-
სებს,მაშინმედიაგანსაზღვრავს,რასდარამოცულობითგავეც-
ნობით.

5.იფიქრეთრეალობა-გამონაგონისკონტინუუმზე

გამუდმებით ჰკითხეთ საკუთარ თავს: რამდენად რეალურია
ამბავი? იქნებ, ვიღაცის გამონაგონია? ეს არის კონტინუუმი. ზო-
გიერთ პროგრამაში გამოგონილ ამბავს მარტივად ამოვიცნობთ.
მაგრამზოგიერთიპროგრამა,შესაძლოა,ამმხრივ,საკმაოდრთუ-
ლი იყოს. ზოგიერთი გადაცემის სიუჟეტი რეალისტურ გარემოში
ვითარდება,ხოლოზოგირეალისტურსიტუაციებსასახავს,თუმცა,
მაინცვიღაცისწარმოსახვისნაყოფია.ამისმაგალითია„სასოწარ-
კვეთილი დიასახლისები“ ან „ორნახევარი მამაკაცი“. სხვა გადა-
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ცემებშიშეიძლებანამდვილიამბებიფანტასტიკურგარემოშიმიმ-
დინარეობდეს.მედიაშირეალობისფანტაზიისაგანგარჩევართუ-
ლიამოცანაა.რეალობაავტორისფანტაზიისგანრომგაარჩიოთ,
გზავნილისმრავალიგანსხვავებულიმახასიათებლისშესახებუნდა
დაფიქრდეთ.ამდროსანალიტიკურიაზროვნებამოგეთხოვებათ:
გზავნილი კომპონენტებადუნდადაყოთ, შემდეგ შეაფასოთ,რო-
მელიკომპონენტიარეალისტური.ნუეცდებითგზავნილისმარტივ
კატეგორიებად დაყოფას (რეალური ან გამოგონილი). ერთი და
იგივეგზავნილიორივეელემენტსშეიცავს.

ახლა, როდესაც ტელევიზიით ამდენი რეალური შოუ გადის,
რეალობა/გამონაგონისკონტინუუმისშესახებკარგიცოდნაგანსა-
კუთრებითმნიშვნელოვანია.ესპროგრამებირეალობისადაფან-
ტაზიისგარკვეულელემენტებსშეიცავს.ამასთან,ზოგიერთი „რე-
ალითი“შოუისეთიელემენტებისნაზავია,რომლებიცმათშეთხზულ
პროგრამებზე ნაკლებად რეალურს ხდის. „რეალითი შოუებად“
წოდებულპროგრამებსადაშეთხზულპროგრამებსშორისგანსხ-
ვავებამკვეთრიდაცალსახაარარის.სიფრთხილითდაეთანხმეთ
გზავნილების იარლიყებს. მნიშვნელოვანია, იცოდეთ,თუროდის
ეცნობითფანტაზიას,რათაამგვარიგზავნილებისსწორადდამუშა-
ვებაშეძლოთ.თუანალიტიკურადარმიუდგებით,ფანტაზიისშემ-
ცველიბევრიგზავნილი,შესაძლოა,რეალისტურადმოგეჩვენოთ.

ნუ აიცილებთ გამონაგონს თავიდან მხოლოდ იმიტომ, რომ
ფანტაზიისელემენტებისგამოყენებარეალურისამყაროსმოლო-
დინისმიმართსახიფათოა.გამონაგონსთავისიადგილიაქვსმე-
დიაში.ფანტაზიისშემცველიგზავნილები,წარმოსახვითითუიუმო-
რისტულიმიმზიდველობისგამო,ართობსხალხს.ამგვარგზავნი-
ლებსჩვენიშემოქმედებითიაზროვნებისსტიმულირებაშეუძლია.
თუმცა, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ გამონაგონი ჩვენი წარმო-
სახვისსტიმულირებისინსტრუმენტიადაარაიმიტაციისმოდელი.

6.შეამოწმეთთქვენიგონებრივიკოდები

როდესაც მედიის გაცნობა უკვე ჩვევად ჩამოგიყალიბდებათ,
პერიოდულად თქვენს თავს ჰკითხეთ, რატომ ჩამოგიყალიბდათ
ამგვარი ჩვევა? დააპროგრამეთ თუ არა თქვენი ჩვევა ისე, რომ
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თქვენსსაჭიროებებსემსახურებოდეს?რაროლიაქვსმასმედიას
თქვენი საჭიროებებისდაკმაყოფილებაში? ამ კითხვებზე პასუხის
გაცემის შემდეგ კიდევ დაფიქრდით თქვენს გონებრივ კოდებზე,
ხელახლადააპროგრამეთესკოდებიისე,რომმათუკეთდააკმა-
ყოფილონ თქვენი მოთხოვნები. ამ ხელახალი პროგრამირების
შემდეგ,შეგიძლიათმედიისგაცნობისრუტინასავტომატურრეჟიმ-
შიდაუბრუნდეთ.თუმცა,ამშემთხვევაშიკოდითქვენი-დაარამე-
დიის-მიზნებისმიღწევასშეუწყობსხელს.

7.შეამოწმეთთქვენიმოსაზრებები

ჰკითხეთსაკუთართავს:ჩემიმოსაზრებებიკარგადარისდასა-
ბუთებული?

იმისმიუხედავად,რომადამიანებიტელევიზიასაკრიტიკებენ,
მათი მოსაზრებები ხშირად არათანმიმდევრულია. მაგალითად,
როუპერის ორგანიზაციამ, „ენბისის“ დაფინანსებით, 1980-იანი
წლებისდასაწყისშიეროვნულიკვლევაჩაატარა.რესპონდენტებს
ეკითხებოდნენ, როგორი რეაქცია ჰქონდათ 17 კონკრეტულ სა-
ტელევიზიოშოუზე.ამ17შოუდან16-ისმისამართითრელიგიური
ორგანიზაციები აცხადებდნენ, რომ მათ სექსუალური და ძალა-
დობრივი შინაარსი ჰქონდათ. რესპონდენტთა მხოლოდ 13%-მა
განაცხადა,რომერთშოუშიზედმეტადბევრიძალადობაიყონაჩ-
ვენები,ხოლო10%-მააღნიშნა,რომმეორეშოუშიძალიანბევრ
სექსს აჩვენებდნენ. ამ შოუებს ყველაზე უარყოფითი რეიტინგი
ჰქონდა!თუმცა,როდესაცრესპონდენტებსზოგადადტელევიზიის
შესახებჰკითხეს,50%-მაგანაცხადა,რომტელევიზიითზედმეტად
ბევრი ძალადობადა სექსი გადაიცემა (როუპერისორგანიზაცია,
1981).მაშინ,როდესაცესკვლევათქვენსდაბადებამდეჩატარდა,
არისთუარამისიმიგნებებითქვენთვისკვლავაქტუალური?სანამ
აზრს შეიქმნიდეთ, ყოველთვის აგროვებთ სწორ ინფორმაციას?
შემდეგ,ამყარებთთუარათქვენსმოსაზრებებსქმედებით,ქცევით?

8.შეცვალეთქცევა

რამდენად შეესაბამება თქვენი ქცევა თქვენს შეხედულებებს?
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მაგალითად,თუმიგაჩნიათ,რომსაზოგადოებაზედმეტადმატერი-
ალისტურია, ერიდებითთუ არა მატერიალური სიკეთის მომტანი
ბევრინივთისშეძენას?თუმატერიალურისიკეთეებისშეძენამინი-
მუმამდეგაქვთდაყვანილი,მაშინთქვენიმოსაზრებებითქვენსქცე-
ვასემთხვევა.თუმცა,არსებობენადამიანები,რომლებიცგამუდმე-
ბითგამოთქვამენწუხილსჩვენსმატერიალისტურსაზოგადოებაში
ფულისფუჭხარჯვაზე,შემდეგკიუამრავისეთნივთსყიდულობენ,
რომლებიცსულაცარსჭირდებათ. უკანასკნელიკვლევისთანახ-
მად,ამერიკელების82%დაეთანხმაიმმოსაზრებას,რომბევრად
უფრომეტსვყიდულობთდამოვიხმართ,ვიდრეგვჭირდება.ხოლო
67%-მააღნიშნა,რომამერიკელებიარიანმსოფლიოსეკოლოგი-
ურიპრობლემებისდიდინაწილისმიზეზი,რადგანჩვენუფრომეტ
რესურსსმოვიხმართდაუფრომეტნარჩენსვაწარმოებთ,ვიდრე
ნებისმიერი სხვა ქვეყანა მთელ მსოფლიოში. ამასთან, ამერიკის
შეერთებულშტატებშიყოველწლიურადმოვიხმართპლანეტისრე-
სურსებისა და მომსახურების თითქმის 30%-ს, იმის მიუხედავად,
რომ მსოფლიოს მოსახლეობის მხოლოდ5%-ს შევადგენთ. ჩვენ
სუპერმარკეტშიგვაქვს40,000-ზემეტიპროდუქტისარჩევანი,მათ
შორის,200სახეობისბურღულეული.მართლაგვჭირდებაკიყვე-
ლაესმატერიალურისიკეთე?

მოსაზრებებსა და ქცევას შორის არსებული განსხვავების კი-
დევ ერთი მაგალითია გარემოსდაბინძურებადა მისიდასუფთა-
ვება.1970-1990წლებშიმედიამგარემოსდაბინძურებისსაკითხი
საზოგადოებისდღისწესრიგშიდააყენა,რადგანმნიშვნელოვნად
გაიზარდადაბინძურებისისტორიებისმნიშვნელობადამოცულო-
ბა(ეიდერი,1995).ამავეპერიოდშიჰაერისდაბინძურებისმაჩვე-
ნებელიდაახლოებითერთიმესამედითშემცირდა, ხოლომყარი
ნარჩენებისმაჩვენებელიკიდაახლოებით25%-ითგაიზარდა.რა
არისასეთიდინამიკისმიზეზი?როდესაცამერიკელებმაეკოლო-
გიაზეზრუნვადაიწყეს,მათზეწოლაგანახორციელესმთავრობა-
ზედამოსთხოვესმას,ჰაერისსისუფთავეზეეზრუნა;დაეწესებინა
კონტროლი ქარხნებისა და მანქანების გამონაბოლქვზე. თუმცა,
მყარნარჩენებზეცალკეულიმოქალაქეებისკონტროლი,რაცმო-
ხალისეთამიერხორციელდებოდადამიმდინარეობდამეორადი
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ნედლეულისპროგრამებისეგიდით,წარმატებულიარაღმოჩნდა.
ესნიშნავს,რომცალკეულიპირებითავიანთნარჩენებსარამცი-
რებენ - არცმოხმარებისშეზღუდვის,არცმეორადინედლეულის
გამოყენებისხარჯზე.ბევრიადამიანიმთავრობასანსხვებსშეჰყუ-
რებს,რომპრობლემებიგადაუწყვიტონ.

ქცევისიმგვარადშეცვლა,რომისთქვენსმოსაზრებებსემთხ-
ვეოდეს, ნიშნავს მზადყოფნას მორალური პასუხისმგებლობისთ-
ვის.ესნიშნავს,საქმითდაიცვათთქვენიმოსაზრებებიდასხვაადა-
მიანიარდაადანაშაულოთ.ესსაზოგადოებისბევრიწევრისთვის
პოპულარულსტრატეგიადიქცა.ქცევისშეცვლისპირველინაბიჯი
თქვენსმოსაზრებებსადაქცევასშორისთანხვედრისრეალისტური
შეფასებაა.

შეგიძლიათ,რეკლამისშემქმნელებსბოიკოტიგამოუცხადოთ,
აღარგამოიწეროთჟურნალ-გაზეთებიდაწეროთწერილები,რო-
დესაც მედიაში ისეთ რამეს ნახავთ, რაც არ მოგწონთ. რა თქმა
უნდა,ამქმედებასმედიაზეთითქმისარანაირიგავლენაარექნება,
გარდაიმშემთხვევისა,როცათქვენნაირადბევრისხვაადამიანი
ფიქრობსდაასევეიქცევა.თუმცა,გავლენისნაკლებობაამგვარი
ქმედებებისაგანთავისშეკავებისმიზეზიარუნდაიყოს.როდესაც
მოქმედების დროს საკუთრ გეგმას მიჰყვებით, თქვენ გრძნობთ,
რომმედიაზეკონტროლიმოიპოვეთ.ძალაუფლებისამგვარიგან-
ცდათქვენსცხოვრებაშიგარკვეულცვლილებებსმოიტანს.

9.შეადარეთსხვადასხვაარხი

მედიაწიგნიერება ზოგადი ცნებაა, რომელიც მთლიანად მე-
დიაზე ვრცელდება. მაგრამ სხვადასხვა ტიპის მედია სხვადასხვა
გამოწვევის წინაშე გვაყენებს. მაგალითად, ჟურნალის სტატიის
კითხვასისუნარებისჭირდება,რომლებიცსატელევიზიოკომედიის
ყურებისასაუცილებელიარარის.თუმცა,ამგანსხვავებათაბუნება
მეტისმეტადაშკარადარვლინდება.ამმოსაზრებისსაილუსტრა-
ციოდ,წაიკითხეთახალიამბავივებგვერდზე,შემდეგმოიძიეთიგი-
ვეამბავიადგილობრივგაზეთშიანახალიამბებისსატელევიზიო
გამოშვებაში. შეადარეთ, იპოვეთ მსგავსება და და განსხვავება,
გაარკვიეთ,რამდენადმნიშვნელოვანიაესგანსხვავება.



167ჯეიმს პოტერი 

სხვაობა განსაკუთრებით აშკარა გახდება, თუ განვიხილავთ
ინტერაქტიულმედიას-სოციალურქსელებსადავიდეოთამაშებს.
აშკარაგანსხვავებაისაა,რომ,ინტერაქტიულივებგვერდებისმოხ-
მარებისას,თქვენ მხოლოდგზავნილის მიმღები არ ხართ, აქტი-
ურად ხართ ჩართული გზავნილების შედგენაშიც. მაგრამ უფრო
შეუმჩნეველიგანსხვავებაცარსებობს.რაცუფრომეტიყურადღე-
ბით ეკიდებით ვებგვერდებს, რეფლექსიის რეჟიმში იმყოფებით
დაუკეთაღმოაჩენთამგანსხვავებებს;დაიწყებთკიდეცმათუკეთ
გამოყენებასთქვენიმედიაგამოცდილებისგანვითარებისთვის.

10.დახვეწეთგზავნილისშედგენისუნარი

ამჟამად ბევრი მედია არა მხოლოდ საკუთარი გზავნილების
შედგენის შანსს გაძლევთ, არამედ მოითხოვს კიდეც ამას, რისი
საუკეთესომაგალითიცფეისბუქია.როდესაცფეისბუქისანგარიშს
ხსნით,საკუთარიგვერდიუნდაშექმნათ.თქვენგანმოელიან,რომ
გვერდს მუდმივად განაახლებთ. როგორია თქვენი ფეისბუქის
გვერდი,თქვენიმეგობრებისგვერდებთანშედარებით?რამდენად
კარგიამისიესთეტიკურიმხარე,დიზაინი?გაქვთთუარაფოტო-
ებიდაგრაფიკებიტექსტთანერთად?მოუნდებათუარაადამიანს
თქვენიგვერდისნახვამხოლოდიმიტომ,რომმისიდიზაინიდაათ-
ვალიეროს?

რამდენადსაინტერესოათქვენიფეისბუქისგვერდისდიზაინი,
პირადი ინფორმაციის თვალსაზრისით? რა გაქვთ გაზიარებული
თქვენშესახებ?რაგავლენასმოახდენსგვერდზეწარმოდგენილი
ინფორმაციათქვენსმეგობრებზე?თქვენსმშობლებზე?მომავალ
დამქირავებლებზე?



11.კონფიდენციალურობაარიგულისხმება

წინათაობებშიამათუიმპირისმიერმედიისგამოყენებაშე-
დარებით პირადი საკითხი იყო. თუმცა, დღეს მედიასთან ჩვენი
ურთიერთობა დეტალურად აღირიცხება. ამ ინფორმაციას რეკ-
ლამისავტორიანსხვაპირიყიდულობს,ვინცჩვენმიერმედიის
გამოყენებითაგროვებსკაპიტალს.როდესაცგზავნილსთქვენსსა-
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კუთარვებგვერდზეგანათავსებთ,ბლოგსდაწერთანტვიტსგამო-
აქვეყნებთ,საწყისეტაპზეშეგიძლიათგააკონტროლოთ,ვინნახავს
თქვენსგზავნილს.თუმცა,მალევეკარგავთკონტროლს,როდესაც
ვებგვერდის სერვერი, ვებბრაუზერი, ბლოგის მფლობელი ან ინ-
ტერნეტისმომსახურებისმიმწოდებელითქვენიგზავნილისასლს
შექმნის,ხელახლაშეფუთავსმასდაინტერნეტისსხვამომხმარე-
ბელსმიაწვდის.როდესაცთქვენიგზავნილიციფრულიფორმატით
არისგამოქვეყნებული,შესაძლებელიხდებამისიკოპირება,შენახ-
ვადანებისმიერიპირისათვისგაზიარება-უსასრულორაოდენო-
ბით.ამდენად,სანამგზავნილსციფრულფორმატშიგადაიყვანთ,
დაფიქრდითიმ პოტენციურ აუდიტორიაზე,რომელმაც შეიძლება
თქვენიგზავნილიწაიკითხოს.ესენიარიან:მარკეტოლოგები,პო-
ტენციურიდამქირავებლები,მეგობრები,მომავალიმეუღლე,შვი-
ლები,მშობლები,სახელმწიფომოხელეებიდაა.შ.სავარაუდოდ,
რა შთაბეჭდილებას მოახდენთ ამ მრავალფეროვან აუდიტორი-
აზე?

12.აიღეთპირადიპასუხისმგებლობა

შესაძლოა,შესასრულებლადესყველაზერთულიიყოს.ჩვენ,
ამერიკელებს,გვჩვევიარაიმესსხვისთვისგადაბრალება.ამდროს
ვფიქრობთ,რომპრობლემისმიზეზისხვაადა,ამდენად,ისსხვამ
უნდაგადაჭრას.მაგალითად,განვიხილოთჭარბიწონა.ამერიკის
სამედიცინოასოციაციაგვამცნობს,რომამერიკელებისერთიმე-
სამედიმსუქანი,ხოლომეორეერთიმესამედიჭარბწონიანია.ეს
შეიძლებაპირადპრობლემადმოგვეჩვენოს,თუმცა,ადამიანების
უმრავლესობა განაგრძობს ზედმეტ კვებასდა არასაკმარის ვარ-
ჯიშს.ისინიელიანმთავრობისაგან,რომიგიამპრობლემასრო-
გორმე გადაჭრის. 2002 წლის გაზაფხულზე კალიფორნიის შტა-
ტისსაკანონმდებლოორგანოგანიხილავდაკალიფორნიისაქტს
ბავშვთასიმსუქნისპრევენციისშესახებ.ამაქტსარსებითადუნდა
აეკრძალა ნახშირწყლების შემცველი სასმელების გაყიდვა საჯა-
როსკოლებში(ბართოლომიუ,2002).2002წლისზაფხულისათვის
უკვერვაშტატმააკრძალასწრაფიკვებისპროდუქტებისგაყიდვა
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რაიმეფორმით,ხოლოდამატებითთორმეტიშტატისაკუთარკა-
ნონმდებლობაზე მსჯელობდა. ადამიანები წარადგენდნენ სარჩე-
ლებსსწრაფიკვებისქსელებისწინააღმდეგ(ტაირი,2002).მართ-
ლაასესუსტინებისყოფააქვთადამიანებს,რომმთავრობამუნდა
აკრძალოს,რათამავნე პროდუქტის მიღება შევწყვიტოთ?ბევრი
ადამიანიმართლაცასესუსტია?ხართთუარათქვენ ერთ-ერთი
მათგანი?

საფეხურებისილუსტრაცია

მედიაწიგნიერების განვითარებასა და განსხვავებების გაცნო-
ბიერებაშირომდაგეხმაროთ,მოდით,განვიხილოთადამიანების
რეაქციასხვადასხვატიპისმედიაშინაარსზე.ამრეაქციებსკარგად
გავიგებთ,თუპოზიციებსშევადარებთშემეცნებითი,ემოციური,მო-
რალურიდაესთეტიკურიშეფასებისსწავლისკიბეზე.

სწავლისკიბე

სწავლისკიბესაშუალებასგვაძლევს,მედიაწიგნიერებისდონე
გავიუმჯობესოთოთხ-შემეცნებით,ემოციურ,მორალურდაესთე-
ტიკურ-სფეროში.კიბეზეპროგრესიმიიღწევაანალიზის,შეფასე-
ბის,დაჯგუფების,ინდუქციის,დედუქციის,სინთეზისადააბსტრაქ-
ციისძირითადიუნარებისდაუფლებით.

შემეცნებითიკიბე

პირველი ნაბიჯი არის გაცნობიერება, რაც მედიაგზავნილებ-
ში ინფორმაციის ელემენტების აღქმის უნარია. გაცნობიერება
მოითხოვსანალიზს. შემდეგინაბიჯიკიარისგაგება - ნებისმიერ
გზავნილშიშესაბამისიკომპონენტებისაღქმისადამათიდაჯგუფე-
ბისუნარი.ჩვენუნდადავინახოთ,როგორუკავშირდებაესელემენ-
ტებიერთმანეთს.შემდეგინაბიჯიშეფასებაა.შეფასებამოითხოვს
კონტექსტის შესახებ საკმარის ინფორმაციას, რათა გზავნილები
შევადაროთ.სრულყოფილიშეფასებისთვისადამიანსკონტექსტის
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შესაბამისი დახვეწილი ცოდნის სტრუქტურები სჭირდება. უმაღ-
ლესსაფეხურზეადამიანებსშეუძლიათგზავნილისშეფასება.რაც
უფროდახვეწილიცოდნისსტრუქტურააქვსადამიანსმედიაინდუს-
ტრიებისშესახებ,მითუფრომეტადშეძლებსამგზავნილებშიფასე-
ულიელემენტებისიდენტიფიცირებასდადანარჩენიელემენტების
უგულებელყოფას.

ემოციურიკიბე

ემოციური განვითარების დაბალ საფეხურზე ადამიანი საკუ-
თარ ემოციას ვერ აკონტროლებს. ისეღიზიანდებადა ბრაზობს,
რომამრეაქციასვერერევა.ისფილმისყურებისასყვირისდავერ
ჩერდება,იმისმიუხედავად,რომძალიანრცხვენია.ანვერანაირ
ემოციასვერგანიცდის,მიუხედავადიმისა,რომესძალიანსურს.

ემოციური განვითარების მაღალ საფეხურზე ადამიანს შეუძ-
ლია მედიის გამოყენება საკუთარი ემოციების წარმოქმნისა და
კონტროლისათვის.მაგალითად,დიდიხანიავიცით,რომსტრეს-
შიმყოფიქალებიუფრომეტადუყურებენთამაშებსდასხვადასხ-
ვაშოუს,ზოგადად,ტელევიზიას;მაშინ,როდესაცსტრესშიმყოფი
მამაკაცებიუფრომეტადუყურებენმძაფრსიუჟეტიანდაძალადობ-
რივპროგრამებს(დ.რ.ანდერსონი,კოლინზი,შმიტიდაჯაკობვიტ-
ხი,1996).დეპრესიაშიმყოფიადამიანებიგანსაკუთრებითხშირად
უყურებენ ტელევიზორს, რათა არასასიამოვნო გრძნობებსა და
რეალურისამყაროსზეწოლასგაექცნენ.სწორედესზემოქმედება
ამწვავებსამგრძნობებს(პოტსიდასანჩესი,1994).

როცაადამიანებიაცნობიერებენ,რასაკეთებენდაშემდეგმე-
დიასთავიანთიგანწყობებისსამართავადიყენებენ,ესმედიაწიგ-
ნიერებისმაღალიფორმაადანიშნავს,რომადამიანებიშეგნებუ-
ლადიყენებენმედიას,როგორცკონკრეტულისაჭიროებისდაკმა-
ყოფილებისინსტრუმენტს.ამისსაპირისპიროდ,თუდეპრესიულმა
ადამიანებმაარიციან,რაგააკეთონ,მათშესაძლოატელევიზორს
ავტომატურად უყურონ მანამ, სანამ საკმარისად დაიღლებიან,
რომჩაეძინოთ.ესადამიანებივერაკონტროლებენმედიასთანსა-
კუთარურთიერთობასდაამგვარიქცევამედიაწიგნიერებისდაბა-
ლიდონისმტკიცებულებაა.
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მორალურიკიბე

ესკიბემოითხოვსმედიაგზავნილებისეთიკურიბუნებისშესა-
ხებმოსაზრებებისშემუშავებას.როგორცწესი,ჩვენშოუსთემატი-
კას ვაფასებთ,როდესაც წარმოდგენილი პორტრეტების ელემენ-
ტებსჩვენსსაკუთარღირებულებებსვადარებთ.

ამკიბისყველაზედაბალსაფეხურზე,გზავნილისშესახებმო-
რალურმსჯელობასმხოლოდდამხოლოდინტუიციისანთქვენ-
თვისპატივსაცემიადამიანისმსჯელობისსაფუძველზეაგებთ.შო-
უშიხედავთუამრავბუნდოვანელემენტს.ინტუიციისსაფუძველზე
სწრაფადრეაგირებთდა ამგვარად აფასებთ საკითხის შესაბამი-
სობას თქვენს ღირებულებებთან. თუ ამგვარი შესაბამისობა და
დამთხვევამოხდა,ბედნიერიხართ,თუ-არა,უარყოფითირეაქცია
გექნებათ.სინამდვილეში,თქვენსემოციურრეაქციასვერგადმო-
სცემთ. მაგალითად, თუ თქვენთვის პატივსაცემი ადამიანი გეტყ-
ვით,რომ„ამერიკისკერპი“მორალურადმიუღებელიგადაცემაა,
რადგანადამიანებსამცირებსდამათოცნებებსამსხვრევს,თქვენ,
შესაძლოა,ამმოსაზრებასისედაეთანხმოთ,რომშოუნანახიცკი
არ გქონდეთ.თუ ტელევიზორს ჩართავთდა ამ შოუს მოჰკრავთ
თვალს,უარყოფითირეაქციაგექნებათდასასწრაფოდსხვაარხზე
გადართავთ.

ამკიბისშუასაფეხურებზეპერსონაჟებსერთმანეთისგანმათი
ღირებულებების მიხედვით განასხვავებთ. აღმოაჩენთ,რომთვი-
თიდენტიფიცირებას ახდენთ იმ პერსონაჟებთან, რომლებთანაც
ღირებულებებიგაკავშირებთ.თუესპერსონაჟებიწარმოჩენილნი
არიანდადებითად,თუ ისინიდაფასებული, წამატებულიდა მიმ-
ზიდველიადამიანებიარიან,მაშინთქვენბედნიერიხართ.

კიბისუფრომაღალსაფეხურებზეუკვეინდივიდუალურიპერ-
სონაჟებისმიღმააზროვნებთ.ამსაფეხურზეყურადღებასმთლი-
ანადნარატივისშინაარსზეამახვილებთ.პერსონაჟებსმათიქმე-
დებებისაგანგანაცალკევებთ.შესაძლოა,არმოგწონდეთკონკრე-
ტულიპერსონაჟი, მაგრამმოგწონდეთმისიისსაქციელი,რომე-
ლიცემთხვევა (ანაძლიერებს)თქვენსღირებულებებს.მხოლოდ
ერთიპერსონაჟისმოსაზრებასარგანიხილავთ,ცდილობთ,ბევრ
პერსონაჟსთანაუგრძნოთისე,რომმათსავითგანიცადოთქმედე-
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ბის სხვადასხვა შედეგი მთელი ნარატივის განმავლობაში. ნარა-
ტივის მსვლელობისას, სხვადასხვა მორალური პერსპექტივიდან,
სხვადასხვაპერსონაჟისთვალთახედვიდანაფასებთსიუჟეტს.

ესთეტიკურიშეფასებისკიბე

ესკიბეასახავსმედიაშინაარსიდანგაძლიერებულისიამოვნე-
ბისმიღების,გაგებისადაშეფასებისხელშეწყობისგზებს.ესთეტი-
კურიკიბისდაბალსაფეხურზეადამიანსძალზემარტივიკატეგო-
რიულიმოსაზრებააქვს.ისფიქრობს,რომშოუანკარგია,ანცუდი.
ამ საფეხურზე ადამიანები ინტუიციურ გადაწყვეტილებას იღებენ,
ისინივერხსნიან,თურატომმოსწონთშოუ.

შუასაფეხურზეადამიანსშეუძლია,მსახიობისოსტატობადრა-
მატურგიისაგანდასარეჟისორონამუშევრისაგანგანასხვაოს. მა-
ყურებელს შეუძლია დადებითად შეაფასოს ერთ-ერთი მათგანი,
ხოლომეორეკი-უარყოფითად.ამასთან,მაყურებელსშეუძლია,
მსახიობისერთიროლისხვაროლებსშეადაროსდამისიპროფე-
სიულიგანვითარებისტენდენციასდააკვირდეს.

უფრო მაღალ საფეხურზე, გვაქვს ჩვენი თანამედროვე კულ-
ტურისადასაკუთარითავისშესახებ „ტექსტი“,სურათი,აგრეთვე,
ოსტატობისადავიზუალურიმანიპულაციისშესახებცოდნა.ვიცით,
როგორ იქმნება ინფორმაცია ვიზუალური მედიის საშუალებით.
დახვეწილი მაყურებელი მედიაგზავნილების ერთგვარი თარჯი-
მანია.მასშეუძლიახელოვნურობის(დადგმულიქცევისადამონ-
ტაჟის), ასევე, ავტორის (პროდიუსერის/რეჟისორის) ხელწერის
აღმოჩენა.

