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სტა ტია ეძღ ვნე ბა თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს ორ ურ თი ერთმჭიდ როდ 
გა და ჯაჭ ვულ უდი დეს მოვ ლე ნას – გლო ბა ლი ზა ცი ას და სო ცი ა ლურ მე-
დი ას. დღეს ყვე ლა აღი ა რებს, რომ მსოფ ლიო „მოიცვა“ გლო ბა ლი ზა ცი ამ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში – ეკო ნო მი კა, პო ლი ტი კა, 
კულ ტუ რა, იდე ო ლო გი ა, რე ლი გია და ა.შ. – სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი გლო-
ბა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ყვე ლა სფე რო მოხ ვდა გლო ბა ლი ზა ცი ის გავ-
ლე ნის ქვეშ. 

ამ პრო ცესს მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად შე უწყო ხე ლი მე დი ის გან ვი თა რე-
ბამ, რო მელ მაც ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით პრაქ ტი კუ ლად შე საძ ლე ბე ლი 
გა ხა და ნე ბის მი ე რი ინ ფორ მა ცი ის მყი სი ე რი გა და ცე მა – მი ღე ბა მსოფ-
ლი ოს ყვე ლა კუთხ ე ში, რა მაც ფაქ ტობ რი ვად მოხ სნა დრო ი სა და მან ძი-
ლის პრობ ლე მა. მე დი ა ში ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნულ სა შუ ა ლე ბებ ზე გა-
დას ვლამ ფუნ და მენ ტუ რად შეც ვა ლა სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო 
პრო ცე სე ბის ტრა დი ცი უ ლი საზღ ვრე ბი. 

მა სობ რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის თა ნა მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბე ბი (მკს) ქმნის 
ახალ სა ინ ფორ მა ციო რე ა ლო ბას – სო ცი ა ლურ მე დი ას, რო მე ლიც უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნეს გავ ლე ნას ახ დენს თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის ტრან სფორ-
მა ცი ის პრო ცე სებ სა და გლო ბა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის ფორ მი რე ბა ზე. მა-
სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებს პო ლი ტი კურ პრო ცეს ში ად გი ლობ-
რივ და გლო ბა ლურ დო ნე ზე დი დი ად გი ლი უჭი რავთ. მსოფ ლი ო ში სივ-
რცის და დრო ის გა ფარ თო ე ბის პი რო ბებ ში თა ნა მედ რო ვე მკს-ს წყა ლო ბით 
იქ მნე ბა სო ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ე ბის ახა ლი მო დე ლე ბი. ინ ტერ ნე ტის 
დახ მა რე ბით და იწყო ინ ფორ მა ცი უ ლი გლო ბა ლი ზა ცია და აღ მო ცენ და ერ-
თი ა ნი პლა ნე ტა რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სივ რცე. სწო რედ გლო ბა ლი ზა ცი ით 
გან პი რო ბე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი ძვრე ბის, კო მუ ნი კა ცი ე ბის გან ვი თა რე-
ბის და სა ინ ფორ მა ციო რე ვო ლუ ცი ის ბა ზა ზე ჩა მო ყა ლიბ და სო ცი ა ლუ რი 
მე დი აც, რო მელ მაც, თა ვის მხრივ, თვი სობ რი ვად შეც ვა ლა თა ნა მედ რო ვე 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გლო ბა ლი ზა ცი ა, ინ ტერ ნე ტი, სო ცი ა ლუ რი მე-
დი ა, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი.



გლობალიზაცია და სოციალური მედია

187

გლობალიზაცია, როგორც მსოფლიო მოვლენა

გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო გორც ცნო ბი ლი ა, წარ მო ად გენს მსოფ ლი ოს ყვე ლა 
ქვე ყა ნა სა და რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, 
კულ ტუ რუ ლი მეც ნი ე რულ -ტექ ნი კუ რი და ა.შ. პრობ ლე მის უნი ფი კა ცი ას. 

