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კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

                                                              ხელნაწერის უფლებით 

პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად 

წარმოდგენილი დისერტაციის 

ა  ვ  ტ  ო  რ  ე  ფ  ე  რ  ა  ტ  ი 

 

თბილისი, 0141, საქართველო 

2021 

თამარი ჩიბურდანიძე-ლომთაძე 

 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის  ტექნოლოგიები და თავისებურებები  

(საქართველოს, აშშ-სა და   ისრაელის 

შედარებითი ანალიზი) 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: 

პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი -  

თამარ კიკნაძე 
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სამეცნიერო ნაშრომი შესრულებულია კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე.  

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:                                თამარ კიკნაძე 

                                                  პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

                                            კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

                                                                   ასოცირებული პროფესორი 

 

ოფიციალური რეცენზენტები:                           ვაჟა შუბითიძე 

                                                 პოლიტიკის მეცნიერებათა  დოქტორი, 

                                         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

                    პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა 

                                                     მიმართულების სრული პროფესორი 

 

                                                                                   მარინა ლომიძე 

                                                                   ჟურნალისტიკის დოქტორი, 

                                       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

                      საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ფილოსოფიის 

                                                                   დეპარტამენტის პროფესორი 

 

დისერტაციის დაცვა შედგება 2021 წლის 23 ივლისს, 14:00 საათზე, 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის პოლიტიკის მეცნიერების 

სადოქტორო პროგრამის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე.  

 

მისამართი: 0141, თბილისი, ჩარგლის ქუჩა  N 73, კავკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, 305 

აუდიტორია. 

 

დისერტაციის გაცნობა შესაძლებელია კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.  

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი:  კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  პეტრე მამრაძე. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

თემის აქტუალობა: 

თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღებაა 

გამახვილებული არა მხოლოდ პოლიტიკის წარმოებაზე, არამედ 

მისი  განხორციელების ფორმებზე, მეთოდებზე და 

პოლიტიკოსების იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიებზე. 

სახელმწიფოების სურვილი, იყვნენ გავლენიანები, 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ძლიერ პოლიტიკურ 

იმიჯზე. ამასთან, პოლიტიკური კულტურის განვითარებასთან 

ერთად, სულ უფრო იხვეწება პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

ტექნოლოგიები. ამ ტექნოლოგიების დახვეწამ კი სახელმწიფოების, 

პოლიტიკური ორგანიზაციებისა თუ თავად პოლიტიკოსების მიერ 

შემუშავებული პოლიტიკა ხალხისთვის უფრო მისაღები  გახადა.  

   პოლიტიკური საზოგადოება დღემდე მსჯელობს იმის თაობაზე, 

თუ როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფოსა და ხალხის ინტერესების 

თანხვედრა. პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ხშირად ხალხის 

ინტერესები სახელმწიფოსა და პოლიტიკოსების ინტერესებს არ 

ემთხვევა. პოლიტტექნოლოგიებისა და პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნის მეთოდოლოგიის გამოყენების საშუალებით 

პოლიტიკოსები ახერხებენ ხალხის ინტერესები შეუსაბამონ 

სახელმწიფოს ინტერესებს. ამ მხრივ, განსხვავებულია  როგორც 

საქართველოსა და დასავლეთის სახელმწიფოების 

მეთოდოლოგიური არჩევანი, ისე მათი პოლიტიკური ცოდნის 

დონე და სამოქალაქო განათლება. პოლიტიკური ტექნოლოგიების 

გამოყენება უნდა ხდებოდეს არა  სხვა ქვეყნების გამოცდილების 

მექანიკური ტავტოლოგიით, არამედ - საკუთარი ეროვნული 

იდენტობის, პოლიტიკური კულტურის და ისტორიული 

განვითარების გათვალისწინებით და მათ ბაზაზე 

ჩამოყალიბებული პოლიტიკის გატარებით.  

    დღეს, უცხოეთში ფართოდ ხორციელდება კვლევები 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის შესახებ, რომლებშიც სხვადასხვა 

მიმართულებით  არის ასახული კონკრეტულ საკითხთა 

სიღრმისეული ანალიზი. მათ რიგს განეკუთვნება: იმიჯის შექმნის 
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მეთოდოლოგია, ლიდერობა, კომუნიკაციების ხელოვნება და სხვ. 

მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისინი მორგებულია ამა თუ იმ ქვეყნის 

პოლიტიკოსის იმიჯზე. აღნიშნული კვლევები უფრო ზოგადი 

ხასიათისაა და არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული ქვეყნის  

მოსახლეობის იდენტობა, ხასიათი, ისტორია, პოლიტიკური 

კულტურა, ფსიქოლოგია და სხვ. საქართველოში ამ 

მიმართულებით, სულ რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომია 

შემოთავაზებული. ამასთან, მეთოდოლოგია, რომლითაც 

ქართველი სპეციალისტები ხელმძღვანელობენ, მეტწილად 

უცხოელი მეცნიერების მიერ არის შემუშავებული, მათში არ არის 

გათვალისწინებული ქართული რეალობა, ავთენტური 

(თვითმყოფადი) ქართული განწყობები და ქცევის ნორმები. ამ 

შემთხვევაში გათვალისწინებულია ზოგადი მიდგომები, მაგრამ 

არა მათი თავისებურებები. 

    შესაბამისად, დღემდე  ქართულ პოლიტიკურ იმიჯოლოგიაში 

ვერ ხერხდება სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევა და მისი 

ტექნოლოგიური განხორციელება. აღნიშნული საკითხი რთულია 

და კომპლექსურ შესწავლას მოითხოვს. მთავარ პრობლემად კი 

პოლიტიკური განათლება, პოლიტიკური კულტურა და 

პოლიტიკური ქცევის ნორმების გაუთვალისწინებლობა რჩება.  

      21-ე საუკუნე მსოფლიო პოლიტიკის ახალი ეპოქაა. ახალი 

პოლიტიკის წარმოებას ახალი ტექნოლოგიები სჭირდება. 

საზოგადოების პოლიტიკური განათლება საქართველოში 

ყოველწლიურად იზრდება და მოთხოვნებიც პოლიტიკოსების 

მიმართ სხვაგვარია. ასევე, სხვა სტანდარტებს მოითხოვს 

საერთაშორისო პოლიტიკის წარმოებაც. სწორედ ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია შედარებითი ანალიზის გაკეთება, თუ როგორ 

იქმნება და ყალიბდება პოლიტიკური იმიჯი საქართველოსა და 

დასავლეთის სახელმწიფოებში. შესაძლოა კარგი პოლიტიკა 

შეიმუშაო, მაგრამ კარგად  ვერ განახორციელო. მიზეზი ხშირ 

შემთხვევაში - პოლიტტექნოლოგიების ცოდნის დაბალი დონეა. 

განვითარებული სახელმწიფოები არა მარტო პრაგმატულ 

პოლიტიკას ახორციელებენ, არამედ, დახვეწილი აქვთ მისი 

განხორციელების ტენოლოგიებიც. არის შემთხვევები, როდესაც 
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კარგი პოლიტიკური იდეა თუ მოსაზრება ფურცელზე რჩება და ვერ 

ხორციელდება, მრავალწილად ამის მიზეზი 

პოლიტტექნოლოგიების არასათანადო ფლობაა. ამიტომ 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიების შექმნის 

შედარებითი ანალიზი და მეცნიერული დასაბუთება  - სანდო და 

სარწმუნო გზამკვლევია პრაქტიკული პოლიტიკის გატარებისა თუ 

წარმოების პროცესში.   

 

კვლევის მიზნები და ამოცანები 

    სამეცნიერო კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში 

პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების  თავისებურებების ასახვას, 

კვლევას, ანალიზს და  დასავლური პოლიტიკური კულტურის 

სახელმწიფოებში -  ისრაელსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

არსებულ გამოცდილებასთან შედარებას, ასევე, იმ საკითხების 

წამოწევას, რომლებიც საქართველოში ნაკლებად არის განხილული 

და შესწავლილი. 

      კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა მისი მიზნიდან 

გამომდინარეობს, კერძოდ: განხორციელდეს  საკვლევ საგანთან 

უშუალოდ დაკავშირებული რეალური ვითარების საფუძვლიანი 

ანალიზი და შემუშავდეს სათანადო  რეკომენდაციები, რომლებიც 

წაადგება საქართველოში ამ დარგის განვითარებას, პოლიტიკური 

იმიჯოლოგის  შემდგომ დამკვიდრებას, როგორც მისი თეორიული 

ასპექტებით, ისე პრაქტიკული   განხორციელებით. 

      პოლიტიკური იმიჯი არის ის, რაც საზოგადოების აღქმაში 

მკვიდრდება.  პოლიტიკურ კულტურას, უმთავრესად, ქცევა და 

ქცევით გამოხატული ზნეობრივი ღირებულებები განაპირობებს. 

ბუნებრივია, მას უშუალო კავშირი აქვს პოლიტიკური იმიჯის 

ჩამოყალიბების პროცესთან. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს 

პოლიტიკური კულტურის კვლევა, გააანალიზდეს, თუ რამდენად 

ახდენს იგი გავლენას პოლიტიკოსის  იმიჯის ჩამოყალიბებაზე. 

      ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანია, 

განვსაზღვროთ „პოლიტიკური იმიჯის“ ზოგადად შეჯერებული 

თეორია და ამ თეორიის საფუძველზე  შევიმუშაოთ პოლიტიკური 

იმიჯის განმარტების  ახალი ავტორისეული ფორმულირება, რაც, 
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თავის მხრივ,  წინამდებარე ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს 

შეადგენს.  

    ასევე, უნდა დადგინდეს ურიერთგანმსაზღვრელი კავშირი 

პოლიტიკურ კულტურასა და პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

ტექნოლოგიებს შორის, ანუ, თუ რამდენად განაპირობებს 

პოლიტიკური კულტურა პოლიტიკოსის ან პოლიტიკური გუნდის 

იმიჯის თავისებურებებს. კვლევის კონკრეტული ამოცანებია: 

 

• განვსაზღვროთ პოლიტიკური ლიდერისა და პოლიტიკური 

პარტიის იმიჯის ფორმირების მთავარი ფაქტორები; 

• გავაანალიზოთ პოლიტიკური იმიჯის შესახებ არსებულ 

თეორიები  და მივიღოთ ზოგადად შეჯერებული თეორია, 

ხოლო ამ თეორიის საფუძველზე  შევიმუშაოთ 

პოლიტიკური იმიჯის განმარტების ახალი ფორმულირება 

და მოვახდინოთ საქართველოს სინამდვილესთან 

ადაპტირება. 

• დავადგინოთ პოლიტიკურ კულტურასა და პოლიტიკური 

იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიებს შორის არსებული 

ურიერთგანმსაზღვრელი კავშირი, ანუ რა კავშირია 

პოლიტიკურ კულტურასა და პოლიტიკოსის ან  

პოლიტიკური გუნდის იმიჯის ფორმირებას შორის; 

• სამ სახელმწიფოში ჩატარებული ემპირიულ კვლევებზე  

დაყრდნობით, მოვახდინოთ შედარებითი ანალიზი  და 

შევიმუშაოთ  პოლიტიკური იმიჯის შექმნის შესახებ ახალი 

რეკომენდაციები. 

სადოქტორო ნაშრომში, საკვლევი თემისა და საგნის 

შედარებითი ანალიზისთვის, დავგეგმეთ და განვახორციელეთ 

ემპირიული კვლევები სამი სახელმწიფოს - საქართველოს, 

ამერიკის შეერტებული შტატების და ისრაელის მონაცემების 

გათვალისწინებით.  

 ნაშრომი მოიცავს საკვლევი საკითხის შედარებით ანალიზს 

საქართველოსა და დასავლური ღირებულებების  სახელმწიფოებს 

შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი ახლო აღმოსავლეთის 

სახელმწიფოა, თავისი დასავლური ღირებულებებით, და 
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მსოფლიო მასშტაბით აქვს მკვეთრად ჩამოყალიბებული 

თვითმყობადი სახელმწიფო პოლიტიკური იმიჯი. ამასთან, 

რამდენადაც საქართველო და ისრაელი ტრადიციული ქვეყნებია 

და ფსიქო-ემოციური თვალსაზრისით, მათ შორის დიდი 

მსგავსებაა -  ჩვენი არჩევანი სწორედ ისრაელზე, როგორც მესამე 

საკვლევ  სახელმწიფოზე, შევაჩერეთ.  

 

თემის ძირითადი საკვლევი კითხვები: 

1. რა მეცნიერული თეორიებია შემუშავებული 

პოლიტიკური იმიჯის შესახებ და რა ფაქტორები 

განაპირობებს პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

თავისებურებებს?  

2. რამდენად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნის ტექნოლოგიების ცოდნა სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელებისას და რა როლი აქვს 

პოლიტიკურ კულტურას პოლიტიკურ იმიჯოლოგიაში? 

3. როგორია პოლიტიკური ლიდერის და პოლიტიკური 

პარტიის იმიჯის შექმნის თავისებურებანი  საარჩევნო 

პერიოდში? 

4.  როგორ უნდა შემუშავდეს პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნის სტრატეგია პოლიტიკოსის, სახელმწიფოსა და 

ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით? 

      ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ შესაძლებლობა გვექნება, 

ჩამოვაყალიბოთ საქართველოში ამ მიმართულებით არსებული 

პრობლემები და პოლიტიკურ საზოგადოებას შევთავაზოთ 

დასავლეთის გამოცდილებით მიღებული ცოდნა როგორც 

პოლიტიკის წარმოების, ისე  პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

ტექნოლოგიების თაობაზე. 

 

  ჰიპოთეზა: 

❖ პოლიტიკური იმიჯის შექმნის საბაზისო თავისებურებას 

განსაზღვრავს როგორც პოლიტიკური მარკეტინგი და 

კომუნიკაციები, ასევე  საზოგადოების პოლიტიკური 

კულტურის, თავად პოლიტიკის არსისა და 
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პოლიტტექნოლოგიების ცოდნის დონე, რაც  ქართული და 

დასავლური  პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

ძირითადი განმასხვავებელი ფაქტორია.  

❖ პოლიტიკური იმიჯის შექმნის სტრატეგია უნდა 

განისაზღვრებოდეს პოლიტიკოსის, სახელმწიფოს და 

ხალხის ინტერესების გათვალისწინების  საფუძველზე. 

 

კვლევის საგანი და ობიექტი 

 

კვლევის საგანია პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

თავისებურებანი და ამ პროცესში პოლიტიკოსის, ამომრჩევლისა 

და მთლიანად სახელმწიფოს როლისა და ფუნქციის არსი. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს სამი ქვეყნის - საქართველოს, 

აშშ-ს და ისრაელის პოლიტიკური იმიჯოლოგიის ექსპერტების, 

პოლიტიკოსების და ამორჩეველთა ფენომენი, მათი ქმედებების 

მოტივაცია, პოლიტიკური იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიები და 

მიღებული შედეგები.  

