
 

მეორე სიუჟეტში „შეფასებები კვლევაზე
კომენტარები როგორც მმართველი
მიუხედავად იმისა, რომ  აღნიშნულ
დაკავშირებით გაკეთდა (უკრაინაში
დაკავშირებით), სიუჟეტში ეს ინფორმაცია
კომპანიის ბეგრაუნდზე საუბარი არ

3.7.კავკასია 
 
კავკასიის შესახებ: ტელეკომპანია
თბილისსა და მის მიმდებარე
გადასვლის შემდეგ, მან დაფარვის
ერთად, დამატებით ბათუმის
მაუწყებლობს. თავდაპირველად
გენო ხრიკაძე (7%) და დავით
მფლობელი და დირექტორი ჟურნალისტი
2015 წელს “კავკასიის” საშუალო

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. კავკასიის
ტელეკომპანია პრაიმ-თაიმის საინფორმაციო
(35%) და „ქართული ოცნებას“ (21%) 
 
კვალიფიციური სუბიექტებიდან "ქართული
(15,1%), რომელსაც თითქმის თანაბარი
დემოკრატები" (3,4%) მოსდევენ
"ეროვნული ფორუმი" (1,2%) შედარებით
სუბიექტების გაშუქება 1%-ზე დაბალია
საქართველოს (0,6%), პატრიოტთა
პარტიას  (0,02%). 
 
არასაპარლამენტო ოპოზიცია 3,2%
მაღალი მაჩვენებლი აქვს პარტიას
„თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველო
საქართველო“ (0.1%). 
 
პრეზიდენტის წილი მთლიან გაშუქებაში
 
დიაგრამა 3.7.1. პოლიტიკური სუბიექტების

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ისე ირიბი გაშუქების ფორმით ყველაზე
40,7%)  და კოალიცია „ქართულ ოცნებას
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კვლევაზე“ მოწოდებულია პოლიტიკური სუბიექტების
მმართველი გუნდიდან, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო

აღნიშნულ დღეს განცხადებები კვლევითი ორგანიზაციის
უკრაინაში, კერძოდ, ყირიმში ჩატარებულ სატელეფონო

ინფორმაცია არ მოხვედრილა და კვლევითი ორგანიზაციის
არ ყოფილა.   

ტელეკომპანია “კავკასია” 1994 წელს დაარსდა. თავდაპირველად
მიმდებარე ტერიტორიაზე ვრცელდებოდა, თუმცა, ციფრულ

დაფარვის არეალი გააფართოვა და 2016 წლის 1 თებერვლიდან
ბათუმის, ზუგდიდის,  თელავის,  ქუთაისის,  ფოთის

თავდაპირველად არხის დამფუძნებლები კერძო პირები - დავით
დავით გერგედავა (3%) იყვნენ. ამჟამად კი არხის 100 

ჟურნალისტი ნინო ჯანგირაშვილია.  TVMR საქართველოს
საშუალო წლიური რეიტინგი (AMR)  0, 20%, ხოლო წილი (SHR) 1, 04% 

 

კავკასიის 4 თვის მონიტორინგი (1 აპრილი-31 ივლისი
საინფორმაციო გამოშვების (1334 მასალა) ყველაზე დიდ

“ (21%) უთმობს. ჯამურად ორივე მათგანის პროცენტული

ქართული ოცნების" შემდეგ მოდის "ერთიანი ნაციონა
თანაბარი მონაცემებით "რესპუბლიკური პარტია" (4%) 

მოსდევენ. "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო
შედარებით მწირედ არიან წარმოდგენილი, ხოლო 
დაბალია: "ლეიბორისტული პარტია" (0,7%), მრეწველობა

პატრიოტთა ალიანსი (0,5%), კონსერვატორები  (0,5%), ქრისტიან

3,2%-ით არის წარმოდგენილი.  ახლადშექმნილი პარტიებიდან
პარტიას „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (1,5%). მას ჩამორჩებიან

საქართველოსთვის“ (0,4%)  და ყველაზე მცირედი

გაშუქებაში 8,5%-ია, ცესკოსი კი - 0,3%. 

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება - კავკასია

გაშუქება. 4 თვის მონაცემებით, ტელეკომპანია კავკასია, 
ყველაზე დიდ ადგილს უთმობს  მთავრობას (პირდაპირი
ოცნებას“ (პირდაპირი 19,4%, ირიბის  -  22,9%). ორივე

სუბიექტების ფართო სპექტრის 
არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან. 

