
 

4. ონლაინ მედიის ერთიანი მონაცემები
 
ონლაინ მედიის, რომელიც მოიცავს
თვის (1 აპრილი - 31 ივლისი) მონიტორინგი
მთლიანი გაშუქების ფორმით ყველაზე
მთავრობის პროცენტული მაჩვენებელი
18%, რაც ჯამურად 64,6%-ია.  
 
შემდეგი სუბიექტი არის “ერთიანი
"რესპუბლიკური პარტია" (5,1%), 
ერთიანი საქართველო“ (2,2%) და
(1,9%). არასაპარლამენტო პარტიებს
 
1%-ს ქვემოთ გაშუქებული პარტიების
გადანაწილდა: "გირჩი" (0,9%), "პატრიოტთა
მეჭიაური ერთიანი საქართველო
"ლეიბორისტული  პარტია" (0,2%), 
 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის წილი მთლიან
კომისიის (0,04%). 
დიაგრამა 4.1. პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

დიაგრამა 4.2. 1%-ზე დაბალი გაშუქების
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მონაცემები 

მოიცავს როგორც საინფორმაციო სააგენტოებს, ასევე ონლაინ
მონიტორინგი აჩვენებს, რომ ისინი  როგორც პირდაპირ
ყველაზე დიდ ადგილს მთავრობასა და „ქართულ

მაჩვენებელი მთლიანი გაშუქებაში არის 46,6%, ხოლო „

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” (9,2%), რომელსაც
(5,1%), "თავისუფალი დემოკრატები" (2,8%), „დემოკრატიული

და არჩევნების წელს დაფუძნებული პარტია „სახელმწიფო
პარტიებს მთლიან გაშუქებაში 1,6% აქვთ.  

პარტიების წილი, რომელთა გაშუქება ჯამურად 4,61%
პატრიოტთა ალიანსი", "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

საქართველო" და "ეროვნული ფორუმი" ( 0,6%), "კონსერვატიული
, "ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია" (0,02%). 

მთლიან გაშუქებაში 6,5%-ია, ხოლო ცესკოს (0,5%) 

სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, ონლაინ მედია

 
გაშუქების სუბიექტები, ონლაინ მედია 

 
 

ონლაინ გამოცემებს,  4 
პირდაპირ და ირიბ, ისე 

ქართულ ოცნებას“ უთმობენ. 
„ქართული ოცნების“ - 

რომელსაც  მოსდევს  
დემოკრატიული მოძრაობა 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ 

,61%-ია, შემდეგნაირად 
საქართველოს", "თამაზ 

კონსერვატიული პარტია" (0,3%),  

(0,5%) და  უწყებათაშორისი 

 

 



 

პოლიტიკური სუბიექტების პირდაპირი
ირიბი გაშუქების მხრივ ონლაინ მედია
მთავრობის შემთხვევაში ირიბი 
"ქართული ოცნების" შემთხვევაში
 
ოპოზიციური პარტიებიდან ირიბი 
მოძრაობა" (ირიბი 11,6%, პირდაპირი
როგორც დიაგრამა 4.3. უჩვენებს, სხვა

 
 
დიაგრამა 4.3. პოლიტიკური სუბიექტების

პოლიტიკური სუბიექტების კონტენტის

ონლაინ მედიაში ყველაზე მაღალი
ნეგატიური 10%), რომელსაც მოსდევს

დემოკრატები" (პოზიტიური 9%, ნეგატიური
 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტონით
პოზიტიური 4%), რომელსაც მოს

"ქართული ოცნება" (ნეგატიური 10%) 
ყველაზე დაბალი ნეგატიური (1,5%) 
ერთიან საქართველოს" აქვს. მაღალი
ოპოზიცია (პოზიტიური 4%, ნეგატიური

 
1%ზე დაბალი გაშუქების მქონე 
პარტიას" (ნეგატიური 26%, პოზიტიური

პარტიის „ახალი საქართველოს“ შემთხვევაში
გაშუქება ჭარბობს ნეგატიურს ასევე
მაღალი ნეიტრალური ტონით შემდეგი
ნეგატიური 3%, პოზიტიური 2%); "კონსერვატიული

2%); "პატრიოტთა ალიანსი" (ნეიტრალური
გადაარჩენს საქართველოს" (ნეიტრალური
ერთიანი საქართველოსთვის" (ნეიტრალური
 

ინსტიტუტებიდან ყველაზე მაღალი
ცენტრალური საარჩევნო კომისიას
უწყებათაშორისი კომისია მხოლოდ
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პირდაპირი/ირიბი გაშუქება. როგორც მთლიანი, 
მედია ყველაზე მეტ დროს მთავრობასა და „ქართულ
 (50,8%) გაშუქების ფორმა პირდაპირს (40,8%) 
 პირიქით, პირდაპირი (22,2%) ირიბს (15%) 7,2%-ით

 გაშუქება პირდაპირს 2 პარტიის შემთხვევაში აჭარბებს
პირდაპირი 5,9%) და "სახელმწიფო ხალხისთვის" (ირიბი 2,1%, 

სხვა სუბიექტების შემთხვევაში პირდაპირი აჭარბებს

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, ონლაინ მედია 

 
 

 
 

კონტენტის და კონტექსტის ტონი. 4 თვის მონაცემების
მაღალი პოზიტიური ტონით გაშუქებულია „ქართული ოცნება

მოსდევს   მთავრობა (10% პოზიტიური 5% ნეგატიური

ნეგატიური 4%).  