 

 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე 

ნაშრომის მთავარ მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს სამ 

სახელმწიფოში: საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა 

და ისრაელში ჩატარებული  შედარებითი კვლევები. ამ კვლევებისა 

და მეცნიერთა უკვე შემუშავებული თეორიების ანალიზზე 

დაყრდნობით, პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

განმსაზღვრელი საკითხის ფორმულირება, რაც უაღრესად 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელია თანამედროვეობის შესაბამისი 

პოლიტიკური იმიჯის  შექმნისა და  ჩამოყალიბების  პროცესში.  ამ 

თვალსაზრისით, საკვლევი თემისა და საგნის მაგისტრალურ ხაზს 

შეადგენ „სახელმწიფო -პოლიტიკოსი -  ხალხი (ელექტორატი)“, 

სამუშაო მოდელი - თუ როგორ უნდა შეიქმნას სწორი, 

მიზანშეწონილი იმიჯი ხალხისა და სახელმწიფოს ინტერესების 

გათვალისწინებით, რომელსაც პირობითად  „თეთრი სამკუთხედი“ 

ვუწოდეთ. 
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მეცნიერთა ნაშრომები პოლიტიკური იმიჯოლოგიის შესახებ 

ძირითადად ეფუძნება ფორმულას: - „მე და საზოგადოება“, სადაც 

გადმოცემულია ზოგადი იმიჯოლოგიის პრინციპები. ეს 

პრინციპები საერთოა ყველა პროფესიის ადამიანისთვის. თავად 

მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ პოლიტიკოსის იმიჯი მეტწილად 

განსაზღვრავს ქვეყნის იმიჯს. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური 

იმიჯოლოგია  უნდა ეფუძნებოდეს პრინციპს: -„მე-სახელმწიფო-

ხალხი (ელექტორატი)“. რადგან პოლიტიკური იმიჯოლოგია 

მოითხოვს უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფო ინტერესებიდან 

გამომდინარე პოლიტიკის განხორციელებას  ეს პრინციპი უნდა 

აისახოს იმიჯოლოგიაშიც. ამ შემთხვევაში დაძლეული იქნება ის , 

როდესაც პოლიტიკოსები მიუღებელნი ხდებიან ან 

სახელმწიფოსთვის, ან საზოგადოებისთვის.  

        ხშირია შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსი თუ პოლიტიკური 

პარტია ხალხის მოთხოვნებიდან გამომდინარე აყალიბებს საკუთარ 

იმიჯს, რათა უფრო მისაღები გახდეს მათთვის. ეს, ძირითადად, 

არჩევნებზე გათვლილი მეთოდია და, ხშირ შემთხვევაში, არ 

შეესაბამება სახელმწიფოს ინტერესებს. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ 

სახელმწიფოს ინტერესებს მოარგებენ ხოლმე  პოლიტიკურ იმიჯს 

და, ამ შემთხვევაში, უკვე ხალხს შორდებიან და ხდებიან 
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ხალხისთვის ნაკლებად მისაღები   პოლიტიკოსები. წარმოდგენილ 

ნაშრომში შევეცადეთ სწორედ ეს სტრატეგია შეგვემუშავებინა - 

როგორ უნდა შეიქმნას პოლიტიკური იმიჯი სახელმწიფოს, 

პოლიტიკოსისა და ხალხის ურთიერთკავშირის და 

ურთიერთვალდებულებების გათვალისწინებით. 

მეცნიერული სიახლე ნაშრომში შევეცადეთ წარმოგვეჩინა 

სიღრმისეული შედარებითი ანალიზის მეშვეობით, თუ რა 

ვითარებაა ამ მხრივ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელში 

და რა მოცემულობა გვაქვს საქართველოში.   პოლიტიკური და 

სამოქალაქო კულტურა მაღალ დონეზეა დასავლეთის ქვეყნებში, 

სადაც პოლიტიკოსები სათანადოდ  სცემენ პატივს ინსტიტუციებს 

და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას 

ითვალისწინებენ მათ შეხედულებებს. ამასთანავე, ისინი ზრუნავენ 

სამოქალაქო კულტურის  ამაღლებაზე. ჩვენი აზრით, ნაშრომის 

მეცნიერულ სიახლეს შეადგენს აგრეთვე  პოლიტიკური 

კულტურის პოლიტიკაში დამკვიდრების ის ტექნოლოგიები და 

მეთოდები, რომლებსაც ნაყოფიერად იყენებენ დასავლეთის 

სახელმწიფოები. 

ნაშრომში მეცნიერული სიახლის სახით ასევე 

შემოთავაზებულია პოლიტიკური ლიდერისა და პოლიტიკური 

პარტიის იმიჯის ფორმირების პროცესის ანალიზის შედეგები - 

დასავლური ღირებულებების მქონე  ქვეყნებისა და საქართველოს 

დღევანდელობის გათვალისწინებით. საქართველოში, აშშ-ში და 

ისრაელში  ჩატარებული შედარებითი  კვლევები საშუალებას 

მოგვცემს, მოვნიშნოთ ის ხარვეზები, რომლებიც ქართველ 

პოლიტიკურ ლიდერებს ახასიათებთ, და შევთავაზოთ შესაბამისი 

მეთოდოლოგია, რომელიც მოითხოვს  როგორც ცოდნას, ისე 

დასავლეთის ქვეყნებში არსებული  გამოცდილების 

გათვალისწინებას და ეთნოგენეზისური ფაქტორის 

გათვალისწინებით, ადაპტირებას ადგილობრივ სინამდვილესთან,. 

ნაშრომის ბოლოს, ანალიზის საფუძველზე, წამოვადგინეთ 

დასკვნა და შევიმუშავეთ სათანადო რეკომენდაციები.  
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ნაშრომის  თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა არის ის, რომ ის 

დაეხმარება პოლიტიკოსებსა და დარგის სპეციალისტებს, 

მართებულად შეისწავლონ პოლიტიკური ველი, განსაზღვრონ 

სახელმწიფოს, პარტიისა  და  საკუთარი პრიორიტეტები, ასევე 

შეარჩიონ  სასურველი, წარმატებული  იმიჯი,  სათანადოდ 

გამოიყენონ კომუნიკაციის სახეობები და კეთილგონივრულად 

მართონ პოლიტიკური პროცესები. ნაშრომი წარმოადგენს 

პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, რომელიც სთავაზობს ყველა 

მოცემული საკითხის პროფესიულ დონეზე დაზუსტებულ 

ფორმულებას. 

ნაშრომში აისახება კონკრეტული ფორმულირებები, 

რომელთაც ერთგავრი გზამკვლევის ფუნქცია ეკისრებათ, ხოლო 

კვლევებით დადასტურებულ  ფორმულებათა  პრაქტიკული  

გამოყენება იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ პოლიტიკურ 

საქმინობაში მონაწილე პირმა გარკვეული გამოცდილება შეიძინოს 

და ნაკლების შეცდომების დაუშვან. 

ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვინც 

პოლიტიკურ სივრცეში აპირებს მოღვაწეობას. იგი საშუალებას 

იძლევა თავიდანვე შემუშავდეს სარწმუნო სტრატეგია, და 

დაიხვეწოს პოლიტიკური ქცევის ნორმები, ასევე შეირჩეს 

სასურველი ინდივიდუალური პოლიტიკური იმიჯი და შეიქმნის 

საკუთარი პოლიტიკური ხელწერა.  

წინამდებარე ნაშრომი პარტიული ორგანიზაციების შექმნის 

მსურველებს საშუალებას მისცემს, თავიდანვე შეარჩიონ ჯეროვანი 

პლატფორმა, გაითვალისწინონ დასავლეთის სახელწიფოების 

პოლიტიკური პარტიების გამოცდილება, აწარმოონ გამართული,  

მოწესრიგებული მენეჯმენტი და მოიპოვონ  ელექტორატის 

კეთილგაწყობა. 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება  იზრდება საარჩევნო 

პერიოდში, როდესაც ყველა ფაქტორი ასახვას პოვებს არჩევნების 

შედეგებზე. ამიტომ, საარჩევნო პოლიტტექნოლოგიების საკითხი 

უაღრესად საყურადღებო მიმართულებად წარმოდგება.   
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თეორიული მნიშვნელობა კი გამომდინარეობს  საკვლევი 

თემის მეცნიერული სიახლიდან. მკვლევარებს საშუალება ექნებათ, 

გაეცნონ  სიახლეებს პოლიტიკური იმიჯის შემნის 

ტექნოლოგიებში, გააანალიზონ დასავლეთის სახელმწიფოებსა და 

საქართველოში არსებული პოლიტიკური  ქცევის წესები.  

ნაშრომში შემოტანილია პოლიტიკური იმიჯოლოგიის ახალი 

ფორმულირება და იგი გამიჯნულია ზოგადი იმიჯოლოგიისგან. 

ნაშრომი სასიკეთო და სასარგებლო იქნება არა მხოლოდ 

ქართველი, არამედ, უცხოელი მეცნიერებისთვისაც.  

 

კვლევის მეთოდები 

სადისერტაციო ნაშრომში კვლევისას გამოყენებულ იქნა 

შემდეგი ზოგადთეორიული და ემპირიუელი მეთოდები: 

აბსტრაქტულიდან კონკრეტულამდე გადასვლა, პოლიტიკური 

და ისტორიული მეთოდები, ანალიზის, სინთეზისა და 

შედარებითი მეთოდები. ემპირიულ კვლევებში გამოვიყენეთ 

თვისობრივი კვლევის მეთოდები: ნახევრადსტრუქტურირებული 

ჩაღრმავებული ინტერვიუები ექსპერტებთან და კვლევა ფოკუს-

ჯგუფში ელექტორატის წარმომადგენლებთან. კვლევები ჩატარდა 

როგორც საქართველოში, ისე აშშ-სა და ისრაელში, უშუალო 

ინტერვიუები ჩავწერეთ დარგის ექსპერტებთან და პოლიტიკურ 

ლიდერებთან, ხოლო ფოკუს-ჯგუფებში მუშაობა ჩავატარეთ  

სამივე ქვეყნის ადგილობრივ ელექტორატთან. 

ნაშრომის მეთოდოლოგიური საფუძველი განპირობებულია  

მისი დისციპლინათაშორისი ხასიათით და დაფუძნებულია 

ძირითადად დ.ჯ.ლილეკერის, ჟ.სეგელას, დ.ინგელჰოფის, 

ა.შეპელის და ე.რეზეპოვის კონცეფციებზე. აღნიშნული 

მეთოდოლოგიური საფუძველი საშუალებას იძლევა 

პოლიტიკის მეცნიერების ჭრილში განხილული იქნა 

სპოლიტიკური იმიჯის შექმნის თავისებურებანი    და მის 

საფუძველზე გაკეთდეს სათანადო დასკვნები. 
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თემის შესწავლის მდგომარეობა 

იმიჯის შექმნაზე ანტიკური ხანიდან ზრუნავდნენ 

სპეციალისტები. მას განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდნენ, 

თუმცა, „იმიჯოლოგია“, როგორც მეცნიერება, მოგვიანებით 

წარმოიშვა. პოლიტიკის მეცნიერებაში იმიჯოლოგია ცალკე 

გამოყენებითი ქვედარგის სახით ჩამოყალიბდა, რომელიც 

შეისწავლის პოლიტიკური ლიდერის, პარტიის, ჯგუფის იმიჯის 

ფორმირებასა და ადამიანთა ცნობიერებაზე მისი ზემოქმედების 

კანონზომიერებას. 

პირველი მონოგრაფია  პოლიტიკის, ეკონომიკის და 

კულტურის იმიჯის ფენომენის შესახებ 1956 წელს აშშ-ში გამოიცა, 

მისი ავტორი იყო კ.ბოლდინგი.  ნაშრომი 

ინტერდისციპლინარული კვლევის ხასიათს ატარებდა და 

პირველად გასცდა მეცნიერების ჩარჩოს, რომელიც შეისწავლის 

იმიჯის ფენომენთან დაკავშირებულ პრობლემებს. 

კ.ბოლდინგის მონოგრაფიის გამოყენებიდან დიდი ხნის 

განმავლობაში მეცნიერებმა აღარ იხილავდნენ იმიჯის ფენომენს. 

გასული საუკუნის 60-70 წლებამდე ამ საკითხის მიმართ მოთხოვნა 

არ არსებობდა. დაკვეთა იყო უფრო თეორიულ, ვიდრე 

გამოყენებით მეცნიერებებზე. ამ დროისთვის პოლიტიკური 

მეცნიერება და სოციოლოგია არ იყო საკმარისად განვითარებული. 

სულ მალე გამოყენებითი იმიჯოლოგიის განსახიერების ერთ-

ერთი ყველაზე მოწინავე სფერო გახდა  რეკლამა, რაც დღემდე 

წარმოადგენს რაციონალისტებსა და მორალისტებს შორის დავის 

საგანს. 

იმიჯის ფორმირების, ანუ შთაბეჭდილებების 

მიზანმიმართული მართვის ხელოვნება საზოგადოების 

დიფერენცირებასთან ერთად გამოჩნდა მეცნიერებაში. როგორც 

მეცნიერები განმარტავენ, პოლიტიკა საჭიროებდა ადამიანებზე 

ზემოქმედების გარკვეული მექანიზმების შემუშავებას და მაღალი 

რანგის პირთა ჩვეული იმიჯის ჩამოყალიბებას (მაგალითად, ძველ 

ეგვიპტეში და ძველ რომში, საკმარისია გავიხსენოთ კლეოპატრას 

რომში შესვლის სცენარი). ნებისმიერი მონარქი სპეციალურად 

მონაწილეობდა სამეფო პირის თავის ქვეშევრდომებთან 
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ურთიერთობის გარკვეული ცერემონიების შემუშავებასა და 

შენარჩუნებაში. 

ექსპერტები თვლიან, რომ მე-20 საუკუნეში, პოლიტიკური 

იმიჯის ფორმირების ხელოვნებამ საოცარი განვითარება განიცადა 

ფაშისტურ გერმანიასა და საბჭოთა რუსეთში. ოფიციალური 

პროპაგანდით ჩამოყალიბებული სტალინის იმიჯი დღემდე 

უცვლელი რჩება ძველი თაობის მრავალი ადამიანისთვის. 

ამრიგად, პოლიტიკაში შთაბეჭდილებების მართვის ხელოვნებამ, 

პოლიტიკური აგიტაციისა და პროპაგანდის საშუალებით, გაუსწრო 

თანამედროვე მეცნიერულ გამოკვლევებს იმიჯის მართვის 

სფეროში.  დღესდღეობით სამეცნიერო და საზოგადოებრივი 

ინტერესი იზრდება იმიჯოლოგიის მიმართ. ამას მოწმობს მე-20 

საუკუნის დასაწყისში პირველი დეპარტამენტების და 

იმიჯოლოგიის ფაკულტეტების გამოჩენა უნივერსიტეტებში. 

პოლიტიკური იმიჯის არსის განმარტებას და მისი 

ფორმირების თეორიულ ასპექტებს გვაწვდიან მეცნიერები: დ.ჯ. 

ლილეკერი, დ.გრაბერი, ო.ფეოფანოვი, კ.ბოლდინგი, ი.რეინი, 

ფ.კოტლერი, მ. სტოლერი, ორზერკაუსკასი, სმაიზიანე, გ.ლებონი, 

ბ.ბრუსი, ბ.მანინი, კ.შარლამანოვი, რ.ჯოსლონი, ჟ.სეგელა, 

გ.ლებონსი, ჯ.კაფფერერი, ი.გრეი, ჯ.ბალმარი, დ.ინგელჰოფი, 

ს.ანდრიოპოლუსი, დ.გრაბერი, ბ.ბეროუ, ა.შეპელი, ე. რეზეპოვი, გ. 