ამის შე დე გად მსოფ ლიო უფ რო მე ტად ხდე ბა და კავ ში რე ბუ ლი და უფ რო 
მე ტად და მო კი დე ბუ ლი ყვე ლა თა ვის სუ ბი ექ ტზე მთლი ა ნო ბა ში. ამ პრო ცეს ში 
მე დია არის ის ფაქ ტო რი, რო მე ლიც უდი დეს გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლურ პრო-
ცე სებ ზე და ამა ვე დროს - წარ მო ად გენს ინ ფორ მა ცი უ ლი ნა კა დე ბის უმ თავ რეს 
არხს, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, მსოფ ლი ო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ურ თი ერ თკავ ში-
რის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა- სრულ ყო ფას უწყ ობს ხელს. 

თა ნა მედ რო ვე ცი ვი ლი ზა ცია გი გან ტუ რი ნა ბი ჯე ბით მი ე მარ თე ბა ზო გად-
პლა ნე ტა რუ ლი ერ თი ა ნო ბი სა კენ და ჩვენ თვალ წინ ყა ლიბ დე ბა სრუ ლი ად ახა ლი 
სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის პირ და პი რი შე დე გი ა.

გლო ბა ლი ზა ცია რთუ ლი და მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნი მოვ ლე ნა ა. ის ზე მოქ მე-
დებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის თით ქმის ყვე ლა სფე რო ზე – პო ლი ტი კა ზე, 
ეკო ნო მი კა ზე, კულ ტუ რა ზე, იდე ო ლო გი ა ზე, რე ლი გი ა ზე და ა.შ.

 “Globe” ინგლისური სიტყვაა და გლობუსს ნიშნავს, ხოლო “Global” – მსოფ-
ლი ოს, გლო ბა ლურს. გლო ბა ლი ზა ცი ის მსგავ სია „მონდიალიზაცია“, რო მე ლიც 
წარ მოდ გე ბა ფრან გუ ლი სიტყ ვი სა გან “Monde” და ნიშნავს მსოფლიოს. 

ტერმინ „გლობალიზაციას“ მრა ვალ ნა ი რად გან მარ ტა ვენ, რომ ლის წარ მო-
შო ბა უკავ შირ დე ბა ამე რი კე ლი სო ცი ო ლო გის თ. ლე ვი ტის სა ხელს. მან ეს ტერ-
მი ნი პირ ვე ლად 1983 წელს სტა ტი ა ში გა მო ი ყე ნა (ე. მექ ვა ბიშ ვი ლი, 2009, გვ. 10).

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის ვერ სი ით, გლო ბა ლი ზა ცია არის ქვეყ-
ნე ბის ურ თი ერ თო ბის გაფ რთო ე ბა მთელ მსოფ ლი ო ში მომ სა ხუ რე ბის, სა ქო ნელ-
ბრუნ ვი სა და კა პი ტალ ბრუნ ვის ზრდი სა და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ტრან ზაქ ცი ე ბის 
შე დე გად ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრა ფი გავ რცე ლე ბის ფონ ზე; ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ-
შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) ვერ სი ით – გლო ბა ლი ზა-
ცია არის ქვეყ ნე ბის ურ თი ერ თო ბა თა გა ფარ თო ე ბა, რაც გა ნა პი რო ბებს ვაჭ რო-
ბის, ფი ნან სე ბის, ადა მი ა ნე ბი სა და იდე ე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ზრდას მთელ გლო-
ბა ლურ ბა ზარ ზე; პი ტერ ჰა გე ტის მი ხედ ვით (P. Hagget, 2005) Geography: a Global 
Synthesis, 2005, ეს არის პრო ცე სი, რომ ლის შე დე გა დაც მოვ ლე ნე ბი, აქ ტი ვო ბა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, მი ღე ბუ ლი მსოფ ლი ოს ერთ წერ ტილ ში, მნიშ ვნე ლო ვან 
გავ ლე ნას ახ დენს მო შო რე ბით მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბა ზე/ თე მებ ზე. 

ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი თვლის, რომ სამ ყა როს ერ თი ა ნო ბის იდე ა, რო მე ლიც 
სა ფუძ ვლად უდევს გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე გა გე ბას, უძ ვე ლეს დრო ში 
წარ მო იშ ვა (მექ ვა ბიშ ვი ლი ე. 2009). მკვლე ვა რე ბის აზ რით, კა ცობ რი ო ბის ის ტო-
რია იწყ ე ბა შუა აღ მო სავ ლეთ ში და ახ ლო ე ბით 5 ათა სი წლის წი ნათ. პე რი ო დი ზა-
ცი ას ექ ვემ დე ბა რე ბა ბო ლო 3 ათა სი წლი დან დაწყ ე ბუ ლი ის ტო რია და გა მო ი ყო-
ფა 3 პე რი ო დი: პირ ვე ლი- ძვე ლი (არ ქა უ ლი), ანუ 3000-1000 წლე ბი ჩვენს ერამ დე; 
მე ო რე – კლასიკური, ანუ 1000 წ. ძვ. წ.-დან – 1000 წლამ დე ახა ლი წელ თაღ რიცხ-
ვით; მე სა მე – თა ნა მედ რო ვე, ანუ 1000 წლი დან ახა ლი წელ თაღ რიცხ ვით. 
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ამე რი კე ლი ის ტო რი კო სი ჯ. მო დელ სკი მი იჩ ნევს, რომ სწო რედ მე სა მე პე-
რი ო დი დან არის შე საძ ლე ბე ლი მსჯე ლო ბა „მსოფლიო სის ტე მის, რო გორც გლო-
ბა ლუ რი ერ თი ა ნო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რო მე ლიც მო მა ვალ ში სრუ ლად უნ და 
განვითარდეს“ (Модельски, 2005, c. 32). ის ტო რი უ ლი თვალ საზ რი სით, გლო ბა-
ლუ რი მმარ თვე ლო ბის არ ქე ტი პად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს კლა სი კურ პე რი ოდ ში 
მე ფე ე ბის – და რი ო სი სა და ალექ სან დრე მა კე დო ნე ლის იმ პე რი ე ბი, ხო ლო ის-
ტო რი უ ლად თა ნა მედ რო ვე პე რი ო დის გლო ბა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კას 
უკავ ში რე ბენ X სა უ კუ ნე ში ჩი ნე თის მმარ თვე ლი დი ნას ტი ის – სი ნის სა ხელს 
(და ახ ლო ე ბით ახ. წ. აღ რიცხ ვის 1000 წ.), თუმ ცა, ადა მი ა ნის გან ვი თა რე ბის შე-
სა ხებ გა ე როს მი ერ მომ ზა დე ბულ მოხ სე ნე ბა ში გლო ბა ლი ზა ცი ის საწყ ის ეტა-
პად მიჩ ნე უ ლია პე რი ო დი XVI სა უ კუ ნის ბო ლო დან XIX სა უ კუ ნის ბო ლომ დე. 

 გლო ბა ლი ზა ცი ის მკვლე ვა რი, მეც ნი ე რი ს. მი ცე კი თვლის, რომ გლო-
ბალი ზა ცია და იწყო XIX- XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე და შე ფერ ხდა 1914 წლი-
დან 1950 წლამ დე პე რი ოდ ში ორი მსოფ ლიო ომის გა მო (Мицек, 2002) პროფ. 
ზ. დავითაშვილის აზრით, „გლობალიზაცია თა ნა მედ რო ვე ფე ნო მე ნი ა, დღე ვან-
დელ სი ტუ ა ცი ას ასა ხავს და მი სი გა მო ყე ნე ბა სხვა ის ტო რი უ ლი ეპო ქე ბის მი-
მართ გა მარ თლე ბუ ლი ვერ იქნება” (დავითაშვილი ზ. 2008).