ვიზუალურიპირობითობებისცოდნავიზუალურიგზავნილების
ინტერპრეტაციის საკმარისი წინაპირობა არ არის. თუმცა, ამ პი-
რობითობებისშესწავლაშეფასებისხარისხისამაღლებაშიგვეხმა-
რება.ისმაყურებელსსძენსვიზუალურიიმიჯებისმანიპულაციური
გამოყენებისადაიდეოლოგიურიზეგავლენისმიღმახედვისუნარს
დაეხმარებაკრიტიკულიშეფასებისგაუმჯობესებაში.

შეგიძლიათთუარა,სწრაფადშეაფასოთთქვენიპოზიციაკი-
ბისთითოეულსაფეხურთანდაკავშირებით?თუ ეს შეძელით, მა-
შინსაკმაოდმაღალიცნობიერებაგქონიათ.მაგრამთუზუსტადარ
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იცით, მაშინ ამ კიბეზე იფიქრეთისე,თითქოს,ტელევიზორსუყუ-
რებდეთ,ანგაზეთსკითხულობდეთ.როდესაცმედიასეცნობითდა
ამკიბეზეფიქრობთ,უკეთდაინახავთიმსაფეხურებს,რომლებზეც
იმყოფებით.გახსოვდეთ,კიბისსაფეხურებზეიმისმიხედვითგადა-
ინაცვლებთ,თურატიპისგზავნილსეცნობითდაროგორიათქვენი
განწყობა. თუ მოდუნება გინდათდაფანტაზიისთვის შთაგონებას
ეძებთ,სავარაუდოდ,უფროდაბალსაფეხურებზეიმყოფებით.თუმ-
ცა,შესაძლოა,გაქვთუფრომაღალსაფეხურზეფუნქციონირების
უნარიც. როდესაც მედიაგზავნილებს დიდი ხნის განმავლობაში
გაეცნობით, უკეთ იგრძნობთ, რომელია თქვენი „საბაზისო პოზი-
ცია“,ანუ,ძირითადად,რომელსაფეხურზეხართ.

წიგნიერებისდონისმაგალითები

არსებობსუამრავიმიზეზი,რატომეცნობაადამიანისხვადას-
ხვატიპისშინაარსს.ასევე,სხვადასხვაგზავნილიდანსხვადასხვა
სარგებელსვიღებთ.ამისგამო,შეუძლებელიაგზავნილიგავაანა-
ლიზოთდავივარაუდოთ,რომყველა,ვინცგზავნილსგაეცნობა,
ერთსადაიმავეაზრსგამოიტანს,ერთსადაიმავეგამოცდილებას
შეიძენს.ამმოსაზრებისსაილუსტრაციოდქვემოთრამდენიმემა-
გალითსგანვიხილავთ.

რეალურიშოუდასატელევიზიოსერიალები

რეალურიშოუ,როგორცჟანრი,მედიაწიგნიერებისსხვადასხ-
ვადონისმქონებევრმაყურებელსიზიდავს.წიგნიერებისდაბალ
საფეხურზე მყოფადამიანს ჰგონია,რომ პერსონაჟებიდა შოუში
გათამაშებულისიტუაციებიმართლაცისემოხდა,როგორცესშო-
უშიაწარმოდგენილი.ისინივერხსნიან,თურატომმოსწონთშოუს
პერსონაჟები;შოუსარაანალიზებენ,უბრალოდ,უყურებენ.

განვითარებისუფრომაღალსაფეხურზემყოფიადამიანირე-
ალურიშოუსყურებისასპერსონაჟთანთვითიდენტიფიცირებასახ-
დენს.ასეთიადამიანითავისსამყაროშისიამოვნებასამპერსონა-
ჟებისპარასოციალურიურთიერთობებიდანიღებს.ესუფროამა-
ღელვებელია,ვიდრესაკუთარიმოსაწყენიარსებობა.შოუძლიერ
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ემოციურ რეაქციას იწვევს. ზოგიერთი ადამიანი რეალურ შოუს
იმიტომუყურებს,რომაინტერესებს,რამდენადმიმზიდველადიც-
ვამენდაიქცევიანპერსონაჟები,ანუ-ამუშავებენდააფასებენპერ-
სონაჟებს.

ზოგჯერადამიანებირეალურშოუსჯგუფურადუყურებენ. შემ-
დეგერთადგანიხილავენგანვითარებულსიუჟეტს.ანმეგობრებს
მოგვიანებითსტუმრადმოიწვევენდაშოუსსიუჟეტიმათისაუბრის
მნიშვნელოვანი თემაა. ეს ადამიანები ისეთი მეგობრების წრეს
ინარჩუნებენ, რომლებიც არ ეყოლებოდათ, რომ არა რეალური
შოუ.ესპროცესიშემეცნებითდამუშავებასადაემოციურმიჯაჭვუ-
ლობასმოითხოვს.

უფრო მაღალდონეზე შოუს ყურებას კი ესთეტიკურიდა მო-
რალური ელემენტების სიღრმისეული ანალიზი სჭირდება. მაყუ-
რებლებიტკბებიანისეთიმონტაჟით,რომელიცმათყურადღებას
პერსონაჟების ცხოვრების ყველაზე ამაღელვებელ მომენტებზე
ამახვილებსდამათიყოველდღიურიპრობლემებისზედმეტდრა-
მატიზებასახდენს,როდესაცპრობლემებსუზარმაზარმორალურ
დილემადაქცევს.

ფეისბუქისგვერდი

მედიაწიგნიერებისუფროდაბალსაფეხურზე,ფეისბუქისგვერ-
დზემომხმარებელიტვირთავსსამოყვარულოფოტოებს,რომლე-
ბიცმიმზიდველადმიაჩნია; ამატებსელემენტებსდააგზავნისშე-
საბამისშეთავაზებას,რომმეგობრებისრიცხვიგაზარდოს.შემდეგ
ესადამიანიუამრავდროსხარჯავსმეგობრებისმზარდისიისმო-
ნიტორინგზედაპერიოდულადმოკლეგზავნილებსუგზავნისკონ-
ტაქტისშესანარჩუნებლად.

უფრომაღალდონეზე, მომხმარებლები მეტად შემოქმედები-
თებიარიანდაცდილობენ,თავიანთისურათებისადააუდიომასა-
ლისშემოქმედებითიხარისხიგააუმჯობესონგვერდისსტუმრებზე
შთაბეჭდილებისმოსახდენად.ისინიამაყობენ,რომგვერდისხში-
რიგანახლებითმეგობრებისრაოდენობაგაზარდეს.

მედიაწიგნიერების უმაღლეს დონეზე მყოფი მომხმარებლე-
ბი ფეისბუქს სტრატეგიულად იყენებენ. მათთვის ფეისბუქი ინდი-
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ვიდუალური სახის შექმნისა და კონკრეტული მიზნების მიღწევის
ინსტრუმენტია.ისინიინტენსიურადურთიერთობენრამდენიმეძი-
რითადმეგობართან,იზიდავენკონკრეტულიტიპისრომანტიკულ
პარტნიორს,ანპოტენციურიდამქირავებლისწინაშეკომპიუტერუ-
ლიუნარებითიწონებენთავს.მედიაწიგნიერებისმაღალიდონის
მქონეადამიანებიკარგადაცნობიერებენ,საკუთარითავისშესახებ
რომელიინფორმაციაუნდაგახადონსაჯარო,რომამინფორმა-
ციამმნიშვნელოვანიწვლილიშეიტანოსგრძელვადიანიდადები-
თიიმიჯისშექმნაში.

გახსოვდეთ,რომთქვენმიერშედგენილითუნანახიგზავნილე-
ბისსახეარგანაპირობებსთქვენსმედიაწიგნიერებას.მედიაწიგნი-
ერებაარისის,რასაცფიქრობთდარასაცგანიცდითმედიასთან
ურთიერთობისას. რაც უფრო აქტიურად და გაცნობიერებულად
ეცნობითმედიას,მითუკეთშეძლებთმედიიდანიმგამოცდილების
მიღებას,რომელიცთქვენიმიზნებისმიღწევაშიდაგეხმარებათ.

თავი 22
დავეხმაროთსხვებსმედიაწიგნიერებისგანვითარებაში

წინათავშიყურადღებაგავამახვილეთსაკუთარიმედიაწიგნი-
ერებისდონის ამაღლებაზე. ამთავში განვიხილავთ,თუროგორ
დავეხმაროთსხვებს,რომმედიაწიგნიერებისდონეგაიუმჯობესონ.
ამ თავის პირველი ნაწილი დაგვეხმარება, ინტერპერსონალურ
მეთოდებშიგავერკვეთ,რაცსხვებისდასახმარებლადმცირემასშ-
ტაბისშესაძლებლობაა.მეორენაწილიინსტიტუციურგარემოებებ-
ზე,განათლებისსისტემასადამედიაინდუსტრიისდიდსოციალურ
სტრუქტურებზედაგვაფიქრებს.იმისმიუხედავად,ერთადამიანთან
მუშაობთ,თუუფროდიდაუდიტორიასირჩევთ,პირველრიგში,სა-
კუთარიმედიაწიგნიერებაუნდაგანავითაროთ,რომრაიმეღირე-
ბულისხვებსშესთავაზოთ.

ინტერპერსონალურიმეთოდები

ინტერპერსონალური მეთოდები დაგეხმარებათ, სხვა პიროვ-
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ნებებსასწავლოთმედიაწიგნიერება.თავდაპირველად,იწყებთიმ
პირების იდენტიფიცირებას,რომლებიც მედიის ნეგატიური ეფექ-
ტებისზეგავლენასგანიცდიანდაეხმარებითმათ.

ხშირად ამგვარ ჯგუფად ბავშვებს მოიაზრებენ. ბავშვები სპე-
ციალურ ჯგუფს წარმოადგენენ, რადგანაც განვითარების დაბალ
დონეზეიმყოფებიან.მათმედიაუნარებისჩამოყალიბებისადაპო-
ტენციურიეფექტებისგაცნობიერებისთვისმეტიყურადღებასჭირ-
დებათ.მაგრამგახსოვდეთ,მხოლოდმათარსჭირდებათდახმა-
რება,მედიაწიგნიერებისამაღლებისთვალსაზრისით.მართალია,
კვლევებისუმეტესობაბავშვებსეხება, მაგრამმათიშედეგებიშე-
საძლებელიაყველაასაკისადამიანზეგანვაზოგადოთ.იმშემთხ-
ვევაშიც კი, თუ შვილების მედიაწიგნიერების ბედით შეწუხებული
მშობელიარხართ,ამთავშიმოყვანილიპრინციპებიშეგიძლიათ
გამოიყენოთთქვენიმეგობრების,მშობლების,ოჯახისწევრებისა
თუ სხვა ადამიანების დასახმარებლად. შეიძლება მოგეჩვენოთ,
რომ ამ თავში მხოლოდ მშობლებს მივმართავ, მაგრამ ნამდვი-
ლადვცდილობ, ისეთი ხედვები წარმოვადგინო,რომლებიც ყვე-
ლასგამოადგება,ვისაცსურს,სხვებსდაეხმაროსმედიაწიგნიერე-
ბისდონისამაღლებაში.

რასგვეუბნებაკვლევა

მედიაწიგნიერების მეთოდების შესახებ მშობლებისათვის გა-
მიზნული ლიტერატურის განხილვის შემდეგ, ნათანსონმა (2001)
დაადგინა, რომ ზოგიერთი მათგანი ეფექტურია, ხოლო ზოგი კი
- არა; ზოგიერთი მხოლოდ კონკრეტულიტიპის მშობლებთან ან
ბავშვებთან მუშაობს. მედიის ეფექტები განსხვავებულია, შემეც-
ნებითი ეფექტი, მაგალითად, გულისხმობს სატელევიზიო გზავ-
ნილების გაგებას; დამოკიდებულებები კი ახალი ამბებისა და
რეკლამის მიმართსკეპტიციზმს აყალიბებს; აღქმა სატელევიზიო
გამონაგონისადარეალობისგამიჯვნისუნარია;ხოლოაგრესია,
ტელევიზორისყურებადარეკლამაზერეაგირება-ინდივიდისქცე-
ვაა.მაგალითად,ნათანსონმა(2001ბ)დაადგინა,რომმშობლების
დამოკიდებულება განსაზღვრავს მათ მიერ გამოყენებულ მეთო-
დებსდაგამოყენებულიმეთოდისეფექტსბავშვზე.თუმშობლებს
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სატელევიზიოსისასტიკისმიმართუარყოფითიდამოკიდებულება
აქვთ, ისინი ამკრძალავი ჩარევის მეთოდს მიმართავენ, ხოლო
ამგვარიგადაცემებისმიმართშემწყნარებლურიგანწყობისმქონე
მშობლებიბავშვებთანერთადუყურებენმათ.ბავშვებსმშობლების
მხრიდანამკრძალავიჩარევაარმოსწონთ,ხოლომათთანერთად
ყურება-პირიქით.საინტერესოისარის,რომბავშვებიმშობლების
აქტიურჩარევასმოწონებადაღიქვამენ(ნათანსონი,2001ბ).

წესები

ამკრძალავი ჩარევის ეფექტურობის შესახებ განსხვავებული
მოსაზრებებიარსებობს.დესმონდი,სინგერი,სინგერი,კალამიდა
კოლიმორი (1985) ამტკიცებენ, რომ ამკრძალავი ჩარევა სასარ-
გებლომეთოდია.მათგანგანსხვავებით,ნათანსონმა(2002)აღმო-
აჩინა, რომ ამკრძალავი ჩარევა შვილებში მშობლების მიმართ
არცთუისეკარგდამოკიდებულებასიწვევს.ბავშვებსაკრძალული
შინაარსისმიმართდადებითიდამოკიდებულებაუყალიბდებათდა
ამშინაარსისმედიასმეგობრებთანერთადუყურებენ.ესკიისშე-
დეგიარაა,რისიმიღწევაცმშობლებსამკრძალავიჩარევისგამო-
ყენებითსურდათ.ნათანსონიამბობს: „სამწუხაროდ,ამკრძალავი
ჩარევისგამოყენებასრეალურადიმშედეგამდემივყავართ,რომ-
ლის თავიდან აცილება მშობლებს პირველრიგში სურდათ“ (გვ.
221).

ერთადყურება

კვლევების მიხედვით, ერთად ყურებას, ამკრძალავი ჩარევის
მსგავსად, განსხვავებულ შედეგამდე მივყავართ. ერთად ყურება
ასოცირდებაისეთუარყოფითშედეგთან,როგორიცაასატელევი-
ზიო პერსონაჟების ნამდვილ ადამიანებთან გაიგივება (მესარისი
დაკერი,1984),ანაგრესია,ტელევიზორისყურებითგამოწვეული
(ნათანსონი,1999).ამასთან,ნათანსონმა(2002)აღმოაჩინა,რომ
ტელევიზორის ერთად ყურება იწვევს სისასტიკისადა სექსის მი-
მართდადებითდამოკიდებულებას.ესამმეთოდისუნებლიეეფექ-
ტია.ნათანსონიასკვნის:„მშობლებისმუდმივიმცდელობა,ერთად
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უყურონარასასურველპროგრამებს,აქეზებსახალგაზრდებს,ანა-
ლოგიურიმედიაჩვევებიგამოიმუშაონ“(გვ.223).ერთადყურებას
დადებითი ეფექტიც აქვს, მაგალითად, ბავშვები უკეთ ითვისებენ
საგანმანათლებლოშინაარსს (სალომონი,1977).ბავშვები,რომ-
ლებიც ტელევიზორს მშობლებთან ერთად უყურებენ, ამბობენ,
რომ სიამოვნებას იღებენ (ნათანსონი, 2001ბ).თუმცა,დადებითი
ეფექტისარსებობისშემთხვევაში,ისსაკმაოდსუსტია.მაგალითად,
ოსტინმადა პინკლტონმა (2001) აღმოაჩინეს,რომ სკეპტიციზმსა
დაამკრძალავჩარევასდიდიგავლენააქვს.

მოზარდობის წლებში თანატოლებსაც სერიოზული ზეგავლე-
ნააქვთ.ნათანსონმა(2001ც)დაადგინა,რომმოზარდზეთანატო-
ლებისჩარევასმეტიგავლენააქვს, ვიდრემშობლისას. კონკრე-
ტულადკი მან აღმოაჩინა,რომთანატოლების ჩარევა მოზარდს
ანტისოციალურიქცევისაკენუბიძგებს,რაც,საბოლოოჯამში,აგ-
რესიულ ქცევას განაპირობებს. ასე რომ, მშობლების დადებითი
ჩარევა გამიზნულია აგრესიული ქცევის შესამცირებლად, ხოლო
თანატოლებისა-ასეთიქცევისგასაძლიერებლად.

აქტიურიმედიაცია

ბავშვებში ტელევიზორის ყურებით გამოწვეული არასასურ-
ველი ეფექტების შესამცირებლად აქტიური მედიაციის ტექნიკა
სასარგებლოა (ოსტინი,1993;ნათანსონიდაკანტორი,2000;ნა-
თანსონიდაიანგი,2003).როგორცჩანს,აქტიურიმედიაციასადამ-
სჯელომეთოდებისუმეტესობაზეუკეთმუშაობს-მშობლები,რომ-
ლებიცბავშვებისაღზრდასახსნა-განმარტებითცდილობენ,უფრო
ეფექტურადუმკლავდებიანსისასტიკისგავლენას,ვიდრემშობლე-
ბი,რომლებიც ბავშვებსფიზიკურადსჯიან (სინგერი, სინგერიდა
რაპაჩინსკი,1984).

აქტიურიმედიაციისმეთოდიბავშვებშიამცირებსშემეცნებითი,
დამოკიდებულებითითუ ქცევითი უარყოფითი ეფექტების გავლე-
ნას.რაცშეეხებაშემეცნებითეფექტებს,დადგენილია,რომაქტი-
ურიმედიაციაბავშვებსეხმარებაახალიამბებისმიმართსკეპტი-
ციზმის გამომუშავებაში (ოსტინი, 1993). მშობლების ჩარევა ბავ-
შვებს სწავლაშიც ეხმარება. ბავშვები უკეთ იგებენ ცენტრალურ
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და პერიფერიულ შინაარსს. იმ შემთხვევაში, როცა მშობლები
თავიანთი კომენტარებითუმახვილებენ ყურადღებასმნიშვნელო-
ვან საკითხებზე, ისინი მათზერეაგირებენ. მშობლებს შეუძლიათ,
გავლენა მოახდინონ ბავშვის ინტერპრეტაციის უნარზე (ოსტინი,
1993).მშობლებსშეუძლიათ,გაააქტიურონყურებისპროცესიმნიშ-
ვნელობისადასტრუქტურისშესახებისეთიშეკითხვებისდასმით,
როგორებიცაა:„ვინვისრაგაუკეთა?რატომ?“ესბავშვებსეხმარე-
ბა,კავშირებისჩამოყალიბებაშიგაიწაფონ.

აქტიურიმედიაციასატელევიზიოგზავნილებისსინამდვილედ
აღქმასამცირებს(სატელევიზიოახალიამბებისშემთხვევაშიცკი)
(მესარისიდაკერი,1984,ოსტინი,1993);ასევე,ამცირებსუარყო-
ფითი კულტივაციის ეფექტებს (როტშილდი და მორგანი, 1987).
როგორცნათანსონისადაბოტას(2003)მიერჩატარებულიკვლე-
ვისშედეგადაღმოჩნდა,როდესაცმშობლებიკომენტარებსაკეთე-
ბენ სატელევიზიოპერსონაჟების აღნაგობაზე, მოზარდებიუფრო
მძაფრად აღიქვამენ ამ გამოსახულებებს და ძლიერ უარყოფით
ემოციებსგანიცდიან.ესუარყოფითიემოციებიარაჯანსაღკვებას
დაწონისდარღვევასიწვევს.

აქტიურიმედიაციამედიისმიმართემოციურირეაქციებისჩამო-
ყალიბებაშიგვეხმარება.კანტორმადაუილსონმა(1984)დაადგი-
ნეს,რომ 9 წლისდა უფროსი ასაკის ბავშვებში საშიშფილმებზე
უარყოფითი ემოციურირეაქცია შესაძლოა კარგი გაგებითდავა-
კავშიროთაქტიურმედიაციასთან.კანტორი(2001)კარგრჩევასაძ-
ლევსიმბავშვებისმშობლებს,რომლებიცმედიისაგანუარყოფით
ეფექტებსიღებენ.ჰოფნერი(1997)ასევეაღნიშნავს,რომწინასწარ
კეთილიდასასრულისცოდნაბავშვებშიშიშისგრძნობასამცირებს.

ეს მეთოდები შესაძლებელია გასცდეს შემეცნებით ასპექტებს
დაემოციურიდაქცევითიასპექტებიცმოიცვას.ბავშვები,რომლე-
ბიცმედიაგზავნილებსემოციურადგანიცდიან,თანატოლებთანდა
ზრდასრულებთანარგამოხატავენმოწონებას, ძლიერემოციებს,
განსაკუთრებითკიშიშსსაშინელებათაფილმებისყურებისას.თუ
ზრდასრულები ვერბალურ კომენტირებას და ინტერპრეტირებას
ახდენენ, თუ სატელევიზიო პროგრამის პერსონაჟების არარე-
ალისტურდაშეუსაბამოქცევაზესაუბრობენ,მცირდებააგრესიის
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გამოხატვასასტიკიშინაარსისყურებისდროსაცკი.
ბავშვები, როგორც წესი, ქცევებს მედიასაშუალებებში ნანახი

პერსონაჟების მიბაძვით იყალიბებენ. ეს მოდელირება შესაძლე-
ბელია ინტერპერსონალურიმეთოდებითგანხორციელდეს. მაგა-
ლითად, ოსტინმა და მეილიმ (1995) აღმოაჩინეს, რომ ბავშვები
თავიანთემოციებსადალოგიკასიყენებენდამათუყალიბდებათ
ალკოჰოლისმოხმარებისსტერეოტიპი,ტელევიზიითნანახიპერ-
სონაჟების ქცევის შესაბამისად. თუ ბავშვები ეყრდნობიან ნამდ-
ვილდასატელევიზიოწყაროებს,მეტადსავარაუდოა,რომჩამო-
უყალიბდეთსკეპტიციზმიალკოჰოლისმოხმარებისსატელევიზიო
ასახვისმიმართ,რადგანაცმშობლებიამშემთხვევაშისაინფორმა-
ციოდაქცევითიმოდელირებისპირველადწყაროსწარმოადგენენ.

რაცშეეხებაქცევას,აქტიურიმედიაციაამცირებსაგრესიისდო-
ნეს(კორდერ-ბოლცი,1980;გრუსეკი,1973;ჰიკსი,1968;ნათანსო-
ნი,1999;ნათანსონიდაკანტორი,2000;სინგერეტალ,1984)და
რეკლამებისზეგავლენას(რიდი,1979).

ნათანსონმა (2001ც) დაადგინა, რომ თანატოლების ჩარევა
მშობლებისჩარევაზეუფროეფექტურია.მანაღმოაჩინა,რომთა-
ნატოლებისჩარევაზრდისანტისოციალურიტელევიზიისმიმართ
ინტერესს,რასაცმეტაგრესიამდემივყავართ.რათქმაუნდა,მშობ-
ლებისჩარევისმიზანიაუარყოფითიმედიაეფექტებისშემცირება,
მაგრამთანატოლთა ჩარევა საზიანო შედეგებისდადგომას აად-
ვილებს.

მედიაციისმეთოდებისწარმატებაპიროვნებაზეადამოკიდებუ-
ლი.მაგალითად,ნათანსონმადაიანგმა(2003)დაგვანახეს,რომ
გარკვეულიმეთოდებიკარგადმუშაობსმცირეწლოვანბავშვებთან
(5-8 წელი). ეს მეთოდები ხაზს უსვამს სატელევიზიოშოუს შეუსა-
ბამო და არაზუსტ ხასიათს, მათ არარეალურობას, სოციალური
თვალსაზრისით.მაგრამუფრომოზრდილბავშვებში(9-12წელი)
იგივე მეთოდები არ ამართლებს. ავტორები ვარაუდობენ, რომ
ბავშვებმაუკვეგაიგესესგაკვეთილიდალექციისმოსმენააღარ
უნდათ.ლექციასდამამცირებლადმიიჩნევენ.

ზოგიერთიმეთოდიერთსქესთანუკეთმუშაობს.მაგალითად,
ნათანსონმადაკანტორმა(2000)გამოსცადესმედიაციისმეთოდი,
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რომლის დროსაც ბავშვები დააკავშირეს ანიმაციური ფილმების
იმგმირებთან,რომლებიცსისასტიკისმსხვერპლნიიყვნენ.ამმე-
თოდმა ბიჭებთან იმუშავა, მაგრამ გოგონებთან არ გაამართლა.
იმისშემდეგ,რაცბიჭებმაანიმაციურფილმებშიუყურესსისასტი-
კეს,მათიაგრესიულიქცევაშემცირდა.

როდესაც მშობლები აქტიურად არიან ჩართული ტელევიზო-
რისყურებაში,მედიაციაუკეთმუშაობს(ოსტინი,1993).მშობლებმა
მუდამუნდადასვანშეკითხვებიპერსონაჟებისსაქციელისშესახებ
დაბავშვებიდისკუსიაშიჩართონ.მშობლებმაბავშვებსუნდააუხს-
ნანსიტყვების,სურათებისდაამბებისმნიშვნელობა.

ბავშვების ემოციურირეაქციების გაკონტროლება შესაძლებე-
ლიაროგორცშემეცნებითი,ისეარაშემეცნებითიმეთოდებით.მა-
გალითად,საშინელებათაფილმებზებავშვებისშიშისგამოვლენის
სფეროს ექსპერტი კანტორი (2001) თვლის, რომ სკოლამდელი
ასაკისბავშვებიარაშემეცნებითიმეთოდებითუფრომეტსიგებენ.
საშუალოსკოლისასაკისბავშვებთანორივემეთოდიკარგადმუ-
შაობს,მაგრამბავშვებსშემეცნებითიმეთოდებიურჩევნიათ.შემეც-
ნებითი მეთოდები პიროვნების მიერსაშიშროების განსხვავებულ
ჭრილშივერბალურასახვასეყრდნობა.„როცასაქმეფანტასტიკას-
თანგვაქვს,ყველაზეტიპურიშემეცნებითისტრატეგიაასიტუაციის
არარეალურობის განმარტება“ (გვ. 215). ამის საპირისპიროდ,
არაშემეცნებითიმეთოდი„არარისვერბალურიინფორმაციისდა-
მუშავებადაუფრომეტადავტომატურიხასიათისაა“(გვ.214).ერთ-
ერთი არაშემეცნებითი მეთოდი ვიზუალურიდესენსიტიზაციაა. ეს
მეთოდიგულისხმობსპიროვნებისათვისსურათებისთანმიმდევრუ-
ლადჩვენებას. სურათები კიდალაგებულია საშიშროების ზრდის
მიხედვით ისე, რომ პიროვნება ნელ-ნელა კარგავს მათ მიმართ
მგრძნობელობას.დესმონდმა(1997)შეიმუშავადეტალურირეკო-
მენდაციებიმშობლებისთვის -თურაუნდაგააკეთონმშობლებმა
სახლში საკუთარი შვილების მედიაწიგნიერების დონის ასამაღ-
ლებლად. მის რეკომენდაციებში მშობლები შეიტყობენ, როგორ
დაეხმარონშვილებსსინამდვილისაღქმასადამედიისკომერცი-
ულიბუნებისგაგებაში.

როლების მოდელირება ასევე წარმატებულ მეთოდად ით-
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ვლება. ხშირად ბავშვები თვითონ ირჩევენ თავიანთ მოდელს.
მშობლებსშეუძლიათაქტიურადჩაერიონდამოდელისარჩევაზე
გავლენამოახდინონ;შვილებსყურადღებაგაუმახვილონიმპერ-
სონაჟების განსაზღვრულ მახასიათებლებზე, რომლებსაც მიზან-
შეწონილად ჩათვლიან. ეს მოდელირება ინტერპერსონალური
მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება და ეფექტურია მაშინ,
როდესაცმშობლებითავადარიანკარგიმოდელები (ოსტინიდა
მეილი,1995;ჰოგანი,2001;მ.დ.სლეიტერიდაროუნერი,2002).
მაგალითად, ოსტინმა და მეილიმ (1995) აღმოაჩინეს, რომ ბავ-
შვები საკუთარ ემოციებსდალოგიკას იმისათვის იყენებენ,რომ
ალკოჰოლის მოხმარების თაობაზე ჩამოიყალიბონ ტელევიზიით
ნანახიპერსონაჟებისქცევისშესაბამისიმოლოდინი.

მ.დ.სლეიტერმისდაროუნერის(2002)აზრით,როლებისმო-
დელირებისშემეცნებითითეორიაგასართობპროგრამებშისაგან-
მანათლებლოგზავნილებისშესაბამისახსნა-განმარტებასგულის-
ხმობს.პერსონაჟებთანმსგავსებისგამომუშავებადამატებითახს-
ნა-განმარტებასსაჭიროებს,განსაკუთრებითიმადამიანებისათვის,
რომლებსაც შოუში მისაბაძი გმირები არ ჰყავთ. ეს ადამიანები
გადაცემებშინაკლებადარიანჩართული,რაცმათასეთიგზავნი-
ლებისმიმართუფრომგრძნობიარესხდის.აქედანგამომდინარე,
ადამიანებისჩართულობაზრდისასეთგზავნილებთანდაპირიპი-
რებისუნარს.