პოჩეპცოვი, ა. მიხალსკოი, ე. სეტოპალი, ო. ჟიროვსკი, პ. გურევიჩი,  

მ.შჩეპკინი, კ.სტანისლავსკი, ფ.ჩალიაპინი, ა.ზაგაინოვი, 

ე.ეგოროვა-გატმანი, ო. ოშლანსკი, ე.პეტროვა, გ.პოჩეპცოვი, 

ვ.შუბითიძე, მ.მაცაბერიძე, ლ.კაპანაძე, ე.ხახუტაშვილი, ა.ჯიქია, 

ხ.ჩარკვიანი, თ.კიკნაძე, ლ.ფირალიშვილი, ი.კუტუბიძე-

ზუბაშვილი, გ.ამყოლაძე, მ.მღებრიშვილი, მ.ანდრონიკაშვილი და 

სხვები. 

1950-2000 წლებში იმიჯისა და რეპუტაციის ფორმირების 

განვითარების ეტაპებს სწავლობდნენ მეცნიერები: მარტინო (1958), 

კუნკელი და ბერი (1968), ლინდქვისტი (1975), მეისონი და ბერდენი 

(1975), კეფფერერი(1992), გეი(2000), გრეი და ბალმერი (1998), 

დალტონი და ა.შ. 
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პოლიტიკური სოციოლოგიის ჩამოყალიბებაში 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჯ.ლებონმა, ე.ჯანეტმა, 

ი.ფრომმა. ეროვნული იმიჯოლოგიის სათავეებთან იდგნენ: 

მ.შჩეპკინი, კ.სტანისლავსკი და ვ. ნემიროვიჩ-დანჩენკო, 

ე.ბ.ვახტანგოვი, ახ.პოპოვი, მ.ი. ნებელი, ფ.ი. ჩალიაპინი. მ.შეპელი 

და ო.ფეოფანოვი აღწერენ იმიჯს მარკეტინგში, როგორც ყველაზე 

მნიშვნელოვან ელემენტს. ე.შესტოპალი დეტალურად იკვლევს 

პოლიტიკური იმიჯის სტრუქტურას, გ.პოჩეპცოვის ნაშრომებში 

ყურადღება გამახვილებულია პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

მეთოდებსა და ტექნიკაზე. 

ქართველი მეცნიერებიდან პოლიტიკური იმიჯის თეორიებსა 

და ფორმირების მეთოდოლოგიებს იკვლევენ მეცნიერები ვ. 

შუბითიძე და მ. მაცაბერიძე. ასევე საგულისხმოა ლ. კაპანაძისა და 

ე. ხახუტაშვილის სამეცნიერო მასალები, მიძღვნილი პოლიტიკური 

იმიჯის საკითხებისადმი. საპრეზიდენტო კანდიდატების იმიჯის 

შემნის მნიშვნელობაზე კვლევები აქვს შესრულებული ანრი 

ჯიქიას. 

იმიჯოლოგია და განსაკუთრებით, პოლიტიკური 

იმიჯოლოგია პოლიტიკის მეცნიერების ახალი მიმართულებაა და 

მას ახალგაზრდა მეცნიერებას უწოდებენ,  სამეცნიერო კვლევები 

შედარებით ხშირია უცხოეთში. საქართველოში  სამეცნიერო 

კვლევები შედარებით ნაკლებია. ეს კი იმაზე მიუთიეთებს, რომ 

საქართველოში პოლიტიკური იმიჯოლოგია, როგორც 

გამოყენებითი მეცნიერება, თითქმის აუთვისებელია და ამ მხრივ 

მნიშვნელოვანი კვლევებია ჩასატარებელი. 

 

თეორიული ჩარჩო 

     სამეცნიერო ნაშრომში შევეცადეთ გამოგვეყენებინა ის 

თეორიები, რომელიც ჩამოყალიბებული აქვთ მეცნიერებს 

სხვადასხვა დროს. პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების თეორიები 

და სამეცნიერო კვლევები  დასავლეთში კარგა ხანია გამოიყენება 

პრაქტიკაში, საქართველოში კი შედარებით ახალ, 

გარკვეულწილად შეუსწავლელ სფეროს წარმოადგენს. 
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მეცნიერები გრეი და ბალმერი გვაწვდიან თეორიას იმის 

შესახებ, რომ „პოლიტიკური იმიჯი პოლიტიკის გასაძლიერებლად 

და მეტი ეფექტის მოსახდენად გამოიყენება და ხშირად 

გადამწყვეტი ეფექტი აქვს ქვეყნის და საზოგადოების ცხოვრებაში“. 

კეფფერერმა ჩამოაყალიბა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ 

იმიჯის ფორმირების ორი მთავარი ასპექტი, საჯაროობის და 

სანდოობის შექმნა, პოლიტიკოსების და ინსტიტუციონალური 

რეპუტაციის კრიზისმა გამოიწვია. 

საერთაშორისო საზოგადოებასთან ურთიერთობასა და 

სახალხო დიპლომატიასთან ურთიერთკავშირში პოლიტიკურ 

იმიჯოლოგიას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ დიანა 

ინგელჰოფი და სუზან კლეინი. 

საინტერესო კვლევები აქვთ ჩატარებული პოლიტიკური 

იმიჯის რაობაზე მეცნიერებს გოცის, ლეპესსა და ანდრიპოლოუსს. 

მეცნიერები პოლიტიკურ იმიჯს განსაზღვრავენ როგორც იდეებისა 

და რწმენის ერთობლიობას პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი 

მახასიათებლებით. 

ცნობილმა მეცნიერებმა ორზეკაუსკასმა და სმაიზიანემ 

გამოავლინეს იმიჯის ორი ტიპი: გრძელვადიანი და 

მოკლევადიანი.  მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთისგან 

განსხვავდებიან, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი იმიჯი არ უნდა 

იყოს ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივი. 

პოლიტიკას „იმიჯის ინტენსიური სექტორი“ უწოდეს 

მეცნიერებმა რეინმა, კოტლერმა და სტოლერმა. მათი განმარტებით, 

პოლიტიკა არის სფერო, სადაც „ჭეშმარიტად დომინირებს იმიჯის 

შექმნა და ტრანსფორმაცია“. მათ იმიჯის განმარტება 

შემდეგნაირად შემოგვთავაზეს: „პოლიტიკური იმიჯის შექმნა ეს 

არის  საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლება, სანდოობა და 

რეპუტაცია“. 

იმიჯოლოგიის მეცნიერების ფუძემდებელი, ვიქტორ შეპელი 

მიიჩნევს,  რომ პოლიტიკური იმიჯი, რომელიც ჩამოყალიბებულია 

მასობრივ ცნობიერებაში და აქვს სტერეოტიპის ხასიათი, არის 

პოლიტიკური ლიდერის ემოციურად შეფერილი გამოსახულება. 

იმიჯის ფორმირება ხდება როგორც სპონტანურად, ანუ 
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არაცნობიერად, ასევე შეგნებულად: “პოლიტიკოსის იმიჯი ყველა 

პარამეტრით უნდა აკმაყოფილებდეს მოსახლეობის მოლოდინს. 

ეს მხოლოდ პოპულარობისკენ სწრაფვას როდი 

გულისხმობს:„შეიძლება იყო საყვარელი, მაგრამ, გაცილებით 

მნიშვნელოვანია, იმყოფებოდე სრულ ჰარმონიაში დროსთან, 

ამომრჩევლის შეფასებასა და წარმოდგენასთან“. 

იმიჯს „შეტყობინების ყველაზე ეფექტურ მეთოდად“ მიიჩნევს 

მეცნიერი ელდარ რეზეპოვი და იმიჯის შექმნისას უპირატესობას 

ანიჭებს უფრო  გარეგნულ მხარეს და არავერბალურ 

კომუნიკაციებს. 

პოლიტიკური იმიჯის თავისებურ განმარტებას გვაძლევს 

პროფესორი ელენა პეტროვა: „პოლიტიკური იმიჯი 

მიზანმიმართულად და აქტიურად ჩამოყალიბდა ყველა ხერხის 

გამოყენებით და შექმნილია იმისათვის, რომ  ემოციურად და 

ფსიქოლოგიურად ზეგავლენა მოახდინოს გარკვეულ 

ინდივიდებზე პოპულარიზაციის, პოლიტიკური რეკლამირების 

და ა.შ. გზით“. 

ე.ეგოროვა-გატმანი და ო.გარდაევი ხაზს უსვამენ იმიჯის 

სიმბოლურ დატვირთვას: „იმიჯი არის სურათი, რომელიც 

მუდმივად რეპროდუცირდება სუბიექტის მიერ კომუნიკაციის 

საშუალებით“. 

პოლიტიკური იმიჯის შესახებ საინტერესო განმარტება აქვს 

კ.ს. სტანისლავსკის. იგი ყურადღებას ამახვილებს იმიჯის ქცევით, 

სოციალურ-ფსიქოლოგიურ მხარეზე და აღნიშნავს, რომ „იმიჯის 

შეძენა არის ადამიანის ქცევის შეცვლა როლური თამაშების 

საქმიანობაში“. 

„წარმოსახვით გამოსახულებას“ უწოდებს პოლიტიკურ იმიჯს 

დ. ოლშანსკი, რომელიც აუდიტორიის ცნობიერებაში იქმნება 

პროფესიონალი იმიჯმეიკერების მიერ. 

იმიჯის შესახებ დ.ვ.ოლშანსკის ამგვარ განმარტებას 

ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური მიდგომების ერთგვარ 

კვინტესენციას უწოდებს ა.ვ. ზაგაინოვი. მეცნიერი ხაზს უსვამს 

ემოციური და ფსიქიკური ფაქტორების უპირობო როლს 

ვიზუალიზაციის პროცესში, რომელიც, მისივე განმარტებით, 
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თავისებური კორელაციაა იმიჯსა და ობიექტის სოციალურ 

სტატუსს შორის. 

ქართველი მეცნიერებიდან პოლიტიკური იმიჯის თეორიებსა 

და ფორმირების მეთოდოლოგიებს იკვლევენ მეცნიერები ვაჟა 

შუბითიძე და მალხაზ მაცაბერიძე. ასევე საგულისხმოა ლ. 

კაპანაძისა და ე. ხახუტაშვილის სამეცნიერო მასალები, მიძღვნილი 

პოლიტიკური იმიჯის საკითხებისადმი.  

მკვლევარ ვ. შუბითიძის განმარტებით, იმიჯი ადამიანის 

საჯარო „მეს“  წარმოადგენს. ხშირ შემთხვევაში, ადამიანი თავის 

თავს იდეალურ არსებად აღიქვამს, მაგრამ აუდიტორიისა და 

ხალხის თვალთახედვა ამ დროს შეიძლება სრულიად სხვაგვარი 

იყოს. 

მ. მაცაბერიძე პოლიტიკურ იმიჯს პოლიტიკური მარკეტინგის 

კატეგორიად განიხილავს, კერძოდ – როგორც პოლიტიკური 

საქონლის მიზანმიმართულად შექმნილ სახეს, რომელიც 

მიმართულია მისი პოზიციონერებისაკენ და უზრუნველყოფს 

საინფორმაციო სივრცეში მის მყარად ყოფნას. 

 ნაშრომში შევეცადეთ  შემოგვეტანა პოლიტიკური კულტურის 

ფაქტორი იმიჯის ფორმირების განსაზღვრისას. სოციალურ და  

პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონში პოლიტიკური კულტურა 

განმარტებულია, როგორც „საზოგადოების პოლიტიკური ქცევის 

მოდელი, პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე ორიენტაციის 

ერთობლიობა, სულიერი კულტურის ორგანული ნაწილი და 

პოლიტიკური სისტემის აუცილებელი ელემენტი“.  

პოლიტიკური კულტურის შესახებ სამეცნიერო ნაშრომში 

გამოვიყენეთ გაბრიელ ალმონდის, მარგარეტ სკამელის, 

ალექსანდრე ტოკვილის, მაკრიდისის, სიდნი ვერბას, ლინდა 

ფოულერის, დიანა ინგელჰოფის, ოლგა ბერეზკინას, ცისანა 

ხუნდაძის, ალექსანდრე ტუკვაძის, გურამ აბესაძის  და სხვათა 

ნამუშევრები. 

მეცნიერული მიდგომები „პოლიტიკური კულტურის“ შესახებ 

თითქმის იდენტურია. არის მცირედი განსხვავება თავად ამ 

ტერმინის  –  „პოლიტიკური კულტურა“ – განმარტების მხრივ. 

თუმცა, ჯერ არ ჩატარებულა  კონკრეტული კვლევები იმასთან 
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დაკავშირებით, თუ როგორ ყალიბდება და მკვიდრდება 

საზოგადოებრივი აზრი, ანუ: როგორ იქმნება პოლიტიკური იმიჯი 

უშუალოდ პოლიტიკური კულტურის, როგორც ქცევის ნორმების  

საფუძველზე.  

პოლიტიკურ იმიჯოლოგიაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს 

პოლიტიკურ კომუნიკაციებს და მედიას, რაც  ჩვენი კვლევის ერთ-

ერთი ძირითადი საკითხია.  პოლიტიკური კომუნიკაციების, 

მედიის როლზე და პოლიტიკაში მათ გადაჭარბებულ 

ძალაუფლებაზე საკუთარ შეხედულებებს აყალიბებენ მეცნიერები: 

დარენ ჯე ლილეკერი, ერიკ ბრუსი, მარია გრაბერი, ბერნანდ 

მანინი, დორის გრაბერი, ბრაიან მაკნაირი, ბენ ბეროუ, პეტრე 

გურევიჩი, გენადი ვიკენტევი, ხატუნა ჩარკვიანი, ლელა 

ფირალიშვილი, თამარ ალფაიძე და სხვები. შევეცადეთ, მათი 

თეორიები და კრიტიკული ანალიზი სრულად გამოგვეყენებინა 

ნაშრომში. მათი თეორიები ერთ მთავარ აზრსს მიყვება - დღეს 

მედია ძალაუფლება პოლიტიკაში განუსაზღვრელად ბატონობს და 

ხშირ შემთხვევაში ხელს უშლის სწორი საზოგადოებრივი აზრის 

ჩამოყალიბებას ამათუიმ პოლიტიკოსზე ან პოლიტიკურ 

პროცესზე.  

ნაშრომის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს ასევე პოლიტიკური 

ლიდერის და პარტიის იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიებში 

მეცნიერთა შეხედულებების შესწავლა. ახალი ფორმულირების 

ჩამოყალიბებაში დაგვეხმარა მკვლევარების: მაქს ვებერის, ნიკოლო 

მაკიაველის, დევიდ ოფერის და სტროზაერის, დიანა ინგელჰოფის, 

მეითელ ბალმას, თამირ შიფერის, ჟაკ სეგელას, ბრენდან ბრიუსის, 

გენადი ამევლუგის, ალექსანდრე ბუმანის, დიანა ინგელჰოფის, 

რენალდ დალტონის, ალექსანდრე გურევიჩის,  ზაზიკინის და 

ზახაროვას, გიორგი პოჩეპცოვის, კირე შარლამანოვის, ალექსანდრე 

ჯავანოსკის, რიჩარდ ჯოლსინის, ალექსანდრე ჟმირიკოვის, 

მალხაზ მაცაბერიძის, ვაჟა შუბითიძის, გიორგი ამყოლაძის, ბაკურ 

კვაშილავას, მირანდა ანდრონიკაშვილის და სხვათა ნაშრომები და 

სიღრმისეული კვლევები. პოლიტიკური ლიდერისა და პარტიის 

იმიჯის შექმნის ფაქტორებიდან თითქმის ყველა მკვლევარის 

ნაშრომში ხაზგასმულია ერთი ფაქტი: - პოლიტიკური ლიდერის 
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იმიჯი ბევრად განსაზღვრავს პოლიტიკური პარტიის და ხშირ 

შემთხვევაში, ქვეყნის იმიჯსაც.  