ვფიქრობთ, რომ „XIV-XVI სა უ კუ ნე ე ბი დან დაწყ ე ბუ ლი, გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
80-90-ი ან წლე ბამ დე კა ცობ რი ო ბის მი ერ გან ვლი ლი პე რი ო დი შე იძ ლე ბა გან ხი-
ლულ იქ ნეს რო გორც გლო ბა ლი ზა ცი ის მო სამ ზა დე ბე ლი ეტაპი.“ ამ დრო ის გან-
მავ ლო ბა ში მრა ვა ლი მოვ ლე ნა და პრო ცე სი გან ვი თარ და, რა მაც ხე ლი შე უწყო 
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის დაწყ ე ბას. 

თუ კი უფ რო ჩა ვუღ რმავ დე ბით გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს, აუ ცი ლებ ლად 
უნ და აღი ნიშ ნოს ეკო ნო მი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო მე ლიც სა ფუძ ველ თა სა-
ფუძ ვე ლა ყვე ლა სხვა სა ხის გლო ბა ლი ზა ცი ი სა. თუმ ცა აქ არ შევ ჩერ დე ბით ამ 
სა კითხ ზე. ჩვე ნი მი ზა ნია გან ვი ხი ლოთ გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და სო ცი ა ლუ რი მე-
დი ის ურ თი ერ თკავ ში რის პრობ ლე მა.

გლო ბა ლი ზა ცია მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ან ზე. ერ თი მხრივ, 
არ ნა ხუ ლად ვი თარ დე ბა სატ რან სპორ ტო- კო მუ ნი კა ცი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო-
მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც ტე რი ტო რი უ ლად, თუნ დაც მნიშ ვნე ლოვ ნად და შო-
რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი ად ვი ლად ამ ყა რე ბენ ერ თმა ნეთ თან კონ ტაქტს. სწო რედ 
გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გია ის, რომ ადა მი ა ნი ნაკ ლე ბა დაა შეზღ უ დუ ლი ლო-
კა ლუ რი სივ რცით (ო ჯა ხი, კუთხ ე, რე გი ო ნი, ქვე ყა ნა) და თავს წარ მო იდ გენს 
მსოფ ლიო მო ქა ლა ქედ. 

გლო ბა ლი ზა ცია ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად აფარ თო ებს ადა მი ა ნის აზ როვ ნე-
ბის ჰო რი ზონტს, მის თვალ სა წი ერს, წარ მოდ გე ნებს, იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ 
მუდ მი ვად იძ ლე ვა ფარ თო მას შტა ბის ინ ფორ მა ცი ას. ადა მი ა ნი მუდ მი ვად იმ ყო-
ფე ბა მსოფ ლიო მას შტა ბით მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის კურ სში (Кастельс, 2000).

ამას თა ნა ვე, გლო ბა ლი ზა ცია გა ნა პი რო ბებს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ას და ფრაგ მენ ტი ზა ცი ას. ინ ტერ ნე ტის მა სობ რი ვი გა მო ყე ნე ბა 
ადა მი ა ნებს აშო რებს რე ა ლუ რი პრო ცე სე ბი სა გან და აუცხ ო ებს ერ თმა ნე თი სა-



გლობალიზაცია და სოციალური მედია

189

გან. ადა მი ა ნი შთა ინ თქმე ბა ვირ ტუ ა ლუ რი სამ ყა როს მი ერ და მას ზე და მო კი დე-
ბუ ლი სუ ბი ექ ტი ხდე ბა. ასეთ პი რო ბებ ში სა ზო გა დო ებ რი ვად აღი ა რე ბულ მო-
რა ლურ -ზნე ობ რივ ნორ მებ სა და იუ რი დი ულ წე სებს ცალ კე უ ლი ვირ ტუ ა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბის შიგ ნით არ სე ბუ ლი ქცე ვის წე სე ბი ენაც ვლე ბა. სწო რედ სხვა დას ხვა 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის სა შუ ა ლე ბით უკავ შირ დე ბი ან ადა მი ა ნე ბი ერ თმა ნეთს, რაც 
სა ბო ლო ოდ ქმნის ერ თი ან სო ცი ა ლურ სივ რცეს და აყა ლი ბებს სო ცი ა ლურ მე-
დი ას.