ბუმერანგი

ლიტერატურაშიპედაგოგებისმიერშემუშავებული-მოსწავლე-
ებისმედიაწიგნიერებისასამაღლებელი-მრავალიმაგალითიამო-
ცემული.მაგრამროდესაცშედეგებიგააანალიზეს,აღმოჩნდა,რომ
წიგნიერებისდონე,ზრდისნაცვლად,შემცირდა.ამასბუმერანგის
ეფექტიეწოდება.ბირნმა(2009)მეოთხედამეხუთეკლასისმოს-
წავლეებისმონაწილეობითჩაატარაკვლევა.ისშეეცადა,დაედგი-
ნა,თურამდენადდაეხმარებოდამისიჩარევაბავშვებსაგრესიული
ქცევისთვისთავისარიდებაში. მასორისაკვლევიჯგუფიჰყავდა.
პირველჯგუფსმხოლოდერთიგაკვეთილიჩაუტარა.გაკვეთილზე
განუმარტა,რომაგრესიულიქმედებაცუდია.მეორეჯგუფსჩაუტა-
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რადამატებითიგაკვეთილი,რომელიცშემეცნებითღონისძიებასაც
მოიცავდა.პირველიჯგუფისბავშვებსგაეზარდათაგრესიულიქმე-
დებისსურვილიდაესეფექტიგარკვეულიდროისგანმავლობაში
მოქმედებდა.ამმეთოდმაბუმერანგისეფექტიგამოიწვია.ხოლო
მეორემეთოდმა,რომლისმიხედვითაც,გაკვეთილსშემეცნებითი
საქმიანობადაემატა,აგრესიისსურვილიშეამცირა,ანუმეორემე-
თოდიწარმატებულიაღმოჩნდა.აქედანგამომდინარე,შესაძლე-
ბელიადავასკვნათ,რომადამიანებმა,რომლებსაცგულწრფელად
უნდათ,სხვებსდაეხმარონმედიაწიგნიერებისდონისამაღლებაში,
შესაძლებელია,მეტიზიანიმიაყენონმათ.

რისიგაკეთებაშეგიძლიათ?

სხვებისდახმარებისსამიგზაარსებობს:პირველიგზაა,ვიყოთ
პოზიტიურებიდაკონსტრუქციულები.თუგინდათ,სხვებსწარმატე-
ბითდაეხმაროთ,უნდააჩვენოთ,რომმათინტერესებზეფიქრობთ,
არ გაქვთფარული მოტივები, მაგალითად, არ გსურთ მათზე ძა-
ლაუფლებისდამყარება.

მეორეგზაა,შევინარჩუნოთბალანსი.თქვენიდამოკიდებულე-
ბა მედიის მიმართ უნდა აწონასწორებდეს კრიტიკასა და მოწო-
ნებას.არსებობსხალხი,რომელსაცმანქანისბამპერზემიკრული
აქვს წარწერა: „მოკალი შენი ტელევიზორი“. ასეთი ადამიანების
სერიოზულადაღქმაძნელია.ისინივერაცნობიერებენტელევიზო-
რისდადებითგავლენასჩვენსკულტურაზე.მხოლოდმედიისკრი-
ტიკისგზითთუგსურთ,ადამიანსმედიაწიგნიერებისგანვითარებაში
დაეხმაროთ,ამაომცდელობაა.ესძალიანჰგავსმოლოდინს,რომ
ადამიანი გამოჯანმრთელდება, თუ მხოლოდ და მხოლოდ მწა-
რეწამლებსდააძალებთ.მედიაგვამხიარულებსკიდეც.ასერომ,
დაეხმარეთადამიანებს,გახდნენმხიარულებიდაასწავლეთმათ
მედიაგზავნილების მრავალფეროვნად აღქმა. შემდეგ მათდაეხ-
მარეთ,გახდნენმედიაგზავნილებისმიმართუფროანალიტიკურე-
ბი;შეძლონიმელემენტებისიდენტიფიცირება,რომლებსაცმათი
კრიტიკაემყარება.როდესაცმშობლებსმედიისმიმართმხოლოდ
უარყოფითი,კრიტიკულიდამოკიდებულებააქვთ,ისინიაკრძალ-
ვებსაწესებენდაბავშვებისთვალშიდესპოტებადიქცევიან.ბევრ
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ბავშვსარესმის,რატომარისცუდიმათთვისგარკვეულისახისინ-
ფორმაციისშინაარსი,როდესაცმისიაღქმასიამოვნებასანიჭებთ
და მოთხოვნილებებს უკმაყოფილებთ. ასეთი ბავშვები, სავარა-
უდოდ,დაარღვევენმშობლებისმიერდაწესებულაკრძალვებსდა
მათთვისსაინტერესოგამოცდილებისმიღებასგანაგრძობენ.

როდესაც მშობელი გახდებით, განსაკუთრებული ყურადღება
მიაქციეთორისახისგზავნილისაგანბავშვისმიერმიღებულგამო-
ცდილებას. ერთ-ერთი ასეთი გზავნილია საკვები პროდუქტების
რეკლამა.არაჯანსაღისაბავშვოსაკვებისბევრირეკლამაამერი-
კისშეერთებულშტატებში(რ.პეიჯიდაბრიუსტერი,2007)დასხვა
ქვეყნებში(მ.რობერტსიდაპეტიგრიუ,2007)დახვეწილმიმართვებს
იყენებს.ამრეკლამისავტორებიამახინჯებენჯანმრთელობისდაც-
ვისმოთხოვნებს,აცხადებენ,რომამკონკრეტულსაკვებსშეუძლია
გაგხადოთპოპულარული,ენერგიულიდამხიარული.ასეთმარეკ-
ლამებმაშეიძლებამავნეზეგავლენაიქონიოსბავშვებზე.ბავშვები
ხომსაკმარისადმედიაწიგნიერებიარარიანდაუჭირთთავიანთი
მოთხოვნილებებისანალიზი,ვერხვდებიან,რომასეთირეკლამის
უმეტესობასულელურიდამცდარია.კვლევებმადაადგინა,რომგე-
ნეტიკურგარემოებებთანდაფიზიკურიაქტივობისშემცირებასთან
ერთად,მაღალკალორიული,დაბალიკვებითიმახასიათებლების
მქონესაკვებისრეკლამაარაჯანსაღიკვებისადაწონისმატების
მიზეზია.2005წელსბავშვთასიმსუქნეზერეკლამისგავლენისსა-
კითხზე, შეერთებული შტატების კვების ინდუსტრიის მკაცრი კრი-
ტიკისშედეგად,ეროვნულისარეკლამოკომპანიებისთვისახალი
პოლიტიკა შემუშავდა. თუმცა, საკვების სატელევიზიო რეკლამის
ანალიზმაპოლიტიკისცვლილებამდეერთიწლითადრედაერთი
წლისშემდეგ,დაადასტურა,რომბავშვებისათვის,ამთვალსაზრი-
სით, ბევრი არაფერი შეიცვალა (უორენი, უიკსიდა უიკსი, 2007).
ნაკლებადსავარაუდოა,რომამტიპისრეკლამაშეიცვალოს,თან
იმპირობებში,როდესაცასეთიტიპისსაკვებსუზარმაზარიბაზარი
აქვს. სპირალი კვლავდაიხვევა, უფრო მეტი არაჯანსაღი საკვე-
ბისრეკლამირება მოხდებადა მას მეტი ადამიანი მოიხმარს. ეს
კი კვებისინდუსტრიისსაწარმოებსუბიძგებს, მეტისაკვებიაწარ-
მოონბაზრისმზარდიმოთხოვნილებისდასაკმაყოფილებლად.ამ
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სპირალისგარღვევისთვისსაუკეთესოგამოსავალია,თქვენსშვი-
ლებს ასწავლოთ, მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ თავიანთ
ქმედებებსდაარდაადანაშაულონსხვები,მაგალითად,მთავრობა
-რეგულაციებისარქონისგამო,საკვებისმწარმოებლები-ბაზრის
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის ან, თუნდაც, სარეკ-
ლამო ინდუსტრია. როდესაც სხვებს ადანაშაულებთ, ერთადერ-
თიიმედიგაქვთ,რომისინიშეცვლიანთავიანთქმედებას.ხოლო
როდესაც საკუთარ საქციელზე აგებთ პასუხს, შეგიძლიათ, კიდევ
ერთინაბიჯიგადადგათჯანსაღიცხოვრებისაკენ.როდესაცგავაც-
ნობიერებთ,რომბოლო30წლისმანძილზეშეერთებულშტატებში
მსუქანიდაჭარბიწონისმქონებავშვებისრაოდენობასამჯერგა-
იზარდა(უორენიეტალ..2007),მივხვდებით,რომისეთიშვილები
გვინდაგვყავდეს,რომლებიცთავსგარემოებისმსხვერპლადარ
ჩათვლიანდა, რომლებსაც აქვთ საკუთარი ცხოვრების მართვის
უნარი.

მშობლების კიდევ ერთი საფიქრალი ინტერნეტგზავნილებია.
ინტერნეტით ბავშვი მარტივად ითვისებს მისთვის პოტენციურად
მავნეგზავნილებს.თქვენსყურადღებასსამმათგანზეშევაჩერებ.
პირველი ტიპის მავნე გზავნილი სექსუალური ხასიათის შინაარ-
სისადასიძულვილისგამომხატველტექსტებსშეიცავს.ბავშვების
შემეცნებითი, ემოციური და მორალური აზროვნება საკმარისად
არ არის ჩამოყალიბებული, რომ მათ ასეთი სახის გზავნილები-
საგანთავდაცვაშეძლონ.პოტენციურადმავნეკიდევერთიტიპის
გზავნილიაუცნობადამიანებთანკომუნიკაცია.უცნობიადამიანები
ცდილობენ, შეუსაბამოკავშირებიდაამყარონ. მესამეტიპიმავნე
გზავნილებისა,რომლისგანაცჩვენიშვილებიუნდადავიცვათ,სა-
რეკლამო კომპანიებისგანდა იმ პირებისგან მოდის, რომლებიც
ბავშვებისპირადიინფორმაციისმოპოვებასცდილობენ.

ამიტომ, მშობლებმა უნდა აკონტროლონ, რა საიტებს ათვა-
ლიერებენმათიშვილები.მათუნდაასწავლონბავშვებს,რომარ
გასცენპირადიინფორმაცია,როგორიცაამისამართი,ტელეფონის
ნომერი,სკოლისდასახელებადაა.შ.მშობლებმაარუნდადაუშ-
ვან,რომბავშვმაქსელშიპირდაპირიკონტაქტიდაამყაროსუცნობ
ადამიანთან.როდესაც მშობლები აღმოაჩენენ ერთიშეხედვითვე
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არაკანონიერ ინფორმაციას (ბავშვთა პორნოგრაფია ან სიძულ-
ვილის გამოხატვა), შესაბამის ორგანოებს უნდა დაუკავშირდნენ.
მშობლებმა ბავშვებს უნდა გამოუმუშაონ სკეპტიკური დამოკიდე-
ბულება,უნდააუხსნან,რომინტერნეტითგაცნობილიადამიანები
შესაძლებელიაისინიარაღმოჩნდნენ,ვისადდარადაცთავსასა-
ღებენ. ადამიანებს შეუძლიათ, გამოიგონონ სხვა სქესის, ასაკის,
გამოცდილების და ა.შ. მქონე პიროვნება. მშობლებმა შვილებს
უნდადაუწესონინტერნეტშიშესვლისდრო.ინტერნეტთანზედმეტი
კონტაქტიმიჩვევასიწვევს.დაბოლოს,ინტერნეტშივებგვერდების
თვალიერებაშეიძლებაერთობლივმხიარულსაქმიანობადგავხა-
დოთოჯახისყველაწევრისათვის.

საჯაროგანათლება

ამნაწილშითქვენსყურადღებასუფრომეტადმაკროეფექტებზე
გავამახვილებთ. პირველრიგში, გიჩვენებთქვეყანაშიარსებული
მედიაწიგნიერებისსასწავლოპროგრამებისდისკრეტულხასიათს,
ხოლოშემდეგგამოვიკვლევთიმბარიერებს,რომლებიცხელსუშ-
ლისმედიაგანათლებისერთიანიმიდგომისჩამოყალიბებას.

არსებულისიტუაცია

კრიტიკოსებმა დაადგინეს, რომ შეერთებული შტატები ბევრ
ქვეყანასჩამორჩებასაჯაროსკოლებშიმედიაწიგნიერებისკურსე-
ბისა და სასწავლო პროგრამების განვითარების თვალსაზრისით
(ჯ.ა.ბრაუნი,1991,1998,2001;კონსიდაინი,1997;დევისი,1997;
კიუბი,1997;პიეტიდაჟირუ,1997;საიზერი,1995).მრავალიქვე-
ყანა შეერთებულ შტატებზე ბევრად წინ არის მედიაწიგნიერების
სასწავლო პროგრამებით. ამ ქვეყნებს შორის არის ავსტრალია,
კანადა,დიდი ბრიტანეთი, სამხრეთ აფრიკა, სკანდინავია,რუსე-
თი,ისრაელიდასხვამრავალიევროპული,სამხრეთამერიკული
დააზიურიქვეყანა(ჯ.ა.ბრაუნი,1991;პიეტიდაჟირუ,1997).მა-
გალითად, 90-იანი წლებიდან ავსტრალიაში საბავშვო ბაღიდან
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მე-12 კლასამდე მედიაგანათლება სავალდებულოა. ამ ქვეყნის
სასწავლოპროგრამისძირითადიღერძიაესთეტიკადასემიოტი-
კა,ასევე,პოპულარულიხელოვნებისადმილიბერალურ-ჰუმანური
მიდგომა(ჯ.ა.ბრაუნი,1991).

დიდბრიტანეთსადალათინურიამერიკისზოგიერთქვეყანაში,
მედიის მომხმარებლების უფლებები უზენაესია და ხშირად სწო-
რედ მომხმარებელი კორპორაციული და სამთავრობო არხებით
აკონტროლებს მედიაწარმოებას. ასეთ ქვეყნებში მედიაგანათ-
ლება შეისწავლის „წარმომადგენლობით“ და ოპოზიციონერულ
იდეოლოგიას,ძალაუფლებასადაპოლიტიკას,მეინსტრიმულმე-
დიაში მონაწილეობასა და ალტერნატიული მედიასაშუალებების
ჩამოყალიბებისგზებს(ჯ.ა.ბრაუნი,1985).ამერიკისშეერთებული
შტატებისდაბალირეიტინგინელ-ნელაუმჯობესდება.ბევრშტატ-
შიშეიმუშავესმედიაწიგნიერებისგზამკლევები.კრიტიკოსებისაზ-
რით, შეერთებულ შტატებში მედიაწიგნიერების მიმართ ნაკლები
ყურადღებასერიოზულიპრობლემაა,რადგანაცშეერთებულიშტა-
ტებიმედიითყველაზემეტადგაჯერებულიქვეყანაამსოფლიოში.
აქუფრომეტიდროდაფულიიხარჯებამედიისმოხმარებაზე,ვიდ-
რერომელიმესხვაქვეყანაში.ჩვენიგანათლებისსისტემაკი,ფაქ-
ტობრივად, უგულებელყოფს მედიაგანათლებას (საიზერი, 1995).
ესარნიშნავს,რომამერიკისსკოლებისაერთოდარცდილობენ
მედიაწიგნიერების სწავლებას, მაგრამ მხოლოდ გამონაკლის
შემთხვევებში. საგანმანათლებლო ინსტიტუციები ამ ინიციატივას
მხარსარუჭერს.მაგალითად,ჯ.ა.ბრაუნი(2001)შტატებშიმედი-
აწიგნიერებისსწავლებასასეახასიათებს:„ზოგიერთიმასწავლებე-
ლითავისკლასებშიახდენსმედიასთანდაკავშირებულითემების
ინტეგრაციას,როგორცწესი,ინგლისურენასადაისტორიაში“(გვ.
683).ისამბობს:„სასწავლოპროგრამებითგადატვირთულსაგაკ-
ვეთილოცხრილშიაღარრჩებადროახალითემებისჩასასმელად,
ასერომ,მედიაკვლევებისინტეგრირებაუკვეარსებულკურსებში
ხდება“(გვ.683).

ზოგიერთშტატშიაქტიურადმიმდინარეობსდისკუსიებიმედი-
აწიგნიერებისთემაზე, ან არის ამთემის ინიცირების მცდელობა.
ქიუბეი (1998) წერს, ნიუ მექსიკოსადაჩრდილოეთკაროლინაში
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არის „მთელი შტატის მომცველი მნიშვნელოვანი ინიციატივები“,
ვისკონსინსადამინესოტაში „ამინიციატივებისგანვითარებააღ-
ნიშვნის ღირსია“. რამდენიმე წლის წინ ჰობსმა (1998) აღნიშნა,
რომ მედიაწიგნიერების კონცეფციები 15-ზე მეტი შტატის სასწავ-
ლო პროგრამების ჩარჩოში ჩასვეს. ის მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ
პროგრესი გვაქვს: „მედიაწიგნიერების დანერგვას შეერთებული
შტატებისმრავალსასკოლოოლქშიცდილობენ.მედიაგანათლე-
ბისმიმართინტერესი„მეინსტრიმულ“საგანმანათლებლოდასა-
მედიცინოსფეროსორგანიზაციებშიცგაიზარდა,მათშორის,საშუ-
ალოსკოლებისდირექტორებისეროვნულასოციაციასადაამერი-
კისპედიატრთააკადემიაში“(ჰობსი,1998,გვ.24).ინიციატივების
რაოდენობა იზრდება, მაგრამუნდაგადავამოწმოთ, მედიაწიგნი-
ერებაინერგებათუარაგააზრებულად.

დაბრკოლებები

რატომარარისშეერთებულშტატებშიმედიაწიგნიერებისსას-
წავლოპროგრამებისგანვითარებისადაიმპლემენტაციისთვალ-
საზრისითდიდიმასშტაბები,როდესაცსხვაქვეყნებშიამდენიკარ-
გი მაგალითი არსებობს? როგორც ჩანს, დაბრკოლება ბევრია,
ბევრირამუშლისხელსმედიაწიგნიერებისგანვითარებას(უფრო
სრულფასოვანი ინფორმაციისათვის იხილეთ ჯ.ა. ბრაუნი, 2001;
კონსიდაინი,1997;დევისი,1997;კიუბი,1997).

ალბათ, ყველაზეკრიტიკულიმაინცის არის,რომშეერთებუ-
ლი შტატების განათლების სისტემაში მცირეა ცენტრალიზებული
გადაწყვეტილებებისრაოდენობა.ჯ.ა.ბრაუნი(1998)მიუთითებს,
რომსასწავლოპროგრამებისთაობაზეგადაწყვეტილებებს15000
სასკოლოოლქიიღებს.თითოეულმათგანსკისაკუთარისაბჭოდა
ადმინისტრაციაჰყავს.კიუბი(1990)ამმოსაზრებასსრულყოფსდა
აღნიშნავს,რომშეერთებულიშტატებიუზარმაზარიქვეყანაა,მისი
მოსახლეობადივერსიფიცირებულია, ქვეყანას არ გააჩნია მედი-
აწიგნიერების ცენტრალიზებული სამთავრობო პოლიტიკა. ამას-
თანერთად,ფედერალურიმთავრობისმიერგანათლებისსისტემის
დაფინასებისწილიარისმხოლოდ4%(კიუბი,1998).აქედანგამო-
მდინარე,სასწავლოპროგრამებისშედგენისასგადაწყვეტილებები
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მიიღებაცალკეულიშტატის,ასევე,ადგილობრივდონეზე.თითოე-
ულიგადაწყვეტილებისმიმღებსსაკუთარიმოთხოვნილებადაპო-
ლიტიკურიგანრიგიაქვს.

თითოეულისკოლისკულტურისსპეციფიკისყურადღებისმიღ-
მადატოვებაგახდა70-იანწლებშიმედიაწიგნიერებისმხრივგან-
ხორციელებულისაქმიანობებისწარუმატებლობისმიზეზი(ჯ.ა.ან-
დერსონი,1983).ჰობსი(1998)აღრმავებსამაზრსდაამბობს:„მე-
დიაწიგნიერებისინიციატივებიყველაზეწარმატებულიიმსკოლებ-
შიიყო,რომლებშიცმასწავლებლებს,მოსწავლეებსდამშობლებს,
მედიაკულტურისავკარგიანობისთვალსაზრისით,საერთოხედვა
ჰქონდათ“(გვ.23).ჯ.ა.ბრაუნი(1998)კიამბობს:„მედიაწიგნიერე-
ბარომგადარჩესდაგანვითარდეს,სასკოლოსისტემამდასკო-
ლებისადმინისტრატორებმამასმხარიუნდადაუჭირონ.მედიაწიგ-
ნიერება არ უნდა იყოს ცალკეული მასწავლებლის ინიციატივასა
დაენერგიაზედამოკიდებული“(გვ.52).ბრაუნიუფროგლობალურ
დამდგრადმიდგომასგვთავაზობს:„მედიაწიგნიერებისსასწავლო
პროგრამარომწარმატებულიიყოს,იგიუნდაშემუშავდესმასწავ-
ლებლების,ადმინისტრატორების,სპეციალისტებისადამშობლე-
ბის თანამშრომლობის შედეგად. სწორედ მათ უნდა მოახდინონ
საგანმანათლებლოპროცესშიამპროგრამებისსისტემურიინტეგ-
რაცია.მედიისკვლევაცალკეულკურსებზეუბრალოდანამატიარ
უნდაიყოს,არცმედიატექნოლოგიაუნდაგახდესსხვასუბიექტების
სასწავლებელი უბრალო ინსტრუმენტი. უნდა მოხდეს კლასებში
მედიაგანათლების თანმიმდევრული ინტეგრაცია და შემუშავდეს
ისეთი მიდგომები, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება მოს-
წავლეებისკოგნიტურიგანვითარებისსტადიები,ასევე,სწავლება
დაფუძნებულიიქნებაკვლევისშედეგებზე(გვ.52).

მაგრამ ამ ყველაფერსთავისი ფასი აქვს. მედიაწიგნიერების
სასწავლოპროგრამამსხვაპროგრამებიუნდაჩაანაცვლოს.მას-
წავლებლებსსჭირდებათკვალიფიკაციისამაღლება,ესკისასწავ-
ლოდატვირთვისმნიშვნელოვანშემცირებასმოითხოვს.პროცეს-
შიმშობლებიცუფრომეტადუნდაჩაერთონ.ესდროშიხანგრძლი-
ვად გაწერილი ვალდებულებაა და მედიაწიგნიერების სფეროში
მასწავლებლებისტრეინინგისპასუხისმგებლობასაცგულისხმობს.
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ჰობსი (1998) ამბობს: „მედიაწიგნიერების სასწავლო პროგრამა-
ში ინტეგრირების ყველაზე წარმატებული პროექტები მოითხოვს
მასწავლებლის2 ან მეტწლიან პროფესიულგანვითარებას. მხო-
ლოდამგვარადხდებაშესაძლებელი,მასწავლებლებმამკაფიოდ
გაიგონმედიაწიგნიერებისკონცეფციადამედიაწიგნიერებასასკო-
ლოოლქისმასწავლებლებისადასკოლისმმართველებისპრაქ-
ტიკასდაუკავშირდეს“(გვ.23-24).

ტრეინინგის გარდა, მასწავლებლებს ინსტიტუციების მხარდა-
ჭერასჭირდებათ.ჰობსი(1998)წერს,რომდიდბრიტანეთშიმას-
წავლებლებსშორისჩატარებულმაკვლევამსავალალოშედეგები
აჩვენა. მედიაწიგნიერებისტრეინინგისმონაწილემასწავლებლე-
ბის 40% არაფერს აკეთებს საკლასო პრაქტიკის შეცვლისთვის,
25%-სსაშუალომაჩვენებელიაქვს,10%განსაკუთრებულადკრე-
ატიულია,ხოლოდანარჩენმა25%-მასამარცხვინოცვლილებები
განახორციელა,ან,უბრალოდ,ტყუილადგაფლანგადრო.

რესურსების ნაკლებობის დროს, მედიაწიგნიერების დანერგ-
ვა ბრკოლდება. მაგალითად, ბოლო დროს განხორციელებული
კვლევის მიხედვით, მასწავლებლების უმრავლესობა მიიჩნევს,
რომმედიისშესწავლამნიშვნელოვანია,მაგრამ40%საერთოდარ
ნერგავსმედიასსაგაკვეთილოპრაქტიკაში,დროისსიმცირისადა
გადატვირთულისასწავლოპროგრამისგამო(ჯ.ა.ბრაუნი,2001).
იგივემდგომარეობაამერილენდისლიტერატურისმასწავლებლე-
ბის შემთხვევაში. ისინიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ მედიაწიგნი-
ერებას. მაგრამტრეინინგის, მასალებისდადროის არარსებობა
აბრკოლებსსაგაკვეთილოპრაქტიკაშიმისდანერგვას(კოზიოლი,
1989).ჯ.ა.ბრაუნმა(2001)დაადგინა,რომმასწავლებლებისმხო-
ლოდმცირერაოდენობაესწრებატრეინინგსკოლეჯებსადამას-
წავლებელთა სასერტიფიკაციოორგანიზაციებში მედიაწიგნიერე-
ბისსწავლებისმიზნით.მასწავლებლებისუმრავლესობაფიქრობს,
რომამდარგისსწავლებისთვისსაკმაოკვალიფიკაციასფლობს.
მასწავლებლებისმხოლოდმესამედსაქვსგავლილირაიმესახის
ტრეინინგი.

სასწავლო პროგრამების შემდგენლები ხშირადრჩევისათვის
მედიაწიგნიერების მკვლევრებს მიმართავენ. თუმცა, მეცნიერები
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ჯერვერშეთანხმდნენ,რაარისმედიაწიგნიერებადარაუნდაიყოს
მისიმიზანი.სასწავლოპროგრამისჩამოყალიბებისორიძირითა-
დიპრობლემასტილიდატექსტებია.რაცშეეხებასტილს,ჯ.ა.ბრა-
უნი (1991)წუხს,რომ „ბევრიტრეინინგიპროტექციონისტულიდა
თავდაცვითია.ისინიცდილობენგასართობი,სარეკლამოანახა-
ლიამბებისმედიაგზავნილებისმიმართმაყურებელსთავდაცვითი
მექანიზმი გამოუმუშაონ“ (გვ. 45). ჰონსმა (1998) დაადგინა: იმის
მიუხედავად,რომმედიატექსტებიგანათლებისათვისყოველთვის
აუცილებელიიყო,ისინიიშვიათადაღიქმება„მათიფუნქციისგარ-
და,რაიმეინფორმაციისმატარებლად“(გვ.25).ესტექსტებიუნდა
გახდესკვლევისსაგანი(კრესი,1992).მოსწავლეებმაუნდაგააანა-
ლიზონდაშეაფასონიმხალხისადაკორპორაციებისმოტივები,
რომლებიცტექსტებსქმნიანდაავრცელებენ.ასევეტექსტებიუნდა
გაანალიზდეს;უნდაგაირკვეს,რაშედეგიაქვსტექსტს,როგორაა
სტრუქტურირებული,ესთეტიკურიდამორალურითვალსაზრისით.

მოსაზრებებისმრავალფეროვნებაიზრდება,როდესაცაქტიურ
მომხმარებლებს,მასწავლებლებსდასკოლისადმინისტრატორებს
ვითვალისწინებთ. ასევე, მრავალფეროვანია მედიაწიგნიერების
სასწავლოპროგრამისშესახებმოსაზრებები-რადაროგორუნდა
ვასწავლოთ,როგორუნდაშევაფასოთსწავლებისშედეგი.ესმრა-
ვალფეროვნებაკარგია,რადგანისხელსუწყობსარამარტომრა-
ვალფეროვანისასწავლოსტრატეგიებისშექმნას,არამედშეერთე-
ბულშტატებშიარსებულიგანსხვავებულისასკოლოსისტემებისათ-
ვის სასწავლო პროგრამების სხვადასხვა მოდელის შემუშავებას.
სასკოლო სისტემა ინოვაციურირომ იყოს, საკუთარი კულტურის
შესაბამისი ტექნოლოგიების მოძიების სურვილი რომ ჰქონდეს,
მაშინ ეს მრავალფეროვნება ბევრ დადებით შედეგს მოიტანდა.
საუბედუროდ, სასკოლოოლქები ცვლილებების მიმართ ძალიან
კონსერვატიულნიარიან.მასწავლებლებიდაადმინისტრატორები
მიიჩნევენ,რომისედაცბევრთემასასწავლიან;დამატებითითემე-
ბისდანერგვაბევრკამათსდაწინააღმდეგობასიწვევს.

მედიაწიგნიერების მრავალფეროვნების შესახებ უფრო მეც-
ნიერები კამათობენ. აკადემიურ სფეროში ნაკლებად მსჯელობენ
საუკეთესო აზროვნების ინტეგრაციის სამ ძირითად პრინციპებზე,
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კერძოდ:სასწავლოპროგრამებისკონსტრუირებაზე,სწავლებასა
დაშეფასებაზე.

რისიგაკეთებაშეგიძლიათ

როგორც მშობელს, შეგიძლიათ, სასკოლო ოლქს მოსთხო-
ვოთ,სკოლებშიმედიაგანათლებადანერგოს.შეგიძლიათ,თავად
გადადგათპატარანაბიჯიდაროგორცმოხალისემ,თქვენიშვილის
კლასს გაკვეთილები ჩაუტაროთ. ჩამოაყალიბეთ მცირე სასწავ-
ლოსტრატეგიები,რომლებიცმედიაწიგნიერებისკუთხითთქვენს
ცოდნაზეიქნებადამყარებული.როგორცწესი,ბავშვებსმოსწონთ,
როდესაცგაკვეთილიმათყოველდღიურობასეხება.თუთქვენიმი-
ნიგაკვეთილებიკარგადმუშაობს,მოსწავლეებიამაზეილაპარაკე-
ბენ,სხვამოსწავლეებიცმოითხოვენანალოგიურიგაკვეთილების
ჩატარებას.შეგიძლიათ,მცირემასშტაბითთქვენიშვილისსკოლა-
შიმედიაგანათლებაზემოთხოვნაგაზარდოთ.