პოლიტიკური კულტურის ცნობილი მკვლევარი, გაბრიელ 

ალმონდი ასაბუთებს, რომ ყოველი პოლიტიკური სისტემა 

ჩანერგილია საორიენტაციო პოლიტიკური ქცევის მოდელში დაეს 

მოდელია  სწორედ პოლიტიკური კულტურა. 

ინგლისელი მეცნიერის, მარგარეტ სკამელის  თეორიის 

მიხედვით, პოლიტიკური იმიჯი უნდა იყოს პოლიტიკურ 

კულტურაზე დაფუძნებული  საღი აზრისა და  გონივრული 

მსჯელობის პროდუქტი. 

ტოკვილის აზრით, პოლიტიკური კულტურა – ეს  არის  

პოლიტიკის სფეროში დამკვიდრებული ინდივიდუალურ 

მიდგომათა სისტემა,  რითაც ხაზი ესმება პოლიტიკის მოქმედებათა 

მნიშვნელობას.  თვით ინდივიდუალურ მიდგომებშიც კი ისინი 

გამოყოფენ სამ კომპონენტს: კოგნიტურს (ცოდნას), აფექტურს 

(გრძნობები) და შეფასებითს (ღირებულებები). ამ განსაზღვრებათა 

მიხედვით, პოლიტიკური კულტურა არის წარმოდგენათა სისტემა, 

რომელიც გვეხმარება ჩავწვდეთ, თუ რა მიმრთებაა ფორმალურ 

ინსტიტუციონალურ წყობასა და ფაქტობრივ საზოგადოებრივ 

ქმედებას შორის. ამგვარად, პოლიტიკური კულტურა 

ერთდროულად არის ის, რასაც გრძნობენ, და ისიც, რაც სწამთ. 

პოლიტიკური კულტურას პოლიტიკურ ქცევის მოდელად 

ახასიათებს თამარ მელაძე: -“პოლიტიკურ ინსტიტუტებზე 

ორიენტაციების ერთობლიობა, სულიერი კულტურის ორგანულ 

ნაწილი და პოლიტიკური სისტემის აუცილებელი ელემენტი“, 

თუმცა, აქვე აღნიშნავს, რომ დღეს საქართველოში პოლიტიკური 

კულტურის დეფიციტია. 

ავთანდილ ტუკვაძემ სიღრმისეულად  შეისწავლა 

პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური ელიტების  საკითხები 

და დაასკვნა, რომ ღირებულებები პოლიტიკური კულტურის 

განუყოფელი ნაწილია და დემოკრატიამ სწორედ აქ უნდა   

გამოძებნოს დასაყრდენი. 

პოლიტიკური კულტურისა და ეროვნული იდენტობის შესახებ 

საკუთარ შეხედულებებს აყალიბებს მეცნიერი თამარ კიკნაძე. მისი 
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შეფასებით, საქართველოს ეროვნული იდენტობის განმსაზღვრელი 

ფაქტორების ერთიანობა ვერ ახერხებს უნიკალურობას, რადგან ეს 

თვისებები ზოგადად ადამიანურია. თვითმყოფადობა 

გამოხატულია ჩვენს არსებაში. ქართული პოლიტიკური კულტურა, 

რომელიც ეროვნული იდენტობის მაჩვენებელია, ძირითადად 

განსაზღვრავს ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის არსს და 

მნიშვნელობას. 

დარენ ჯ. ლილეკერი ასკვნის, რომ რომ პოლიტიკური 

კამპანიების ეპოქაში პოლიტიკა „სელებრიტიზირებულია“ ( ინგ. 

Celebrity – „განთქმული“), და, რამდენადაც ცალკეულ პიროვნებებს 

ექცევა დიდი ყურადღება, ძლიერდება პოლიტიკური 

ემოციონალიზაციის პროცესი. ლილეკერის აზრით, ეს არის იმიჯის 

შექმნის პროცესის  ერთ-ერთი კომპონენტი. მისი აზრით, ტერმინი 

„ემოციონალიზაცია“ გულისხმობს პოლიტიკურ კომუნიკაციაში 

ემოციების „ჩანერგვას“. მიიჩნევა, რომ პოლიტიკოსები, ხალხის 

მოთხოვნების პასუხად, თავიანთ ემოციებსა და გრძნობებს უნდა 

გამოხატავდნენ, რათა პოლიტიკასთან ურთიერთქმედება  

გარკვეულ ემოციურ დატვირთვას ატარებდეს. ამასთან ერთად, 

პოლიტიკას ხშირად აღიარებენ ფიქრისა და გადაწყვეტილებების 

მიღების უგრძნობელ, პრაქტიკულად „ცივ“ პროცესად. 

საზოგადოება კი  უფრო ემოციურ დონეზე ფუნქციონირებს“. 

მაქს ვებერი პოლიტიკურ ლიდერობაზე საკუთარ მოსაზრებას 

აყალიბებს: „ლიდერობა ისეთივე უძველესი ცნებაა, როგორც 

კაცობრიობა. იგი არსებობს ყველგან, სადაც რამდენიმე ადამიანია 

გაერთიანებული საერთო მიზნებითა და ინტერესებით. 

ლიდერობის არსებობისთვის აუცილებელია ჯგუფის არსებობა და 

ყველგან, სადაც წარმოიქმნება ჯგუფები, ვლინდებიან კიდეც 

ლიდერები“. 

ამერიკელი მკვლევარები დ. ოფერი და ს.სტროზეტი მიიჩნევენ, 

რომ პოლიტიკური ლიდერის იმიჯი შეესაბამება „ადამიანის 

აღქმის, აზრებისა და გრძნობების მთლიან ჯამს საკუთარი თავის 

მიმართ. ეს აღქმა, აზრი და გრძნობები შეიძლება იყოს მეტ-

ნაკლებად მკაფიოდ გამოხატული მე-ს იმიჯში, რომელშიც „მე“ 

დაყოფილია ექვს სხვადასხვა ნაწილად. ისინი მჭიდროდ 
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ურთიერთქმედებენ. ეს ექვსი ნაწილია: ფიზიკური მე, სექსუალური 

მე, ოჯახის მე, სოციალური მე, ფსიქოლოგიური მე და 

კონფლიქტების დაძლევა“. 

დ. ოფერი და  ს.სტროზეტი მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური 

ლიდერის იმიჯი შეესაბამება „ადამიანის აღქმის, აზრებისა და 

გრძნობების მთლიან ჯამს საკუთარი თავის მიმართ. ეს აღქმა, აზრი 

და გრძნობები შეიძლება იყოს მეტ-ნაკლებად მკაფიოდ 

გამოხატული მე-ს იმიჯში, რომელშიც „მე“ დაყოფილია ექვს 

სხვადასხვა ნაწილად. ისინი მჭიდროდ ურთიერთქმედებენ. ეს 

ექვსი ნაწილია: ფიზიკური მე, სექსუალური მე, ოჯახის მე, 

სოციალური მე, ფსიქოლოგიური მე და კონფლიქტების დაძლევა“. 

დ. ინგენჰოფმა პირველმა ჩაატარა კვლევა იმის შესახებ, თუ რა 

გავლენას ახდენს ლიდერის იმიჯი საკუთარი ქვეყნის  იმიჯზე. 

მეცნიერის მთავარი მიგნება არის ის, რომ თანამედროვე 

გლობალიზაციის პერიოდში ერის იმიჯი – მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური კონცეფციაა. სწორედ განაპრობებს სახელმწიფოების 

მაღალ რეპუტაციას და გავლენას,  წარმატებულობას ტურიზმსა და 

ეკონომიკაში. ეს ბევრად უფრო მძლავრი იარაღია, ვიდრე 

ძალაუფლების სამხედრო გზით მოპოვება. რამდენადაც 

სახელმწიფოები დაინტერესებულნი არიან მსოფლიოში 

კეთილგანწყობილი პოზიციის დამკვიდრებით, იმდენად უფრო 

მეტად უნდა ეცადონ, საკუთარი იმიჯი შეიქმნან მშვიდობიანი 

გზით (ტურიზმი, ინვესტიციები,  სპორტი, ხელოვნება) – და არა 

იარაღით. 

მ. ბალმასი და თ. შიფერი უძველეს აფორიზმს მიმართავენ:  

მითხარი – ვინ არის შენი ლიდერი და გეტყვი – ვინა ხარ შენ.  მათი 

აზრით, ჯერ – ლიდერია და უკვე  შემდეგ – ქვეყანა, რადგან სწორედ 

ლიდერის იმიჯი განსაზღვრავს ქვეყნის იმიჯს. პოლიტიკური 

ლიდერი საკუთარი ქვეყნების პერსონიფიცირებას ახდენს და, 

უცხოეთში მაღალი რეპუტაციის მოსაპოვებლად, საჯარო არენაზე 

გამოაქვს იგი. ბევრმა მოქალაქემ არ იცის, თვალითაც არ უნახავს ესა 

თუ ის ქვეყანა, მაგრამ იცის და იცნობს მის ლიდერს. მათთვის 

სწორედ ლიდერებთან ასოცირდებიან ქვეყნები. 
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ა. ბუმანი და დ. ინგელჰოფი, წიგნში ”პოლიტიკური 

ლიდერების იმიჯი საზოგადოებრივი დიპლომატიისა და ერების 

ბრენდინგში“, გვთავაზობენ დასაბუთებულ მოსაზრებას იმის 

თაობაზე, რომ  ლიდერის იმიჯი ქვეყნის იმიჯზე უფრო მეტად 

მაშინ ახდენს გავლენას, როდესაც ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო 

მმართველობაა. მსოფლიოს მასშტაბით,  ეს მოდელი უფრო 

ეფექტურია მოსახლეობისთვის იმ მხრივ, რომ პრეზიდენტის 

იმიჯით წარმოჩინდება საკუთარი ქვეყნის იმიჯი. 

რეინი, კოტლერი და სტოლერი, რომელთა შეხედულებითაც, 

ამომრჩეველი ხშირად ხმას აძლევს არა საარჩევნო პროგრამას, 

არამედ, პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების მათთვის 

მისაღებ იმიჯს. აქედან გამომდინარე, ისინი განმარტავენ, რომ 

პოლიტიკა უმთავრესად კომუნიკაციების ხელოვნებაა, ხოლო 

კომუნიკაციების ფლობა თავისთავად პოლიტიკურ იმიჯზე 

აისახება. 

ცნობილი ფრანგი პოლიტიკური იმიჯმეიკერი ჟაკ სეგელა წერს - 

„არჩევნები  სხვა არაფერია, თუ არა ადამიანის ბედისა და   ერის 

მოლოდინის შეხვედრა“. 

 ბუმანი და ინგელჰოფი, გვთავაზობენ დასაბუთებულ 

მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ  ლიდერის იმიჯი ქვეყნის იმიჯზე 

უფრო მეტად მაშინ ახდენს გავლენას, როდესაც ამ ქვეყანაში 

საპრეზიდენტო მმართველობაა. მსოფლიოს მასშტაბით,  ეს 

მოდელი უფრო ეფექტურია მოსახლეობისთვის იმ მხრივ, რომ 

პრეზიდენტის იმიჯით თვალნათლივ დაინახონ საკუთარი ქვეყნის 

იმიჯი. 

მეცნიერული ნაშრომების მიმოხილვაში ყურადღება 

გავამახვილეთ იმ ძირითად თეორიებზეც, რასაც  ზოგადად 

ეყრდნობა პოლიტიკური იმიჯოლოგია. 

                          

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა 

სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისას გამოვიყენეთ ყველა 

მნიშვნელოვანი წყარო, რომელსაც კავშირი აქვს დისერტაციის 

თემასთან. წყაროები შევარჩიეთ შემდეგი კრიტერიუმებით: 

კომპეტენტურობა, ინფორმატიულობა, ორიგინალური ხედვა, 
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სიღრმისეული ხედვა, ხედვების მასშტაბურობა, ადგილობრივი და 

საერთაშორისო წყაროები. გთავაზობთ რამდენიმე მათგანის 

მიმოხილვას: 

ინგლისელი მეცნიერის, მარგარეტ სკამელის  ნაშრომში 

საგანგებოდაა გამახვილებული ყურადღება იმის თაობაზე, თუ 

როგორ გავლენას ახდენს პოლიტიკური კულტურა პოლიტიკოსის 

ან პოლიტიკური პარტიის იმიჯზე. 

გოცის, ლეპესისა და ანდრიპოლოუსის სამეცნიერო სტატიაში 

ავტორები აყალიბებენ პოლიტიკურ იმიჯის განსაზღვრებს, 

როგორც იდეებისა და რწმენის ერთობლიობას. 

ალექსანდრე ბუმანი და დიანა ინგელჰოფი თავიანთ ნაშრომში 

ძირითადად მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ ახდენს გავლენას 

პოლიტიკური ლიდერის იმიჯი ქვეყნის საგარეო იმიჯზე.  

ბრაიენ მაკნაირი სიღრმისეულად მიმოიხილავს პოლიტიკურ 

იმიჯოლოგიაში მედიის და კომუნიუკაციების რომლს. მეცნიერი 

ხაზს უსვამს კომუნიკაციების ფსიქოლოგიის მნიშვნელობას 

იმიჯის სექმნისას და გვთავაზობს საიტერესო ტექნოლოგიებს. 

სტატიის ავტორი,  ბენ ბეროუ პროფესიით ფიზიკოს-

გამომგონებელია, თუმცა, ამ ნაშრომში გადმოცემულია  მისი ახალი 

ხედვა პოლიტტექნოლოგიებში. სამეცნიერო სტატიაში, რომელმაც 

პოლიტტექნოლოგიების თანამეროვე ექსპერტთა დიდი 

გამოხმაურება ჰპოვა, წარმოდგენილია გაუმჯობესებული 

კომუნიკაციის პოზიტიური და ნეგატიური შედეგების ანალიზური 

კვლევა, რომლის თანახმად, ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით 

საზოგადოებას ჰყავს უფრო განათლებული და ინფორმირებული 

მოქალაქეები, ხოლო  მთავრობას ხელთ უპყრია სამოქალაქო 

მოდელი - ღიაობის უკეთესი  წყარო და შესაძლებლობები. 

რეინი, კოტლერი და სტოლერი, გვთავაზობენ პოლიტიკური 

იმიჯოლოგიაში წარმატების გზას. ავტორები განსაკუთრებულ 

ყურადრებას უთმობენ ტეორიის სემუსავებას იმის თაობაზე, რომ 

პოლიტიკა უმთავრესად კომუნიკაციების ხელოვნებაა, ხოლო 

კომუნიკაციების ფლობა თავისთავად პოლიტიკურ იმიჯზე 

აისახება. 
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ორზეკაუსკასმა და სმაიზიანემ თავის ნაშრომში   გამოავლინეს 

იმიჯის ორი ტიპი: გრძელვადიანი და მოკლევადიანი.  მეცნიერები 

დეტალურად მიმოიხილავენ იმიჯის ორივე ფორმას. მიუხედავად 

იმისა, რომ ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, გრძელვადიანი 

და მოკლევადიანი იმიჯი არ უნდა იყოს ერთმანეთთან 

წინააღმდეგობრივი. 