ორგანიზაციის სანდოობასთან 
სატელეფონო გამოკითხვებთან 

ორგანიზაციის ჩამტარებელი 

თავდაპირველად არხი 
ციფრულ მაუწყებლობაზე 

თებერვლიდან თბილისთან 
ფოთის მულტიპლექსებით 

დავით აქუბარდია (90%), 
100 პროცენტიანი წილის 

საქართველოს მონაცემებით, 
(SHR) 1, 04% იყო.   

ივლისი) აჩვენებს, რომ 
დიდ წილს მთავრობას 

პროცენტული წილი 56%-ია.   

ნაციონალური მოძრაობა" 
(4%) და "თავისუფალი 

საქართველო" (1,6%) და 
 სხვა კვალიფიციური 

მრეწველობა გადაარჩენს 
ქრისტიან-კონსერვატიული 

პარტიებიდან კი ყველაზე 
ჩამორჩებიან გირჩი (1%),  

მცირედი მონაცემით „ახალი 

 
 როგორც პირდაპირი, 

პირდაპირი 30,6%, ირიბი - 
ორივე შემთხვევაში ირიბი 



 

გაშუქება აღემატება პირდაპირს. 
(პირდაპირი 7,9%, ირიბი-9.1%). 
 
როგორც დიაგრამიდან 3.7.2 ჩანს
მონაცემები თითქმის იდენტურია. 
 
დიაგრამა 3.7.2. პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
ნეგატივის პირობებში  კავკასიამ პოლიტიკური
ასევე "დემოკრატიული მოძრაობა
პოზიტივი ორივე სუბიექტს ნულოვანი
 
საერთო გაშუქების მოცულობიდან
(13%, ნეგატიური 4%) გაშუქდნენ
შემთხვევაში ნეგატიური კონტენტის
 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტობი
აქვს (ნეგატივი 21%, პოზტივი 11%). 
პოზიტიური 4%), სახელმწიფო ხალხისათვის
(ნეგატიური  8%, პოზიტიური 2%) შუქდებოდნენ
 
რაც შეეხება არასაპარლამენტო 
კონტენტში არიან გაშუქებული, ვიდრე
 
 
დიაგრამა 3.7.3. პოლიტიკური სუბიექტების
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. პრეზიდენტის გაშუქებაში  პირდაპირი მაჩვენებელი

ჩანს, ყველა სხვა შემთხვევაში პირდაპირი გაშუქება
.  

სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება - კავკასია 

სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური ტონით
პოლიტიკური ცენტრი “გირჩი” გააშუქა. მაღალი იყო

მოძრაობა - ერთიანი საქართველოს" და "ფორუმის შემთხვევაში
ნულოვანი ჰქონდა.    

მოცულობიდან ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონით "თავისუფალი
გაშუქდნენ, რომელსაც მთავრობა (11%) მოსდევდა. თუმცა
კონტენტის ტონის მაღალი მაჩვენებელიც (21%) გამოიკვეთა.

ტობი ქართული ოცნებას (ნეგატიური 28%, პოზიტიური 3%) 
11%). მათ მოსდევს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნეგატიური

ხალხისათვის (ნეგატიური 9%, პოზიტიური 5%)  და რესპუბლიკური
შუქდებოდნენ.  

 ოპოზიციას, ტელეკომპანია კავკასიაზე ისინი უფრო
ვიდრე ნეგატიურში (2%). 

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი, კავკასია 
 

მაჩვენებელი ნაკლებია ირიბზე 

გაშუქება აჭარბებს ირიბს ან 

 

ტონით (98%) ნულოვანი 
იყო ნეიტრალური ტონი 

შემთხვევაში" (96%), ხოლო 

თავისუფალი დემოკრატები" 
თუმცა ამ უკანასკნელის 

. 

3%) და მთავრობას 
ნეგატიური 15%, 

რესპუბლიკური პარტია 

უფრო პოზიტიურ (4%) 

 



 

სუბიექტების წილი ტელევიზიის
პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ კონტენტში
ნეგატიური 42,1%) და „ქართულ ოცნებას
ოცნების" შემთხვევაში ნეგატიურ
ნაციონალური მოძრაობის" წილს 
"თავისუფალი დემოკრატების" პოზიტიურ
მნიშვნელოვნად მეტია.  
 