საზოგადოებრივიადვოკატირება

საზოგადოებრივი ადვოკატირება გულისხმობს ინდუსტრიის,
მთავრობის ან რომელიმე ინსტიტუციის განსაზღვრულ ნაწილზე
ზეწოლას,აგრეთვე,რაიმეპრობლემისშესახებსაზოგადოებრივი
ცნობიერებისამაღლებასიმისათვის,რომკონკრეტულცვლილე-
ბას მიაღწიოთ. წარმატებისთვის, პირველ რიგში, დაგჭირდებათ
კარგი სტრატეგია,რომელშიც ასახული იქნება ვალდებულებები.
ცვლილებისმისაღწევადადვოკატირებასმრავალიწელისჭირდე-
ბა,ხოლომისგანხორციელებას-ფული.ხშირშემთხვევაში,ადა-
მიანებიაყალიბებენპოლიტიკურსამოქმედოკომიტეტს (PAC)ან
საკონსულტაციოფირმას,რომელიცსაკუთარისაქმიანობისდასა-
ფინანსებლადგრანტებისმოპოვებასცდილობს.

ძალიან მნიშვნელოვანია კონტაქტები. ძლიერ ადამიანებთან
და ჯგუფებთან შეკავშირებით შეიძლება ისეთი მოძრაობის ნაწი-
ლიგახდეთ,რომელიცდიდიმედიაკომპანიებისყურადღებასაცკი
მიიპყრობს.

მედიაინდუსტრიის პრაქტიკისა და შინაარსის ცვლილება ძა-
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ლიანრთულია.გახსოვდეთ,მედიაინდუსტრიაყალიბდებოდადა
იზრდებოდა საზოგადოების მოთხოვნილებების შესაბამისად. თუ
ინდუსტრია მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს,
ის კარგავსფულს. წარმატებულიხელმძღვანელებიდარწმუნებუ-
ლიარიან,რომმათიგადაწყვეტილებადიდმოგებასმოიტანს.ასე
რომ,ნუელითწარმატებას,თუმათგანმათიგამოცდილებისადა
პრაქტიკისცვლილებასითხოვთ,განსაკუთრებითმაშინ,როდესაც
მილიონებისდაკარგვისსაშიშროებაექმნებათიმცვლილებებით,
რომლებსაცთქვენსთავაზობთ.ამიტომგამოიღოასემცირეშედე-
გი საზოგადოების50 წლიანმა შეშფოთებამ სატელევიზიოძალა-
დობაზე.ფსიქოლოგისტიუარტფიშოფი(1988)ასეხსნისამმოვ-
ლენას:

„მოდით ჩავთვალოთ,რომ უდავოადასკვნა,თითქოს, ტე-
ლევიზიისადაკინოსმიერაგრესიისადასხვაანტისოციალური
ღირებულებების მოდელირება მაყურებლებზე საგრძნობ გავ-
ლენასახდენს.აქვსკიამასმნიშვნელობაჰოლივუდისადანიუ-
იორკის მედიაფესტივალის კარისკაცისათვის? ჩემი პასუხია:
არავითარიმნიშვნელობაარაქვს!“(გვ.3)

დასკვნისსახით,იგიახდენსფსიქოლოგიისმნიშვნელოვანიპრინ-
ციპისციტირებას:

„რაცუფროშორსმიმავალიდაძვირადღირებულიაგზავნი-
ლისშედეგი,მითუფრომეტიფაქტიასაჭიროიმისათვის,რომ
მაყურებლები მედიაგზავნილის სიმართლეში დავარწმუნოთ.
ამიტომმეტიენერგიაიხარჯებაარსებულირწმენისშესანარჩუ-
ნებლად,მათშორის,ენერგიაიხარჯებაოპონენტებისცილის-
წამებაში.“
აქედან ჩანს, რომ მედიაინდუსტრია რთულად აცნობიერებს

იმ უარყოფითი მედიაეფექტების შედეგებს, რომლებიც კვლევე-
ბით გამოვლინდა. თუმცა, თავადდადებითი ეფექტების კვლევის
შედეგებს იყენებს საკუთარი პასუხისმგებლობის ხაზგასასმელად.
ეს დამოკიდებულება ბევრი მედიაკრიტიკოსის აღშფოთებას იწ-
ვევს,აიძულებსმოქალაქეებს,რაიმეიღონონპრობლემისგადა-
საჭრელად.

საზოგადოებრივი ადვოკატირების კიდევ ერთი მაგალითია
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მცირეწლოვანიბავშვებისდაცვასატელევიზიორეკლამისეფექტე-
ბისაგან. XX საუკუნის 70-იანი წლებისდასაწყისში ჩამოყალიბდა
მომხმარებელთაჯგუფები,რომლებიცბავშვებსსამაუწყებლოკომ-
პანიებისგავლენისაგანიცავდნენ.ამჯგუფებიდანყველაზეცნობი-
ლიიყო“მოძრაობასაბავშვოტელევიზიისთვის“.მათაღმოაჩინეს,
რომსაბავშვოგადაცემისერთსაათზერეკლამის16წუთიმოდი-
ოდა,რაცბევრადმეტიიყოინდუსტრიისმიერსაკუთარითავისათ-
ვის დაწესებულ 9,5 წუთზე. საბავშვო გადაცემებში, ძირითადად,
ხდებოდა მცირე კვებითი ღირებულების ან მაცდუნებელი იერის
მქონე სათამაშოების რეკლამირება. ბევრი პროდუქტი გადა-
ცემებისპერსონაჟებთანიყოდაკავშირებული,რაცშოუსადარეკ-
ლამისგარჩევასრთულსხდიდა,განსაკუთრებით,ბავშვებისათვის.

70-იან წლებში, ზეწოლის შედეგად, ფედერალურმა სავაჭრო
კომისიამ ამ პრობლემას რამდენიმე სხდომა დაუთმო. კომისიამ
გარკვეულიტიპისრეკლამისაკრძალვაგადაწყვიტა.საბოლოოდ,
კომისიამდაასკვნა,რომსატელევიზიორეკლამანამდვილადშე-
იცავდა რისკს ბავშვებისათვის, მაგრამ ფედერალურდონეზე არ
არსებობდა ეფექტური გადაწყვეტილებების გზები. სადისკუსიო
თემაგახდაიმისდადგენა,ვინშეიძლებაჩაითვალოსბავშვადდა
ვინ-არა;აგრეთვე,რაასაკშიაღარარისპიროვნებაბავშვი.ამის
გარდა,არსებობდასაფრთხე,რომრეკლამისრეგულირებისგამო,
სამაუწყებლოკომპანიებისაბავშვოპროგრამებსშეაჩერებდნენ.

კიდევერთიმაგალითია1995წლისშემოდგომაზეგანხორცი-
ელებულიკამპანია,როდესაცცნობილმაპოლიტიკურმაფიგურებ-
მა დაიწყეს მოწოდება სატელევიზიო შოუების „წმენდის“ მიზნით.
ყოფილიგანათლებისმდივნისუილიამბენეტის,სენატორჯოზეფ
ლიბერმანის და სენატორ სემ ნანის მონაწილეობით მიმდინარე
კამპანია მიზნად ისახავდა არა სატელევიზიო შინაარსზე რეგუ-
ლაციების დაწესებას, არამედ საზოგადოებრივ აზრზე ზეწოლას.
საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოსახდენად, ეთერში გასულ
თოქ-შოუთა შინაარსს „სასიკვდილოდ“ ახასიათებდნენ და სატე-
ლევიზიო პროდიუსერებს არცხვენდნენ. კამპანიის მონაწილეები
აცნობიერებდნენ,რომქვეყნისმასშტაბითგადაცემულიოცითოქ-
შოუ მაყურებლისათვის გასაგებ ენაზე აშუქებდა ისეთ სერიოზულ
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თემებს,როგორებიცააოჯახურიძალადობა,ნარკოტიკებიდარა-
სიზმი. მაგრამ ისინი მიუთითებდნენ, რომ ზოგიერთი შოუ ცირკს
დაემსგავსა, რადგან მონაწილენი ყვირიან, მუშტი-კრივს მართა-
ვენ, არაკორექტულად საუბრობენ. მდარე ხარისხის მაგალითად
მათსალიჯესირაფაელისშოუმოჰყავდათ,რომელშიც10წლის
სექსუალურადაქტიურიგოგონები მონაწილეობდნენ; ასევე ჯერი
სპრინგერის შოუ, რომელშიც მონაწილეობდა 17 წლის გოგონა,
რომელსაცთავისი71წლისქმრისაგან4შვილიჰყავდა.ქმარსის
„მამიკოს“ეძახდა(ჰენკოკი,1995).

მედიაშინაარსისთვის საზოგადოების ყურადღების მიპყრო-
ბისსხვამრავალიმაგალითიცარსებობს.ადამიანებიანჯგუფები
ცდილობდნენ საზოგადოების ყურადღების მიქცევას კონკრეტულ
მედიაშინაარსზე, რათა მედიაინდუსტრიაში ცვლილებებისთვის
დაედოთსათავე.თუმცა,ასეთისაქმიანობითუფროსაზოგადოების
ცნობიერება გაიზრდება, ვიდრე მაუწყებლობებში ცვლილებები
დაიწყება. აქედან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა: უნდა განვაგრ-
ძოთასეთისაქმიანობები?პასუხი,რათქმაუნდა,არის:დიახ!

ადვოკატირების ეფექტური მეთოდოლოგიის არსებობის შემ-
თხვევაში,ზომიერიმოლოდინიდაწარმატებულისაზოგადოებრი-
ვისტრატეგიაუნდაგვქონდეს.უნდაგვახსოვდეს,რომწარმატებას
დიდი დრო სჭირდება. საზოგადოებრივი ცვლილება მყინვარის
სიჩქარით მოძრაობს - ათწლეულები დაგვჭირდება იმისათვის,
რომშედეგებივიხილოთ.მაგრამგახსოვდეთ,რომმყინვარიმუდ-
მივად მოძრაობს და ცვლილებაც მუდმივად ხდება, თუმცა, ჩვენ
მასვერვამჩნევთ,რადგანპროცესიძალიანნელამიმდინარეობს.
იგივეშეიძლებაითქვასსაზოგადოებრივკამპანიებზეც.თუმუდმივ
ზეწოლასგანვახორციელებთ,საბოლოოჯამში,ცვლილებასმივი-
ღებთ.
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მედიისსწავლება

კონკურენტული მიდგომები,მედიააქტივობადაკრიტიკულიმე-
დიაგანათლებისმთავარიკონცეფციები

ტრადიციულენასადაფონეტიკურდეკოდირებაზეფოკუსირე-
ბულიწიგნიერების გაგებასაკმარისიაღარარის.დღეს,განუსაზღ-
ვრელირაოდენობისკომუნიკაციურისისტემის,მზარდილინგვის-
ტურიდაკულტურულიმრავალფეროვნებისეპოქაში(ახალილონ-
დონისჯგუფი,2006), წერა-კითხვისფსიქოლოგიურმოდელს,კოგ-
ნიტურიუნარებისმსგავსად,განვითარება სჭირდება. შესაბამისად,
დღისწესრიგშიდგებაწიგნიერებისუფროღრმასოციოლოგიური
გაგება.ამტიპისგაგებაერთგვარისოციალურიპრაქტიკაა, „რო-
მელიცწიგნიერკულტურებშიდაკავშირებულიაპოლიტიკასთანდა
ძალაუფლებისგანმსაზღვრელურთიერთობებთან.“ავტორიჩასა-
წერია - სიკოსაქვსმითითებული

დღეისათვის გამოხატვის უამრავი მეთოდი არსებობს. მათი
რაოდენობა,ტექნოლოგიისგანვითარებასადაგავრცელებასთან
ერთად,უფროდაუფროიზრდება.ტექნოლოგიებიდანდასაზოგა-
დოებაში მიმდინარე ცვლილებებიდან გამომდინარე, საერთაშო-
რისოსაგანმანათლებლოჯგუფმა,რომელიც10 სპეციალისტსაერ-
თიანებსდათავისთავს„ნიუ ლონდონგრუპს“(ახალილონდონის
ჯგუფს)უწოდებს,საზოგადოებასწიგნიერებისმიმართუფროფარ-
თომიდგომაშესთავაზა.ისინიგვთავაზობენ„მულტიწიგნიერების“
პედაგოგიკას,რაცსაშუალებასიძლევა,გამოყენებულიქნასგამო-
ხატვისუფრომეტისაშუალება,ვიდრეამასტრადიციული,ბეჭდური
მიდგომებიგვთავაზობს.

მათმიაჩნიათ,რომმზარდიადგილობრივი, კულტურულიდა
ლინგვისტური მრავალფეროვნება, გლობალური კავშირების პა-
რალელურად,დღისწესრიგშიაყენებსწიგნიერებისახალიპედა-
გოგიკისსაჭიროებას,რომელიცმრავალმხრივმოთხოვნებსდააკ-
მაყოფილებს.ისინიწერენ,რომ„პედაგოგიკისროლიპლურალიზ-

ჯეფშერინაწილი II

???????
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მისეპისტემოლოგიის1განვითარებაა,რომელიცუზრუნველყოფს
მის ჩართულობას, ინდივიდისათვის კონკრეტული სუბიექტური
გარემოსმიუხედავად“(1996,გვ.72).„ნიულონდონგრუპის“მულ-
ტიწიგნიერებისკონცეფციისმიხედვით,მედიაწიგნირებაეხმარება
მოსწავლეებს, ურთიერთობა დაამყარონ განსხვავებულ კულტუ-
რულთულინგვისტურგარემოსთან,ასევე,მრავალფეროვანსაკო-
მუნიკაციომედიასთან.მედიაწიგნიერებაერთ-ერთიაიმმრავალი
წიგნიერებიდან,რომელიც21-ესაუკუნისსტუდენტსსჭირდებადე-
მოკრატიულპროცესებშიუფროეფექტურადმონაწილეობისთვის.

ესთავიგანიხილავსკრიტიკულიმედიაწიგნიერებისთეორიულ
საფუძვლებს, აგრეთვე, პროგრესული პედაგოგიური ცვლილებე-
ბის დანერგვის სირთულეებსა და პრაქტიკაში მისი გამოყენების
მაგალითებსგვთავაზობს.გენდერის,რასის,კლასისდაძალაუფ-
ლებისჭრილშიშერჩეულიმულტიპერსპექტიულიმიდგომებიგამო-
ყენებულიამედიაწიგნიერების,კულტურისკვლევებისადაკრიტი-
კულიპედაგოგიკისურთიერთკავშირისდასადგენად.

განსხვავებულიმიდგომებიმედიაგანათლებისმიმართ

მიუხედავად იმისა, რომ მედიაგანათლება ამერიკაში ჩამო-
ყალიბებისადრეულსტადიაზეა,უკვეკამათობენიმისშესახებ,თუ
რატომდაროგორუნდავასწავლოთის (Hobbs, 1998; Tyner,1998). 
კელნერი (Kellner,1998) გამოყოფს მედიაპედაგოგიკის ოთხ მთა-
ვარ მიდგომას,რათა უკეთესად ახსნას კრიტიკული მედიაგანათ-
ლებისთვისსაჭიროელემენტები.

მედიაგანათლებისადმი ერთი მიდგომის საფუძველი მედიის
მიმართ შიშია. მისი მიზანია ხალხის დაცვა მედიამანიპულაციის
საფრთხეებისა და მედიაზე დამოკიდებულებისაგან. ეს პროტექ-
ციონისტულიმიდგომამედიისაუდიტორიასპასიურმსხვერპლად
მიიჩნევსდამედიისკულტურაზემეტადბეჭდვითკულტურასაფა-
სებს. ეს მიდგომა კარგადაა აღწერილი ნილ პოსტმანის წიგნში

1ეპისტემოლოგია(ბერძεπιστήμη,„ცოდნა“დაλόγος—„სიტყვა,სწავლა“),ფილო-
სოფიისგანშტოებაა,რომელიცშემეცნებისთეორიას,მისსაფუძვლებსშეისწავლის.
ტერმინი„ეპისტემოლოგია“ანგლო-ამერიკულფილოსოფიაშიდამკვიდრდამეოცე
საუკუნიდან.
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AmusingOurselvestoDeath(NeilPostman,1985).პოსტმანიგვაფ-
რთხილებს,რომტელევიზია პედაგოგიკის ძლიერი ძალაგახდა,
რომელიციპყრობსახალგაზრდებისყურადღებასადადროს;მისი
როლი მნიშვნელოვანია შემეცნებითი ჩვევების ჩამოყალიბების
პროცესში.სხვადასხვაპოლიტიკურიშეხედულებისმქონეაქტივის-
ტებიმედიაგანათლებაშიიმისთვისერთვებიან,რომმედიისკრი-
ტიკასაკუთარიმიზნებისმიღწევისთვისგამოიყენონ.ამასხშირად
მედიისკრიტიკისსაშუალებითაღწევენ.ზოგიერთიკონსერვატორი
მედიასსდებსბრალსთინეიჯერთაორსულობისზრდასადაოჯახუ-
რიღირებულებებისრღვევაშიმაშინ,როცაზოგიერთილიბერალი
მედიას მომხმარებლური კულტურის ზრდასა და ბავშვების მატე-
რიალისტებად ჩამოყალიბებაში ადანაშაულებს. ელენ სეითერმა
ჩაატარაკვლევა(EllenSeiter,2002),რომელშიცბაღისმასწავლებ-
ლები და ბავშვზე ზრუნვის ორგანიზაციების წარმომადგენლები
მონაწილეობდნენ.აღმოჩნდა,რომსაშუალოდამაღალიკლასის
წარმომადგენლებსშორისდიდიამედიისადაპოპულარულიკულ-
ტურისმიმართშიში.ელენსეითერიწერს:„მედიასყველაზეგავლე-
ნიანადმიიჩნევსის,ვინცშედარებითპრივილეგირებულგარემოში
ცხოვრობსდამუშაობს;უღარიბესდასახლებებშიმედიასბევრად
უფროუმნიშვნელოდთვლიან,ვიდრესიღარიბეს,უდედმამობასა
დაძალადობას“(გვ.59-60).

ყველააღიარებს,რომმედიასგანვითარებაშიწვლილისშეტა-
ნაცშეუძლიადა,ამავდროულად,ბევრისოციალურიპრობლემის
ამოტივტივებაც. ამ მიდგომაში პრობლემურია ის, რომ უკიდურე-
სადმარტივდებამედიასთანჩვენიურთიერთობისსირთულეს.ასე-
ვე,ასუსტებსიმპოტენციალს,რომელსაცკრიტიკულიპედაგოგიკა
დაალტერნატიულიმედიაპროდუქციაგვთავაზობს.მედიისეფექ-
ტებისგაგებისთვისმნიშვნელოვანიამისიგანხილვასოციალურდა
ისტორიულდინამიკაში.გამოხატვისდაიდეოლოგიისსაკითხები
უკიდურესადსასარგებლოამედიაგანათლებისთვის:ამდროსხდე-
ბა მედიასადა საზოგადოებას, ინფორმაციასადა ძალაუფლებას
შორისურთიერთკავშირებისშესწავლა(Ferguson,1998,2004).ან-
ტიმედიურიმიდგომისკრიტიკოსებსმიაჩნიათ,რომამმიდგომის
შედეგად სტუდენტები, ძირითადად, „პოლიტიკურად კორექტულ“
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პასუხებს გასცემენ, ან მთლიანად უარყოფენ მედიაგანათლების
იდეებს (Buckingam, 1994). ეს მიდგომა შესაძლოა სასარგებლო
იყოს იდეოლოგიასა და სოციალურ უსამართლობას შორის კავ-
შირების დასადგენად, მაგრამ არადემოკრატიული პედაგოგიკის
დროსარაეფექტურია.

მედიისშესახებსწავლებისმეორემიდგომააღწერილიაწიგნში
„მედიახელოვნებისგანათლება“.სტუდენტებსასწავლიანმედიისა
დახელოვნებისესთეტიკურიმახასიათებლებისშეფასებას,როცა
თვითგამოხატვახელოვნებისადამედიისშერწყმითხორციელდე-
ბა.ესშემოქმედებითიპროცესია.ამმიდგომებსუმეტესადსკოლე-
ბიიყენებენროგორცსათემო,ასევე-კლასგარეშეპროგრამებში.
ამტიპისპროგრამებისუმეტესობაკრიტიკულიმედიაგანათლების
ბრწყინვალენიმუშია.თუმცა,შეიძლებაპრობლემურიიყოსის,რომ
პროგრამებიუპირატესობასინდივიდუალისტურთვითგამოხატვას
უფრო ანიჭებს, ვიდრე სოციალური მნიშვნელობითდატვირთულ
ანალიზსადაალტერნატიულმედიაპროდუქციას.მედიახელოვნე-
ბის ბევრი პროგრამა სტუდენტებს ტექნიკურ უნარებს უვითარებს
ისე,რომმათნაკლებიწარმოდგენააქვთიდეოლოგიურდატვირ-
თვაზე ან სოციალური ტიპის კრიტიკაზე. ფემინისტური პოზიციის
თეორეტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ტრიბუნა მნიშვნელოვანია იმ
ადამიანებისთვის,რომლებსაც საკუთარითავის შესახებ საუბრის
საშუალებაიშვიათადაქვთ.მაგრამ,კრიტიკულიანალიზისგარე-
შე,ესსაკმარისიარარის(Collins,2004;Harding,2004;Hartsock,
1997).კრიტიკულიანალიზისდროსხდებაშესაძლებელიჩაგვრის
სტრუქტურის კვლევა და ჩვენება. მარგინალიზებულ პოზიციაში
მყოფადამიანებსშესაძლებლობაუნდაჰქონდეთ,კოლექტიურად
ებრძოლონჩაგვრას, გაახმოვანონსაკუთარიპრობლემები. კრი-
ტიკულიანალიზიმნიშვნელოვანია,რადგანშეიძლებანებისმიერ-
მარასისტულმათუსექსისტურმაჯგუფმამოითხოვოს„ხმა“,სივრ-
ცე.

ხელოვნებისა და მედიაპროდუქციის შეტანა საჯარო სკოლა-
ში სწავლებას უფრო ემპირიულს, პრაქტიკულს, შემოქმედებითს,
ექსპრესიულსადასახალისოსხდის.ხელოვნებაგანათლებასეს-
თეტიკურკომპონენტსმატებს,რაცხშირადშეუმჩნეველიადაუმ-
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ნიშვნელოდ ითვლება. რეი მისონისდა უენდი მორგანის მიხედ-
ვით, განათლებაში ესთეტიკის ჩართვით მასწავლებლები ახალ
შესაძლებლობებს შეუქმნიან მოსწავლეებს: მათ ექნებათ ინდივი-
დუალური განვითარების საშუალება; მიეცემათ მეტის შეცნობის
შესაძლებლობა;სწავლაიქნებაუფრონაყოფიერიდასაინტერე-
სო(Ray Mission and Wendy Morgan, 2006). ისინიწერენ: „ესთეტიკა
ერთი,მაგრამმნიშვნელოვანიგზააშემეცნებისბევრგზასშორის.
ის ითვალისწინებს ადამიანის მრავალფეროვან, ფართო და წი-
ნააღმდეგობრივგამოცდილებას,ასევე,ხელსუწყობსმისგააზრე-
ბას“(გვ.226).

მედიახელოვნების განათლებას საგანმანათლებლო სისტე-
მაში შეაქვს ესთეტიკის, სიამოვნებისა და პოპულარული კულტუ-
რის ელემენტები, რაც სასკოლო კულტურას მრავალფეროვანსა
და მოსწავლეებზე ორიენტირებულს ხდის. კრიტიკული მედიაგა-
ნათლების წარმატების საფუძველია,როცა ამოცანის შესრულება
მოითხოვს არა მხოლოდ ტექნიკური პროდუქციის შექმნის უნა-
რებს, არამედკულტურულკვლევებშიჩართულობას.

მედიაგანათლების მესამე მიდგომა მოცემულია „მედიაგანათ-
ლებისმოძრაობაში’’(აშშ).მიუხედავადიმისა,რომმოძრაობაშე-
დარებითმცირემასშტაბიანიიყო,მანშეძლო,გარკვეულიიერიში
მიეტანა ტრადიციულ საგანმანათლებლო ინსტიტუციებზე. ამერი-
კაშიდაარსდამედიაწიგნიერებისსაგანმანათლებლოეროვნული
ასოციაცია. ეს ორგანიზაცია ასე განმარტავს მედიაწიგნიერებას:
„მედიაწიგნიერება შედგება კომუნიკაციური კომპეტენციებისგან,
რაც მოიცავს წვდომის, ანალიზის, შეფასების და კომუნიკაციის 
უნარს.“ესმიდგომააფართოებსწიგნიერებისცნებასდამოიცავს
პოპულარულკულტურას,მათშორის,მუსიკას, კინემატოგრაფიას, 
ვიდეოს, ინტერნეტს,რეკლამას... დღეს მედიაწიგნიერება კვლავ
ტრადიციული ბეჭდური წიგნიერების ფარგლებში განიხილება“
(Kellner,1998).

მთავარიუპირატესობა,რომელსაცესმიდგომასაჯაროგანათ-
ლებასსთავაზობს,არისწიგნიერებისგავრცელებადამასშიპოპუ-
ლარულიკულტურისჩართვა,რასაცსერიოზულიშესწავლასჭირ-
დება.ანიჰაასდაისონი(AnneHaasDyson,1997)წერს:„ბავშვებს
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აქვთ „სააგენტო“,რომ კულტურულიმასალააითვისონდა პოპუ-
ლარულიმედიითიხიბლებიან“.ისგვაფრთხილებს:„თუსახელმწი-
ფოკურიკულუმიადგილსარდაუთმობსამ„სააგენტოს“,სკოლებ-
შისოციალურიდაყოფაგაძლიერდება“ (გვ.181). მიუხედავადმას-
წავლებლებისსურვილისა,მასმედიაფარულადაღწევსსაკლასო
ოთახებში მოსწავლეების ჩანთებში მოთავსებულიკონტრაბანდუ-
ლისათამაშოებით,ან-ღიად,მულტფილმისგმირებითმოქარგუ-
ლიტანსაცმლითდაწყებული,საკვებისშეფუთვითდამთავრებული.
დაწყებითი კლასის მოსწავლეების მედიით გატაცება თვალსაჩი-
ნოა ვალენტინობისდღეს,როცა მთელამერიკაში მილიონობით
პაწაწინახელიავრცელებსკომერციულიწარმოებისვალენტინის
ბარათებს.ბავშვებითავიანთსაყვარელმედიაგმირებსბაძავენდა
წინასწარმომზადებულსაქებარსიტყვებსიმეორებენ.არიანმას-
წავლებლები,რომლებსაცპროტექციონისტულიპოზიციაუჭირავთ
საბავშვომედიისწინააღმდეგდაცდილობენ,ცენზურადააწესონ,
ან მედიაპროდუქციის სკოლაში შეტანა აკრძალონ. ეს არ არის
მხოლოდდინებისსაწინააღმდეგოდცურვა; მასწავლებლებიკარ-
გავენუზარმაზარშესაძლებლობას,განათლებამოსწავლისპირად
გამოცდილებას დაუკავშირონდამათშინაარსობრივკონტექსტში
ასწავლონ კრიტიკული აზროვნება. პოპულარული კულტურა და
მასმედია იმ გამოცდილების ნაწილია, რომელიც მოსწავლეებს
სკოლაში მოაქვთ. ეს გათვალისწინებული და განხილული უნდა
იყოსფორმალურიგანათლებისკურიკულუმისფარგლებში.

მედიაწიგნიერებახანდახანდაკავშირებულიასაინფორმაციო,
ტექნოლოგიურ,მულტიმოდალურწიგნიერებასთან,ასევე,მოიცავს
ბეჭდური წიგნიერების კონცეფციების გაფართოების მცდელობას.
მედიაწიგნიერების დანერგვა უნდა დავიწყოთ იმ იდეის გავრცე-
ლებით,რომ კომუნიკაცია უფრო მეტია, ვიდრე ნაბეჭდი სიტყვე-
ბი.თუმცა, ეს საკმარისი არ არის.რობერტფერგიუსონი მედიის
კრიტიკულიანალიზისსაჭიროებისასახსნელადაისბერგისმეტა-
ფორას იყენებს (Robert Ferguson, 1998). განათლების ის სპეცი-
ალისტები,რომლებიცაპოლიტიკურიმედიაწიგნიერებისჩარჩოზე
მუშაობენ,თავიანთსტუდენტებსურჩევენ,გააანალიზონაისბერგის
მხოლოდხილულინაწილი, რომელსაცისინიწყლისზემოთხედა-



203ჯეიმს პოტერი 

ვენ.ფერგიუსონიამტკიცებს,რომაისბერგისამგვარადგაანალი-
ზებაშეუძლებელია,რადგან„აისბერგისმოცულობისუზარმაზარი
ნაწილი,რომელიც არ ჩანს, ინტელექტუალური, ისტორიულიდა
ანალიტიკურიბაზაა. ამუხილავინაწილისანალიზისგარეშეარ-
სებობსრისკი,რომმედიაანალიზიზედაპირული, მექანიკურიდა
არაგულწრფელიგამოვა“(გვ.2).მედიაწიგნიერებამზოგადიწიგნი-
ერება უნდა გადაზარდოს ენისადა კომუნიკაციისროლის კვლე-
ვაში,რათაძალაუფლებისადადომინაციებისურთიერთობაგანი-
საზღვროს.აისბერგისზედაპირისქვემოთთავმოყრილიათეთრ-
კანიანთა უპირატესობის, კაპიტალისტური პატრიარქატის, კლა-
სიზმის, ჰომოფობიისდა სხვა მჩაგვრელი მითების იდეოლოგია.
კარლოსკორტესისმიხედვით,მედიაწიგნიერებისბევრ მასალაში
სირთულესქმნისისფაქტორი, რომ „ისინიირიბადანშემთხვევით
ეხებამრავალფეროვნებას“(CarlosCortes,2000,გვ.142).