გლო ბა ლუ რი სამ ყა როს და ბა დე ბამ გარ და უვ ლად გა მო იწ ვია გლო ბა ლუ-
რი მე დი ის წარ მო შო ბა, მათ შო რის ბეჭ დუ რი მე დი ი საც. ისი ნი ცო ტა ა, მაგ რამ 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შო ბენ მე დი ა ში. Wall Street Journal, Financial Times, USA 
Today, International Herald Tribune არ არი ან მხო ლოდ გი გან ტუ რი გა ზე თე ბი, ისი ნი 
გლო ბა ლუ რი ბრენ დე ბი არი ან. ისი ნი მსოფ ლი ოს თან ინ გლი სურ ენა ზე ლა პა რა-
კო ბენ. არ არ სე ბობს „გლობალური მასშტაბის“ გა ზე თე ბი სხვა ენებ ზე და ჯერ-
ჯე რო ბით მა თი გა მო ჩე ნა მო სა ლოდ ნე ლი არც არის. ასე თი „გულივერები“ არც 
შე იძ ლე ბა იყოს ბევ რი. ისი ნი მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბის ერ თგვა რი შუ ქუ რე ბი 
არი ან. 

აქ ვე აუ ცი ლებ ლად უნ და ვიმ სჯე ლოთ ინ ტერ ნეტ ზე, რომ ლის გა რე შეც შე-
უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის წარ მო შო ბა და ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

ინტერნეტი (ინგლ. Internet; „International Net“ – საერთაშორისო ქსელი) – 
ნიშ ნავს ერ თმა ნეთ ზე მი ერ თე ბუ ლი კომ პი უ ტე რე ბის სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდომ 
მსოფ ლიო ქსელს. მომ ხმა რებ ლებს, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ინ ტერ ნეტ ში, 
შე უძ ლი ათ ნე ბის მი ე რი კომ პი უ ტე რი დან მი ი ღონ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა. ინ ტერ-
ნე ტი ნიშ ნავს გლო ბა ლურ კომ პი უ ტე რულ ქსელს, რო მე ლიც იძ ლე ვა გლო ბა-
ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბას. ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი ინ ტერ ნე ტის გა მო-
გო ნე ბას თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბით უტო ლებს პრო მე თეს მი ერ ადა მი ა ნე ბის თვის 
ცეცხ ლის მო პო ვე ბას, შემ დგო მი სამ რეწ ვე ლო რე ვო ლუ ცი ის შე დე გებს, სა დაც 
გა დამ წყვე ტი იყო ენერ გი ის ახა ლი სა ხე ე ბის და გან სა კუთ რე ბით – ელექ ტრო ბის 
გა მო გო ნე ბა. დღეს ამ ქსე ლის დახ მა რე ბით ად ვი ლია და კავ ში რე ბა მსოფ ლი ოს 
ნე ბი სე მი ერ წერ ტილ ში, ინ ტერ ნეტ მა 20 წელ ზე ნაკ ლებ დრო ში 210 ქვე ყა ნა ზე 
მე ტი მო იც ვა, ყვე ლა ზე ღა რი ბი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბიც კი.

ინ ტერ ნე ტის რო ლი მსოფ ლიო გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში უაღ რე სად გან-
სა კუთ რე ბუ ლია და შე უძ ლე ბე ლია მი სი სრულ ყო ფი ლად შე ფა სე ბა: ის ყოვ ლის-
მომ ცვე ლია და ვრცელ დე ბა სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა სფე რო ზე. ასე ვე გავ ლე ნას 
ახ დენს ტი პო ლო გი ა ში, სტრუქ ტუ რულ ელე მენ ტებ ზე და მე დი ის არ სე ბო ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მა ზე. ინ ტერ ნეტ მა, რე ა ლუ რად, თუნ დაც ყვე ლა ზე პა ტა რა და 
შო რე უ ლი მე გა პო ლი სე ბი დან დი დი მან ძი ლით მო შო რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი მა სობ-
რი ვი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბის თვის შექ მნა ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი მარ-
თონ გლო ბა ლურ აუ დი ტო რი ას.