იმიჯოლოგიის მეცნიერების ფუძემდებელი, ვიქტორ შეპელი 

წიგნში გვთავაზობს როგორც პოლიტიკური იმიჯის განმარტებას, 

ასევე იმიჯის შექმნის ფაქტორებზე მისებურ შეხედულებებს.  

სწორედ იგი გვაწვდის მის საყოველთაოდ ცნობილ განმარტებას 

იმიჯზე: “პოლიტიკოსის იმიჯი ყველა პარამეტრით უნდა 

აკმაყოფილებდეს მოსახლეობის მოლოდინს. ეს მხოლოდ 

პოპულარობისკენ სწრაფვას როდი გულისხმობს:„შეიძლება იყო 

ძალიან საყვარელი, მაგრამ, გაცილებით მნიშვნელოვანია, 

იმყოფებოდე სრულ ჰარმონიაში დროსთან, ამომრჩევლის 

შეფასებასა და წარმოდგენასთან“. 

ელდარ რეზეპოვი განსაკუთრებულ ყურადრებას უთმობს 

იმიჯის შექმნის უფრო გარეგნულ მხარეს და არავერბალურ 

კომუნიკაციებს. სწორედ არავერბალური კომუნიკაციების 

ფციქოლოგიას ეძღვნება მისი წიგნი. 

მეცნიერი  ყურადღებას ამახვილებს მედიის დადებით და 

ნეგატიურ შედეგებზე პოლიტიკაში. განაკუთრებით სწავლობს იმ 

ფაქტორებს, თუ რა სედეგი შეიძლება მივიღოთ მიზანმიმართული 

ნეგატიური მედია-პროპაგანდის პირობებში.     პოლიტიკური 

კულტურის ფუძემდებელი და  მკვლევარი გაბრიელ ალმონდი 

ასაბუთებს, რომ ყოველი პოლიტიკური სისტემა ჩანერგილია 

საორიენტაციო პოლიტიკური ქცევის მოდელში და სწორედ ეს 

მოდელია პოლიტიკური კულტურა. 

. ინგლისელი მეცნიერის, მარგარეტ სკამელის  ეს ნაშრომი 

ძირითადად თეორიებს ეხება მარკეტინგზე და ბრენდინგზე. 

პოლიტიკურ იმიჯოლოგიასაც სწორედ ამ ჭრილში განიხილავს. 

 ვაჟა შუბითიძე ნაშრომში "იმიჯოლოგია", იხილავს როგორც 

ზოგად  ისე კონკრეტულად პოლიტიკურ იმიჯოლოგიას: როგორ 

იმარჯვებენ არჩევნებში, როგორ აღწევენ წარმატებას ბიზნესში, 
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როგორ იქცევიან ლიდერებად. წიგნში განხილულია იმიჯის 

უმნიშვნელოვანესი კომპონენტები, იმიჯის ტიპები და მისი აგების 

ტიპოლოგია, იმიჯის მართვა, იმიჯი პოლიტიკაში და ბიზნესში. 

მოცემულია კონკრეტული რჩევები პარტიებისა და 

პოლიტიკოსებისთვის წარმატებული საარჩევნო კამპანიის 

ცასატარებლად, გაანალიზებულია პოლიტიკური ლიდერების 

იმიჯი. 

- ეს არის მეცნიერ მ. მაცაბერიძემ "პოლიტიკური კომუნიკაცია, 

იმიჯის ფორმირება" შეიმუშვა სალექციო კურსი კომკრეტულად 

პოლიტიკურ კომუნიკაციებზე, პოლიტიკურ იმიჯოლოგიაზე და 

ბრენდინგზე. ნაშრომი არ არის მოცულობითი და მიმოიხილავს 

პოლიტიკური იმიჯის რაობას, პოლიტიკურ კომუნიკაციებს, 

ბრენდინგს და პოლიტიკურ მარკეტინგს. ავტორი ძირითადად  

გვაწვდის თეორიულ ცოდნას პოლიტიკური იმიჯოლოგიის 

შესახებ. 

ავთანდილ ტუკვაძე ნაშრომში  "პოლიტიკური კულტურის 

შედარებითი ანალიზი" მიუთითებს საქართველოს მოსახლეობის  

ღირებულებების პრობლემაზე. ავტორი სიღრმისეულად  გვაწვდის 

პოლიტიკური კულტურის და პოლიტიკური ელიტების  საკითხებს 

და ასკვნის, რომ ღირებულებები პოლიტიკური კულტურის 

განუყოფელი ნაწილია და დემოკრატიამ სწორედ აქ უნდა   

გამოძებნოს დასაყრდენი. 

ცისანა ხუნდაძე ნაშრომში "სოციალური, პოლიტიკური და 

კულტურული ფსიქოლოგია", გვაწვდის მის მიერ ცატარებულ 

ემპირიულ კვლევებზე დაყრდნობით ქართული პოლიტიკური 

კულტურის განმარტებას, საუბრობს არსებულ პრობლემებზე და 

მოსალოდნელ პროცესებზე. 

ხათუნა ჩარკვიანი ნაშრომში "თანამედროვე PR - და 

პოსტსაბჭოთა რეალობის პერიპეტიები: ჟურნალისტური ძიებანი", 

საუბრობს კომუნიკაციების  ფსიქოლოგიასა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის საკითხებზე.  მისი აზრით, თანამედროვე 

მსოფლიო წარმოუდგენელია საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

ინსტიტუტის გარეშე. წარმოუდგენელია პოლიტიკა, ეკონომიკა, 

კულტურა და სხვა სფეროები პიარის აქტიური, პოზიტიური 
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როლისაგან დამოუკიდებლად. სწორედ ამიტომ, ავტორმა პიარს 

ახალი დროის, 21-ე საუკუნის „სავიზიტო ბარათი“ უწოდა. 

მარინა მუსხელიშვილი სამეცნიერო სტატიაში "მედია და 

პოლიტიკა", დეტალურად აღწერს მედიის როლს დემოკრატიის 

განვითარებაში. მისი შეფასებით, „ჟურნალისტი საზოგადოების 

ადვოკატია ძალაუფლების მქონე პირთა წინაშე. ისე, როგორც 

პროფესიონალ ადვოკატს მოეთხოვება, იგი გამართულად, 

პროფესიონალურად და კომპეტენტურად უნდა იცავდეს საკუთარი 

დაცვის ქვეშ მყოფი “სუბიექტის” – საზოგადოების ინტერესებს. 

მედიის როლსა  და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების 

მნიშვნელობას იკვლევენ ასევე ქართველი მეცნიერები: მანანა 

შამილიშვილი, ლელა ფირალიშვილი, ქეთევან ჯიჯეიშვილი, მაია 

ტორაძე, ნინო ჭალაღანიძე, მარიამ გერსამია, მარინა ლომიძე, 

გუგული მაღრაძე და სხვები. მათ ნაშრომებში ძირითადი 

აქცენტებია გაკეთებული მედიის როლზე ქვეყნის 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ასევე, პოლიტიკაში 

კომუნიკაციების ხელოვნების ფლობის მნიშვნელობაზე. 

 

სამეცნიერო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

სადოქტორო ნაშრომი „პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

ტექნოლოგიები და თავისებურებები“ წარმოდგენილია A4 238 

გვერდზე (ტრანსკრიპტებით).  

ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი თავის, 9 ქვეთავის, დასკვნისა 

და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. ნაშრომს თან 

ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია.  

პირველი თავი  მოიცავს პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების ისტორიულ 

მიმოხილვას: ტერმინ „პოლიტიკური იმიჯის“ განმარტებას, 

თეორიებს შემუშავებული პოლიტიკური იმიჯის შესახებ; 

რამდენად განსაზღვრავს პოლიტიკური კულტურა პოლიტიკურ 

იმიჯს და როგორია პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების მეთოდები 

საქართველოსა და დასავლური პოლიტიკის სახელმწიფოებში.  

მეორე თავში უკვე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფებს 

განვიხილავთ და ავღწერთ, თუ როგორ იქმნება პოლიტიკური 
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ლიდერის იმიჯი, როგორ ყალიბდება პოლიტიკური პარტიის 

იმიჯი და როგორია საარჩევნო პოლიტი-ტექნოლოგიები  

ამომრჩეველთან კომუნიკაციებისა თუ  გუნდური მუშაობის 

კუთხით. აქ ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია პრობლემის 

წარმოჩენასა და მისი გადაჭრის გზებზე.  

მესამე თავში წარმოდგენილია ემპირიული კვლევები, 

პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების სოციალურ-პოლიტიკური და 

ფსიქოლოგიური ასპექტები (შედარებითი ანალიზი). კონკრეტული 

ნაშრომი, მეტწილად, მიზნად ისახავს აღნიშნული მოცემულობის 

დასაბუთებასა და ახსნას, რისთვისაც თეორიულ მეთოდებთან 

ერთად, ჩტარებულ იქნა თვისებრივი კვლევა - ნახევრად 

სტრუქტურირებული ჩაღრმავებული  ინტერვიუ. გამოკითხულ 

იქნენ დარგის ექსპერტები  და პოლიტიკური ლიდერები. ასევე, 

კვლევები ჩატარებულ იქნა სამი სახელმწიფოს წარმომადგენელთა 

ფოკუს-ჯგუფებში - საქართველოში, ამერიკის შეერთებულ 

შტატებსა და ისრაელში. სამივე ქვეყანაში საკვლევი საკითხები და 

გამოკვლევის კითხვარი ექსპერტებთან, პოლიტიკოსებთან და 

ელექტორატთან ფოკუს-ჯგუფებში იყო იდენტური. 

 

ნაშრომის დასკვნითი ნაწილი 

დასკვნაში მოცემულია კვლევის ზოგადი შედეგები და 

რეკომანდაციები.   
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

თავი I. პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები. (ქვეთავები: 1.1. პოლიტიკური 

იმიჯის არსი და მისი ფორმირების თეორიული საფუძვლები; 1.2. 

პოლიტიკური კულტურა, როგორც პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი; 1.3. ძირითადი 

ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნას.) 

ნაშრომის პირველ თავში შესწავლილი და გაანალიზებულია 

პოლიტიკური იმიჯის არსის განსაზღვრება და მისი ფორმირების 

თეორიული საფუძვლები, პოლიტიკური იმიჯოლოგიის, როგორც 

მეცნიერების ისტორიული მიმოხილვა. პოლიტიკური იმიჯის 

არსის და მისი ფორმირების თეორიების განსაზღვრა პოლიტიკის 

მეცნიერების, პოლიტიკური მენეჯმენტის, პოლიტიკური 

ფსიქოლოგიის და სხვა მეცნიერებების ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას 

წარმოადგენს, თუკი იმიჯოლოგიას და განსაკუთრებით 

პოლიტიკურ იმიჯოლოგიას, წარმოშობის ეტაპზე ნაკლებ 

ყურადღებას უთმობდნენ, დღეს იგი სერიოზული სამეცნიერო 

კვლევების საფუძველი გახდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა,  

იმიჯოლოგია ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მეცნიერებაა. 

ნაშრომში საგულისხმოა საკუთრივ ტერმინ – „პოლიტიკური 

იმიჯის“  განსაზღვრება: პოლიტიკური იმიჯი – ეს არის 

პოლიტიკოსის შეხედულებებისა და ღირებულებების 

ერთობლიობა, რომელიც გარკვეულწილად  პოლიტიკური 

კულტურით განისაზღვრება და პოლიტიკოსის ქცევით 

გადმოიცემა.  

კლასიკური განმარტებით, იმიჯი ლათინური სიტყვაა და 

ქართულად სახეს, სურათს ნიშნავს (შდრ.: ლათ. image – „სურათი; 

ნახატი; ხატვა; გამოსახულება; პორტრეტი; ილუსტრაცია; ფოტო; 

ფოტოსურათი; ჩარჩო;  ანარეკლი; ფიგურა; ძეგლი; ქანდაკება; 

ნახატი; ფოტოგრაფია; ეკრანი; იმიჯი“. 

ისტორიულ რაკურსში, სადაც გადმოცემულია მეცნიერთა 

შეხედულებები, ხშირია პოლემიკა შემდეგ საკითხებზე: რამდენად 
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მნიშვნელოვანი იყო კომუნიკაცია პოლიტიკურ იმიჯსა და 

პოლიტიკოსს ან პოლიტიკურ პარტიას  შორის? იყო თუ არა 

გასათვალისწინებელი ემოციური ფაქტორები იმიჯის შექმნისას 

(ძირითადად უარყოფდნენ), უგულებელყოფდნენ ასევე 

მიზანმიმართულად და სისტემატიურად შექმნილ იმიჯს. 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, იმავე მეცნიერების 1980-იანი 

წლების ნაშრომებში პოლიტიკური იმიჯის მიმართ 

დამოკიდებულება სერიოზულად შეიცვალა და  თვლიდნენ, რომ 

მეტი ყურადღება უნდა დათმობოდა  პოლიტიკურ იმიჯსა და 

პოლიტიკოსს შორის კავშირს; აუცილებელი იყო მეტი ემოციური 

ფაქტორების შეტანა და, რაც მთავარია, მეცნიერები ხაზს 

უსვამდნენ იმ გარემოებას, რომ აუცილებელი იყო 

მიზანმიმართული და სისტემატიური იმიჯის შექმნა შედეგის 

მისაღებად.  მას შემდეგ პოლიტიკოსების იმიჯის ფორმირებაში 

ჩართულები არიან სტილისტები,  დიზაინერები, ვერბალური და 

არავერბალური კომუნიკაციების სპეციალისტები, ყველა იმ 

პროფესიის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსს ეხმარებიან 

საზოგადოებაში რეიტინგის შექმნასა და საარჩევნო ხმების 

მიღებაში. 

იმიჯი და რეპუტაცია დღეს უკვე აქტუალური თემებია 

მკვლევარებისთვის და პრაქტიკოსებისთვის როგორც პოლიტიკასა 

და ბიზნესში, ასევე საზოგადოებრივ და სამთავრობო 

ორგანიზაციებში. იმიჯის ფორმირების ევოლუციურ ანალიზს  იმ 

დასკვნამდე მივყავართ, რომ დღეს იმიჯს მეტი დატვირთვა და 

ფუნქცია აქვს, ვიდრე მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში. მაშინ იმიჯის 

კომპეტენციები სულ რამდენიმე სიტყვით განისაზღვრებოდა, 

ხოლო დღეს უკვე სხვადასხვა თეორიას განვიხილავთ. 

 ამ თავში განხილულია მეცნიერების მიერ შემუშავებული 

პოლიტიკური იმიჯის ტიპოლოგია, იმიჯის ფორმირების 

მეთოდოლოგიები და იმიჯმეიკინგის დონეები. პოლიტიკური 

იმიჯის ფორმირების თეორიები და სამეცნიერო კვლევები  

დასავლეთში კარგა ხანია გამოიყენება პრაქტიკაში, საქართველოში 

კი შედარებით ახალ, გარკვეულწილად შეუსწავლელ სფეროს 

წარმოადგენს. პოლიტიკური პიარი, პოლიტიკური მარკეტინგი და 
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პოლიტიკური ბრენდინგი ახალგაზრდა მეცნიერული 

მიმართულებებია, განსაკუთრებით პოლიტიკური იმიჯოლოგია 

და, აქედან გამომდინარე, ქართველ მეცნიერთა მიერ ამ თემაზე 

შექმნილი ნაშრომები შედარებით მცირეა. 