მედიაწიგნიერებისისსპეციალისტები,რომლებიცამმიდგომის
მიმდევრებიარიან,ღიადგამოხატავენაზრს,რომგანათლებაშე-
საძლებელიადაუნდაიყოსკიდეცპოლიტიკურადნეიტრალური;
და რომ სპეციალისტების საქმეა, სტუდენტებს მედიის შინაარსი
წარუდგინონიდეოლოგიისთუძალაუფლებისგანხილვისგარეშე.
გირექსი წერს, რომ „შეხედულება, რომლის მიხედვით თეორია,
ფაქტებიდაკვლევაშესაძლებელიაობიექტურადგანისაზღვროს
და გამოყენებულ იქნას, ზიანს მიაყენებს მთელრიგ ღირებულე-
ბებს,რომლებიცერთდროულადკონსერვატიულიცაადამისტიკუ-
რიც,თავიანთიპოლიტიკურიორიენტაციისკუთხით“(1997,გვ.11).

მედიაწიგნიერების მოძრაობა ახლაღა იწყებს განვითარებას
ამერიკაში. ისარარისდატვირთულიგანათლებისპოლიტიკური
განზომილებებით. მედიაწიგნიერების ეს ბუნდოვანი, არაპარტი-
ზანული პოზიცია მედიაგანათლების გავრცელებას ეხმარება. ზო-
გიერთიიდეაუფრომეტიმოსწავლისთვისარისხელმისაწვდომი,
ამასთანავე, ასუსტებს მედიაგანათლების ტრანსფორმაციულ პო-
ტენციალს, კერძოდ, ჩაგვრის საწინააღმდეგო და დემოკრატიის
გაძლიერების როლს. მედიაწიგნიერების მოძრაობამ ბრწყინვა-
ლესამუშაოჩაატარა.მანპოპულარულიგახადასემიოტიკისადა
ინტერტექსტუალობის კონცეფცია; ასევე, საჯარო განათლებაში
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პოპულარული კულტურა შეიტანა.თუმცა, კრიტიკული პედაგოგი-
კისადაკულტუროლოგიურიკვლევებისგარეშე,მედიაწიგნიერება
ერთგვარ რისკზე მიდის. შესაძლოა, ის გახდეს ზოგადი იდეების
შემცველისამზარეულოსწიგნი,რომელიცმხოლოდგანათლების
სოციალურრეპროდუქციულფუნქციასგააუმჯობესებს.

„კრიტიკული მედიაწიგნიერების“ ტიპი, რომელსაც დუგლას
კელნერიდამეგთავაზობთ,მოიცავსწინასამიმოდელისასპექ-
ტებს,მაგრამფოკუსირდებაიდეოლოგიისკრიტიკაზედააანალი-
ზებსგენდერის,რასისდასოციალურიკლასისგამოხატვისპოლი-
ტიკას;აერთიანებსალტერნატიულმედიაწარმოებას,აფართოებს
ტექსტურანალიზს,რათამოიცვასსოციალურიკონტექსტის,კონ-
ტროლის,წინააღმდეგობისადასიამოვნებისსაკითხები(Kellner&
Share,2005).კრიტიკულიმედიაწიგნიერებაასევემოიცავსინფორ-
მაციულ, ტექნიკურ, მულტიმოდალურ წიგნიერებას (Keller, 1998).
გარდაამელემენტებისა,კრიტიკულმედიაწიგნიერებასშემოაქვს
იდეოლოგიის, ძალაუფლებისა და დომინანტობის გაგება. ეს კი
ერთგვარიგამოწვევაა მედიაგანათლებისთვის,რადგან ძალაუფ-
ლებისადა ინფორმაციის კვლევის საშუალებას იძლევა. ეს მიდ-
გომააუდიტორიასაქტიურმონაწილედგანიხილავს.აუდიტორიის
როლიმნიშვნელობის შექმნაა; მნიშვნელობის შექმნა კი არსები-
თიაკულტურულიბრძოლისდროს(Ang, 2002; Hall,1980).

მაშასადამე, კრიტიკულიმედიაწიგნიერება წარმოადგენს წიგ-
ნიერების მთავარი მიდგომების კრიტიკას და დემოკრატიული
სოციალური ცვლილებების პოლიტიკურ პროექტს. მედიაწიგნი-
ერება გულისხმობს პოპულარული კულტურისა და კულტურული
ინდუსტრიების მრავალპერსპექტიულ კრიტიკულ კვლევას, რო-
მელიც განიხილავს კლასის,რასის, გენდერის, სექსუალობისდა
ძალაუფლებისსაკითხებსდა,ასევე,წინაპლანზეწევსსაპირწო-
ნე ჰეგემონური მედიის პროდუქციის ალტერნატივას. მედია და
საინფორმაციო საკომუნიკაციოტექნოლოგიები საუკეთესო საშუ-
ალებაა იმ იდეების გასაჟღერებლად, რომლებიც მარგინალური
ჯგუფებისთვის მნიშვნელოვანია. შესაძლოა, ეს იდეები არ იყოს
სათანადოდ წარმოდგენილი ძირითად მედიაში. მარგინალური
ჯგუფებისწევრებსდღესსაშუალებააქვთ,თავიანთიამბებისადა
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წუხილისგადმოსაცემადტექნოლოგიებიგამოიყენონ.კრიტიკული
მედიაწიგნიერებადომინანტურიჯგუფისწევრებსშესაძლებლობას
აძლევს,იმსოციალურრეალობებსშეეხონ,რასაცმსოფლიოგა-
ნიცდის და გაიგონ იმ ურთიერთკავშირების შესახებ, რომლებიც
გლობალურქსელებში ჩართულსაზოგადოებას აერთიანებს. კო-
მუნიკაციისახალიტექნოლოგიებიძლიერიიარაღია,რომელსაც
გათავისუფლებაც შეუძლია და ბატონობაც, მანიპულირებაც და
სააშკარაოზე გამოტანაც. აუცილებელია, რომ სპეციალისტებმა
სტუდენტებსასწავლონ,თუროგორგამოიყენონდაკრიტიკულად
როგორგააანალიზონინფორმაციულიეპოქისახალისაშუალებე-
ბი(Kellner,2004).

მედიაგანათლებისსხვადასხვამიდგომაუცვლელპედაგოგიურ
მოდელებსარწარმოადგენს.მედიაწიგნიერებისგანმარტებებიდან
სპეციალისტებისაკუთარიინტერესებისგათვალისწინებითაყალი-
ბებენთავიანთმიზნებსადასტრატეგიებს.ესარისწარმატებული
მედიაპედაგოგიკა.

ალანლუკიდაპიტერფრიბოდიწიგნიერებისდინამიკურგა-
გებასავითარებენ.მათიაზრით,მედიაწიგნიერებისთვისკრიტიკუ-
ლიაზროვნებაერთ-ერთიაუცილებელიკომპეტენციაა (AlanLuke, 
Peter Freebody, 1997). წიგნიერების სოციოლოგიური ჩარჩო, რო-
მელიც უამრავ გამოცდილებას მოიცავს, კარგად ერგება კრიტი-
კული მედიაგანათლების მრავალპერსპექტიულ მიდგომას. ლუკი
დაფრიბოდი წერენ,რომ ეფექტური წიგნიერება სტუდენტს სთა-
ვაზობსოთხმთავარროლს:„დაარღვიოსკოდექსი…მონაწილე-
ობა მიიღოს გაგებასა და შეთხზვაში... ფუნქციურად გამოიყენოს
ტექსტები...კრიტიკულადგააანალიზოსდაგარდაქმნასტექსტები,
თუისინიბუნებრივიანიდეოლოგიურადნეიტრალურია“(Lukeand
Freebody, 1999). ეს ნორმატიული მიდგომა მოქნილობას მატებს
მედიაწიგნიერების გამოყენებას სასწავლო პროცესში, რადგან
სტუდენტებს კრიტიკულითანამშრომლობის საშუალებას აძლევს;
მასწავლებლებიკიშეძლებენ,მედიაწიგნიერებისმიდგომებისხვა-
დასხვა სოციალური, კულტურული საჭიროებისა და ინტერესის
მქონესტუდენტებთანმუშაობისდროსგამოიყენონ.

კრიტიკულიმედიაწიგნიერებისსწავლებახშირადიწყებამედი-
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ახელოვნებისსავარჯიშოებით,მედიისტექსტებისმარტივიდეკო-
დირებით.ასევეგანიხილავენ,თუროგორმიიღებსაუდიტორიამე-
დიისგზავნილებს.ეფექტურიაკრიტიკულიკითხვებისგამოყენებით
აისბერგის სიღრმის გამოკვლევა იმისთვის,რომ საყოველთაოდ
მიღებულდაშვებებსთავიდააღწიონდახელახლაჩამოაყალიბონ
ალტერნატიულიმედიამესიჯებიანპროდუქტები.სწავლებისმიზა-
ნიაუცილებლადუნდაიყოსკრიტიკულიმედიაწიგნიერებისგანვი-
თარება,წიგნიერების,როგორცსოციალურიპროცესის,გაგება.ეს
კისაფუძვლიანმიდგომასმოითხოვს,რადგანტრანსფორმაციული
მედიისმარცვალსვთესავთდამისგაზრდაზეცუნდავიზრუნოთ.

მაგალითად, კალიფორნიის უნივერსიტეტში, (UCLA) რონდა
ჰამერმაკრიტიკულიმედიაწიგნიერებისკურსისფარგლებშისტუ-
დენტებსდაავალა,გუნდურადემუშავათდაჰეგემონურიიდეების
საწინააღმდეგოფილმებიდავებგვერდებიშეექმნათ.ამგზითმეც-
ნიერი გამოიკვლევდა, რაზე ფიქრობენ სტუდენტები და როგორ
არიან წარმოდგენილნი დომინანტურ მედიაში (Hammer, 2006).
მოკლე10კვირიანისემესტრისგანმავლობაშიმისმასტუდენტებ-
მამოამზადესფილმებიდავებგვერდები,რომლებიცეწინააღმდე-
გებოდასაყოველთაოდმიღებულაზრსგენდერის,ეთნიკურობის,
სექსუალობის,პოლიტიკის,ძალაუფლებისადასიამოვნებისშესა-
ხებ.რონდაჰამერისსტუდენტებმა,თეორიისადაპრაქტიკისგან-
ვითარების მეშვეობით, კრიტიკული ალტერნატიული მედია შექმ-
ნეს.ისინიმედიაპროდუქტებსქმნიდნენაუდიტორიის,ტექსტისადა
კონტექსტისგამოყენებით.

სოციალურიაქტივიზმიდამედიაწარმოება

დავიდ ბუკინგემი (David Buckingam 2000) ვარაუდობს, რომ
ახალგაზრდები პოლიტიკისგან დაშორებული არიან. მათ, გარ-
კვეულწილად, სამოქალაქო უფლებებიც ჩამორთმეული აქვთ,
რადგანჩვენსსაზოგადოებაშიარარიანაღქმული,როგორცპოლ-
ტიკურისუბიექტები,რომაღარაფერივთქვათმათი,როგორცპო-
ლიტიკური აგენტების,2 როლზე“ (გვ.219). ბუკინგემი მიანიშნებს,

2პოლიტიკურაგენტებშიმეცნიერიგულისხმობსპოლიტიკურიიდეოლოგიისმატა-
რებელადამიანს.
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რომმასწავლებლებს,ისევე,როგორცჟურნალისტებს,სჭირდებათ
პოლიტიკის რელევანტურობის ჩამოყალიბების გზების პოვნა და
პერსონალური„მიკროპოლიტიკის“დაკავშირებასაჯაროსფეროს
„მაკროპოლიტიკასთან“ (გვ. 221). გზა,რომელსაც ბუკინგემი ავი-
თარებს, მოითხოვს ისეთი ტიპის მედიაგანათლებას, რომელიც
სტიმულსმისცემს„ახალგაზრდების,როგორცკულტურისშემქმნე-
ლების,კრიტიკულმონაწილეობას.“ (გვ.222). მედიისშექმნაახალ-
გაზრდებისთვისმნიშვნელოვანია,რადგან,როგორცნიკ კაულდ-
რისი მიიჩნევს, ეს იმაზე მეტს ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ახალი
ამბავიდადოკუმენტურიფილმია.კაულდრისიწერს:„სხვებთანგა-
ზიარებულამბავში მონაწილეობის შესაძლებლობა უმნიშვნელო-
ვანესია კუთვნილების შეგრძნებისთვისდა, მაშასადამე, მოქალა-
ქეობისთვის, იდენტურობისთვის“ (2000, გვ.194). ინფორმაციულ
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (ICT) ახალგაზრდების საზო-
გადოებრივცხოვრებაშიკრიტიკულიმონაწილეობისუზარმაზარი
პოტენციალიაქვს.თუმცა,ახალიტექნოლოგიებიარწარმოადგენს
დიდპანაცეას, მაგრამზოგიერთი-მეცნიერშერიტურკლისმსგავ-
სად-სწორედამგვარადფიქრობს(SherryTurkle, 1997). ახალგაზ-
რდებთანკლასგარეშემუშაობისშემდეგ,როცასტუდენტებმასაკუ-
თარისათემოგაზეთიწარმოადგინეს,ელენსეიტერმა(EllenSeiter)
აღმოაჩინა,რომინტერნეტიგარკვეულსაკითხებზეცნობიერების
ამაღლებისთვისუფროხელშემშლელიინსტრუმენტიიყო,ვიდრე
-სასარგებლო.სეიტერიამმოვლენასასეხსნის:ბავშვებიტექნო-
ლოგიას სწავლობენ იმის შემდეგ, რაც „ის მთლიანად დაიპყრო
გასართობმაინდუსტრიამ“(2004,გვ.103).ისწერს:„ვებგვერდების
მასობრივი კომერციალიზაციადა მათი მიზანმიმართული შეტევა
დაწყებითიკლასისბავშვებზეართულებსინტერნეტისინტელექტუ-
ალურგამოყენებასსასკოლოგარემოში“(გვ.105).იგივეპრობლე-
მაარსებობსოჯახშიც.

მედიისუმეტესობა შესანიშნავადირგებსგასართობიინდუსტ-
რიისადაინფორმაციისწყაროსჰეგემონისროლს.ესჰეგემონო-
ბა,როგორცწესი,აფერხებსძალაუფლებისუთანასწორობისადა
მედიასთან ჩვენი ურთიერთობის კრიტიკულ ანალიზს. ქოლდრი
მიიჩნევს, რომ „ჩვენი ყოველდღიური სოციალური ცხოვრება მე-
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დიით ისეა გარემოცული (სიამოვნების ჩათვლით, რომელსაც ის
წარმოშობს),რომნაწილობრივამისგამოციმატებსსოციალური
უთანასწორობისდონე. იგულისხმებაუთანასწორობაიმათშორის,
ვისაცუფრომეტიანნაკლებიწვდომააქვსმედიისსიმბოლურძა-
ლაუფლებასთან“(გვ.21).

თუ ვინმეს მიაჩნია, რომ მედიაინდუსტრიას აქვს იმის შესაძ-
ლებლობა, რომ ახალგაზრდობა პოლიტიზებული გახადოს, მა-
შინსაბავშვომედიაშეიძლებაბავშვებისმომავალისამოქალაქო
მონაწილეობისსაწინდრადჩაითვალოს.ბავშვთაუმეტესობისმე-
დიასთან ურთიერთობა არც პოლიტიკურია და იშვიათადაა კრი-
ტიკული. მედიამ ბავშვში მაინც შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილე-
ბა, რასაც პაულოფრეიერი უწოდებს გარდაქმნას ზემოქმედების
ობიექტიდან მისსავე სუბიექტად, რომელსაც თავად შეუძლია ზე-
მოქმედება(PauloFreire,1970).რადგანსტუდენტებითავადქმნიან
საკუთარმედიაპროდუქტებს,მათშეუძლიათ,ძირიგამოუთხარონ
ზრდასრულთასაავტოროძალაუფლებასდაწარმოადგინონსაკუ-
თარითავი,როგორცახალიმედიაგზავნილებისსაკუთარიპერს-
პექტივებიდანშემქმნელებმა.

ამ კონცეფციის მიხედვით, კრიტიკული მედიაწიგნიერება და-
კავშირებულიარადიკალურიდემოკრატიისპროექტთანდაეხება
განვითარებადუნარებს,რაცდემოკრატიზაციასდა სამოქალაქო
მონაწილეობასგააუმჯობესებს.საჭიროაკომპლექსურიმიდგომა,
რაც ბავშვს კრიტიკულ უნარებს განუვითარებს და ასწავლის მე-
დიის-როგორცსოციალურიკომუნიკაციისადაცვლილებებისინ-
სტრუმენტის-გამოყენებას.საკომუნიკაციოტექნოლოგიებიუფრო
და უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ახალგაზრდებისთვის, რიგითი
მოქალაქეებისთვის. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც
განათლების, დემოკრატიული თვითგამოხატვის და სოციალური
პროგრესის ხელშემწყობი საშუალება. ტექნოლოგიებს შეუძლია
დახმარებამონაწილეობითიდემოკრატიისგანვითარებაში,ასევე,
შეუძლია,ტრანსფორმირდესპოლიტიკისმედიასათვალედდაიმი-
ჯებისბრძოლისასპარეზად.ტექნოლოგიებმაშეიძლებაადამიანი
გულშემატკივრიდანპასიურმომხმარებლადაქციოს,ანპირიქით,
დაეხმაროსმასდემოკრატიულდებატებშიმონაწილეობისკუთხით
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(kellner,1995).
რასაკვირველია, კრიტიკული მედიაწიგნიერების სწავლება

მონაწილეობითი უნდა იყოს. სატელევიზიო შოუების და ფილმე-
ბის ერთად ყურებამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს დისკუსიებს მას-
წავლებლებისადამოსწავლეების(ანმშობლებისადაშვილების)
მონაწილეობით. ამგვარი დისკუსიების შედეგად გამოიკვეთება
სტუდენტებისშეხედულებები,მედიაპროდუქტისსხვადასხვაგვარი
ინტერპრეტაცია, შეიძლება საჭირო გახდეს ჰერმენევტიკისა3 და
კრიტიკისმთავარიპრინციპებისსწავლება.მოსწავლეებიხშირად,
თავიანთმასწავლებლებთანშედარებით,უფროგათვითცნობიერე-
ბულიარიანმედიისსაკითხებში. ხშირადისინი კითხულობენდა
უყურებენუფრომეტმედიაპროდუქტს,ვიდრემასწავლებლები.ასე
რომ, მოსწავლეებს შეუძლიათ, წვლილი შეიტანონ საგანმანათ-
ლებლოპროცესშისაკუთარიიდეების,აღქმებისდაგამჭრიახობის
გაზიარებით.

კრიტიკულიდისკუსიების,დებატებისადა ანალიზის პარალე-
ლურად, მასწავლებლებმა გეზი უნდა მისცენ მოსწავლეებს ცნო-
ბებისადაამბებისშეგროვებისპროცესში.მოსწავლეებმამასწავ-
ლებლისდახმარებითუნდაშეძლონიმმედიაპროდუქტებისკრი-
ტიკულიკვლევა,რომლებიცგავლენასახდენსსაზოგადოებაზედა
პირადადმათზე.

 მედიაკულტურა ხშირად წარმოადგენს მოსწავლეების იდენ-
ტობისნაწილს,ყველაზეძლიერკულტურულგამოცდილებას.მას-
წავლებლებიფრთხილადუნდაიყვნენ

იმარტეფაქტებისადააღქმებისგაკრიტიკებისას,
რითიცმოსწავლეები
არიან გატაცებულნი; ამასთანავე, უნდა განვითარდეს განს-

ხვავებულისადმი კრიტიკული დამოკიდებულების პატივისცემა
(Luke,1997).

განვითარებადი კრიტიკული მედიაწიგნიერების მთავარი
გამოწვევაისაა,რომისარარისპედაგოგიკა,ამსიტყვისტრადი-

3ჰერმენევტიკა(ბერძ.–განმარტება,თარგმნა,გამოთქმა)-ერთ-ერთიუძველესი,
ტრადიციულიდაუნივერსალურითეორიატექსტისინტერპრეტაციისადაგაგების
შესახებ(რედაქტორისშენიშვნა).



210 ნაწილი I  -  შესავალი

ციულიგაგებით,მასარაქვსმკაცრადგანსაზღვრულიპრინციპე-
ბი,ვრცელიტექსტები,კარგადგამოცდილისასწავლომეთოდები.
ისდემოკრატიულიპედაგოგიკისნაწილიადადაფუძნებულიამას-
წავლებლისადამოსწავლისთანამშრომლობაზე,მათერთობლივ
საქმიანობებზე.მასწავლებლებმადამოსწავლეებმაერთობლივად
უნდაგამოააშკარაონმითები,დაუპირისპირდნენჰეგემონიას,გამო-
იკვლიონდაშექმნანსაკუთარიალტერნატიულიმედია.ამერიკაში
კრიტიკულიმედიაპედაგოგიკაჩამოყალიბებისადრეულსტადიაშია;
ისახლაიწყებსშედეგებისწარმოჩენას, უფროღიადაექსპერიმენ-
ტულია,ვიდრე„ბეჭდვაზეორიენტირებულიპედაგოგიკა“.

კრიტიკული მედიაწიგნიერების სწავლება ისეთ მიდგომას
მოითხოვს,რომელიცარცუკიდურესადკრიტიკულიადაარცმო-
საზრების ბრმად მიმღები. შეიძლება მოსწავლეებს ვასწავლოთ,
როგორ უზრუნველყოფს მედიაკულტურა მნიშვნელოვან მტკიცე-
ბულებებს, როგორ განჭვრეტს სოციალურ სამყაროს, არსებულ
ხედვებსგენდერის,რასის,კლასისთუკომპლექსურიესთეტიკური
სტრუქტურებისდაგამოცდილებისშესახებ.მასაქვსუპირატესობა,
რომ შეუძლია, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს განათლება-
ში.გარდაამისა,მედიაკულტურასასევეშეუძლიაწინწამოსწიოს
სექსიზმი, რასიზმი, ეთნოცენტრიზმი, ჰომოფობია, მიუღებელი ან
საეჭვოღირებულებისმქონეღირებულებებიდამოახდინოსსაზო-
გადოებისდეზინფორმაცია.მედიაკულტურისკომპლექსურობადა
მედიაგანათლების სხვადასხვა შესაძლებლობა მედიის საგანმა-
ნათლებლოსპეციალისტებისგანმოითხოვსმედიისადმიდიალექ-
ტიკურიმიდგომისხელშეწყობას.

კრიტიკულიმედიაწიგნიერებისმთავარი

მედიაგანათლებასსაფუძვლადმრავალიდისციპლინაუდევს.
კრიტიკული მედიაწიგნიერება, ძირითადად, მულტიდისციპლინუ-
რიკულტურულიკვლევებიდანიღებსსათავეს.ესმიდგომასაუკუ-
ნისწინწარმოიშვაევროპაშიდაგანვითარდა.XX საუკუნის30-იანი 
წლებიდან 60-იან წლებამდეფრანკფურტის სოციალურიკვლევის
ინსტიტუტის მკვლევრებმა გამოიყენეს კრიტიკული სოციალუ-
რი თეორია, რათა გაეანალიზებინათ პოპულარული კულტურის
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წარმოშობადასაკომუნიკაციოტექნოლოგიისახალიხერხები.ეს
ყველაფერიუკავშირდებოდაიდეოლოგიასადა სოციალურკონ-
ტროლს.1960-იანწლებშიბირმინჰემისუნივერსიტეტისთანამედ-
როვე კულტურული კვლევების ცენტრის მკვლევარებმა ადრინ-
დელიდეოლოგიასახალიგამოცდილებაშემატეს.კერძოდ,მათი
აზრით, მედია მნიშვნელობის მიმნიჭებელია და არა უბრალოდ
გარე რეალობის სარკე. განვითარდა მულტიკულტურალიზმის,
სემიოტიკის,ფემინიზმის, პოსტმოდერნიზმის ცნებები. ასევე, გან-
ვითარდაპოლიტიკურიეკონომიკისდიალექტიკურიგაგება,ტექ-
სტისანალიზისადააუდიტორიისთეორია,რომლისმიხედვითაც,
მედიადაპოპულარულიკულტურაშესაძლებელიაგაანალიზდეს,
როგორცდინამიკურიდისკურსი.მედიაწარმოშობსარამხოლოდ
დომინანტურიდეოლოგიებს,არამედჰეგემონიისსაწინააღმდეგო
ალტერნატივებს(Keller,1995).

1980-იან წლებშიდაიწყოკულტურულიმეცნიერებებისკვლევა,
რათა შესაძლებელი გამხდარიყო მისი შეტანა განათლების სექ-
ტორში.ლენმასტერმანისპუბლიკაციის„Teaching the Media“ (Len 
Masterman, 1985/2001) მეშვეობით, მსოფლიოს ბევრმა განმანათ-
ლებელმა მედიაგანათლება განიხილა არა როგორც განსაკუთ-
რებულიცოდნისანუნარებისდასტა, არამედ,ისჩამოაყალიბეს,
როგორც გაგების ერთგვარი კონცეფცია (Buckingam, 2003). დღეს 
ბევრიორგანიზაცია ქმნის მედიაწიგნიერების კონცეფციებს. კონ-
ცეფციები ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა, თითოეულ მათ-
განსხუთიმთავარიელემენტიაერთიანებს:

1. მედიის და კომუნიკაციის ერთობლიობა, როგორც სოცი-
ალურიპროცესი.ესერთიანობაეწინააღმდეგებატექსტე-
ბის,როგორცინფორმაციისიზოლირებული,ბუნებრივითუ
გამჭვირვალეგადამტანის,აღქმას.

2. ტექსტურიანალიზისპროცესი,რაცნიშნავსენის,ჟანრის,
ესთეტიკისკვლევას.

3. აუდიტორიისროლისკვლევა.
4. გამოხატვის პროცესის შესწავლა იდეოლოგიის, ძალაუფ-

ლებისადასიამოვნებისგამოაშკარავებისმიზნით.
5. მედიაგანათლების -როგორც კორპორაციული, მოგებაზე
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ორიენტირებულიბიზნესის-შესწავლა.
მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოსონტარიოში (კანადა)

საშუალოსკოლისინგლისურიენისმასწავლებლებისჯგუფმამედი-
აწიგნიერებისრვა მთავარიკონცეფციაშექმნა. მათლიტერატურუ-
ლიანალიზისგამოცდილება კულტურულკვლევებსდაუკავშირეს,
რათამედიატექსტებისდეკონსტრუქცია/დაშლამოეხდინათ.მასწავ-
ლებლების შრომაზედაყრდნობით,ონტარიოს განათლების სამი-
ნისტრომმედიაწიგნიერებისრვაძირითადიპრინციპიგამოაქვეყნა:

1. ყველამედიაარისაზრებისკონსტრუქცია.
2. მედიააგებს(კონსტრუირებასუკეთებს)რეალობას.
3. მკითხველი/აუდიტორიამედიასუთანხმებსსაკითხისმნიშ-

ვნელობას.
4. მედიასაქვსკომერციულიგავლენა.
5. მედია შეიცავს იდეოლოგიურ და ღირებულებით გზავნი-

ლებს.
6. მედიასაქვსსოციალურიდაპოლიტიკურიგავლენა.
7. მედიაში ფორმა და შინაარსი ერთმანეთთან მჭიდროდაა

დაკავშირებული.
8. თითოეულმედიასაქვსუნიკალურიესთეტიკურიფორმა.
ამ დროს, ბრიტანეთის ფილმის ინსტიტუტის (British Film 

Institute) სტუდენტებისთვის შეიმუშავა ექვსი საკვანძო კითხვა,
რომლებსაცისინიმედიატექსტისანალიზისასიყენებენ:

ვინვისთანამყარებსკომუნიკაციას? სააგენტო

რატიპისტექსტიაეს? კატეგორიები

როგორარისშექმნილი? ტექნოლოგიები

როგორვიგებთმისმნიშვნელობას? ენები

ვინარისინფორმაციისმიმღებიდაროგორესმითის? აუდიტორია

როგორწარმოადგენსსაკითხს? გამოხატვა

საერთაშორისოდონეზებევრირამხდებოდამედიაგანათლე-
ბისსფეროში,თუმცა,მსოფლიოსწამყვანიმედიამწარმოებელი-
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ამერიკადიდადარიყოდაინტერესებულიამსფეროსგანვითარე-
ბით.ამიტომმედიაწიგნიერებისცენტრმა(CenterforMediaLiteracy) 
საკუთართავზე აიღო მედიაგანათლების იმფუნდამენტური კონ-
ცეფციებისდანერგვა,რომლებიც სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე
სხვაქვეყნებისგანმანათლებლებმადააკადემიკოსებმაგანავითა-
რეს.ჯგუფიმუშაობდაშემდეგსაკითხებზე:კულტურულიმეცნიერე-
ბები, მედიისთეორიები,ლიტერატურულიანალიზიდა კრიტიკუ-
ლიპედაგოგიკა.მათჩამოაყალიბესხუთიმთავარიკონცეფციადა
შესატყვისიკითხვებიმოზარდებისადაბავშვებისთვის.ამჩარჩოს
მიზანიამედიაწიგნიერებისსწავლებისგამარტივებადაწყებითიდა
საბაზოსაფეხურისმასწავლებლებისთვის.მედიაწიგნიერებისცენ-
ტრის (CML)კვლევისგზამკვლევიარისჩარჩო,რომელიცშეიქმ-
ნა პროექტისSMARTArtფარგლებში. გზამკვლევი ხუთი მთავარი
კითხვითიწყება.