"რესპუბლიკური პარტიის" წილი 
თანაბარია, ისევე როგორც პრეზიდენტის
 
დიაგრამა 3.7.4. პოლიტიკური სუბიექტების

 

თვისებრივი მონაცემები 

როგორც რაოდენობრივი მონაცემებითაც
ოცნების" მიმართ კრიტიკულობის
ძირითადად იცავს ბალანსს და ჟურნალისტური
პრობლემები აქვს, მაგალითად საინფორმაციოს
გაშუქებული მოვლენის სრულფასოვან
მოვლენების დიდ ნაწილს ლაივსინქრონის
ტექნიკურ რესურსის სიმწირეს უკავშირდება

არასათანადო ბალანსი. 17 მაისს
წინააღმდეგ ბრძოლის დღესთან
სიუჟეტი ეძღვნებოდა „ოჯახის
მართლმადიდებელი ეკლესიის 
საპირწონედ და ამ დღისადმი მიძღვნილ
სიწმინდის დღეს”, ხოლო მეორე
რომელთაც  17 მაისის დღის აღნიშვნის
ნაწილი შეეხო იმ აქტივისტებს, 
დააკავეს. მიუხედავად იმისა, რომ
გარკვეული დისბალანსი იყო პირველ
და მეორე ნაწილს შორის (ლგბტ 
იყო 6 სინქრონი, მეორე ნაწილში
მსვლელობასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი
მოძრაობა-ერთიანი საქართველოს
პოზიციები, რომლებიც ოჯახის სიწმინდის
პოლიტიკოსების შეხედულებებიც
ალტერნატიული  დღის დაწესების
განსხვავებით, ჰომოფობიური განწყობებით
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ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. 
კონტენტში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მთავრობას

ოცნებას” (პოზიტივი 9,5%, ნეგატიური 33%) აქვს. ამასთანავე
ნეგატიურ კონტენტში წილი პოზიტიურს საგრძნობლად 

 პოზიტიურ კონტენტში (9,1%)  ნეგატიურში წილი (13%) 
პოზიტიურ კონტენტში წილი (6,9%) ნეგატიურის

 როგორც პოზიტიურ (1,3%), ასევე ნეგატიურ (1,8%) 
პრეზიდენტის (პოზიტიური და ნეგატიური 5,1%). 

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში

მონაცემებითაც ჩანს, რუსთავი 2-ის შემდეგ ხელისუფლებისა
კრიტიკულობის ხარისხით ტელეკომპანია კავკასია გამოირჩევა

ჟურნალისტური ეთიკის ნორმებს. ტელევიზიას ხშირად
საინფორმაციოს მასალებს აკლია რესპონდენტთა ტიტრები

სრულფასოვან აღქმას უშლის ხელს.  ამასთან, ტელეკომპანია
ლაივსინქრონის ფორმატით აშუქებს, რაც სავარაუდოდ

უკავშირდება და ბალანსის დაცვას ართულებს.  

მაისს (20:40 წუთზე) ტელეკომპანიამ ჰომოფობიისა
დღესთან დაკავშირებით 1 სიუჟეტი და 2 ლაივსინქრონი 

ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის 
პატრიარქმა 2014 წელს დააწესა, ჰომოფობიასთან

მიძღვნილ მსვლელობას. სიუჟეტის პირველი ნაწილი
მეორე ლგბტ აქტივისტებს პროტესტს შინაგან საქმეთა

აღნიშვნის შესაძლებლობა მეორე წელია არ ეძლევათ
, რომლებიც საპატრიარქოს შენობაზე წარწერების
რომ მთლიანობაში სიუჟეტი სიღრმისეულად იყო

პირველ ნაწილსა (სასულიერო პირების და პოლიტიკოსების
 აქტივისტების საპროტესტო აქციები). პირველ ნაწილში

ნაწილში კი ლგბტ უფლებადამცველთა 2 კომენტარი
წარმოდგენილი იყო მხოლოდ მსვლელობის მონაწილე

საქართველოს" 2 წევრის გიორგი ახვლედიანის და დავით
სიწმინდის თემაზე საუბრობდნენ. სასურველი იქნებოდა

ებებიც ასახულიყო, ვინც ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან
დაწესების იდეას არ იზიარებს და წარმოდგენილი

განწყობებით არ გამოირჩევა.  