როგორც ქართველ, ისე უცხოელ მეცნიერთა კვლევები 

ცხადყოფს, რომ პოლიტიკური იმიჯის ფორმირებას დიდი, ხშირ 

შემთხვევაში,  პოლიტიკაში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს. ამ 

მხრივ, არსებობს განსახვავებული მეცნიერული თვალსაზრი, 

მიდგომები, თუმცა, თანხმდებიან ზოგადად ტერმინ „იმიჯის“ 

განმარტებაზე და მის ფუნქციებზე. განსხვავებულია 

თვალთახედვა იმიჯის შექმნის მეთოდებთან დაკავშირებითაც. 

       ნაშრომის ამ თავში დიდი ადგილი ეთმობა პოლიტიკურ 

კულტურას, როგორც პოლიტიკური იმიჯის ერთ-ერთ 

განმსაზღვრელ ფაქტორს. უპირველეს ყოვლისა, გადმოცემულია 

„პოლიტიკური კულტურის“ განმარტება და ის, თუ რამდენად არის 

ის კავშირში პოლიტიკურ იმიჯთან, როგორც პოლიტიკური ქცევის 

ფორმასთან. აქ ყურადღება გამახვილებულია იმ ფაქტორზე, რომ 

მეცნიერთა კვლევებში, გარდა გამონაკლისისა, პოლიტიკურ 

იმიჯოლოგიაში პოლიტიკური კულტურის მნიშვნელობა 

განხილული არ არის. სოციალურ და  პოლიტიკურ ტერმინთა 

ლექსიკონში პოლიტიკური კულტურა განმარტებულია, როგორც 

„საზოგადოების პოლიტიკური ქცევის მოდელი, პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებზე ორიენტაციის ერთობლიობა, სულიერი 

კულტურის ორგანული ნაწილი და პოლიტიკური სისტემის 

აუცილებელი ელემენტი“.  

პოლიტიკური კულტურა განისაზღვრა, როგორც 

პოლიტიკური ქცევის მოდელი, ამიტომ პოლიტიკური კულტურა 

განსაზღვრავს ლიდერობის ხასიათსა და მისი ლეგიტიმაციის ტიპს. 

თუმცა, მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ეს არ არის ყველა 

ინდივიდისათვის სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი ქცევის 

მოდელი. ნაშრომის ამ მონაკვეთში გადმოცემულია ავტორისეული 

მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ  პოლიტიკური კულტურა არის 

პოლიტიკური ინსტიტუტებისკენ მიმართული ორიენტაციის 

ერთობლიობა, სულიერი კულტურის ორგანული ნაწილი და 
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პოლიტიკური სისტემის აუცილებელი ელემენტი, ანუ იმ 

ღირებულებათა ერთობლიობა, რომლითაც მოქმედებს 

პოლიტიკოსი და რომელთა ჯეროვნად ჩამოყალიბების მეშვეობით 

იქმნის საზოგადოებაში პოლიტიკურ იმიჯს.  

ნაშრომში სიღრმისეულად არის განხილული  იმიჯოლოგიაში 

მედიის ფაქტორი. თითქმის ყველა მეცნიერის აზრით, მედია, ისევე 

როგორც პოლიტიკოსი, სიმართლეს უნდა ემსახურებოდეს. მედიის 

ძალაუფლება პოლიტიკაში განუსაზრვრელად დიდია და ეს 

ძალაუფლება ბოროტად არ უნდა იქნეს გამოყენებული. როგორც 

მედია, ისე  პოლიტიკა, უნდა ემსახურებოდეს ხალხისა და ქვეყნის 

ინტერესებს. აქვე განხილული „გადამეტებული მედია-

ძალაუფლების პრობლემა პოლიტიკაში“. მედიას შეუძლია როგორც 

პოზიტიური, ასევე ნეგატიური როლის შესრულება პოლიტიკურ 

იმიჯოლოგიაში. გარდა მედიის როლისა, საუბარია ასევე 

პოლიტიკურ კომუნიკაცებზე, პოლიტიკურ მარკეტინგზე და 

ბრენდინგზე. სწორედ ეს ელემენტები წარმოადგენს  დასავლური 

და ქართული პოლიტიკური იმიჯის ფორმირებათა შორის 

არსებულ ძირითად განმასხვავებელ ფაქტორს. 
 

 

თავი II. პოლიტიკური ლიდერისა და პოლიტიკური პარტიის 

იმიჯის ფორმირების საერთაშორისო ტექნოლოგიები და 

საქართველო. (ქვეთავები: 2.1. პოლიტიკური ლიდერის იმიჯის 

ფორმირების თავისებურებები და საქართველო; 2.2. პოლიტიკური 

პარტიის იმიჯის ფორმირების ტექნოლოგიები; 2.3. საარჩევნო 

პროცესი, პოლიტიკური გუნდისა და ელექტორატის პოლიტიკური 

იმიჯის შექმნის საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო). 

ნაშრომის მეორე თავში მიმოხილულია პოლიტიკური იმიჯის 

კონცეფცია, რომელიც  მჭიდრო კავშირშია პოლიტიკური ლიდერის 

იმიჯთან. პოლიტიკური ლიდერის იმიჯის კონცეფციის  შესწავლა 

საშუალებას გვაძლევს ფართოდ გამოვიყენოთ იმიჯის მთლიანი 

სპექტრი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. ეს კონცეფცია 

მრავალმხრივი, მრავლფუნქციურია და მთელი რიგი სოციალური 
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მეცნიერებების გადაკვეთით ხასიათდება: ფსიქოლოგია, 

სოციოლოგია, პოლიტოლოგია და ა.შ. 

ამ კონცეფციის განხილვისას გამოიკვეთა ერთი ფაქტორი - 

პოლიტიკური ლიდერი ვერ შედგება, თუკი მას არა აქვს მკვეთრად 

ჩამოყალიბებული იმიჯი. ეს იმიჯი შეიძლება იყოს რეალური ან 

ვირტუალური. მეცნიერები თვლიან, რომ პოლიტიკოსის 

„ვირტუალური იმიჯი“  ყოველთვის არ  ემთხვევა რეალურს. ისინი 

პოლიტიკოსების იმიჯის რამდენიმე სახეობაზე საუბრობენ: 

სარკისებრი იმიჯი, იმიტირებული იმიჯი და  მოდელირებული 

იმიჯი, რაც ითვალისწინებს საზოგადოებაში გავრცელებული 

შეხედულებების საფუძველზე შექმნილ იმიჯს.   

დისერტაციაში სიღრმისეულად არის შესწავლილი ის 

ფაქტორებიც, რომელიც გავლენას ახდენს პოლიტიკური ლიდერის 

იმიჯის შექმნაზე: გარეგნობა (ტანსაცმელი, სახე, ფიგურა), 

ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციების ფლობა. ჩვენი 

ინტერესი გამოიწვია მეცნიერების მიერ შემუშავებულმა 

პოლიტიკურმა კონცეფციამ, რომლის მთავარი მიზანიც 

თანამედროვე გლობალიზაციის პერიოდში ერის იმიჯის შექმნის 

კონცეფციაა. აღნიშნული უზრუნველყოფს სახელმწიფოების 

მაღალ რეპუტაციას და  გავლენას მსოფლიოში,  წარმატებულ 

ტურიზმს და ეკონომიკას. იგი ბევრად უფრო მძლავრი იარაღია, 

ვიდრე ძალაუფლების სამხედრო გზით მოპოვება.  

აქედან გამომდინარე ჩამოყალიბდა შემდეგი  მოსაზრება - 

იმიჯის შექმნაში უპირველესია ლიდერი და შემდეგ – ქვეყანა, 

რადგან საერთაშორისო სარბიელზე ქვეყნის იმიჯს, უმეტესწილად, 

ლიდერი ქმნის. ამ საკითხზე განხილული გვაქვს როგორც 

უცხოელი, ასევე ქართველი მეცნიერების ნაშრომები, თეორიები და 

შხედულებები.  

 დადასტურებულია, რომ პოლიტიკოსების იმიჯი  საკუთარი 

პარტიის იმიჯზეც ახდენს ზეგავლენას. კვლევების საფუძველზე 

დგინდება, რომ ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი პარტიული 

ლიდერების რეპუტაციიდან გამომდინარე აძლევდა ხმას პარტიას. 

მკვლევრები აქვე შენიშნავენ, რომ ეს მათ დაბალ პარტიულ 

კულტურაზე მიუთითებს. ამის გამო საბოლოოდ, ვითარდებიან 
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ლიდერები და არა პარტიები. ეს მოსაზრება ჩვენი ემპირიული 

კვლევის ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც ნაშრომის ბოლო თავშია 

წარმოდგენილი. 

      აქვე ყურადღებაა გამახვილებული იმ საკითხებზეც, თუ  რა 

თავისებურებებით გამოირჩევა პოლიტიკური პარტიის იმიჯის 

ფორმირება და როგორ იქმნიან პარტიები ძლიერ პოლიტიკურ 

იმიჯს. 

მსოფლიოს ქვეყნებში და, მათ შორის – საქართველოში, 

პოლიტიკური პარტიის პოპულარობას უმეტესწილად ცნობილი 

ლიდერები განსაზღვრავენ. ძლიერ დემოკრატიულ  

სახელმწიფოებში კი, სადაც პარტიული კულტურა მაღალია, 

პოლიტიკური პარტია იმიჯს თავად იქმნის, პარტიული 

იდეოლოგიიდან გამომდინარე. ბუნებრივია, ლიდერის ფუნქცია 

მეტად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ლიდერების ცვლილება არ იწვევს 

პარტიების დაშლას, რაც ხშირად ჩვენი ქვეყნისთვის არის 

დამახასიათებელი. 

მეცნიერები პოლიტიკური პარტიის ეფექტური იმიჯის 

ფორმირებისას განსაკუთრებულ როლს ანიჭებენ სოციალური 

მოლოდინის ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა: სტაბილურობა, 

პოზიტიური ძვრები საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში, მომავლის განჭვრეტა და სხვ. ექსპერტები თვლიან, 

რომ კენჭისყრის დროს არჩევანი კეთდება არა იმ პარტიის 

სასარგებლოდ, რომელიც ემოციურად მისაღებია და რომელსაც  

მათთვის მიმზიდველი ლიდერი ხელმძღვანელობს.  

მეცნიერულ კვლევებზე დაყრდნობით, ამავე თავში 

დასაბუთებულია ის, რომ პოლიტიკური პარტიის იმიჯს, 

ლიდერებთან ერთად, ქმნის იდეოლოგია და პარტიული 

მენეჯმენტი. თუკი ძლიერია  პარტიული იდეოლოგია, ადვილია 

მის მიმართ საზოგადოების განწყობის გამოვლინება. მაგრამ, თუკი 

პარტიული იდეოლოგია არ არის მტკიცედ  ჩამოყალიბებული, 

მაშინ ძნელია, საზოგადოებას დაანახო პარტიის, როგორც 

ორგანიზაციის ხედვები და მიზნები. ამიტომ, დემოკრატიულ 

სახელმწიფოებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იდეოლოგიურ 

მუშაობას და  შემდეგ მენეჯმენტს. 
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როდესაც პოლიტიკური პარტია სრულად ასრულებს 

პარტიულ ფუნქციებს, ამყარებს კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, 

ქმნის ეფექტური მართვის მოდელს, აქვს სწორი საკადრო 

პოლიტიკა, გამართული საარჩევნო პროგრამა და აწარმოებს 

ეფექტურ პოლიტიკურ მენეჯმენტს, – ამით უცილობლად 

აყალიბებს საკუთარ ძლიერ პოლიტიკურ იმიჯს. 

ნაშრომში ფართოდ არის გამოყენებული სამეცნიერო კვლევები 

და თეორიები. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არჩევნების პერიოდში  

პოლიტიკოს-კანდიდატების იმიჯი მთავარი განმსაზღვრელი 

ფაქტორია. მსოფლიოს მასშტაბით მეცნიერები სვამენ კითხვას, თუ 

რა უფრო მნიშვნელოვანია, რას „ყიდიან“ საარჩევნოდ 

პოლიტიკური პარტიები – პარტიულ პროგრამას თუ იმიჯს? ამ 

შეკითხვაზე ერთი უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. ორივე 

ფაქტორი გასათვალისწინებელია – როგორც პარტიული პროგრამა, 

ასევე ლიდერის როლიც და იმიჯიც, თუმცა სხვადასხვა ქვეყანაში 

სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულებაა ამ საკითხისადმი. 

საარჩევნოდ, „კანდიდატის იმიჯის“ ქვეშ იგულისხმება მისი 

გარეგნობა, თავდაჭერა და საუბრის მანერა, ვერბალური და 

არავერბალური კომუნიკაციების ფლობა და  საზოგადოებრივი 

აზრის კვლევა: რა სურს ამომრჩეველს, როგორ პოლიტიკოსს 

მისცემდა ხმას, რა პრობლემებია მის ირგვლივ, ამ პრობლემების 

როგორ გადაჭრას სთავაზობს და ა.შ. საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევის შემდეგ ხორციელდება  კანდიდატის ან პარტიის 

პროგრამის შედგენა, რომელსაც ხალხი ეცნობა,  რის შედეგადაც 

იქმნება საზოგადოებრივი აზრი კონკრეტული კანდიდატის ან 

პარტიის შესახებ.  

არჩევნების პერიოდში, პოლიტიკოსის იმიჯის ფორმირებისას, 

ამომრჩევლის ცნობიერებას განაპირობებს ის ღირებულებები, 

რომლითაც ამომრჩეველი უყურებს და აფასებს პოლიტიკოსს. 

ამგვარად, კანდიდატის იმიჯის ფორმირებისას მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოთ როგორც თითოეული ამომრჩევლის, ასევე 

საზოგადოებაში არსებული ღირებულებათა სისტემა და ნორმები. 

სწორედ ეს ქმნის ამომრჩევლის ცნობიერებაში პოლიტიკოსის 

იმიჯს - რამდენად მისაღებია, რამდენად „მისიანია“ ესა თუ ის 
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პოლიტიკოსი. რაც შეეხება პოლიტიკური იმიჯის ოპტიმალურ 

მოდელს საარჩევნოდ, ამ მოდელს სამი ძირითადი ფსიქოლოგიური 

პარამეტრი განსაზღვრავს: გარეგნული მონაცემები; პოლიტიკური 

მახასიათებლები და საზოგადოებისადმი კანდიდატის მიმართ 

პოზიტიური დამოკიდებულების ჩანერგვა.  

თავი III. პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების სოციალური და 

ფსიქოლოგიური ასპექტები (შედარებითი ანალიზი- ემპირიული 

კვლევა). ქვეთავები: 3.1. საქართველოს, აშშ და ისრაელის 

ექსპერტების შეხედულებები პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

თავისებურებებზე (ექსპერტული ანალიზი); 3.2. პოლიტიკური 

იმიჯის ფორმირების თავისებურებები პოლიტიკოსების 

თვალსაზრისით (ემპირიული კვლევა); 3.3. ელექტორატი და 

პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების ტექნოლოგიები (ემპირიული 

კვლევა ამომრჩეველთა ფოკუს-ჯგუფებში). 