მედიაწიგნიერებისცენტრის(CML)ჩარჩოსპრაგმატულითვალ-
საზრისით სიმარტივის შენარჩუნების პარალელურად, დუგლას
კელნერისა და სხვების დახმარებით, ვაძლიერებდი მის კრიტი-
კულკომპონენტს,შევქმენიმედიაწიგნიერებისმოდიფიცირებული
ვარიანტიდამასწავლებლებსშევთავაზეკრიტიკულიმედიაწიგნი-
ერების სწავლების რჩევები, კონცეპტუალური გაგების სახეშეცვ-
ლილიჩამონათვალიდამინიშნებები.

მედიაგანათლების სხვადასხვა მიდგომის გააზრება მნიშვ-
ნელოვანია, რადგან სწავლების დროს სხვადასხვა სტრატეგიის
გამოყენებაა საჭირო მიზნის მისაღწევად, ასევე, აუცილებელია
გარკვეული შეზღუდვების აღიარება. მედიაწიგნიერების სწავლე-
ბისუნარინიშნავს,შეგეძლოსმედიაწიგნიერებისძირითადიკონ-
ცეფიების გაგება. გთავაზობთ პროექტის SMARTArt ფარგლებში
შემუშავებულხუთძირითადპრინციპს, რომლებსაცზურგსკონკრე-
ტულითეორიაუმაგრებს.

მთავარიპრინციპი: N1: არატრანსპარენტულობა

ყველამედიაგზავნილი„კონსტრუირებულია“.

პირველი მთავარი პრინციპი არის მედიაწიგნიერების საფუძ-
ველი,რომელიცგანიხილავსმედიისპრობლემურიდაბუნდოვა-
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ნიგზავნილებისძალაუფლება. გზავნილებსთავადისადამიანები
ქმნიან, რომლებიც წყვეტენ, თუ რის შესახებ აპირებენ საუბარს.
ყველა გზავნილი გარკვეულწილად სუბიექტური და მიკერძოებუ-
ლია,ასევეგზავნილიგანიცდისიმსოციალურიკონტექსტისზეგავ-
ლენას, რომელშიცმასშიაღწერილიპროცესიმიმდინარეობს.სუ-
ბიექტურობასთანსდევსტექსტისმრავალგვარიინტერპრეტაცია;
ტექსტის დეკოდირება სხვადასხვა აუდიტორიის მიერ სხვადასხ-
ვაკონტექსტშიხდება.მაშასადამე,მედიაარარისინფორმაციის
ნეიტრალურიგამავრცელებელი,რადგანმედიაპროდუქტისშექმ-
ნისადაინტერპრეტაციისპროცესი„მიკერძოებულია“დართულია
ამპროცესისდაცვასოციალურიზეგავლენისგან.

სემიოტიკა4, რომელიც ნიშანთა მეცნიერებაა, შეისწავლის,თუ
როგორწარმოიქნებასოციალურიურთიერთობებინიშანთასისტე-
მაში.სემიოტიკასმედიაწიგნიერებაშიდიდიროლიაქვს.როლანდ
ბარტესისემიოტიკისროლსასეხსნის:სემიოტიკისმიზანია,კითხ-
ვადასვასგზავნილისბუნებრივშინაარსთანდაკავშირებით- „რა
არისის,რაციგულისხმება“(RolandBarthes,1998,გვ.8).მასტერ-
მანი ამტკიცებს,რომ მედიაგანათლება არისთავისებური „გაუმჭ-
ვირვალობა“.მედიაარარისრეალობისამსახველიგამჭვირვალე
სარკმელი, სამყაროს უბრალოანარეკლი. მედია იქმნებადა ყა-
ლიბდება. მედიის კარკასი მოიცავს რეალობის ასახვის მრავალ
გადაწყვეტილებას, კერძოდ, რა შეიტანონ, ან რა გამორიცხონ
რეალობისასახვისდროს.მასტერმანიმედიისგაუმჭვირვალობას
სიტყვებისთამაშითხსნის:„მედიარეალობასკიარწარმოადგენს,
არამედ ახდენს მისრეპრეზენტაციას“ (Masterman, 1994, გვ. 33).
გიროქსი წერს, რომ „უნდა მოხდეს „ბუნებრიობის“ დემისტიფი-
კაცია და გამოაშკარავება. მედიაპროდუქტი უნდა წარმოჩნდეს,
როგორც „ისტორიის“პროდუქტითავისიშინაარსითაცდა,ასევე,
არარეალიზებულიანდამახინჯებულიგზავნილებით“(Giroux1997,
გვ.79-80).მთავარიამედიის„არჩევანის“გამოაშკარავება,იმარ-

4 სემიოტიკა (ბერძ. sēmeiotikon< sēmeion– ნიშანი), ს ე მ იოლოგ ი ა,დის-
ციპლინა,რომელიციკვლევსნიშანთასისტემებისფუნქციონირებისზოგადკანონ-
ზომიერებას.მისიშესწავლისობიექტიაყოველნაირიტიპისნიშნები -დაწყებული
სიგნალიზაციის უმარტივესი სისტემებიდან ბუნებრივი ენებისა და მეცნიერულად
ფორმალიზებულიენებისჩათვლით(რედაქტორისშენიშვნა).
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ჩევანისა, რომელიცმასშექმნისპროცესშიჰქონდა.მედიისკრიტი-
კული კვლევისთვის ეს გამოაშკარავება მნიშვნელოვანი ათვლის
წერტილია,რადგანარღვევსმითს,რომმედიანეიტრალურიინ-
ფორმაციისკონვეიერია.

თითოეულ მთავარ კონცეფციას აქვს ე.წ. „მთავარი კითხვა“.
ამ კითხვის საშუალებით მასწავლებელს აბსტრაქტული იდეების
წარდგენისსაშუალებააქვს.მთავარიკითხვისგამოყენებაამკონ-
ცეფციასთან ერთად (“ვინ შექმნა გზავნილი?“) სტიმულს აძლევს
სტუდენტებს,ეჭვითშეხედონ,კითხვისნიშანიდაუსვანნებისმიერ
ავტორიტეტს. ყველა გზავნილი შექმნილია ვიღაცის ან ბევრი
ადამიანის მიერ. გაუმჭვირვალობის პრინციპს ახსნა სჭირდება.
ძალიან ხშირად მედიის პროდუქცია ორიენტირებულია შედეგ-
ზე,ოღონდ,შედეგიკრიტიკულანალიზზეუარია.ლეოპოლიტის
დაწყებით სკოლაში (Leo Politi Elementary School) მოსწავლეებს
სთხოვეს, შეექმნათ მედიაპროდუქტები შესასწავლ თემატურ ერ-
თეულებზე.მკვლევრებსსურდათ,რეალობისმედიაკონსტრუირე-
ბისპროცესიგაეანალიზებინათ.ბავშვმამედიაპროდუქტისშექმნა
იმიტომუნდაისწავლოს,რომშეძლოსმედიისანალიზი-ამმიდ-
გომასავსტრალიელიმედიაგანმანათლებელიკარმენლუკიგვთა-
ვაზობს.ლუკისთვისმისაღებიაამმიდგომით3წლისბავშვებთან
მუშაობა.ლუკის მიხედვით, ბავშვების მიერფილმების შინ გადა-
ღებამ„შეიძლებამათმიერტელევიზიისგაგებაგააუმჯობესოს“.ეს
ტელევიზიისდემისტიფიკაციისკენმიმართულიპირველინაბიჯია.
ამგზითბავშვებინახავენდაგააცნობიერებენ ,ადამიანებისმიერ
ტექნოლოგიების გამოყენებით სატელევიზიორეალობის შექმნის
პროცესს“(CarmenLuke1990,გვ.93).

SMARTArt-ის ზოგიერთმა მასწავლებელმა ბავშვებს სთხოვა,
ერთმანეთისთვის გადაეღოთ სურათები სხვადასხვა რაკურსით.
მოსწავლეებმაკლასშიყველაზემაღალმოსწავლესფოტომაღალი
რაკურსითგადაუღეს,ყველაზედაბალს-დაბალირაკურსით.მოს-
წავლეებმასაკუთარითვალითიხილესკამერისმანიპულაცია,რაც
გამოიხატაადამიანისპორტრეტისსხვადასხვანაირადგამოსახვით.
მოსწავლეებმა მანიპულაცია შეისწავლეს ფოტოების გადაღების
პროცესში განათებისა და კომპოზიციის ცვლილების ფონზე (იხ.
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Share,2005,lessonplans2Aand2B).გააზრება(რეფლექსია)დაანა-
ლიზიპედაგოგიურიმიდგომისმნიშვნელოვანიკომპონენტებია.მათ
გარეშეშეუძლებელიატექსტისკრიტიკულიგაგება.შემოქმედებითი
მედიაპროდუქტებისშექმნისაქტივობებისდროს,SMARTArt-ისმას-
წავლებლებმამოსწავლეებსდაავალეს, მოემზადებინათკითხვები
იმავეტექნოლოგიებითადამიდგომებითშექმნილიმედიაპროდუქ-
ტებისშესახებ,მათიშეფასებისმიზნით.გაზეთებში,ჟურნალებსადა
სატელევიზიო პროგრამებში გაშუქებული ინფორმაციის შედარება
ამსხვრევსმედიისგამჭვირვალობისმითსდამოსწავლეებსმედიაგ-
ზავნილებისეფექტურიდეკონსტრუირებისთვისამზადებს.

მთავარიპრინციპი N2: კოდებიდაკონვენციები

მედიაგზავნილები კონსტრუირებულია და საკუთარი წესების
მიხედვითიყენებსშემოქმედებითენას.

მეორემთავარიპრინციპიც, ასევე,სემიოტიკასეყრდნობა;კერ-
ძოდ, ნიშნებისა და სიმბოლოების ანალიზს გულისხმობს. მედი-
აწიგნიერებისპრაქტიკოსისპეციალისტებინიშნებისორმაგმნიშვ-
ნელობასგამოყოფენ:დენოტაცია(დაკავშირებულიაშინაარსთან)
დაკონოტაცია(სუბიექტურიადაეფუძნებაიდეოლოგიურდაკულ-
ტურულკოდებს)(hall,1980).როდესაცდენოტაციადაკონოტაცია
ერთიანი(მსგავსი)ხდება,მედიაგზავნილისისტორიულიდასოცი-
ალურისაფუძველიიკარგება(Fiske,1990,გვ.87).მაშასადამე,მე-
ორეკონცეფციისმიზანია,მოსწავლეებსდაეხმაროს,შეძლონდე-
ნოტაციისადაკონოტაციისერთმანეთისგანგანსხვავება.შეიძლე-
ბატერმინებისგამარტივებაც:ერთმანეთისგანგამიჯნულია,ერთი
მხრივ,რასაცვხედავთდარაცგვესმის,და,მეორემხრივ,რასაც
ვფიქრობთ, ან ვგრძნობთ. მედიაპროდუქტების შექმნა იდეების
კვლევის, სხვადასხვა კოდისა და კონვენციის ფუნქციონირების
შესწავლის ძლიერი ინსტრუმენტია. SMARTArt-ის მოსწავლეებმა,
მედიაწიგნიერების სხვადასხვა საგანთან ინტეგრირების მიზნით,
ვიზუალურიდასაშემსრულებლოხელოვნებაგამოიყენეს.ამგზით
მათშეისწავლესისენები,რომლებიცდამახასიათებელიახელოვ-
ნებისთითოეული სახეობისთვის. ვიზუალური ხელოვნების გამო-
ყენებითმოსწავლეებმა შექმნეს პლაკატები. მათმიერმოფიქრე-
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ბულიდიზაინიასახავდამათდამოკიდებულებებსველურიბუნების
კვლევებისმიმართ.მესამეკლასელმადაწერაპატარამოთხრობა
მულტფილმისგმირისფანტასტიკურდარეალურცხოვრებასშო-
რის არსებული განსხვავების შესახებ. შემდეგ კლასმა ეს ამბავი
თეატრალურადწარმოადგინა.მოსწავლეებმა,კომუნიკაციისდამ-
ყარებისადაგრძნობებისგამოხატვისმიზნით,წარმოდგენაშიცეკ-
ვისელემენტებიჩართეს.მუსიკისგაკვეთილებზემათშეარჩიესსუ-
რათებისჩვენებისასსაჭირომუსიკა,გამოიკვლიესმისიემოციური
გავლენა(იხ.Share,2005,lessonplan2D).კლასებმარამდენჯერმე
უყურესვიდეოს,რომელშიცშიმპანზეებიხეებზექანაობენ.ყოველი
ჩვენებისას სურათებს სხვადასხვა მუსიკა ერთვოდა და მოსწავ-
ლეებმასაკუთართავზეგამოცადესმუსიკითმიღწეულისხვადასხ-
ვაეფექტი.მათესგამოცდილებაგამოიყენეს,როდესაცმათმიერ
დახატულიანიმაციისთვისსაუნდტრეკსარჩევდნენ.

პირველიკონცეფციისმიზანსწარმოადგენსიმისცოდნა,რომ
ყველამედია კონსტრუირებულია; ხოლომეორეკონცეფცია იკვ-
ლევს,თუროგორხდებაგზავნილისკონსტრუირება.მედიაწიგნი-
ერების სწავლა-სწავლებაში მრავალი მიდგომა არსებობს, არის
ბევრიგადაფარვა.კომუნიკაციახომკომპლექსურიპროცესიადა
მისიდაყოფაერთმანეთისგანგამიჯნულსფეროებადვერხერხდე-
ბა.ფოტოგრაფიისსავარჯიშოებიპირველიკონცეფციიდან,მეორე
კონცეფციაში აღწერილი ხელოვნების გაკვეთილები და ქვემოთ
ჩამოთვლილიმიდგომებიმედიაწიგნიერებისსწავლებისბევრშე-
საძლებლობასგვთავაზობს.

მთავარიპრინციპი N3: აუდიტორია

სხვადასხვა ადამიანი ერთსა და იმავე მედიაგზავნილს სხვა-
დასხვანაირადაღიქვამს.

მესამე მთავარი პრინციპი ბირმინჰემის უნივერსიტეტის თანა-
მედროვე კულტურული კვლევების ცენტრში შექმნილი ნაშრომი-
დანარის(Centre forContemporaryCulturalStudiesat theUniversity
ofBirmingham inEngland).აქტიურიაუდიტორიისცნებამეჭვისქვეშ
დააყენათეორიები,რომელთამიხედვით,მედიაპროდუქტებისმომ-
ხმარებელიამპროდუქტისპასიურიმიმღებიადახშირად-მსხვერ-
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პლიც.მესამეკონცეფციაზედაყრდნობითაიენენგიასეხსნისწიგნი-
ერებისშინაარსს:„ტექსტისშინაარსითავისთავადარგანსაზღვრავს
მისმნიშვნელობას.ტექსტისმნიშვნელობადამოკიდებულიაინტერ-
დისკურსულ კონტექსტზე, რაც არის ტექსტის ინტერპრეტაციის სა-
ფუძველი“ (IenAng2002,გვ.180).მოსაზრება,რომაუდიტორიაარც
უძლურია და არც ყოვლისშემძლე, მედიაპროდუქტების შემეცნების
დროსაძლიერებსაუდიტორიისმედიაპოტენციალს.„როდესაცაუდი-
ტორიაარარისპასიური,ისკრიტიკულადაფასებსმედიას,თუმცა,
არსებობს„მიღებული“გზავნილები, როცააუდიტორიავერასრულებს
მედიატორისროლს“,-წერსბელჰუქსი(1996,გვ.3).აუცილებელია
აუდიტორიისკრიტიკულიაზროვნებისგაძლიერება,რომადამიანები
დაუპირისპირდნენმედიისძალაუფლებასდააიძულონმედია,შექმ-
ნასგამორჩეულიტექსტები.აუდიტორიისთეორია„მიღების“მომენტს
განიხილავს, როგორც კულტურული ბრძოლის სადავო ტერიტო-
რიას. კრიტიკული აზროვნების უნარებსდაუფლებულაუდიტორიას
საშუალებააქვს,გაერკვესტექსტისმნიშვნელობაშიდაღიადებრძო-
ლოსდომინანტურმსჯელობებს.ერთიდაიმავეგზავნილისსხვადას-
ხვაგვარი ინტერპრეტირება მნიშვნელოვანია მულტიკულტურული
განათლებისთვის,რადგანგანსხვავებებისგაგებაიმაზემეტია,ვიდრე
ტოლერანტობა. პლურალისტული დემოკრატიის პირობებში, მულ-
ტიკულტურული განათლების შედეგად მოქალაქეები მედიაგზავნი-
ლებსგანიხილავენ,როგორცსხვადასხვაგამოცდილების,ისტორი-
ისადაკულტურისბუნებრივშედეგს.მათშიასახულიადომინანტური
მოსაზრებებიდა ისინი სუბორდინაციის პრინციპით არის აგებული.
სხვადასხვახედვისკარგიშესწავლააუცილებელიაგამოხატულების
პოლიტიკისგასაგებად.„ჩვენიცოდნადამრწამსიგავლენასახდენს
ჩვენსხედვაზე“,წერსჯონბერგერი(JohnBerger,1997,გვ.8).

აღნიშნულიკონცეფციაSMARTAar-ისმასწავლებლებმაგამო-
იკვლიეს.მათკლასიჯგუფებადდაყვესდასარეკლამოსააგენტო-
ებისგუნდიშექმნეს.თითოეულიგუნდისმოსწავლეებსუნდაგანე-
ხორციელებინათსარეკლამოკამპანიაკონკრეტულიმიზნობრივი
ჯგუფისთვის,რათაპროდუქციაგაეყიდათ(იხ.Share2005, lesson
plan3D).მეხუთეკლასელებმაამაქტივობისთვისგამოიყენესმცე-
ნარეები ბუნების კაბინეტიდან და სარეკლამო პოსტერები ხუთი
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განსხვავებულიაუდიტორიისთვისშექმნეს.მათისამიზნეაუდიტო-
რია შემდეგი ჯგუფებისგან შედგებოდა: სკოლამდელები ბავშვები
(მოსწავლეებისდა-ძმები),მათივეთანატოლები,ბებიებიდაპაპე-
ბი,მოზარდიგოგონებიდამდიდარითეთრკანიანისაშუალოასა-
კის მამაკაცები. მოსწავლეები მაღალი მოტივაციით მუშაობდნენ.
მათ ძალიან განსხვავებულირეკლამები შექმნეს. როგორც მათი
ავთენტურობა მოწმობს, ადამიანებს მედიაგზავნილებთან დაკავ-
შირებითსხვადასხვაგვარიგამოცდილებააქვთ.

მთავარიპრინციპი N4 : შინაარსიდაგზავნილი

მედიასაქვსძირეულიღირებულებებიდახედვები.
მეოთხეპრინციპიგამოხატვისპოლიტიკასეხება. ამ კონცეფ-

ციისმიზანიამედიისგზავნილებისფორმისადაშინაარსიისკვლე-
ვა,რათაკითხვებიდაისვასგზავნილშიარსებულიდეოლოგიაზე,
მიკერძოებაზე, ღია და დაფარულ კონოტაციებზე. კულტურული
მეცნიერებები, ფემინისტური თეორიები და კრიტიკული პედაგო-
გიკაამმიმართულებითგვთავაზობსმრავალფეროვანკვლევებს,
რათაგამოვლენილიქნასრასის,კლასის,გენდერის,სექსუალო-
ბისდასხვატენდენციებისმიკერძოება.ესპრინციპისტუდენტებს
ეხმარება,კომუნიკაციისსუბიექტურიბუნებაშეიცნონ.

SMARTArt-ის სტუდენტებმა ჩაატარეს გამოკითხვა და რეკ-
ლამის ძირითადი გზავნილები გამოიკვლიეს. შეისწავლეს ვალუ-
ტადარუკები,გამოავლინესმედიისლატენტურიღირებულებები
(იხ. Sare, 2005, lesson plans 1Eდა 3B). მასწავლებელმა მესამე
კლასისმოსწავლეებსდაავალა,შეექმნათსკოლისგაზეთისორი
ვერსია.მოსწავლეებმაფოტოებიგადაუღესსკოლისთანამშრომ-
ლებს. ერთი და იმავე ადამიანის ძალიან განსხვავებული სურა-
თებისშესაქმნელად,თავდაპირველად,მათამადამიანებსჩამო-
ართვესინტერვიუ,რომელშიცგანხილულიიყოსკოლისპოზიტი-
ურიპერსპექტივები;ინტერვიუსშესაბამისისასიამოვნოფოტოები
ახლდა.მეორეპუბლიკაციაკიშეიცავდაიმავეთანამშრომლების
უსიამოვნო ფოტოებსა და იუმორით შეთხზულ სტატიებს. გარდა
იმისა,რომამსაქმიანობამმნიშვნელოვანიცოდნამისცამოსწავ-
ლეებს,ამასთანავე,მათგაიაზრეს,რომღირებულებამედიისთვის
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მნიშვნელოვანია. პროცესში მოსწავლეებმა გააანალიზესრასისა
დაგენდერისროლი.მათდაასკვნეს,რომსაჭიროიყოაქცენტის
მეტადდასმა გენდერულ უთანასწორობაზე, რადგან ეს ფაქტორი
მათნაშრომშიარასახულა.

მთავარიპრინციპი N5: მოტივაციადაპოლიტიკურიეკონომიკა

მედიამოწოდებულიასარგებლისდა/ანძალაუფლებისმოსა-
პოვებლად.

ბოლო პრინციპის მიზანია, მოსწავლეებს დაეხმაროს, რომ
გაარკვიონ,რატომშეიქმნამედიაგზავნილიდასაიდანმოდისის.
ხშირადმოსწავლეებსჰგონიათ,რომმედიისროლიმხოლოდგარ-
თობა და საზოგადოების ინფორმირებაა, რადგან მის ფინანსურ
წყაროებსადაეკონომიკისსტრუქტურაზე,რაცმედიასინარჩუნებს,
მცირეცოდნააქვთ.იქ,სადღაც,ოდესღაც,ყოველქალაქშიბევრი
მედიაორგანიზაცია არსებობდა და ისინი მაყურებლების, მსმენე-
ლებისადა მკითხველებისთვის იბრძოდნენ.რამდენიმე წლის წინ
მათირაოდენობა10-ჯერშემცირდა.ბენბეგდიკიანითავისბოლო
გამოცემაშიThe New Media Monopoly ამტკიცებს,რომარსებობსმხო-
ლოდ5კორპორაცია,რომლებიცამერიკისმედიაბაზარზედომინი-
რებენ(BenBagdikian’s2004).ისწერს:„ხუთიგლობალურიმასშტა-
ბისფირმა,რომლებსაცკარტელის5სახეაქვთ,ფლობსგაზეთების,
ჟურნალების, გამომცემლობების, კინოსტუდიებისა და რადიო-ტე-
ლევიზიისსადგურებისუმეტესობასამერიკაში.ეს5კონგლომერა-
ტიარის:TimeWarner,2003წლისთვისმსოფლიოსყველაზედიდი
მედიაფირმა; Walt Disney Company; Murdoch’s News Corporation,
basedinAustrlia;Viacom; Bertelsmann based in Gerany“(გვ.3).

მასმედიის კონსოლიდაციამ კერძო მესაკუთრის ქოლგის ქვეშ
მოაქციასაჯარორადიოსიხშირისსრულიდიაპაზონი.კონტროლის
მიზანია,განსაზღვროს,ვინ,რატომდაროგორარისწარმოდგენილი
მედიაში. საკუთრების ამგვარი კონცენტრაცია დამოუკიდებელ და
მრავალფეროვან ინფორმაციას უპირისპირდება და ქმნის კულტუ-

5კარტელი -კაპიტალისტურიმონოპოლიისერთ-ერთიმთავარიფორმა,მრეწვე-
ლობისრომელიმედარგისმსხვილმეწარმეთაგაერთიანებამოგებისგადიდებისა
დაბაზარზებატონობისუზრუნველყოფისმიზნით.
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რისა და ცოდნის გლობალური კოლონიზაციის შესაძლებლობას
(McChesney,2004).რობერტმაკჩესნიამტკიცებს,რომმედიაგიგანტე-
ბის კონსოლიდირებული საკუთრება ძალიან არადემოკრატიულია,
ფუნდამენტურადარაკომპეტენტურიდა„უფროდაუფროემსგავსება
კარტელს,ვიდრეკონკურენტუნარიანბაზარს,როგორცესეკონომი-
კისსახელმძღვანელოებშიგვხვდება“(1999,გვ.13).

მედიიისმფლობელისგავლენისშესწავლისმიზნით,შესაძლე-
ბელია, სასწავლო აქტივობებიდაწყებითი სკოლის მოსწავლეებ-
თან განხორციელდეს. ამ დროს მნიშვნელოვანია ყურადღების
გამახვილება მთავარ კითხვაზე: რატომ შეიქმნა ეს გზავნილი?
SMARTArt-ისმოსწავლეებმარეკლამაჯერდაშალესდამერეშექ-
მნეს. მათსხვა ადამიანებიუნდადაერწმუნებინათიმ საკითხების
მართებულობაში,რომლებსაცისინისწავლობდნენენის,ხელოვ-
ნების,მეცნიერებისათუსოციალურიმეცნიერებებისგაკვეთილებ-
ზე. მასწავლებელმა სკოლის მოსწავლეებს დაავალა, რომ ჯერ
რეკლამაგამოეყოთსარედაქციოშინაარსისგანდაშემდეგ-პრო-
დუქტებიგამოეყოთბრენდებისგან(იხ.Share,2005lessonplan2E).
უფროსმა მოსწავლეებმა გააანალიზეს მეთოდები, რომელთა მი-
ზანია დარწმუნებადაყურადღებისმიპყრობა,შექმნესპოსტერები,
რომლებშიცრეკლამისსიცრუესდასცინოდნენ.მიუხედავადიმისა,
რომეს აქტივობებიგანვითარების სხვადასხვადონეს შეესაბამე-
ბა,მოსწავლეებისუმეტესობასბაღიდანჰქონდაგანვითარებული
კოგნიტურიუნარი,გაეგო,რომრეკლამისძირითადმიზანსგაყიდ-
ვაწარმოადგენს.რადგანრეკლამირებამედიისმამოძრავებელი
ძალაა, მნიშვნელოვანია, მოსწავლეებმა კომერციული მედიის
მიღმა ეკონომიკური მოტივაცია დაინახონ. როცა მათ ეცოდინე-
ბათ,თუვინშექმნამედიისარტეფაქტები,უკეთჩასწვდებიანმისი
შექმნისმიზანსდა,თავისმხრივ,უკეთესადმომზადებულიიქნებიან
სისტემურიმიკერძოებისადადამახინჯებებისშესაცნობად.

კრიტიკულიპედაგოგიკადაკრიტიკულითეორია

მედიაწიგნიერებისმთავარიკონცეფციებიყველაზემეტადმა-
შინშეესაბამებაპროგრესულდატრანსფორმაციულგანათლებას,
როცაისინიკრიტიკულიპედაგოგიკისმიდგომებითისწავლება.ეს
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მიდგომები თანხვდება ისეთი პროგრესული განმანათლებლების
იდეებს,როგორებიცარიანჯონდიუიდაპაულოფრეიერი(John 
Dewey and Paulo Freire). კრიტიკულიჩარჩოსგარეშე,მთავარიკონ-
ცეფციები შეიძლება ინსტრუმენტული პროგრესის ხელსაწყოები
გახდეს(Robins&Webster,2001)დადაკარგოსრადიკალურიპო-
ტენციალი (Ferguson, 2000). როცაიდეებიმედიაგანათლებისშესახებ
ამერიკისმასშტაბითიწყებსგავრცელებას,აუცილებელია,კრიტი-
კულიპედაგოგიკამათცენტრალურკომპონენტსწარმოადგენდეს.

ანტონიადარდერმა,მარტაბალტონადომდარუდოლფოტო-
რესმა(AntoniaDarder,MartaBaltonado,andRodolfoTorres)კრიტი-
კულიპედაგოგიკისისტორიისწერისასმადლიერებაგამოხატესჯონ
დიუისმიმართ,„რადგანმასმნიშვნელოვანიგავლენააქვსპროგრე-
სულგანმანათლებლებზე,რომლებიცგანათლებაშიდემოკრატიულ
იდეალებსავითარებენ“(JohnDewey2003,გვ.3).დიუიმდააფასაგა-
რემოსძალადაჩათვალა,„რომგაგებადაგარემოსთანკონტაქტი
აუცილებელიაგანათლებისთვის“.ისწერს:„გარემოშედგებაისეთი
ვითარებებისგან,რომლებიცგანავითარებენანხელსუშლიან,სტი-
მულსაძლევენანაფერხებენცოცხალიარსებისთვისდამახასიათე-
ბელ ქმედებებს“ (1916/1997, გვ.11). გარემოზე მოქმედების გამო,
დიუი ამტკიცებს, რომ ცხოვრება „თვითგანახლებადი პროცესი“
ხდება(გვ.2).დღესამერიკაშიბევრიმოსწავლისგარემოსმთავარ
ნაწილსმედიაწარმოადგენს.კრიტიკულიმედიაწიგნიერებაკიგა-
რემოზეზემოქმედებისპირდაპირგზასგვთავაზობს.

სწავლისესგრძელვადიანიპროცესიეფუძნებაგანვითარების,
როგორცმუდმივიევოლუციის,პოზიტიურკონცეფციას.დიუისმიაჩ-
ნია,რომ„ზრდისსაწყისიკონდიციაარისუმწიფრობა...აღნიშნული
სიტყვისპრეფიქსი„უ“მიანიშნებსპოზიტივზედაარაუბრალოდსი-
ცარიელეზეანნაკლებობაზე“(გვ.41).ბავშვებსდიუიგანიხილავს,
როგორცუმწიფრებსდაამბობს,რომისინიცხოველებისგანგანს-
ხვავდებიანმასშემდეგ,რაცმიეცათზრდის,ცვლილებისდაევო-
ლუციისუნარი.დიუიგანათლებასხედავს,როგორცევოლუციური
პროცესის აუცილებელ ნაწილს, რომელიც საჭიროა სოციალური
განვითარებისთვისდა ადამიანის გადარჩენისთვის.დიუი განათ-
ლებისმიზანსდამხმარესაშუალებადარგანიხილავს;მისიაზრით,
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განათლებამიზნადისახავს,დაეხმაროსკაცობრიობას,რათამან
სოციალურადსამართლიანიდემოკრატიაგანვითაროს.