ერ თა დერ თი პრობ ლე მა ისა ა, თუ რო გორ მი ი ღებს ესა თუ ის აუ დი ტო რია 
ში ნა არსს, მაგ რამ მთა ვა რია ის, რომ გზა ღიაა ყვე ლას თვის და არა ვინ ზღუ-
დავს მე დი ას ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბი სა და თე მე ბის გა სა შუ ქებ ლად.
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სოციალური მედია, როგორც გლობალიზაციის დაჩქარების 
ხელშემწყობი ფაქტორი

სო ცი ა ლუ რი მე დია არის ინ ტერ ნეტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ონ ლა ინ -კო მუ ნი კა-
ცი ის უწყ ვე ტი ფორ მა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა არ ხის დახ მა რე ბით სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს მომ ხმა რებ ლებს მუდ მი ვად იყ ვნენ ჩარ თუ ლი მათ თვის სა ინ ტე რე სო 
პრო ცე სე ბის შე ფა სე ბა სა და გან ხილ ვა ში. დრო თა გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა ლუ რი 
მე დი ით სულ უფ რო და უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი ინ ტე რეს დე ბა, შე იძ ლე ბა ით ქვას 
ინ ტერ ნეტ მა (რო მე ლიც სო ცი ა ლუ რი მე დი ის უმ თავ რეს ბა ზას წარ მო ად გენს) 
მსოფ ლიო და იპყ რო და ეს პრო ცე სი ჯერ კი დევ გრძელ დე ბა. სო ცი ა ლუ რი მე დი-
ა სა შუ ა ლე ბის მრა ვა ლი სა ხე ო ბა არ სე ბობს და ამ არ ხე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი 
მათ სწორ შერ ჩე ვა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ინ დუს ტრი ი დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი 
ხშირ შემ თხვე ვა ში გან სხვა ვე ბუ ლი ა: სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, მულ ტი მე დი ა, ბუკ-
ქმარ კინ გი, პოდ კას ტი, ვი კი, ბლო გე ბი, მიკ რობ ლო გე ბი და სხვ.

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი შე მად გე ნე ლია სო ცი-
ა ლუ რი ქსე ლე ბი, რაც ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი სა შუ ა ლე ბა გახ და ხალ ხთა შო რის 
კო მუ ნი კა ცი ი სათ ვის. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი - ეს არის სა ერ თა შო რი სო სერ ვი სი და 
ის იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას ადა მი ა ნებ მა გა უ ზი ა რონ ერ თმა ნეთს სა კუ თა რი ინ ტე-
რე სე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი და მო ი ძი ონ რე სურ სი თა ვი სი ინ ტე რე სე ბის და საკ მა ყო-
ფი ლებ ლად. სო ცი ა ლურ ქსელ ში ყვე ლა მომ ხმა რე ბელს ენი ჭე ბა თა ვი სი პი რა დი 
პრო ფი ლი და სივ რცე, რი სი დახ მა რე ბი თაც ახერ ხებს ქსე ლის სხვა მომ ხმა რებ-
ლებ თან აქ ტი ურ კონ ტაქტს. „ქსელის“ ცნე ბას მკვლე ვა რე ბი გა ნი ხი ლა ვენ რო-
გორც მყარ კავ ში რებს, ან მის მსგავს სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებს ინ დი ვი დებ-
სა და ჯგუ ფებს შო რის. ქსე ლი არის გან სა კუთ რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც 
შედ გე ბა მრა ვა ლი „კვანძისაგან“, ანუ ინ დი ვი დე ბის, ფირ მე ბი სა და სხვა სა ხის 
სუ ბი ექ ტე ბი სა გან და აგ რეთ ვე – მათ შო რის კავ ში რე ბის ერ თობ ლი ო ბი სა გან. 
მათ ახა სი ა თებთ მა ღა ლი მოქ ნი ლო ბა, დი ნა მი კუ რო ბა, არა ფორ მა ლუ რო ბა 
და ამის გა მო – მყა რი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. ქსე ლე ბი გა მო ირ ჩე ვა სტრა-
ტე გი უ ლი აზ როვ ნე ბი თა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის მა ღა ლი კულ ტუ რით, 
დრო უ ლი მოქ მე დე ბით და სი ზუს ტით. ქსე ლე ბი სა ხეა „ვირტუალური“ სივრცის, 
რომელიც გულისხმობს „წარმოსახვითს“ და უპირისპირდება „რეალურს“. 