 კავკასიის როგორც 
მთავრობას (პოზიტიური 63,6%, 

ამასთანავე, "ქართული 
 აღემატება. "ერთიანი 

(13%) აღემატება, ხოლო 
ნეგატიურის მონაცემზე (0.8%)  

(1,8%) კონტენტში თითქმის 

კონტენტში, კავკასია 

 

ლებისა და "ქართული 
გამოირჩევა (48%). „კავკასია“ 

ხშირად უფრო ტექნიკური 
ტიტრები, რაც ზოგჯერ 

ტელეკომპანია კავკასია 
სავარაუდოდ ადამიანური და 

ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის 
 მოამზადა. პირველი 
 დღეს“, რომელიც 

ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის 
ნაწილი ეძღვნება “ოჯახის 
საქმეთა სამინისტროსთან, 
ეძლევათ, ამასთან მეორე 

წარწერების გაკეთების გამო 
იყო წარმოდგენილი, 

პოლიტიკოსების მსვლელობა) 
ნაწილში წარმოდგენილი 
კომენტარი. ამასთანავე 

მონაწილე "დემოკრატიული 
დავით ლორთქიფანიძის 

იქნებოდა სიუჟეტში იმ 
ტრანსფობიასთან ბრძოლის 

წარმოდგენილი პოლიტიკოსებისგან 
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ბალანსი. 11 ივლისს (21:38 წუთი) “კავკასიის” საინფორმაციო გამოშვებაში საყოველთაო ჯანდაცვის 
პრობლემებზე ლაივსინქრონი გავიდა. მასალაში წარმოდგენილია მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის წარმომადგენლის ზურაბ ჭიაბერაშვილის ბრალდება იმის შესახებ, რომ აღნიშნულ 
პროგრამას საბიუჯეტო უზრუნველყოფის პრობლემები შეექმნა, ასევე მან ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის 
ბრძანებაზე, რომელიც კლინიკებს პროგრამაში მონაწილეობას უზუღუდავს. არ არის წარმოდგენილი 
ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიცია.  

ბალანსი. „კავკასიას“ საინფორმაციო გამოშვებამ  15 ივნისს (20:49 წუთი) გააშუქა თავდაცვისა და შსს-ს 
ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ 
სააკაშვილის და ყოფილი შს მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ პროკურატურისთვის ჩვენების 
მიცემის ფაქტი, რომელიც ყოფილი დეპუტატის, ბიზნესმენ ვალერი გელაშვილის ცემის ეპიზოდს შეეხება. 
მასალაში მოცემულია მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის კომენტარი და არ არის წარმოდგენილი მიხეილ 
სააკაშვილისა და ვანო მერაბიშვილის ადვოკატების პოზიცია.  

არასათანადო ბალანსი. 17 მაისს (20:31 წუთზე) საინფორმაციო გამოშვებაში გავიდა სიუჟეტი 
დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას გამოსვლაზე საკრებულოში. სიუჟეტში მოცემული იყო 11 სინქრონი 
(ნაწილი საკრებულოს სხდომიდან, ნაწილი - კომენტარის სახით ჩაწერილი), სადაც თბილისის მერის 
მიმართ ბრალდებები იყო წარმოდგენილი.  თბილისის მერის და საკრებულოს უმრავლესობის ერთი 
წარმომადგენლის კომენტარი საკრებულოს სხდომის რეპორტაჟიდან იყო აღებული. მერიის პოზიციის 
დამცველები ჟურნალისტს დამოუკიდებლად, ცალკე სინქრონის ფორმით არ ჩაუწერია.   

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის  გაშუქება. ტელეკომპანია „კავკასიამ“, (ისევე როგორც „რუსთავი 
2“-მა და „მაესტრომ“) 14 აპრილს (20:48სთ) სააგენტო „ჯი-ეიჩ-ენის“ მიერ გამოქვეყნებული კვლევა 
გააშუქა, რომელიც სააგენტოს მტკიცებით, "ქართული ოცნების" მიერ იყო ჩატარებული.  

მიუხედავად იმისა, რომ „ქართული ოცნება“ გადაცემაში უარყოფს კვლევების რეალობას, კვლევის 
შედეგი, როგორც რეალური, იყო მოწოდებული. ასევე დამკვეთის გარდა მითითებული არ ყოფილა 
კანონმდებლობით წინასაარჩევნო პერიოდში კვლევის გამოქვეყნებისთვის დადგენილი სავალდებულო 
რეკვიზიტები.  