დიუისთვის განათლება დაკავშირებულია მოქალაქეობასთან
დადემოკრატიასთან;ისარარისსპეციალიზებულისამუშაოტრე-
ნინგი,რომელიცადამიანზემეტადბიზნესსაძლევსსარგებელსდა
სოციალურ უთანასწორობას აძლიერებს. დიუი ამტკიცებს, რომ
„განათლებაშეიძლებაგახდესარსებულიინდუსტრიულისაზოგა-
დოებრივიწყობისმუდმივიუცვლელობისინსტრუმენტიდაარა - 
მისიტრანსფორმაციისსაშუალება“(გვ.316).ესარისდღევანდე-
ლობისმთავარისაზრუნავი,რადგანნეოლიბერალიზმი,სკოლის
ვაუჩერები და საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან ბიზნესპარ-
ტნიორობა საჯარო სფეროს, მათ შორის, განათლების პრივატი-
ზებას უწყობს ხელს.დიუი წერს,რომ „დემოკრატია იმაზე მეტია,
ვიდრემმართველობისფორმა;პირველრიგში,ესარისასოცირე-
ბულითანაცხოვრებისმდგომარეობადაგამოცდილებისგაზიარე-
ბა“ (გვ.87). იგი აქცენტს აკეთებს საჯაროგანათლებაზე, როგორც
ტრანსფორმაციისსაშუალებაზე.

„სასურველიატრანსფორმაციისფორმალურადგანსაზღვრა.ამ
ტიპისტრანსფორმაციისდროსთითოეულიადამიანიისეთისაქმი-
ანობითაადაკავებული, რომელიცსხვებისცხოვრებასაუმჯობესებს;
შესაბამისად,ასეთისაქმიანობაადამიანებსაკავშირებს,აახლოებს
დამათშორისდისტანციურბარიერებსამსხვრევს“(გვ.316).

ტრანსფორმაციული განათლების ეფექტურობისთვის მნიშვნე-
ლოვანიაკრიტიკულიპედაგოგიკა.ემპათიადათანაგრძნობაეხმა-
რება მოსწავლეებს, გაიგონ,როგორ ამყარებს ხალხი ერთმანეთ-
თანკავშირსდომინაციისადასუბორდინაციისსისტემისმეშვეობით.

დემოკრატიისპროგრესულიმიზნებიპრაქტიკულიხდებასწავლე-
ბისადმიდიუის პრაგმატულიმიდგომით,რომელიც გამოცდილებას
ეფუძნება.ისამტკიცებს,რომ„ყოველიგამოცდილებამამოძრავებე-
ლიძალაა.მისიღირებულებაშეიძლებაშეფასდესმხოლოდიმაზე
დაყრდნობით,თუსაითდარაგარემოსკენგვამოძრავებს“(1938/1963,
გვ.38).დიუიპროგრესულგანათლებასხედავს,როგორცდაუსრულე-
ბელსპირალს,სადაცმასწავლებლებიმოსწავლეებსცნობისმოყვა-
რეობასუღვივებენისეთისასწავლოაქტივობებისდახმარებით,რომ-
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ლებიც მოსწავლეებისგან მოითხოვს კვლევას, ექსპერტიმენტების
ჩატარებას. როცა ისინი ახალ გამოცდილებებს უპირისპირდებიან,
მათკვლევისდროსუფრომეტიკითხვაუჩნდებათდაესსპირალის
ახალწრეზეგადასვლასგანაპირობებს.დიუიგვიხსნის:„თუმოცემუ-
ლიგამოცდილებამანამდეუცნობსფეროსთანარმიგვიყვანს,არა-
ვითარიპრობლემაწინარწამოიწევს.პრობლემებიკიაზროვნების
სტიმულია.ახლანდელგამოცდილებაშიგამოვლენილიგარემოებე-
ბიგამოყენებულუნდაიქნას,როგორცპრობლემებისწყარო;ესარის
ისმახასიათებელი,რომელიცგამოცდილებაზედაფუძნებულგანათ-
ლებასტრადიციულიგანათლებისგანგანასხვავებს“(გვ.79).

დიუი ერთმანეთისგან მიჯნავს პროგრესულ და ტრადიციულ
განათლებას. ტრადიციული განათლების მიზანია ფაქტების სო-
ციალურიშესაბამისობისდადგენადაგადაცემა.დემოკრატიული
მიზნების შესაბამისად,დიუიდიდმნიშვნელობას ანიჭებს აქტიურ
სწავლას, ექსპერიმენტის ჩატარებასა და პრობლემის გადაჭრის
საჭიროებას. იგი მიიჩნევს, რომ განათლება მოსწავლეებისთვის
მაშინ იქნება საინტერესო, როცა ისინი შესასწავლ მასალას სა-
კუთარ გამოცდილებასთან დააკავშირებენ. დიუის პრაგმატული
მიდგომაერთმანეთთანაკავშირებსთეორიასადაპრაქტიკას;და
მოსწავლეებისგანაცითხოვს,აზრიმოქმედებასთანდააკავშირონ.
ისწერს:„რიცხვებიარწარმოადგენსკვლევისობიექტებსარაიმი-
ტომ,რომისინიუკვეშედიანსასწავლოდისციპლინაში,რომელ-
საცმათემატიკაჰქვია,არამედიმიტომ,რომისინირაოდენობრი-
ვადახასიათებენსამყაროს,რომელშიცჩვენიქმედებახდება;და
იმიტომ,რომისინიწარმოადგენენფაქტორებს,რომლებზეცჩვენი
მიზნებისმიღწევაადამოკიდებული“(Dewey1916/1997,გვ.134).

დიუიგვთავაზობსუამრავრჩევასგანათლებისშესახებ,რასაც
დღესაც დიდი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს.
მედიაწიგნიერებატრანსფორმაციულირომიყოს, მისი შესწავლა
უნდა მოხდეს კრიტიკული პედაგოგიკის საშუალებით, რომელიც,
პირველ რიგში, დიუის პროგრესულ განათლებას ეფუძნება. ის
წერს: „ცოდნათვისებრივად ჰუმანისტურია. იმიტომ კი არა,რომ
ისადამიანმაშექმნაწარსულში,არამედიმისგამო,რაცმანადა-
მიანისაზროვნებისთვისდამისითავისუფლებისთვისგააკეთა.ნე-
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ბისმიერისაგანი,რომელიცამშედეგსაღწევს,ჰუმანურიადანე-
ბისმიერისაგანი,რომელიცამასვერაღწევს,საგანმანათლებლო
ვერიქნება“(Dewey1916/1997,გვ.230).

მედიაპროდუქტების კრიტიკული ანალიზი მედიაწიგნიერების
პედაგოგიკისშექმნისპოტენციალსიძენს.

კრიტიკული პედაგოგიკის განვითარებაში დიდი წვლილი
მიუძღვის აგრეთვე ბრაზილიელ განმანათლებელს პაულო ფრე-
იერს.დარდერიწერს:„ბევრივინმეფრეიერსკრიტიკულიპედაგო-
გიკისადაპრაქტიკისგანვითარებაშიგავლენიანგანმანათლებელ
ფილოსოფოსადმიიჩნევს“ (Darder at al. 2003, გვ.5). ფრეიერიც და 
დიუიც კრიტიკულად არიან განწყობილი უკვე ჩამოყალიბებული
განათლებისსისტემისმიმართ,მხარსუჭერენპროგრესულსოცი-
ალურცვლილებასდათეორიისდაპრაქტიკისერთიანობისსჯე-
რათ. თუმცა,დიუისლიბერალურირეფორმანაკლებადრადიკა-
ლურია,ვიდრეფრეიერისრევოლუციურიპედაგოგიკა,რომელიც
ჩაგვრისგანგათავისუფლებასეფუძნება.ესორიგანმანათლებელი
ადამიანსუყურებს,როგორცევოლუციისპროცესშიმყოფსდაგა-
ნათლებას, როგორც მნიშვნელოვან ხელსაწყოს, რომელიც ადა-
მიანსეხმარება,უფროადამიანურიდასრულყოფილიგახდეს.იმ
დროს,როცადიუიდუალიზმსუპირისპირდება,ფრეიერისდიალექ-
ტიკური პერსპექტივები თავისუფლებას განსაზღვრავს, როგორც
ჩაგვრასთან დაპირისპირებას. ფრეიერი წერს: „ჰუმანიზაციასთან
შეხებასიმავდროულადმივყავართდეჰუმანიზაციისარაროგორც
ონტოლოგიური6შესაძლებლობის,არამედ,როგორცისტორიული
რეალობისაღიარებასთან“(Freire1970,გვ.27).

ფრეიერის კრიტიკულიპედაგოგიკარადიკალურადპოლიტი-
კურია.მისირევოლუციურიკრიტიკულიცნობიერებამოიცავსაღქ-
მასდა,აგრეთვე,ჩაგვრისწინააღმდეგმოქმედებას.ისგვთავაზობს
პრობლემაზეორიენტირებულპედაგოგიკას,როგორცდეჰუმანიზე-
ბულისაბანკოგანათლებისგანმათავისუფლებელალტერნატივას.
ფრეიერისაბანკოგანათლებასაღწერს,როგორცალტერნატიულ

6ონტოლოგია-ფილოსოფიურიმოძღვრებაყოფიერებისშესახებ(განსხვავებით
გნოსეოლოგიისაგან, რომელიც სწავლობს შემეცნებას); დიალექტიკურ მატერი-
ალიზმში ტერმინი „ონტოლოგიური“ იხმარება მოვლენების დასახასიათებლად
ობიექტურისინამდვილისკანონებისთვალსაზრისით



226 ნაწილი I  -  შესავალი

სისტემას, რომელიც პასიურ სტუდენტებში დებს ინფორმაციის
ფრაგმენტებს, როგორც ფულს - ბანკში. ის ხსნის, რომ საბანკო
განათლებით მიღწეული სწავლება არის ფარული კურიკულუმი,
რომელიც ინდოქტრინაციას უკეთებს და თრგუნავს განათლებას,
რადგან„რაცუფრომეტიდაჩაგრულიშეეგუებაამსიტუაციას,მით
უფროადვილიამათიკონტროლი“(გვ.60).

პრობლემაზეორიენტიებულიალტერნატივა,რომელსაცფრე-
იერიქადაგებს,მოითხოვსსტუდენტებსადამასწავლებლებსშო-
რის დიალოგს, რომელშიც ორივე მხარე ერთმანეთისგან სწავ-
ლობს.ისამტკიცებს:„ადამიანიუნდაიღვწოდესსხვებთანერთად
სოლიდარულიცხოვრებისთვის. ადამიანსარშეუძლია,საკუთარი
თავითდათრგუნოსმოსწავლეები,ანმათთანერთადერთჭერქვეშ
იცხოვროს. სოლიდარობა ჭეშმარიტ ურთიერთობას მოითხოვს“
(გვ.63). ესარისრევოლუციურიმოქმედებასაზოგადოებისტრან-
სფორმაციისპროცესში,რომელიცსაჭიროებსპრაქტიკას,კრიტი-
კულაზროვნებას,ქმედებასთანერთად.ფრეიერიწერს:„დიალექ-
ტიკურიაზროვნებითსამყაროდაქმედებამჭიდროკავშირშიაერ-
თმანეთთან“(გვ.38).

ფრეიერისთვის განმათავისუფლებელი პედაგოგიკა მოიცავს
მოძრაობისპროცესსისტორიულობიექტადყოფნიდანიმსუბიექ-
ტადყოფნამდე,რომელიცსაკუთარ მდგომარეობასკრიტიკულად
აფასებს. დაჩაგრულები ხშირად ვერ ხედავენ საკუთარ ჩაგვრას,
როცამათმჩაგვრელისმითებისსჯერათდათავსიდანაშაულებენ.
ფრეიერიწერს:როგორცკიდაჩაგრულიხდებასუბიექტი, „როცა
ისამსხვრევს„ერთგულების“ბორკილებსდარეალობასობიექტუ-
რადაფასებს,-ისხდებასუბიექტი(მე)დაინტეგრირდებაობიექტ-
თან(რეალობა)კონფრონტაციით.ამეტაპზე,როდესაცსაკუთარი
„მე“-სყალბერთობასამსხვრევს,ისნამდვილიინდივიდიხდება“.

ესპედაგოგიკავერიქნებაავტორიტარული;ისთავისუფლების-
თვის ბრძოლის პროცესში მოითხოვს ჰუმანისტი, რევოლუციური
განმანათლებლის პარტნიორობას.ფრეიერი ხსნის,რომ მასწავ-
ლებლებიდა მოსწავლეები სუბიექტებს წარმოადგენენ არა მხო-
ლოდიმიტომ,რომრეალობასგამოააშკარავებენდა,მაშასადამე,
კრიტიკულადშეისწავლიანმას,არამედისინიამცოდნასთავიდან
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ქმნიან:როგორცკიმასწავლებლებიდამოსწავლეებიამცოდნას
შემეცნებითადაქმედებითაღმოაჩენენ,ისინითავსმისუწყვეტად
ხელახლა შემქმნელებად გრძნობენ. ეს პედაგოგიკა აძლიერებს
მასწავლებელსადა მოსწავლეს და განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანიადღეს,როცამედიატექნოლოგიებიალტერნატიულიმედიის
შექმნისინსტრუმენტიხდება.

ფრეიერის მიხედვით, მედია „ანტიდიალოგური“ მითია და ის
დომინანტურუმცირესობასუმრავლესობისდასაჩაგრადსჭირდება.
უმცირესობასსურსდაჩაგრულებისგაუცხოებადამათიპასიურობის
გაზრდა.ესმიიღწევაჰეგემონურიმითებით,რომლებიცსკოლებში
ისწავლება, მედიაში მეორდება და დომინანტური საზოგადოების
მსოფლმხედველობაში ბუნებრივ მდგომარეობად ყალიბდება.
ფრეიერი წერს, რომ მჩაგვრელი მითები „წარმოდგენილია კარ-
გად ორგანიზებული პროპაგანდით და სლოგანებით, „მასობრივი
კომუნიკაციების“ მედიის საშუალებით“ (გვ.136). მედიის, როგორც
ჰეგემონიისა და ჩაგვრის შემნარჩუნებლის გაგებამ, ფრეიერი იმ
აზრამდემიიყვანა,რომსაჭიროაპრობლემაზეორიენტირებულმა
განათლებამესმითებიმოსწავლეებსწარუდგინოს,როგორცპრობ-
ლემები, რომლებიც უნდა გამოაშკარავდეს დიალოგის გზით. ის
წერს: „მევასწავლიარათავადმედიას,არამედმისიგამოყენების
გზებს“ (გვ.136). კრიტიკულ მედიაწიგნიერებას შეუძლია, მოსწავ-
ლეებსდაეხმაროსმითებისრღვევასადაჰეგემონიასთანდაპირის-
პირებულიმედიისშექმნაში.ასემოსწავლეებიხდებიანსუბიექტები
და განიხილავენ მსოფლიოს. მედიაგამოხატვის დენატურალიზა-
ციითმოსწავლეებსშეუძლიათ,თვალსაჩინოდაღწერონიდეოლო-
გიის მუშაობა.თუმცა, საკმარისი არ არის უბრალოდსექსისტური,
რასისტული,კლასისტურითუჰომოფობიურიგზავნილების, ან მათი
წარმოშობის მიზეზების განსაზღვრა; უნდა მოხდეს მოსწავლეების
წახალისება,რათაგამოიკვლიონ,როგორნარჩუნდებამჩაგვრელი
იდეოლოგიები, შექმნან ალტერნატიული გზავნილები, რომლებიც
იდეოლოგიურსტრუქტურებსამხელსდადაუპირისპირდება.

კრიტიკული მედიაწიგნიერების სწავლება მედიაგანათლების
ყველაზე აპოლიტიკური მიდგომების სწავლებაზე უფრო ძნელია.
კრიტიკული მედიაწიგნიერების მიზანია, განსაზღვროს, როგორ
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ფუნქციონირებსიდეოლოგია,რომელიცკომპლექსურიდაუხილა-
ვია.რობერტფერგიუსონიწერს:„იდეოლოგიაპირდაპირარჩანს,
მაგრამიდეოლოგიისზემოქმედებისგამოცდილებაარსებობსდა
შეიძლება მისი გაგება“ (Robert Ferguson, 1998, გვ.43). იდეოლო-
გიამხედველობაშიარიღებსსოციალურდაისტორიულსაფუძვ-
ლებს.იმას,რასაცვერვხედავთ,იშვიათადვიკვლევთ.მაშასადამე,
პროგრესულმაგანმანათლებლებმაუნდაუხელმძღვანელონმოს-
წავლეებს,დასვანკრიტიკულიკითხვები,რომლებიცმოსწავლეებს
დაეხმარება სტრუქტურების, ისტორიისდა სოციალურიკონტექს-
ტის გამოვლენაში. ეს კონტექსტი ძალიან ხშირად მიჩქმალულია
იდეოლოგიურიწნეხისქვეშ.

ფერგიუსონი ამტკიცებს: „იდეოლოგიასთან ურთიერთობა არ
არისფსიქოლოგიურიანმორალურიხასიათისა. მას აქვსგარკვე-
ული სტრუქტურა, რადგან ადამიანი კონკრეტული გზებით იღებს
ცოდნასდაესცოდნადაცულია“ (Ferguson 1998, გვ.44). მას მიაჩნია,
რომ ადამიანი აზრს შიდა ენციკლოპედიის დახმარებით აყალი-
ბებს,რასაცისდისკურსულრეზერვსუწოდებს.ფერგიუსონიწერს,
„ფასეულობები,მსჯელობებიდააზრები,რომლებსაცყურადღებას
მივაპყრობთ, ყოველთვის შეთანხმებულია დისკურსული რეზერ-
ვისფარგლებში.ის,ამავდროულად,სოციალურადაამიღებული“ 
(Ferguson 2004, გვ.11). მისი აზრით, დისკურსული რეზერვი, ჩვე-
ულებრივ,გამოიყენებაჰერბერტპაულგრისისცნების-implicature
შესაბამისად,რაცგულისხმობსცარიელისივრცისშევსებასიმით,
რაც ართქმულა, მაგრამ იგულისხმება. ბევრი ინსტიტუცია საზო-
გადოებაში აგებს დისკურსებს. მათ შორის, სხვებზე არანაკლებ
მნიშვნელოვანიამედია,რომლისბუნებაუხვდისკურსულრეზერვს
კვებავსდასტიმულსაძლევს(Kinder,1991).

იდეოლოგია მაშინ ჩნდება, როცა ადამიანი დისკურსულ რე-
ზერვშიშეაბიჯებს,რათაგანსაზღვროს,ვინდარაარის „ნორმა-
ლური“, ყველასხვადანარჩენთან შედარებით. აქ იბადება „სხვა“
„ნორმალურის“იდეოლოგიურიდისკურსი,რომლისმიზანი„სხვად
გახდომაა“(othering),ეს„სხვა“კინორმასარწარმოადგენს.ფერ-
გიუსონიამტკიცებს:„ნორმალურობისგამოყენება,კულტურულად
დაპოლიტიკურადმისაღებიქცევითინიმუშისჩამოყალიბება,ხში-
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რად იმ იდეოლოგიური არგუმენტების საყრდენს ქმნის,რომლე-
ბიცჩამოყალიბდაიმინდივიდების,ჯგუფებისთუერებისხარჯზე,
რომლებიც „სხვად“ არიან მიჩნეულნი“ (გვ.154). სტიუარტ ჰოლი
წერს: „იდეოლოგიებს ახასიათებს მხედველობიდან გაუჩინარება
საღიაზრისთავისთავად „ნატურალიზებულ“სამყაროში.მასშემ-
დეგ,რაც აღმოჩნდება,რასა (გენდერის მსგავსად) ბუნების მიერ
განსაზღვრულირამარის, რასიზმიარსებულიიდეოლოგიებიდან
ერთ-ერთიყველაზეღრმად„ნატურალიზებული“გახდება.“

ფერგიუსონიგვთავაზობსმიზეზს,თურატომარისრასაასეთი
მნიშვნელოვანიპრობლემამედიაგანათლებისთვის:„იმიტომ,რომ
„სხვების“და„რასის“შესახებინფორმაციისდიდინაწილიხელმი-
საწვდომიამხოლოდმასმედიისსაშუალებით;„რასის“საერთაშო-
რისოდაგლობალურიწარმოდგენისასპექტიგაცილებითუფრო
პრობლემურია, ვიდრე ის, რაც ადგილობრივ და რეგიონურ სა-
კითხებს ეხება. „რასის“ გამოსახვა მედიაში მრავალრიცხოვანია,
დანაწევრებულიდაგარდამავალი“(Ferguson, 1998, გვ.258). მულ-
ტიკულტურული განმანათლებელი ჯეიმს ბანკსი ამტკიცებს, რომ
„ხალხისადაჯგუფებისმასმედიაშიასახვაგავლენასახდენსბავშ-
ვებისაღქმაზე,დამოკიდებულებებსადაღირებულებებზე“(James
Banks, გვ. XIII). კარლოს კორტესი წერს, რომ „ყოვლისმომცვე-
ლი მედიის მულტიკულტურული კურიკულუმი განმანათლებლებს
გადაწყვეტილებისმიღებისუფლებასაძლევს.წინააღმდეგშემთხ-
ვევაში, ძალაუფლება განხორციელდებოდა მედიის საშუალებით,
არამარტოსკოლებში“(CarlosCortes, 2000, გვ. XVI). კორტესილი-
დერია მედიაწიგნიერების განვითარებაში. ის პრიორიტეტს მულ-
ტიკულტურიზმს ანიჭებს, რათა სტუდენტებს სტერეოტიპების დაძ-
ლევაში დაეხმაროს. ის წერს, რომ მასმედიის მულტიკულტურუ-
ლიკურიკულუმიარიწვევსრასიზმს,მაგრამმასმნიშვნელოვანი
„წვლილიშეაქვს“ამერიკელებისაზროვნებისპროცესში; ამერიკე-
ლებისა,რომლებიცმრავალფეროვანსამყაროშიცხოვრობენდა
მოქმედებენ(CarlosCortes, 2000, გვ.69). ფერგიუსონიმიიჩნევს,რომ
მედიის ძალაუფლება გავლენას ახდენს ბავშვების „სხვებისადმი“
შეხედულებისჩამოყალიბებაზედაისდამოკიდებულიამედიის„შე-
ხედულებების“სიხშირესადამრავალფეროვნებაზე.(გვ.154).ფერ-
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გიუსონისმიხედვით,რასაზე ყურადღებისგამახვილებისასმედია
ძირითადადკონცენტრირდებაკონკრეტულპირებზედაარასოცი-
ალურჯგუფებზე,რითაცარბილებს„ისტორიულირასიზმისსისტე-
მურპროცესს“(Ferguson, 1998, გვ. 218). მისივემოსაზრებით,ისტო-
რიულიპერსპექტივამნიშვნელოვანია,რადგანმისიდახმარებით
შესაძლებელიარასიზმისიდეოლოგიურიკონსტრუქციისდანახვა.

პატრისიაჰილქოლინსიწერს:„რასის,კლასის,სექსუალობისა
დაეროვნებისშესახებჰეგემონურიიდეოლოგიებიიმიტომააასე
ღრმადფესვგადგმულისიცრუე,რომმასაძლიერებსმასმედიაზე
მზარდიზეწოლადამასმედიისრეგულირება“(PatriciaHillCollins, 
2000, გვ. 284). კოლინსიდარწმუნებულია,რომმედიაშიგავრცელე-
ბული შავკანიანი ქალების ზოგადი სახე მას ნივთადდადაქვემ-
დებარებულად წარუდგენს საზოგადოებას. ქოლინსი წერს, რომ
„აფრო-ამერიკელიქალებისსახითმატრიარქებისადამხურვალე
დედებისპორტრეტისშექმნახელსუწყობს,ეხმარებაამერიკელი
ქალების ჩაგვრის გამართლებას“ (Collins, 2000, გვ.69). მიუხედა-
ვადიმისა,რომგანსაკუთრებულიპორტრეტებიდასტერეოტიპე-
ბიშეიძლებაშეიცვალოს,ქოლინსიმიიჩნევს,რომ„დომინანტური
იდეოლოგია, როგორც ჩანს, იქნება ის, რაც ზეწოლის შედეგად
დაგვრჩება“.

პატრიარქატის იდეოლოგიური სტრუქტურების შესწავლის შე-
დეგად, ფემინიზმის ბევრმა თეორეტიკოსმა, ქოლინსის მსგავსად,
განავითარა ფემინისტური სწავლებები, რომლებიც შეიძლება სა-
სარგებლო იყოს კრიტიკული მედიაწიგნიერებისთვის. ჰეგემონიის
კონსტრუქციაბუნდოვანსხდისდაუარყოფსალტერნატიულმოსაზ-
რებებსადასწავლებებს,მაშასადამე,აძლიერებსდომინანტურიდე-
ოლოგიას,როგორცშემეცნებისერთადერთსწორგზას.ესმმართ-
ველიიდეოლოგიებისაჭიროაიმისთვის,რომშენარჩუნდესსოცი-
ალური იერარქია, რომელიც პრივილეგიას ანიჭებს რამდენიმეს
დაჩაგრავსსხვებს.მაშასადამე,იმისთვის,რომუფროთანასწორი
საზოგადოებაშევქმნათ,უნდადავამსხვრიოთპატრიარქატისჰეგე-
მონიურიკონტროლი,თეთრკანიანთაუპირატესობა,იმპერიალიზ-
მი,კლასიზმი,ჰომოფობიადასხვამჩაგვრელიიდეოლოგიები.იდე-
ოლოგიისდამარცხებაკიშესაძლებელია,თუგამოაშკარავდამისი
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პრივილეგიურობადაჩაგვრისსტრუქტურა.ესცვლილებამხოლოდ
ახალი ინფორმაციის მოძიებას და გამოქვეყნებას არ მოითხოვს;
ის მოითხოვს აზროვნებისა და შემეცნების ახალ გზებს. ქოლინსი
წერს: „ალტერნატიული ხედვები საფრთხეს უქმნის გაბატონებულ
შეხედულებებს“,რადგანშესაძლებელიხდებამათიიგნორირებადა
დისკრედიტაცია(Collins, 2b 000,გვ.270).ალტერნატიული„ცოდნის
თეორიები“ (ეპსიტომოლოგიები) ნამდვილად სახიფათოა ჰეგემო-
ნიისთვის იმიტომ, რომ ისინი ცვლიან არა მარტო გაბატონებულ
იდეებს, აღიარებულ სიმართლეს, არამედ სიმართლის დადგენის
პროცესსაც. „თუ ცოდნის შესაფასებლად გამოყენებული თეორია
ხელახალიგანხილვისსაგანიგახდება,მაშინდომინანტურიმოდე-
ლისფარგლებშიარსებულიცოდნისმოთხოვნებიცკითხვისნიშნის
ქვეშდადგება.ალტერნატიული„ცოდნისთეორიები“უპირისპირდე-
ბასერტიფიცირებულცოდნასდასვამსკითხვას:ის,რაცსიმართ-
ლედითვლება,შეძლებსთუარა,გაუძლოსსიმართლისდადგენის
ალტერნატიულტესტს?(Collins2000,გვ.271)

ფემინისტები გვთავაზობენ მეთოდოლოგიას მარგინალი-
ზებულთა გასაძლიერებლად და საზოგადოების დომინანტური
მითებისრღვევისთვის,რადგან ეს მითები ცოდნასადა ძალაუფ-
ლებას შორის კავშირს ასახავს. ეს მეთოდოლოგია შეისწავლის
დაქვემდებარებულიპოზიციებიდანჩაგვრისსტრუქტურებისგამო-
აშკარავებისხერხებს.სანდრაჰარდინგიწერს:საჭიროა „აზროვ-
ნების დაწყება“ მარგინალიზებული ხალხის პოზიციიდან; ასეთი
მიდგომანებისმიერქვეყანასადასოციალურწყობაშიწარმოშობს
ისეთკრიტიკულკითხვებს,რომლებიცდომინანტურიაზროვნების
დროსარწარმოიშობა(SandraHarding, 2004, გვ. 128).

