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                                                         აბსტრაქტი

აღნიშნული სამაგისტრო ნაშრომის მიზანი იყო, საქართველოს მთავრობის კრიზისული

კომუნიკაციის გაშუქების ანალიზი ხელისუფლების მიმართ ლოიალური, კრიტიკული

და  ნეიტრალური  მედიის  პოლიტიკურ  გადაცემებში  კორონავირუსის  პანდემიის

პერიოდში.   კვლევის  ავტორებმა  შეისწავლეს,  რა  ჩარჩოებს  (frames), წყაროებსა დაframes), წყაროებსა და),  წყაროებსა  და

გზავნილებს  იყენებენ  მედია  საშუალებები,  რა  თემებს  უთმობენ  საეთერო  დროს  და

როგორი  არის  ჟურნალისტების/წამყვანების  ტონი  პანდემიის  გაშუქებისას.  იმის

გაასაანალიზებლად, თუ როგორ აშუქებს მედია მთავრობის კრიზისულ კომუნიკაციას,

ახერხებს  თუ  არა  მთავრობა  წარმატებულ  კრიზისულ  კომუნიკაციას  მედიის

საშუალებით,  ჩავატარეთ  შერჩეული  მედიის  ყოველკვირეული  პოლიტიკური

გადაცემების შინაარსობრივი კველევა (frames), წყაროებსა და26 თებერვლიდან 22 მაისის ჩათვლით). იქიდან

გამომდინარე,  რომ  კრიზისულ  ვითარებაში  მოსახლეობის  მხრიდან  ინფორმაციაზე

მოთხოვნილება  მაქსიმალურად  იზრდება,  მედიას,  როგორც  ინფორმაციის

გამავრცელებელსა  და  მოსახლეობის  მაკოორდინირებელს,  გლობალური  კრიზისის

პირობებში გადამწყვეტი როლი აკისრია. 

კვლევამ  დაადასტურა  ის  ფაქტი,  რომ  ხელისუფლების  მიმართ  ლოიალური,

პოლიტიკური  ოპოზიციის  მიმართ  კეთილგანწყობილი  და  ნეიტრალური

ტელევიზიების  თემები  და  გაშუქების  ტონი  მნიშვნელოვნად  განსხვავდება

ერთმანეთისაგან,  ასევე  პოლიტიკოსები  და  ჟურნალისტები  ერთსა  და  იმავე  საკითხს

სხვადასხვანაირად  წარმოაჩენენ  და  აძლევენ  განსხვავებულ  შეფასებებს.   კრიზისის

პირობებშიც  ხელისუფლება,  ისევე  როგორც  ოპოზიციური  პარტიები,  ცდილობენ

წარმოაჩინონ  თავიანთი  პოლიტიკური  ხედვები  და  საკუთარი  დღის  წესრიგი

შესთავაზონ  საზოგადოებას,  რაშიც  მათ  მედიის  შესაბამისი  სარედაქციო  პოლიტიკაც

უწყობს ხელს.
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                                                        Abs), წყაროებსა დაtract

This), წყაროებსა და mas), წყაროებსა დაter's), წყაროებსა და thes), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და aimed to analyze the coverage of the cris), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და communication of the Georgian

government  in  the  political  programs), წყაროებსა და  of  the  loyal,  critical,  and  neutral  media  towards), წყაროებსა და  the

government during the Coronavirus), წყაროებსა და pandemic. The authors), წყაროებსა და of the s), წყაროებსა დაtudy looked at what frames), წყაროებსა და,

s), წყაროებსა დაources), წყაროებსა და, and mes), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაages), წყაროებსა და were us), წყაროებსა დაed by the media, what topics), წყაროებსა და they devoted to airtime, and what

the tone of the journalis), წყაროებსა დაts), წყაროებსა და/pres), წყაროებსა დაenters), წყაროებსა და was), წყაროებსა და when covering the pandemic.  To analyze how the

media  coverage  of  the  government's), წყაროებსა და  cris), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და  communication,  whether  the  government  can

communicate  s), წყაროებსა დაucces), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაfully  through  the  media,  we  conducted  a  weekly  s), წყაროებსა დაurvey  of  s), წყაროებსა დაelected

political weekly media (frames), წყაროებსა დაfrom February 26 to May 22). As), წყაროებსა და the demand for information from the

population increas), წყაროებსა დაes), წყაროებსა და as), წყაროებსა და much as), წყაროებსა და pos), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაible in a cris), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და, the media, as), წყაროებსა და a dis), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაeminator and coordinator

of the population, plays), წყაროებსა და a crucial role in the context of the global cris), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და. The s), წყაროებსა დაtudy confirmed the

fact that the themes), წყაროებსა და and tone of coverage of loyal, pro-government, and neutral TV s), წყაროებსა დაtations), წყაროებსა და

towards), წყაროებსა და the government are s), წყაროებსა დაignificantly different from each other, as), წყაროებსა და well as), წყაროებსა და politicians), წყაროებსა და and

journalis), წყაროებსა დაts), წყაროებსა და, pres), წყაროებსა დაent the s), წყაროებსა დაame is), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაue differently and give different as), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაes), წყაროებსა დაs), წყაროებსა დაments), წყაროებსა და. Even in times), წყაროებსა და of

cris), წყაროებსა დაis), წყაროებსა და, the government, as), წყაროებსა და well as), წყაროებსა და the oppos), წყაროებსა დაition parties), წყაროებსა და, try to pres), წყაროებსა დაent their political vis), წყაროებსა დაions), წყაროებსა და and

offer their agenda to the public, which is), წყაროებსა და facilitated by the relevant media policy.
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