დისერტაციის მესამე ნაწილი სრულად დათმობილი აქვს 

ემპირიულ კვლევებს.  თანამედროვე მსოფლიოში დიდი 

ინტერესით ეკიდებიან  პოლიტიკური იმიჯის  შექმნის 

ტექნოლოგიებს. ჩვენ მიზნად დავისახეთ ემპირიული კვლევებით 

წარმოგვეჩინა დასავლეთის სახელმწიფოებში არსებული 

განსხვავებული მიდგომები და, რაც მთავარია, თვალსაჩინო 

ყოფილიყო პოლიტიკოსის, სახელმწიფოსა და ხალხის 

ურთიერთკავშირის მნიშვნელობა პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 

პროცესში. 

ნაშრომის ამ თავში საუბარია ემპირიული კვლევის 

ჩასატარებლად შემუშავებულ კვლევის მეთოდოლოგიაზე, 

გამოკვლევის ტიპზე, კვლევის კონცეფციაზე,  რესპოდენტებზე, 

კვლევის ობიექტზე და თემაზე, კვლევის მიზნებსა და ამოცანებზე, 

შემოთავაზებულია კვლევის ჰიპოთეზა. კვლევის ობიექტად შეირჩა 

3 სახელმწიფო: საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები და 

ისრაელი - მათი ამომრჩევლები, პოლიტიკოსები და ექსპერტები.   

ემპირიული კვლევები, შედარებითი ანალიზის პრინციპით 

გრძელდება სამი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებთან. 

გადმოცემულია პოლიტიკოსებთან ნახევრადსტრუქტურირებული 

ინტერვიუს მიზანი და საბოლოო ანალიზი, თუ როგორ იღებენ 
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გადაწყვეტილებებს პოლიტიკაში მოღვაწეობასთან დაკავშირეით, 

რა სტრატეგიას ირჩევენ ხალხთან კომუნიკაციისას, როგორი უნდა 

იყოს პოლიტიკური ლიდერის იმიჯი, ხალხთან კომუნიკაციის 

რომელ საშუალებას ანიჭებენ უპირატესობას, მიიჩნევენ თუ არა 

პოლიტიკურ კულტურას იმიჯის მთავარ განმსაზღვრელ 

ფაქტორად და სხვა.   

პოლიტიკოსებთან ემპირიული კვლევის ანალიზში საუბარია 

იმაზე, რომ პოლიტიკური იმიჯის შექმნის თავისებურებებთან 

დაკავშირებით, პოლიტიკოსების შეხედულებები, ძირითადად 

თანხვედრაშია საკუთარი ქვეყნების ექსპერტების 

შეხედულებებთან, გარდა საქართველოსი. პოლიტიკოსების 

აზრით, მათი პოლიტიკური იმიჯი განისაზღვრება არა მხოლოდ 

ესთეტიზაციითა და ემოციონალიზაციით, არამედ მათი ხალხთან 

მუშაობის მეთოდებით, პოლიტიკური მენეჯმენტითა  და  სწორი 

კომუნიკაციების დამყარებით. პოლიტიკოსები ყურადღებას 

ამახვილებდნენ სახელმწიფოს, პოლიტიკოსის და ხალხის 

ურთიერთკავშირზე და ამ სამი განზომილებიდან გამომდინარე, 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის თავისებურებებზე. 

ნაშრომის დასკვნით ნაწილში ჩამოყალიბებულია  კვლევის 

ძირითადი შედეგები, პასუხები საკვლევ კითხვებზე, ჰიპოთეზის 

დადასტურება და კონკრეტული რეკომენდაციები  

პოლიტიკოსებისა და ექსპერტებისთვის ძლიერი პოლიტიკური 

იმიჯის  შესაქმნელად.  

თეორიული და ემპირიული კვლევებიდან გამომდინარე, 

ნაშრომში შემოთავაზებულია კონკრეტული რეკომენდაციები: 

• გამომდინარე იქედან, რომ ზოგადი იმიჯოლოგია 

დაფუძნებულია „მე და საზოგადოების“ პრინციპზე, ეს არ 

არის საკმარისი პოლიტიკური იმიჯის შესაქმნელად. 

რადგან თავად მეცნიერები ასაბუთებენ, რომ პოლიტიკური 

ლიდერის იმიჯი სრულად აისახება ქვეყნის, სახელმწიფოს 

იმიჯზე, მაშინ, აუცილებელია სახელმწიფოს ინტერესები 

თავიდანვე იყოს გათვალისწინებული. აქედან 

გამომდინარე, პოლიტიკური იმიჯოლოგია უნდა 

ეფუძნებოდეს ახალ პრინციპს: -„მე, სახელმწიფო და 
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საზოგადოება“, რომელსაც ჩვენ პირობითად „თეთრი 

სამკუთხედი“ ვუწოდეთ. 

• სწორედ ახალი ფორმულირებიდან გამომდინარე, 

პოლიტიკოსმა უნდა შეძლოს სახელმწიფოსა და ხალხის 

ინტერესების შეჯერება.  კვლევებით დადგინდა, რომ 

სახელმწიფოს ინტერესებში ყოველთვის  განსაზღვრულია 

ხალხის ინტერესები, ხოლო ხალხის ინტერესებში არ არის 

ყოველთვის გათვალისწინებული სახელმწიფოს 

ინტერესები. ყველაზე დიდი სირთულეც დღეისათვის 

სწორედ ეგ არის, როდესაც პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ 

სახელმწიფოს ინტერესები აქციონ ხალხის ინტერესებად. 

• უმჯობესია, იმიჯის შექმნისას  ექსპერტი და პოლიტიკოსი 

არ აჩქარდნენ, არ გაამახვილონ ყურადღება ცნობადობის 

სწრაფად შექმნაზე. მყარი იმიჯი მოიპოვება მხოლოდ  

პოლიტიკური ხედვებისა და განცხადებების სათანადო 

ხარისხით და არა სატელევიზიო ეთერში გამოსვლების 

სიხშირით. სხვა საკითხია – საარჩევნო პერიოდი, როდესაც 

დროის სიმცირის გამო საჭირო ხდება, კანდიტატს სწრაფად 

შეუქმნა  იმიჯი. 

• აუცილებელია, პოლიტიკოსმა  გაითვალისწინოს ის 

მთავარი გადაწყვეტილება, რის გამოც და რისთვისაც 

ირჩევს მას ამომრჩეველი. როგორც დადგინდა, ხალხი 

ნებისმიერ პოლიტიკოსში ხედავს საკუთარ 

კეთილდღეობას, და ხმასაც,  უპირველეს ყოვლისა, ამას 

აძლევს, შემდგომ კი – ქვეყნისას. ამიტომ, პოლიტიკოსი 

მანამდეა სასურველი ხალხისთვის, სანამ ხალხი მასში 

ხედავს პირად კეთილდღეობას, ანუ ქმედითობას. როგორც 

კი პოლიტიკოსი არაქმედითი ხდება, მიუხედავად მისი 

განათლებისა თუ პირადი რეპუტაციისა, ხალხისთვის ის 

უკვე მიუღებელია. ამგვარი დამოკიდებულებიდან 

გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ: რაკი საკუთარ 

კეთილდღეობას მხოლოდ ძლიერ პოლიტიკოსში ხედავენ, 

ხალხიც მხოლოდ ძლიერს მიჰყვება, და  ამიტომ არის 
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პოლიტიკური ლიდერებისთვის მნიშვნელოვანი – ძლიერი 

პოლიტიკოსის იმიჯის შექმნა. 

• პოლიტიკოსმა და მასთან მომუშავე ექსპერტმა ასევე 

მნიშვნელოვანია, იცოდეს, თუ რა ფაქტორები ახდენს 

გავლენას ამომრჩეველზე სანდოობის მოსაპოვებლად. თუკი 

ამერიკასა და ისრაელში სანდოობა და რეპუტაცია 

უმთავრესად განათლებით, გამოცდილებითა და 

პოლიტიკური ხედვებით მოიპოვება, საქართველოში 

პირველი ფაქტორი - პიროვნული თვისებებია, და შემდეგ – 

დანარჩენი. ამის მიზეზად ქართველი ამომრჩეველი სწორედ 

პოლიტიკოსების პიროვნებებისადმი  ნდობის დაკარგვას 

ასახელებენ. ქართველ პოლიტიკოსებს შორის იმდენად 

არის გამეფებული ტყუილი და სიცრუე, რომ  ხალხი მათში 

უმთავრესად პიროვნულ ღირებულებებს ეძიებენ და შემდეგ 

იმ ძირითად კრიტერიუმებს, რომლებითაც უნდა 

ფასდებოდეს პოლიტიკოსი.  ეს უკვე დამაფიქრებელი 

პრობლემაა.  მართალია, პიროვნული  თვისებები 

მნიშვნელოვანია, მაგარამ ამან არ უნდა გადაწონოს  ყველა 

სხვა ღირებულება, რომელთა მეოხებითაც 

კეთილგონივრულად იმართება ქვეყანა. სახელმწიფომ და 

პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთობლივად, დიდი 

ძალისხმევით უნდა იზრუნონ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, საფრთხე შეექმნება თავად 

სახელმწიფოს. არაპროფესიონალური და არაჯანსაღი 

ხედვების მქონე პოლიტიკოსი, რაგინდ გულწრფელი უნდა 

იყოს, სახელმწიფოს არ გამოადგება.  

• პოლიტიკოსმა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ იგი ვერ 

მიაღწევს წარმატებას და აღიარებას, თუკი თავის მიერ 

განხორციელებულ საქმეებზე სასურველ რეაგირებას 

ხალხის კეთილსინდისიერების იმედზე დატოვებს. ხალხის 

კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად კეთილსაიმედოა 

ცოცხალი ურთიეთობა და სიტყვიერი კომუნიკაცია მათთან, 

ვთქვათ – ანგარიშგება  მის მიერ ქმნილი საქმეებისა და 

გაწეული ღვაწლის შესახებ. აქ აქსიომად შეგვიძლია 
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გამოვიყენოთ ებრაული სიბრძნე:  “აკეთებ და არ ამბობ, ესე 

იგი – არ აკეთებ“. ჩვენი კვლევებიდანაც დადგინდა, რომ - 

პოლიტიკოსი, რომელიც ხალხის კეთილსინდისიერების 

იმედზე დარჩება, ის წააგებს. 

• პოლიტიკურ კომუნიკაციათაგან ხალხთან ურთიერთობის 

საუკეთესო საშუალებაა – პირისპირ კომუნიკაცია. 

იმისათვის, რომ პოლიტიკოსმა  ხალხში  სასურველი იმიჯი 

შეიქმნას, აუცილებელია მათთან ხშირი პირისპირ 

ურთიერთობა.  

• საქართველოში მეტად დაბალია პარტიული მუშაობის 

კულტურა, ასევე სუსტია პარტიული იდეოლოგიები და 

მათი იმიჯმეიქინგი. დასავლეთის სახელმწიფოებში, იქაც 

კი, სადაც მხოლოდ სრული მაჟორიტარული სისტემაა 

(ამერიკა), ხალხი  ლიდერებს პარტიების მიხედვით ირჩევს, 

საქართველოში კი პარტიებს – ლიდერების მიხედვით 

ირჩევენ.  დაბალი  პარტიული მუშაობის კულტურა 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნის პოლიტიკურ მდგრადობას, 

რადგან ლიდერის ერთმა შეცდომამ შესაძლოა სრულად 

ჩამოშალოს სახელისუფლებო სისტემა ან სულაც 

გაანადგუროს პარტია. ეს მართლაც სერიოზულ პრობლემას 

შექმნის ახლო მომავალში, როდესაც ქვეყანაში 

დამკვიდრდება სრული პროპორციული საარჩევნო სისტემა. 

ამიტომაა აუცილებელი, საქართველოში პარტიებმა 

მძლავრი პოლიტიკური იმიჯი შეიქმნან.   

• დასავლეთის სახელმწიფოებში უპირატესობას 

გაწონასწორებულ პოლიტიკოსებს ანიჭებენ, საქართველოში 

კი ჯერ კიდევ – ქარიზმატულს. ქარიზმატული ლიდერები 

წარმატებულად მართავენ ქუჩას, მაგრამ რიგიანად ვერ 

მართავენ სახელმწიფოს. სანამ საქართველოში  

ქარიზმატულ ლიდერებზე იქნება გაცხოველებული 

მოთხოვნა, მანამდე იქნება ხალხისათვის მისაღები და 

მოსაწონი ხელისუფლების რევოლუციური გზით შეცვლის 

მცდელობა. ეს უწინარესად იმან უნდა გაითვალისწინოს, 
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ვინც ცდილობს, საქართველო ძლიერ დემოკრატიულ  

ქვეყნად აქციოს ევოლუციის –  და არა რევოლუციის გზით.  

• დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ამომრჩევლები 

პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარს იწყებენ და მსჯელობენ 

კონტიტუციით, რადგან კარგად იციან საკუთარი 

უფლებებიც და მოვალეობებიც. საქართველოში კი ამგვარი 

გამოცდილება, სამწუხაროდ, არ მოიპოვება. ამიტომ, 

სახელმწიფომ გადაუდებლად უნდა იზრუნოს  სამოქალაქო 

განათლების გაძლიერებასა და მისი დონის ამაღლებაზე. 

• ქართველი ამომრჩევლისთვის ნაკლებად ფასობს მხოლოდ  

საერთაშორისოდ აღიარებული, დემოკრატიული 

ღირებულებების მქონე პოლიტიკოსი. მეორე მხრივ კი, 

მათთვის მიუღებელია ისეთი პოლიტიკოსებიც, რომლებიც 

პატრიოტიზმს მხოლოდ პოპულარობისთვის იყენებენ. 

ქართველი ამომრჩეველი პატივს სცემს  დემოკრატიულ 

ღირებულებებს, მაგრამ ეს ღირებულებები  თავსებადი  

უნდა იყოს ეროვნულ მენტალობასთან. ამ თვალსაზრისით, 

ქართველი ამომრჩეველი თვისობრივად ძლიერ ჰგავს 

ებრაელ ამომრჩეველს, მაგრამ განსხვავებულია 

ამერიკელებისგან. ამიტომ, აუცილებელია ქართველმა 

პოლიტიკოსებმა ექსპერტების დახმარებით შეძლონ 

ინდივიდუალიზმმზე დაფუძნებული დასავლური 

პოლიტიკური კულტურისა და ტრადიციებზე 

დაფუძნებული ქართული პოლიტიკური კულტურის 

სინთეზი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებენ 

ამომრჩეველთა დიდი ნაწილის კეთილგანწყობას და 

სახელმწიფოს მართვას. 

• კვლევებმა ცხადყო, რომ გულწრფელობა ამომრჩევლისთვის 

უმთავრესი მოთხოვნაა. პოლიტიკოსებმა უნდა 

გაითვალისწონ, რომ  ხალხი იოლად ამოიცნობს 

ამომრჩეველთა გულის მოსაგებად გაწეულ მანიპულირებას, 

რომელიც მხოლოდ ერთჯერადი მოხმარებით თუ მოუტანს 

მათ  მომგებიან შედეგს, ხოლო მანიპულირების 
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ხანგრძლივად, მრავალჯერადად მოხმარება – მათსავე 

პოლიტიკურ იმიჯს დაანგრევს. 

• პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების ფაქტორთაგან სამივე 

გასათვალისწინებელია: ემოციაც, ესთეტიკაც და 

აუთენტურობაც. თუმცა, დღეს ყველაზე დიდ პრობლემად 

წარმოჩნდა – აუთენტურობა, ანუ ნამდვილობა. თუკი 

ხალხის მხრივ გამოხატული უნდობლობა  პოლიტიკოსების 

მიმართ დიდხანს გაგრძელდა, იგი ნიჰილიზმში 

გადაიზრდება და სავალალო შედეგებს მივიღებთ. 