მარგინალიზებულთაპოზიციიდანაზროვნებაზრდისიმგამო-
ცდილებისადაშინაარსისმიღებისუნარს,რომელიცსცდებადო-
მინანტურდისკურსს.ამშემთხვევაშიკიობიექტურობაძლიერდე-
ბა.მარგინალიზებულდადაჩაგრულჯგუფებსუფრონათლადშეუძ-
ლიათჩაგვრისეფექტებისდანახვადაგაგება,ვიდრემჩაგვრელებ-
სადაუმრავლესობას.უმანარაიანიამტკიცებს:„მოსალოდნელია,
რომჩაგრულებსუფროჰქონდეთკრიტიკულიხედვებისაკუთარი
ჩაგრული მდგომარეობისადმი, ვიდრე ამ სტრუქტურის გარეთ
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მცხოვრებ ადამიანებს. ისინი, ვინც პირადად განიცადა კლასობ-
რივი,რასისტულითუგენდერულიჩაგვრა,აღიარებენ,რომჩაგ-
ვრასადგილიაქვსგანსხვავებულსიტუაციებში. ამსიტუაციებიდან
წარმოშობილი შინაარსი და ემოციური პასუხები მემკვიდრეობი-
თია,რაცმათმატარებლებსკომფორტსუქმნისსხვადასხვასიტუ-
აციაში (Uma Narayan 2004, გვ. 220).“

ქოლინსი თვლის, რომ ეს მარგინალიზებული ხალხი უნიკა-
ლურპოზიციაშია საკუთარიგარიყულობით.ესმდგომარეობააძ-
ლიერებს მათ უნარს, დაინახონ შეცდომებისა და სიმახინჯეების
ანომალიებიჰეგემონიისადა„საყოველთაოდმიღებულიდაშვებე-
ბის“პირობებში. „ისგამოცდილება,რომთეთრკანიანმამაკაცებს
სრულიადმისაღებადმიაჩნიათთეთრკანიანმამაკაცებზეჩატარე-
ბული კვლევის შედეგების სხვა ჯგუფებზე განზოგადება, შავკანი-
ანიქალებისთვისპრობლემურიიქნება.შეიძლება,ანომალიადაც
ჩაითვალოს“ (გვ. 119).დაკვირვებისასდაფაქტების შეფასებისას
შეცდომებს ის ადამიანები უფრო ადვილად ხედავენ, რომლებიც
თავსმიტოვებულადანგარიყულადთვლიან.თუმცა,ხშირადმარ-
გინალიზებადაგარიყულობასაკითხებისარასწორ აღქმასააშკა-
რავებს. ქოლინსიწერს:„როცაშავკანიანქალებსჰყავთ,ანთავად
არიანდედები,ისინიეჯახებიანსაკუთარითავისგაიგივებისრის-
კებსშავკანიანთამატრიარქატისშესახებდამახინჯებულვერსიებ-
ში, მაგალითად, შავკანიანი ქალი კარგი მეძუძური, ჭარბწონიანი
დაძლიერიქალია.“

მიუხედავად იმისა, რომ ჩაგრულდა მარგინალიზებულ ადამი-
ანებს ჩაგვრის სტრუქტურების გაგების უფრო დიდი პოტენციალი
აქვთ,ესარნიშნავს,რომმათავტომატურადახასიათებთკრიტიკული
აზროვნება.ნენსიჰართსოქიწერს:„დაჩაგრულიჯგუფებისმომავალს
ბრძოლასჭირდება.ამბრძოლაშიაუცილებელიასოციალურიკავში-
რებისხილულინაწილისმიღმახედვა,განათლება,რომელიცმხო-
ლოდცვლილებისათვისბრძოლისდროსგროვდება“(1997,გვ.153).

ცნობიერებისთვისბრძოლისმნიშვნელობაზეყურადღებისგა-
მახვილების შესახებ წერს ანტონიოდარდერი. „ხშირადფერად-
კანიანი ადამიანები, რომელთა ბიკულტურული მოსაზრებები და
გამოცდილებები,ძირითადად,მიჩქმალულიდაუარყოფილიაანგ-
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ლოცენტრულიმსოფლიოსფარგლებში,უგულისყუროდეკიდებიან
რასიზმისდაკლასიზმისგავლენასმათინდივიდუალურგანვითა-
რებაზე“(1997,გვ.345).

ამ ტიპისთეორიები არ არის უბრალოდ ჩაგრული ადამიანე-
ბისხედვა.ჰაარდინგიამტკიცებს:„გადაჭარბებულიარიქნებაიმის
თქმა, რომ ჩაგრული ჯგუფის მიერ ჩაგვრის სტრუქტურის ხედვა
არარისპრივილეგია.„კრიტიკულიხედვა“იბადებაპოლიტიკური
ბრძოლისშედეგად,მაშინ,როდესაცისდაბლოკილიადამისიაღ-
ქმა მოძველებულია დომინანტური, ჰეგემონური იდეოლოგიების
დაგამოცდილებისარსებობისგამო.რადგანჰეგემონიაჩაგვრას
ნორმადდაბუნებრივადაცკიმიიჩნევს“(Harding2004,გვ.9).კრი-
ტიკულიხედვამოითხოვსკოლექტიურ,ინტელექტუალურდაპო-
ლიტიკურმუშაობას,რათაჩაგვრისსტრუქტურებიგამოავლინოს.

დაქვემდებარებულიპოზიციებიავტომატურადარახდენსგავ-
ლენასკრიტიკულცნობიერებაზე;თუმცა,ისინიუზარმაზარპოტენ-
ციალს გვთავაზობს. ბელ ჰუქსი წერს: „მარგინალობის, როგორც
წინაღმდეგობის პოზიციისადა სივრცის, გაგება მნიშვნელოვანია
დაჩაგრული, ექსპლოატირებული, კოლონიზებული ხალხისთვის“
(BellHooks, 2004, გვ.157). ჰუქსიწერს:„მემკაფიოდვმიჯნავერთმა-
ნეთისგანმარგინალობას,რომელიცთავს მოხვეულიამჩაგვრელი
სტრუქტურებისმიერდაიმმარგინალობას,რომელსაცადამიანი
ირჩევს,როგორცწინააღმდეგობრივპოზიციას,როგორცრადიკა-
ლურიგახსნილობისდაშესაძლებლობისადგილს“(2004,გვ.159).
„ცოდნის თეორია“ ჩაგვრის ყველა ფორმას უყურებს, როგორც
საწყის წერტილს და გვთავაზობს კრიტიკული მედიაწიგნიერების
პროექტის განხორციელების მნიშვნელოვან სტრატეგიას. როცა
პრობლემაზედაფუძნებულისწავლებაიწყებადაქვემდებარებული
ჯგუფების პერსპექტივიდან, ამ კუთხიდან დანახული პრობლემე-
ბი,სავარაუდოდ,უფროგაზრდისძალაუფლებისადაჩაგვრისსა-
კითხებისგანხილვისმოტივაციას.

დომინირებისძალაუფლება„სხვისი“ნივთადქცევისსაშუალე-
ბითჩაგვრისსტრუქტურულიკომპონენტია.მაშასადამე,არსებობს
შესაძლებლობა, რომ მარგინალიზებული ხალხის განივთებას
ხელი შეეშალოს და სისტემასთან დაპირისპირებას საფუძვლად
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დაედოსჩაგრულისპოლიტიზებულსუბიექტადგახდომა.ესძალიან
მნიშვნელოვანია.კოლინსიწერს:„პიროვნებისმიერსაკუთარიშე-
ხედულებისგანსაზღვრადაშეფასებამისივეპოზიციიდანწარმო-
ადგენს არაჰუმანურ დომინანტურ სისტემებთან წინააღმდეგობის
მნიშვნელოვან გზას“ (Collins, 2004, გვ.108). ის ამბობს: „როდესაც
შავკანიანი ქალები საკუთარ იდენტობაზე, თვითგანსაზღვრაზე
საუბრობენ, ისინი უარყოფენ იმ დაშვებებს, რომლებსაც ქმნიან
სხვანი -რეალობისანალიზისადააღწერისთვალსაზრისით,ავტო-
რიტეტისმქონეადამიანები.შავკანიანიქალებისმხრიდანთვით-
განსაზღვრისაქტისდაჟინებულიმოთხოვნაამტკიცებსშავკანიანი
ქალების, როგორც ადამიანური სუბიექტების, ძალას“ (2004, გვ.
106-107).მონიკავიტინგიწერს: „როცაჩვენაღმოვაჩენთ,აღვიქ-
ვამთ,რომქალებიჩაგვრისდასაკუთრებისობიექტებიარიან,ზუს-
ტადიმმომენტშივხდებითსუბიექტები,კოგნიტურისუბიექტურობის
გაგებით“(MoniqueWitting, 1997, gv.225). ჩაგვრისგაცნობიერებაარ
არისმხოლოდჩაგვრისწინააღმდეგბრძოლა.ესსოციალურისამ-
ყაროსკონცეპტუალურიგადაფასება,მისიმთლიანირეორგანიზა-
ციააახალიკონცეფციებით.

როგორც ფრეიერი ამტკიცებს, მოძრაობა პოლიტიკურად და
პერსონალურადგანმათავისუფლებელიშეიძლებაიყოს,როდესაც
ობიექტადყოფნიდანადამიანიიცვლისმდგომარეობასდასუბიექტი
ხდება.გამოხატვაშეიძლებაიყოსჩაგრულიდაექსპლოატირებული
ხალხისგანმათავისუფლებელიწინააღმდეგობრივიქმედება.ჰუქსი
ამტკიცებს:„ჩვენამსამყაროშიტანჯვით,ტკივილითდაბრძოლით
მოვედით. ჩვენ ვიცით, რომ ბრძოლა არის ის, რაც სიამოვნებას
გვანიჭებს,გვხიბლავსდასურვილებსაგვისრულებს.ამდროსჩვენ
ვიცვლებით,რადგანრადიკალურშემოქმედებითსამყაროსვქმნით.
სწორედესსამყაროგანამტკიცებსდაგვანარჩუნებინებსჩვენსსუ-
ბიექტურობას,გვიჩენსახალადგილს,რომელშიცჩვენმიერშეგრძ-
ნობილსამყაროს გამოვხატავთ“(Freire2004,გვ159).

პოზიციურიცოდნისთეორიებიგვთავაზობსჩაგვრისქვემოდან
ზემოთშესწავლის მეთოდოლოგიას. ის განათლებისთვის პოლი-
ტიკურ ბრძოლასა და სოციალურ ცვლილებაში ალტერნატიული
ჩარჩოს შემოტანის საშუალებას იძლევა ქალებისთვის, უმცირე-
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სობებისთვის,ღარიბებისადანებისმიერიჩაგრულიადამიანისთ-
ვის.შესწავლისდროსაუცილებელიაჰეგემონური„შავიხვრელის“
გამოვლენა,ზემოდან - ქვემოთკვლევისადამედიისშებრუნებისთ-
ვის,რადგანესხვრელებისუბიექტებსნივთადწარმოაჩენს.

კრიტიკული პედაგოგიკა ასევე სწავლობს მარგინალიზებულ
მოსწავლეებს, კერძოდ, მოსწავლეები თავად ახდენენ საკუთარი
თავისშესწავლასკრიტიკულიკვლევითდასოციალურიქმედებით.
კრიტიკულმედიაწიგნიერებას,რომელიც კრიტიკულპედაგოგიკას
აერთიანებს-ცოდნისსხვათეორიებთანერთად-შეუძლიამარგინა-
ლიზებულსტუდენტებსდაეხმაროსჩაგვრისსტრუქტურისდანახვა-
ში,ჰეგემონიისროლისგაანალიზებასადასუბიექტებადგახდომაში,
რათამათშეძლონსაკუთარიაზრისგამოხატვა,რასიზმთან,სექსიზ-
მთან,კლასიზმთანდაჩაგვრისყველაფორმასთანდაპირისპირება.

ალტერნატიულიმედიისშექმნადაგამოხატვამნიშვნელოვანია
იმადამიანთათვის,რომელთაციშვიათადჰქონიათსაკუთართავზე
საუბრისშესაძლებლობა.მაგრამ,კრიტიკულიანალიზისგარეშე,ეს
საკმარისიარარის.კრიტიკულიანალიზისსაშუალებითხდებაჩაგვ-
რისსტრუქტურებისკვლევადამხილება.ნებისმიერმამარგინალიზე-
ბულმარასისტულმათუსექსისტიადამიანებისჯგუფმაშეიძლებამო-
იპოვოსგამოხატვისუფლება,მაგრამ,კრიტიკულიანალიზისგარეშე,
ამტიპისჯგუფებივერშეძლებენსადისკუსიოსივრცისმოპოვებას.

სივრცისგახსნაჩაგვრისწინააღმდეგბრძოლასუნდაემსახუ-
რებოდეს.ამბრძოლაშიკიდაქვემდებარებულპოზიციებზემყოფი
ადამიანებისერთობლივქმედებასდიდიშესაძლებლობააქვს.მათ
საშუალებამიეცემათ,გამოხატონთავიანთიდამოკიდებულებადა
შექმნანსაკუთარიალტერნატიულიაზრი.როდესაცმედიაზედაკ-
ვირვების საწყისი ზემოდან - ქვემოთფორმა იცვლება ქვემოდან 
- ზემოთდაკვირვებისფორმით, კრიტიკული ცნობიერების ჩამო-
ყალიბების პოტენციალი განუზომლად იზრდება. ამ მიდგომის
დანერგვასჰეგემონიასთანდაპირისპირებადაჩაგრულთაპრობ-
ლემებისგამოაშკარავებაშეუძლია.საბოლოოჯამშიკი,უკეთჩანს
დომინანტიინსტიტუციებიდასისტემები.

ჯგუფურიდისკუსიების, კრიტიკული ანალიზისადა პოლიტიკუ-
რიბრძოლისმეშვეობით,საკლასოოთახებიშესაძლებელიაგადა-
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იქცესპედაგოგიურიკვლევისლაბორატორიადდაარა,უბრალოდ,
სოციალური რეპროდუქციის სფეროდ. მარგინალიზებულ ხმებს
დომინანტურიდისკურსისშეცვლისუზარმაზარიპოტენციალიაქვს,
რადგან შესაძლებელი ხდება ინფორმაციისა და ცოდნის გამო-
ცალკევება ძალაუფლებისგან. მიშელ ფუკოლტი წერს: „არ არსე-
ბობს ძალებს შორის ურთიერთობა ცოდნასთან კორელაციის გა-
რეშე.არცისეთიცოდნაარსებობს,რომელიცარმოიცავსძალთა 
შორისურთიერთობას“(MichelFoukolt, 1995, გვ. 27). როდესაცხალხი
საკუთარისურვილით,შიშითადაცრუშეხედულებებითაგებსიდეებს
კონკრეტულსოციალურდაისტორიულკონტექსტში,შეუძლებელია
არსებობდესობიექტურითუნეიტრალურიინფორმაციაანცოდნა.
ჰარდინგიწერს:„რაცუფრონეიტრალურიღირებულებააქვს კონ-
ცეპტუალურ ჩარჩოს, მით უფრო მოსალოდნელია დომინანტური
ჯგუფისჰეგემონიურიიდეებისგანვითარებადანაკლებადსავარა-
უდოარეალობისდამარცხება“(Harding, 2004, გვ.6). ჰეგემონიისად-
მიწინააღმდეგობისგაწევისსტრატეგიაფარდასხდისმისშინაარ-
სსადამიკერძოებულობას. პრობლემაზედაფუძნებულისწავლება
სტიმულსაძლევსმოსწავლეებს,ერთობლივადგანიხილონპრობ-
ლემებიდაშემდეგგადაჭრანისინი.ფრეიერიწერს: „თანამშრომ-
ლობადიალოგში მყოფ სუბიექტებს ყურადღებას ამახვილებინებს
რეალობაზე, შედეგი კი ძირითადადრეალობაზე ზემოქმედებადა
მისიტრანსფორმაციაა“(Freire, 1970, გვ168). ჯეინფლაქსისაზრით,
ფემინიზმისგაძლიერებასთანერთად, „რეალობა“გამოჩნდებაგა-
ცილებითუფრომერყევი,კომპლექსურიდამოუწესრიგებელი,ვიდ-
რე ახლა ჩანს“ (Jane Flax, 1997, გვ.178). როდესაც სინამდვილეს
პრობლემურადმივიჩნევთდაამბებსმარგინალიზებულთაპოზიცი-
ებიდანშევხედავთ,ამდროსხდებაჰეგემონიისდემისტიფიკაციადა
ალტერნატიული „ცოდნის“ შეთავაზება. როცა მიზანი სოციალური
ტრანსფორმაციაა,მოსწავლეებმაკვლევამარგინალურიჯგუფების
პოზიციებიდან უნდა დაიწყონდა შემდეგ ეს პოზიცია განიხილონ,
როგორცკოლექტიურიპოლიტიკურიბრძოლისპროცესისნაწილი.
შეიძლება ძალიან რადიკალურად ჟღერს საჯარო განათლებისთ-
ვის, მაგრამ ეს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის
მთავარი პრინციპია. დემოკრატია და თავისუფლება წიგნიერების
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ისეთფორმასმოითხოვს,რომელიცწერა-კითხვისუნარსსცილდე-
ბა.ჰენრიგიროქსიწერს:„განათლებულიადამიანიარნიშნავსთა-
ვისუფალს.თავისუფლებანიშნავს,რომმუდმივადმოქმედებდედა
იბრძოდეადამიანისთვის,ისტორიისთვისდაუკეთესიმომავლისთ-
ვის“(HenryGiroux, 1987, გვ.11).

ასე რომ, კრიტიკულ პედაგოგიკას დიდი შესაძლებლობები
აქვსსოციალურისამართლიანობისთვისპოლიტიკურბრძოლაში.
განმანათლებლებმაკვლევისპროცესიუნდადაიწყონდაქვემდე-
ბარებულებისხმისმოსმენით,შემდეგთავიანთმოსწავლეებსუნდა
წარუძღვნენ,რათამათკარგადშეიმეცნონჩაგვრისისსისტემები,
რომლებიც ჰეგემონიას უკვდავყოფენ. კრიტიკული პედაგოგიკის
დახმარებით მოსწავლეებიშეძლებენრასისტული,სექსისტურიდა
სხვამჩაგვრელიიდეებისსისტემათააღმოჩენას.ისინიგახდებიან
ცვლილების აგენტები, რომლებსაც შეუძლიათ მჩაგვრელი იდე-
ოლოგიებისხელახლა„გადაწერა“,შეცდომებისადასიმახინჯეების
გასწორება. მათ შეუძლიათ დაუპირისპირდნენ სტრუქტურებს და
ინსტიტუციებს, რომლებიც იერარქიულ პრივილეგიებს ინარჩუნე-
ბენ.ჰეგემონიისძალაისაა,რომმცდარდაშვებებსარისამოფარე-
ბული.ძლიერისუბიექტებისფონზეესრთულიანშეუძლებელიცკი
ხდება.მნიშვნელოვანიაშეთანხმება,რომმედიაგამჭვირვალეარ
არისდაარცარასდროსყოფილა.სწორედამიტომ,როცამედია
მსოფლიოსგამჭვირვალესარკმლადაამიჩნეული,ჰეგემონიასსე-
რიოზული ძალაუფლება აქვს. მაშასადამე, სწორედ ეს არატრან-
სფარენტულობა ადასტურებს იმ მოცემულობას, რომ - „მედიის
ყველა გზავნილი აგებულია“ - იმიტომ, რომ აგების პრინციპებზე
შესაბამისიარჩევანიგაკეთდა;არადა,შესაძლებელია,რომარჩე-
ვანისულსხვანაირიცყოფილიყო.ერთხელაც,შესაძლოა,მედიის
გზავნილი შეიცვალოს, ოღონდ მაშინ, როცა ხალხი ჰეგემონიის
სტრუქტურებსშეიმეცნებს.

თუ მოსწავლეები ისწავლიან მედიის გზავნილების დეკონსტ-
რუირებასდამათშექმნასკრიტიკულიმედიაწიგნიერებისჩარჩოს
შესაბამისად, მეტი შესაძლებლობა ჩნდება, რომ მოსწავლეებმა
აღიარონჰეგემონურიმითები,გაიაზრონამმითებითგამოწვეული
ჩაგვრადაგახდნენსოლიდარულებიმათმიმართ,ვინცსაკუთარი
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უფლებებისთვისიბრძვის.რობერტფერგიუსონისთანახმად,მედი-
აწიგნიერების მიზანია ურთიერთკავშირებისადა ურთიერთდამო-
კიდებულებებისგაგება,რათაშეიქმნასკრიტიკულისოლიდარობა
(Robert Ferguson, 2001). ფერგიუსონითვლის,რომმედიასთანჩვენი
ურთიერთობაავტონომიურიარარის,ისსოციალურკონტექსტზეა
დამოკიდებული. პოზიციისდაკავებას კიფერგიუსონი კრიტიკულ
სოლიდარობას უწოდებს. კრიტიკული სოლიდარობა „აზროვნე-
ბისადა ანალიზის სოციალური განზომილებების გაცნობიერების
საშუალებაა.ისგვეხმარება,განვავითაროთჩვენიანალიზისუნა-
რიდავიყოთშედარებითავტონომიურები“(RobertFerguson, 2001, 
გვ.42). კრიტიკულისოლიდარობანიშნავს,მოსწავლეებსასწავლო
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ინტერპრეტირება ჰუმანისტურ,
სოციალურ, ისტორიულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონტექს-
ტებში,რათამათგაიაზრონსაკუთარიმოქმედებისადაცხოვრების
წესისურთიერთკავშირიდაშედეგი.ის,ასევე,ნიშნავსჩვენიდაუფ-
ლებაჩამორთმეული ადამიანების სოლიდარულ ერთობას უფრო
სამართლიანისამყაროსთვისკოლექტიურბრძოლაში.

დასკვნა

მედიაგანათლება ახალი კონცეფციაა ამერიკაში. მისი ასპექ-
ტები შეიძლება 50-ვე შტატის საგანმანათლებლო პროგრამებში
შეგვხვდეს. დღეს, როცა მედიაგანათლების შესახებ იდეები კონ-
ტინენტზე ფეხს იკიდებს, აუცილებელია, მისი ცენტრალური კომ-
პონენტი კრიტიკული პედაგოგიკა გახდეს. ეს არისტრადიციული
განათლებისპოზიციიდანრადიკალურიგარღვევა,რადგანპოზი-
ციურიეპისტემოლოგიებიერთადიბრძვიანჩაგვრისწინააღმდეგ
მედიის სხვადასხვა საშუალებით. კრიტიკული პედაგოგიკა უნდა
აიგოს მყარ საფუძველზედადაეფუძნოს ჯონდიუის ექსპერიმენ-
ტულგანათლებასადაპაულოფრეიერისპრობლემაზედაფუძნე-
ბულ პედაგოგიკას. ეს საგანმანათლებლოთეორიები მოითხოვს
სწავლებისპროცესშიმოსწავლეებისმიერდაგროვებულიცოდნი-
სადა გამოცდილების გათვალისწინებას, იმ პრობლემებთანდა-
პირისპირებას,რომლებსაცისინიყოვედღიურცხოვრებაშიხვდე-
ბიან; ასევე უნარს, საკლასო ოთახის გარეთ არსებულ აუდიტო-



239ჯეიმს პოტერი 

რიასთან გამოხატონ საკუთარი იდეებიდა წუხილი. მოსწავლეზე
ორიენტირებულისწავლებასპირალურადუნდაგადავიდესახალ
სასწავლოსფეროში,რომელშიცმოსწავლეებიიკვლევენდაეძე-
ბენმნიშვნელობებს.კრიტიკულისოლიდარობაგანსაზღვრავსმე-
დიაგანათლებისმიზანს,თეორიებიკიგვეხმარებასაზოგადოებაში
არსებულიჰეგემონიისადაძალაუფლებისსტრუქტურებისგარკვე-
ვაში.ფრეიერიასაბუთებსმოსწავლეებისჩართვისშესაძლებლო-
ბასადამნიშვნელობასრეალობისგამოაშკარავებისადადემისტი-
ფიკაციისპროცესში(Freire, 1970).

მედიაწიგნიერებისცენტრისსასწავლოინსტრუმენტები

ძირითადიპრინციპები ძირითადიკითხვები კითხვისნიმუშები

1 ყველა მედიაგზავნი-
ლი „კონსტრუირებუ-
ლია“.

ვინშექმნაესგზავნი-
ლი?

რა არის ეს? ვინ გა-
აერთიანაისინი?

2 მედიაგზავნილი კონ-
სტრუირებულია და
საკუთარი წესების
მიხედვითიყენებსშე-
მოქმედებითენას.

რა ტექნიკაა გამო-
იყენებული ჩემი ყუ-
რადღების მისაქცე-
ვად?

რას ვხედავ, ვისმენ,
ვყნოსავ, ვეხები ან
ვაგემოვნებ?

3 სხვადასხვაადამიანი
ერთსადაიმავეგზავ-
ნილსსხვადასხვაგვა-
რადაღიქვამს.

როგორ შეიძლება,
სხვა ადამიანმა ჩემ-
განგანსხვავებულად
გაიგოს ეს გზავნი-
ლი?

რასვგრძნობდარას
ვფიქრობ ამის შესა-
ხებ? სხვა ადამიანმა
რა შეიძლება იგრ-
ძნოს და იფიქროს
ამისშესახებ?

4 მედიას აქვს ძირე-
ული ღირებულებები
დახედვები.

ცხოვრებისრომელი
წესები, ღირებულე-
ბები და ხედვებია
წ ა რ მ ოდ გ ე ნ ილ ი
ან გამოტოვებული
გზავნილებში?

რას მეუბნება სხვა
ადამიანების ცხოვ-
რებისა და მრწამსის
შესახებ? ვინმე ან
რამეხომარააგამო-
რჩენილი?

5 მედიამოწოდებულია
სარგებლის და/ან
ძალაუფლების მოსა-
პოვებლად.

რატომ გაიგზავნა ეს
გზავნილი?

რის თქმას ცდი-
ლობს? რის გაყიდ-
ვასცდილობს?
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კრიტიკული მედიაგანათლება ითხოვს შეთანხმებას შემდეგ საკითხზე:
ყველაგანათლებაპოლიტიკურია,სწავლებაუნდახდებოდესდემოკრა-
ტიულიპედაგოგიკისმეშვეობით,რომელიცპატივსსცემსსამოქალაქო
უფლებებსადასოციალურისამართლიანობისპრინციპებს.

კრიტიკულიმედიაწიგნი-
ერებააღიარებს

კონცეპტუალური
გაგება

მინიშნებები

1 მედიაგზავნილებისკონ-
სტრუქციას, როგორც
სოციალური პროცესის
შედეგს. ის უარყოფს
მედიაგზავნილებს, რო-
გორც ნეიტრალურ ან
გამჭვირვალე შინაარ-
სისტექსტებს.

სოციალური კონსტ-
რუქტივიზმი.
ყველა ინფორმა-
ცია ინდივიდებისდა
ადამიანთა ჯგუფის
მიერაა შექმნილი
კონკრეტულ
სოციალურ კონტექ-
სტში.

რა კონტექსტი ახ-
დენს გავლენას
მედიისგზავნილებ-
ზე?

2 ტექსტების სემიოტი-
კურ ანალიზს, რომე-
ლიც იკვლევს ენებს,
ჟანრებს, კოდებს და
ტექსტის კონვენციებს
(ციფრული, ვიზუალუ-
რი, აუდიო, ბეჭდვაზე
დაფუძნებულიდაა.შ.).

ენები.
მედია ენას სპეციფი-
კური კოდებითა და
კონვენციებით იყე-
ნებს.

 როგორ იკვრება
მედიატექსტი?

3 აუდიტორიის როლის
კვლევის მნიშვნელობას
მედიაგზავნილების ში-
ნაარსისშედგენისას,ასე-
ვე, აუდიტორიის როლს
მედიაგზავნილის დამკ-
ვიდრებისპროცესში.

აუდიტორია.
ინდივიდები და ჯგუ-
ფები მედიაგზავნი-
ლებს ერთნაირად
და/ან სხვადასხვანა-
ირადიგებენ.

მედიის ტექსტების
შესაძლო გაგების
რა განსხვავებული
გზებიარსებობს?
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4 გამოხატვის პროცე-
სის კვლევის მნიშვნე-
ლობას, რათა გამო-
ააშკარაოს და გაუმკ-
ლავდეს მიკერძოების
პრობლემებს, შეხედუ-
ლებას, იდეოლოგიას,
ესთეტიკას, ძალაუფ-
ლების და სიამოვნების
განცდას ტექსტთან მი-
მართებაში.

გამოხატულება.
მედიას აქვს ძირე-
ული იდეოლოგია,
დისკურსიდა ხედვა,
რომელიც ძალთა
შორის იერარქიულ
ურთიერთობას
გადმოსცემს.

რა განსხვავებუ-
ლი გზავნილებია,
აშკარა თუ დამა-
ლული,რომლებიც
შეიძლება ამოვი-
კითხოთ მედიის
ტექსტებში?

5 ინტიტუციების და სის-
ტემების შესწავლას,
რაცმოტივირებულსდა
სტრუქტურულს ხდის
მასმედიას ადგილობ-
რივ და გლობალურ
დონეზე, რადგან მედია
უმეტესწილად კორ-
პორაციული ბიზნესია,
რომლის უპირველესი
მიზანიმოგებაა.

ინსტიტუციები.
მედიის კომპანიების
უმეტესობაკომერცი-
ულად მოტივირებუ-
ლია. ის მოვლენებს
აშუქებს გლობალუ-
რიკაპიტალიზმისან
სახელმწიფო კონტ-
როლისფარგლებში.

რატომ შეიქმნა მე-
დიის ტექსტები და
რატომ გაიგზავნა
ისინი?

6 მედიატექსტები ხშირად
ასახავსრასისტულ,სექ-
სისტურ, ჰომოფობიურ
და სხვა მჩაგვრელო-
ბით იდეებს, სხვადასხ-
ვა ინსტიტუციის გამო-
ცდილებას. მას შეუძ-
ლია არარასისტული,
არასექსისტული, არა-
ჰომოფობიური შეხედუ-
ლებების რეპრეზენტა-
ცია სხვადასხვა ჯგუფის
მიერ.

იდენტობა.
მედიააყალიბებსდა
გავლენას ახდენს
იდენტობის ფორმი-
რებაზეჰეგემონიური
დისკურსების გამე-
ორების მეშვეობით.
მ ე დ ი ა კ ულ ტ უ რ ა
არის იმ სხვადასხვა
ჯგუფის ბრძოლის
ადგილი, რომლებიც
მედიაკულტურაში
არიანჩართული.ასე
რომ, მედიაწიგნი-
ერება ამ ბრძოლებს
ხშირად გასართობ
გადაცემებში ასა-
ხავს.

ვინ და რომელი
ჯგუფი იღებს ამ
გ ზ ა ვ ნ ილ ი ს გ ა ნ
სარგებელს, ვინ
დარომელიჯგუფი
იტანჯება ამ მედი-
ატექსტებით.