ტელეკომპანია კავკასიამ 30 ივნისს ასევე გააშუქა ქართული ოცნების შიდა კვლევის შედეგები (20:40 
წუთზე). აღსანიშნავია, რომ სხვა ტელეკომპანიებისგან განსხვავებით (მაგალითად იმედი, მაესტრო, და ა.შ.) 
როგორც წამყვანი, ასევე ჟურნალისტი სიუჟეტში ყურადღებას ამახვილებს იმ კრიტიკაზე, რომელიც 
კვლევის შერჩევითად, მხოლოდ 2 სუბიექტზე ("ქართული ოცნება", "ნაციონალური მოძრაობა") 
გასაჯაროვებამ გამოიწვია, რამაც კითხვები გააჩინა. სხვა ტელეკომპანიისგან განსხვავებით  კავკასიამ, 
კვლევის წყაროზე დაყრდნობით, ასევე მიუთითა კვლევის ჩატარების დრო, გამოკითხულ ადამიანთა 
რაოდენობა, მეთოდი, ცდომილების სავარაუდო ზღვარი. თუმცა არ წარმოუდგენია კითხვების ზუსტი 
ფორმულირება, რაც ერთ შემთხვევაში აუდოტორიის შეცდომაში შეყვანას იწვევდა. მაგალითად, იმედის 
მსგავსად, კავკასიამაც განაცხადა, რომ 65% თვლის, რომ არჩევნებში "ქართული ოცნება" გაიმარჯვებს, 
მაშინ, როცა 65% შემდეგი კითხვის პასუხად დასახელდა: “თქვენი არჩევანის მიუხედავად, როგორ 
ფიქრობთ, რომელი პარტია მიიღებს ყველაზე მეტ ადგილს პარლამენტში?” 

ტელეკომპანია შედეგებთან დაკავშირებით პარტიათა ფართო სპექტრის კომენტარები ("ქართული 
ოცნება", "თავისუფალი დემკრატები", "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა",  "დემოკრატიული მოძრაობა-
ერთიანი საქართველო", "სახელმწიფო ხალხისთვის“ "ლეიბორსტული პარტია") წარმოადგინა.   

3.8. ობიექტივი 
 

ობიექტივის შესახებ: მედია-კავშირი “ობიექტივი” 2010 წლის აგვისტოში დაფუძნდა. 
დამფუძნებელთა შორის პოლიტიკური გაერთიანება „პატრიოტთა ალიანსის“ ამჟამინდელი 
გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი იყო, რომელიც ტელეკომპანიის მართველობაში 2014 
წლიდან აღარ ფიგურირებს. “ობიექტივის” რამდენიმე წამყვანი (ბონდო მძინარიშვილი, ვახტანგ 
ბეგიაშვილი) 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პატრიოტთა ალიანსის სიით მონაწილეობს. 
სხვადასხვა კვლევების თანახმად, “ობიექტივი” ანტიდასავლური, თურქოფობიულ და 
ჰომოფობიურ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებს. რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ 
ევროპის კომისიის (ECRI) მეხუთე ციკლის ანგარიშში

23
 “ობიექტივის” თოქ-შოუების 

დისკრიმინაციული სარედაქციო პოლიტიკაც მოხვდა და ხელისუფლებას მიეცა რეკომენდაცია, 
გადახედოს მის ხელშეკრულებებს იმ მედია საშუალებებთან, ვინც სიძულვილს აღვივებს. 
ტელეკომპანიამ საინფორმაციო გადაცემები წინასაარჩევნოდ 2016 წლის 16 მაისიდან დაიწყო. 
TVMR საქართველოს 2015 წლის რეიტინგებში

24
, მედია-კავშირი ობიექტივი არ ფიგურირებს. იმ 8 

ტელეკომპანიიდან
25
, რომლებიც კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის ვებ-გვერდზე 

დეკლარირებული 6 თვის მონაცემების თანახმად, 2016 წელს (1იანვარი - 30 ივნისი) შემოსავლის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან,  მედია-კავშირი “ობიექტივი” ერთადერთი 

                                                
23
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf 

24
 http://www.tvmr.ge/ka#!ka/news/44/წლის 

25
 2016 წლის 1 იანვარი- 30 ივნისის 8 ტელევიზიის ფინანსური შემოსავლების წილი სატელევიზიო მედია ბაზარზე: რუსთავი 2 (46%), 

იმედი (25%), მაესტრო (8%), საქართველოს მედია ქსელი (7,5%), GDS (2,3%), ობიექტივი (2%), იბერია (1,9), ტელეკომპანია პირველი 
(1%). 