აუცილებელია, სახელმწიფოები, მათ შორის საქართველოს 

სახელმწიფოც, ღრმად დაფიქრდეს ამაზე.  

• როგორც თეორიული და ემპირიული კვლევებით გაირკვა,  

მედია, თავისი გადაჭარბებული ძალაუფლებით, აშკარად 

ბატონობს  პოლიტიკაში. ისეთ პირობებში, როდესაც 

ტყუილ-მართალს ხალხი ვეღარ არჩევს, არჩევნების 

შედეგები სახელმწიფოზე უარყოფითად აისახება. 

დღეისათვის ეს უკვე მსოფლიო პოლიტიკის პრობლემაა. 

აუცილებელია, სახელმწიფოებმა ერთდროულად 

შეიმუშაონ  კონცეფცია –  მედიის „მიკერძოებული 

პოლიტიკისაგან“ თავის დაცვის შესახებ. დღესდღეობით, 

სოციალური მედია საქართველოშიც კი ყველაზე სწრაფად 

ქმნის საზოგადოებრივ აზრს, ამიტომ აქაც საჭიროა 

ერთგვარი მედია-პოლიტიკის შემუშავება, ოღონდ,  არა – 

სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვით, არამედ   

საზოგადოების დაცვით – თავს დატეხილი ცრუ 

ინფორმაციისგან. საზოგადოებას უნდა მიეცეს საშუალება, 

გაიგოს და უწყოდეს, სად არის სიმართლე.  

• ტოლერანტობამ დღეს მსოფლიოში წარმოქმნა არა მხოლოდ 

ხალხის სხვადასხვაგვარად აზროვნება, არამედ მათი 

აზროვნებისადმი პატივისცემის და უპირობო შესრულების 

მოთხოვნა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ  საუკუნოვანი  

დემოკრატიული მონაპოვარი ან საქართველომ, ან 

დასავლეთმა უნდა დაივიწყოს, მაგარამ საჭიროა 

სერიოზული დაფიქრება იმაზე, თუ როგორ ვაწარმოოთ 
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პოლიტიკა ასეთ პირობებში. ფაქტია, ყოველივე „ულტრა“, 

ლიბერალიზმიც და პატრიოტიზმიც საბოლოოდ – 

რადიკალიზმში გადაიზრდება და საფრთხეს უქმნის  

მშვიდობას.  

• იმიჯოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი მხარეა ხალხის აზრის 

გათვალისწინება  და  პოლიტიკოსის დაახლოება ხალხთან. 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც ვერ ხერხდება 

პოლიტიკოსის წარმატებული კომუნიკაცია 

ამომრჩეველთან. ამიტომ,  იმიჯის შექმნის პროცესში ეს 

პრობლემა სიღმისეულად უნდა იქნეს  განხილული.  

• იმიჯმეიკერმა მართებული გზით უნდა ატაროს 

პოლიტიკოსი.  არაკეთილსინდისიერებაა, როდესაც იმიჯის 

შექმნისთვის იყენებ ყველაფერს, მათ შორის,  სიცრუეს. 

იმიჯმეიქინგის ერთ-ერთი ფუნქციაა იმის გააზრება, თუ 

რას და რისთვის აკეთებ ამას. იმიჯმეიქინგი  ბევრად არის 

დამოკიდებული  ინდივიდზე, იმაზე, თუ როგორ 

წარმართავს იგი საარჩევნო კამპანიას ან უკვე შემდგომ  

მოღვაწეობას პოლიტიკაში.  

• კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ხალხს ბეზრდება პოლიტიკაში 

დიდი ხნით დამკვიდრებული ერთი და იგივე სახეები. 

ამომრჩეველი ამჯობინებს   ცვლილებებს, თუმცა, მიიჩნევს, 

რომ აუცილებელია გამოცდილი კადრების შენარჩუნება, 

მაგრამ არა წინა ხაზზე. ამგვარი დამოკიდებულება 

პოლიტიკოსების მიმართ უშუალოდ აისახება 

პოლიტიკური გუნდის იმიჯზე.  

 

სამეცნიერო ნაშრომის დასკვნით ეტაპზე კიდევ ერთხელ 

ხაზგასმულია ის მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ვერ ხერხდება 

საქართველოში წარმატებული, ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკური იმიჯის შექმნა:  

საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი დასავლურ 

ღირებულებებზეა ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე, ქვეყნის 

ხელისუფლებას თუ სხვა პრო-დასავლურად მოაზროვნე 

პოლიტიკოსს საუბარი უწევს იმ არაპოპულარულ თემებზე, 
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რომლებიც ინდივიდუალიზმზეა დაფუძნებული; არადა, ჩვენი 

ერი, საქართველოს მოსახლეობა, მას უსმენს  და ირჩევს 

საქართველოში, სადაც პოლიტიკური კულტურა დაფუძნებულია 

ტრადიციებზე. ამგვარი იმიჯის მქონე პოლიტიკოსები ვერ არიან 

რეიტინგულნი და არც იმის მოლოდინია, რომ ახლო მომავალში 

ისინი ამას შეძლებენ.  უძველესი კულტურის მქონე ერს მყარად 

აქვს ჩამოყალიბებული საკუთარი კულტურა და იდენტობა. ამიტომ 

პრობლემა სხვაგვარად უნდა მოგვარდეს - ქართველმა 

პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ ეროვნული, ტრადიციული 

პოლიტიკური კულტურისა და დასავლური, ინდივიდუალიზმზე 

დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურის შეჯერება, რითაც 

დაცული იქნება  როგორც ერის, ისე ინდივიდის უფლებები.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, ფორმულა 

„თეთრი სამკუთხედი“  და ახალი თეორია სწორედ ამ პრინციპს 

ემსახურება: - სახელმწიფოსა და ხალხის ინტერესების 

გათვალისწინებით პოლიტიკური იმიჯის ჩამოყალიბებას.  

     ნაშრომის ბოლოს დადასტურებულია კონკრეტული სამეცნიერო 

კვლევისთვის ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზა: პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნის ტექნოლოგიები არ არის მხოლოდ პოლიტიკური 

კომუნიკაციებისა და მარკეტინგის ცოდნა, ეს უმთავრესად არის 

თავად პოლიტიკის სტრატეგიის განსაზღვრა, როგორ მიიტანო 

სახელმწიფოს ინტერესები ხალხამდე და როგორ შეუსაბამო 

ხალხის ინტერესები სახელმწიფოს ინტერესებს. აქედან 

გამომდინარე, პოლიტიკური იმიჯი არის პოლიტიკური 

კულტურისა და ღირებულებათა ერთობლიობის 

გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსის სახე, 

რომელიც აუცილებლად აისახება სახელმწიფოს, ქვეყნის იმიჯზე. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში, დაცულ იქნა 

სამი კოლოქვიუმი და ერთი სემინარი. 

 

 სამი კოლოქვიუმი (თითოეული არის სადისერტაციო ნაშრომის 

ნაწილი) 

1. კოლოქვიუმი #1 – „პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები“.  

2. კოლოქვიუმი #2   -  „პოლიტიკური ლიდერის და პოლიტიკური 

პარტიის იმიჯის შექმნის ტექნოლოგიები და საქართველო“. 

3. კოლოქვიუმი #3 -  „პოლიტიკური იმიჯის ფორმირების 

სოციალური და ფსიქოლოგიური ასპექტები (შედარებითი 

ანალიზი- ემპირიული კვლევა)“. 

 

თემატური სემინარი (ეძღვნება  დარგის/ქვედარგის აქტუალურ 

საკითხს და არ წარმოადგენს სადისერტაციო თემის ნაწილს) 

 

1. დემოგრაფიული პოლიტიკა, როგორც სახელმწიფოს 

სიძლიერის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

 

სტატიები: 

 

2. ,,პოლიტიკური კულტურა, როგორც პოლიტიკური იმიჯის 

შექმნის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორი“, 

რეფერირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„პოლიტო/LOGOS,  I გამოცემა, 2019 წ. 

3. „პოლიტიკური  იმიჯის ფორმირების თეორიები და 

სოციალურ-პოლიტიკური მიდგომები“, რეფერირებადი 



46 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „პოლიტო/LOGOS, II 

გამოცემა, 2020 წ. 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები 

 

1. „პოლიტიკური ლიდერის იმიჯის შექმნის 

თავისებურებანი“, საქართველოსა და ირანის 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული 

ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეხუთე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 19.05. 2020 წ.  

2. „პოლიტიკური იმიჯის შექმნის თავისებურებანი, 

სახელმწიფოს იმიჯი საქართველოს, აშშ და ისრაელის 

ექსპერტების თვალსაზრისით (ემპირიული კვლევა), 

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 

ტელესიმპოზიუმი - „ახალი გამოწვევები: 

კონსოლიდაცია უსაფრთხოებისა და მშვიდობისათვის“ 

(24.04.2020 – 26.04.2020).  
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Annotation 

     The dissertation is dedicated to the technologies and peculiarities of 

creating a political image. Also, a comparative analysis of how political 

imagery is formed in Western policy countries and Georgia. The 21st 

century is an era of new world politics. New policies require new 

technologies. Political attitudes towards politicians and political processes 

in Georgia have also changed. International standards also require other 

standards to shape the country's image. That is why it is important to do 

a dissertation to study, research and analyze the peculiarities of political 

imagery and to make a comparative analysis in Georgia and Western 

political culture states. A comparative analysis of these technologies and 

the corresponding conclusions made, their scientific substantiation, is a 

reliable and credible guide in the process of producing a practical policy. 

The aim of the research is to define the theoretical foundations of the 

formation of a political image and to develop on their basis the 

technologies based on the national principles of creating a political image, 

which, in turn, is a scientific novelty of our paper. 

The paper consists of an introduction, three chapters, 9 subsections, 

empirical studies and a conclusion. A list of used literature and appendices 

in the form of transcripts are attached to the paper. 

The introduction discusses the relevance of the research topic; The 

purpose of the research, tasks, research object, subject, theoretical-

methodological bases are presented; The main results of the paper and 

scientific novelty are established; The scientific novelty of the paper and 

the information base are shown. 

The first chapter deals with the theoretical-methodological basis of 

creating a political image: what is the definition of the term "political 

image" in terms of science; What theories have been developed about the 

political image; To what extent does political culture determine the 

political image and what are the methods of forming a political image in 

Georgia and Western policy states? 

It is important to define its own term - "political image". We believe 

that this term does not refer only to the external or emotional face of a 

person, a political image - it is a set of views and values of a politician, 
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which is defined in part by political culture and conveyed by the behavior 

of a politician. We think that the scientific work will be interesting and 

useful not only for Georgian but also for foreign science. 

 The first subsection of the first chapter is devoted to the explanation 

of the essence of the political image and an overview of the theoretical 

foundations of its formation. What is the definition of the term "political 

image", what is the history of political imology and what are the 

theoretical foundations of its formation? In this subsection we have 

reviewed many important theories developed by science. 

 The second subsection of the first chapter is devoted to political 

culture as one of the defining factors of political image. First of all, we 

reviewed what is the definition of "political culture" and how it relates to 

the political image as a form of political behavior. This subsection focuses 

on the fact that the importance of political culture in political imagery is 

not discussed in scholarly imagery, other than unit. This is one of the 

issues of our scientific innovation. 

The third subsection of the first chapter discusses the main factors in 

creating a political image. We are talking about, in addition to political 

culture, what other factors contribute to the creation of a political image: 

media policy, political communications and marketing, and more. It 

emphasizes the fact that the possession of political communications, as 

well as the political culture of the society, is the basic defining element of 

the creation of a political image, which is, accordingly, the main 

distinguishing factor between the formation of Western and Georgian 

political image. 

In the second chapter, we will discuss specific target groups and 

describe how the image of a political leader is created, how the image of 

a political party is formed and what are the electoral policies-technologies 

in terms of communication with the voters or teamwork. 

The first subsection of the second chapter discusses the technologies 

and peculiarities of creating the image of a political leader. The definitions 

of the functions of a political leader themselves and the views of scholars 

on the types and functions of leaders are discussed. Here is a scholarly 
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debate about the extent to which the image of a political leader influences 

the image of a state, a nation. 

 The second subsection of the second chapter deals with the 

peculiarities of the formation of the image of a political party. What are 

the principles of teamwork, what are the ratings of a political party and a 

political leader on the example of Georgia and European countries; What 

do scholars focus on in political party marketing research and what is 

most important in shaping a team image. 

 The third subsection of the second chapter deals with the 

international practice of creating a political team and electorate in the 

electoral process and Georgia. Whether the image of politicians, ie 

candidates is the main determining factor during the election period; 

Which is more important, ie what do political parties "sell" for the 

election - party program or image? A specific section discusses scholarly 

research and international experience on the subject. 

The third chapter presents empirical studies, socio-political and 

psychological aspects of political image formation (comparative analysis). 

The specific paper is mainly aimed at substantiating and explaining this 

data, for which, in addition to theoretical methods, we used empirical 

research - semi-structured in-depth interviews, and interviewed industry 

experts and political leaders. We also conducted surveys in focus groups 

from three countries. Studies have been conducted in Georgia, the United 

States and Israel. In all three countries, the survey questions and survey 

questionnaire were identical in focus groups with experts, politicians and 

the electorate. 

 The main line of the research topic and subject is the formula - "state 

- politician - people", ie the working model of how to create a correct, 

appropriate political image to achieve the correlation of the interests of 

the people and the state. We conventionally called it the "White 

Triangle". In this case, the triangle is associated with three equal subjects, 

and the "white" is associated with the positive, purity and sacral values. 

The first subsection of the third chapter presents the views of 

Georgian, US and Israeli experts on the peculiarities of political image 

formation (expert analysis). We recorded a semi-structured, sunken 
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Inetriu with professors at Dartmouth University in the US, professors at 

Tel Aviv University in Israel, and Georgian experts. The purpose of the 

interview with the experts was to find out their attitudes towards specific 

issues and to make a kind of comparative analysis - how do they consult 

and how do they create an image for politicians in their own countries? 

The second subsection of the third chapter deals with the 

peculiarities of political image formation from the point of view of 

politicians. After interviewing experts, it became even more interesting 

to record politicians. We also recorded a semi-structured interview with 

them and asked identical questions, but from their own position. Here, 

too, the principle of research is comparative analysis between the three 

states. Interviews with politicians aim to find out what are the views of 

political leaders of different countries on the peculiarities of image 

formation. 

 The third subsection of the third chapter deals with the dependence 

of the electorate on the peculiarities of political image formation 

(empirical research in voter focus groups). The aim of the research in the 

focus groups was to find out what are the peculiarities of the process of 

creating a political image in Georgia and the Western countries from the 

point of view of the voters, and which issue is the main and non-existent 

determinant of the image of a politician? 

The report provides general research results and recommendations. 

We conducted a thorough analysis of the real situation directly related to 

our subject matter and developed appropriate recommendations to 

eliminate the problem. 

The main value of the dissertation is that it will help politicians and 

those who work with them to properly study the political field, determine 

the state, party and their own priorities; Also, to select the desired, 

appropriate image for them and to properly use the types of 

communication in order to create the image of a successful politician and 

to manage political processes sensibly. Our paper will be a practical guide 

that will enable interested parties to find professionally formulated 

formulas and recommendations for all given issues 

 