ტონით გაშუქებულია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
მოსდევს  „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (ნეგატიური 14%, 

10%) და "რესპუბლიკური პარტია" (ნეგატიური 8%; პოზიტ
5%) და მაღალი ნეიტრალური (98%) ტონი "დემოკრატიულ

მაღალი ნეიტრალური ტონით (93%) გაშუქდა ასევე
ნეგატიური 3%). 

 პარტიებიდან ყველაზე მაღალი ნეგატიური გაშუქება
პოზიტიური 4%) აქვს. ყველაზე მაღალი პოზიტიური 

შემთხვევაში დაფიქსირდა (პოზიტიური 10%, ნეგატიური
ასევე „გირჩის“ შემთხვევაში (პოზიტიური 5%, ნეგატიური
შემდეგი პარტიები გაშუქდა: "ეროვნული ფორუმი"

კონსერვატიული პარტია" (ნეიტრალური 95%, ნეგატიური

ნეიტრალური 94%, პოზიტიური 3%, ნეგატიური 
ნეიტრალური 94%, ნეგატიური 5%, პოზიტიური 1%); 
ნეიტრალური 94%, პოზიტიური 2%, ნეგატიური 4%).    

მაღალი ნეგატიური ტონი პრეზიდენტს (ნეგატიური 7%, 
კომისიას (ნეგატიური 7%, პოზიტიური 1%) აქვთ, ხოლო არჩევნების
მხოლოდ ნეიტრალურად (94%) ან  პოზიტიურად (6%) გაშუქდა

, ასევე პირდაპირი და 
ქართულ ოცნებას“ უთმობდა. 
(40,8%) აჭარბებდა, ხოლო 

ით აჭარბებდა.  

აჭარბებს: "ნაციონალური 
2,1%, პირდაპირი 1,7%). 

აჭარბებს ირიბს. 

 

 

მონაცემების თანახმად, 
ოცნება“ (პოზიტიური 12%, 

ნეგატიური) და "თავისუფალი 

მოძრაობა“ (ნეგატიური 34%, 
14%, პოზიტიური 6%), 

პოზიტიური 3%).  
დემოკრატიულ მოძრაობა 
ასევე არასაპარლამენტო 

გაშუქება "ლეიბორისტულ 
 კონტენტი კი ახალი 

ნეგატიური 7%). პოზიტიური 
ნეგატიური 4%). ყველაზე 

" (ნეიტრალური 95%, 
ნეგატიური 3%, პოზიტიური 

 3%); "მრეწველობა 
1%); "თამაზ მეჭიაური-

 

7%, პოზიტიური 5%) და 
არჩევნების სამთავრობო 

გაშუქდა. 
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დიაგრამა 4.4. კონტენტის ტონი ონლაინ მედიაში 

 

 
კონტექსტის ტონი. კონტექსტის ტონი წარმოდგენას ქმნის იმ კრიტიკულ თემათა მოცულობაზე, რომლის 
ფარგლებშიც ხდება პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქება. 4 თვის მონიტორინგი აჩვენებს, რომ ონლაინ 
მედია საშუალებების მიერ პოლიტიკური სუბიექტების  გაშუქებაში სტატისტიკურად  ჭარბობს კონტექსტის 

ნეიტრალური ტონი. კონტექსტის ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონი (14%) მარშალპრესს აქვს, 
ამავდროულად  აღნიშნული სააგენტოს შემთხვევაში, ნეგატიური ტონიც იდენტურია (14%). რიგით მეორე 
პოზიტიური კონტექსტის ტონის მხრივ IPN-ია (10%), თუმცა მისი ნეგატიური მაჩვენებელი (13%)  პოზიტიურს 

აჭარბებს. PIA-ს შემთხვევაში პოზიტიური (9%) მცირედით აღემატება ნეგატიურს (8%). 
 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური კონტექსტის ტონი ნეტგაზეთს  აქვს (31%), სადაც პოზიტიური მნიშვნელოვნად 
დაბალია (3%). ნეგატიური (9%) პოზიტიურს (1%) პირველი რადიოს შემთხვევაშიც აღემატება.  

 
დიაგრამა 4.5. კონტექსტის ტონი ონლაინ მედიაში 

 
 

 

 

 

 