თავად ტერმინი – „სოციალური ქსელი“ არც ისე დიდი ხნისაა. XX საუკუნის 
30-იან წლებში, ამერიკელი სოციოლოგები ადამიანებს შორის არსებულ 
ურთიერთკავშირებს სწავლობდნენ და ასეთ კავშირებს სოციოგრამების, ანუ 
ერთგვარი დიაგრამების საშუალებით გამოსახავდნენ. ამ სახის ვიზუალიზებულ 
ადამიანთა საზოგადოებას სოციალური ქსელი დაარქვეს, რამაც მოგვიანებით 
ინტერნეტშიც გადაინაცვლა.
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როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი
XX საუკუნის 70-იან წლებში გამოჩნდა ელექტრონული ბიულეტენების 

დაფები. ეს იყო პირველი ტიპის საიტი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას 
აძლევდა შესულიყვნენ ამ გვერდზე და დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს, თუმცა 
ეს ყველაფერი ხდებოდა ძალიან ნელა შედარებით იმასთან, რასაც დღეს 
ვაკეთებთ.

ელექტრონული ბიულეტენის დაფების შემდგომ შემოვიდა ონლაინ 
-მომსახურება, როგორიცაა CompuServe და Prodigy. ეს იყო პირველი სერიოზული 
მცდელობა ინტერნეტში შესასვლელად. შემდგომში მსოფლიომ შეიტყო ICQ 
და IRC (ინტერნეტ-სარელეო ჩატი) შესახებ. შეიქმნა გაცნობის პირველი 
საიტები, რომლებიც განიხილება როგორც პირველი სოციალური ქსელები. ის 
მაშინვე გამოჩნდა, როგორც კი მსოფლიომ ინტერნეტით სარგებლობა დაიწყო. 
მომხმარებლებს საშუალება მისცეს შეექმნათ საკუთარი ანგარიშები (როგორც 
წესი – ფოტოებით) და დაეწყოთ სხვა მომხმარებლებთან კომუნიკაცია.

გაცნობის საიტების შემდგომ იქვე გამოჩნდა ადრინდელი სოციალური 
ქსელები, თუმცა ისინი პრაქტიკულად აღარავის ახსოვს.

1999 წელს ინტერნეტი დაიპყრო LiveJournal-მა, რო მე ლიც სო ცი ა ლურ ქსე-
ლებ თან და კავ ში რე ბით კონ ცეფ ცი ის გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მას იყე ნებ და. ის 
მუ შა ობ და რო გორც მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ბლო გე ბის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი. 
შემ დეგ სა ფე ხურ ზე უკ ვე ჩნდე ბა LinkedIn, MySpace, Twitter და რა თქმა უნდა, 
Facebook. სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ უკ ვე დი დი გზა გა ი ა რა ელექ ტრო ნუ ლი ბი უ ლე-
ტე ნის და ფე ბი დან დიდ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბამ დე და ის ყო ველ დღი უ რად ვი-
თარ დე ბა. რო გორც ეტყ ო ბა, დი დი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი და სა ი ტე ბი, რომ ლე-
ბიც თით ქმის ყო ველ დღი უ რად იც ვლე ბა, გან ვი თარ დე ბა მო მა ვალ შიც.

არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 7 სა ხე: ინ ტერ ნეტ -სა ზო გა დო ე ბა, ბლო გე-
ბი, ვირ ტუ ა ლუ რი თა მა შე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, სა ერ თო კონ ტენ ტის წარ-
მო ე ბის სა ზო გა დო ე ბე ბი, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბი, გე ო სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი.

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ა: ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 
პი რა დი სივ რცის მი ნი მი ზა ცი ა, სივ რცი თი შეზღ უდ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა, ოპე რა ტი-
უ ლო ბა (რე ა ლურ დრო ში რე ა გი რე ბა).

დღე ის თვის სო ცი ა ლურ მე დი ას იყე ნე ბენ არა მარ ტო გა საც ნო ბად, სა კუ-
თა რი ინ ტე რე სე ბის გა სა ზი ა რებ ლად თუ სხვი სი პრო დუქ ტე ბის გა საც ნო ბად, 
არა მედ მარ კე ტო ლო გე ბის უმ რავ ლე სო ბა (88%) უკ ვე იყე ნებს სო ცი ა ლურ მე-
დი ას ბრენ დე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის რეკ ლა მი რე ბის თვის. ეს არის ბევ რად უფ-
რო ია ფი და ფარ თო მას შტა ბი ა ნი, თა ნაც იო ლად გან სა თავ სე ბე ლი და ხელ მი-
საწ ვდო მი რეკ ლა მა, თუმ ცა, ამ ტი პის რეკ ლა მის გა მო ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში არც 
თუ დი დი ხნის წინ და იწყ ო. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი რეკ ლა-
მის თვის სო ცი ა ლურ მე დი ას უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ, ვიდ რე და ქი რა ვე ბულ თა-
ნამ შრომ ლებს, თუმ ცა, ზო გი ერ თი ამ სა ხის რეკ ლა მა ში თა ვი სე ბურ საფ რთხე-
ებ საც ხე დავს. მა თი აზ რით, ასე თი პორ ტა ლე ბის მფლო ბე ლე ბი და მო დე რა ტო-
რე ბი ვერ აკონ ტრო ლე ბენ მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ ში ნა არსს.
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ბევრ ოფი ცი ა ლურ პირს აქვს თა ვი სი პი რა დი გვერ დი, რომ ლის სა შუ ა ლე-
ბი თაც აფიქ სი რებს თა ვის სა ჯა რო პო ზი ცი ას ამა თუ იმ მოვ ლე ნე ბის ირ გვლივ. 
თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი დღეს ბევ რი ადა მი ა ნის-
თვის ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად იქ ცა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დიდ პროგრესს ახლავს როგორც დადებითი, 
ასევე უარყოფითი მხარეები. ადამიანები ხშირად „დამოკიდებულები“ ხდებიან 
სოციალურ ქსელებზე, იქ მიმდინარე ფაქტებსა თუ მოვლენებს ზედმეტად 
ახლოს აღიქვამენ და შეიძლება ითქვას, რომ „სხვისი ცხოვრებით“ იწყ ე ბენ 
ცხოვ რე ბას, რაც მათ პი რად, ინ დი ვი დუ ა ლურ თა ვი სუფ ლე ბას, და მო უ კი დებ-
ლო ბას საფ რთხეს უქ მნის კი დეც. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას მხო ლოდ გან ტვირ თვის თვის და სა ჭი რო ე ბი სას – 
კო მუ ნი კა ცი ის მძლავრ ინ სტრუ მენ ტად.

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა რე შე ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ფაქ ტობ რი ვად, შე-
უძ ლე ბე ლი გახ და. სა ყო ველ თაო ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის შე დე გად, მსოფ ლი ოს მო-
სახ ლე ო ბის მე სა მედ ზე მე ტი იყე ნებს სო ცი ა ლურ ქსელს. ყვე ლა ზე მე ტი მომ ხმა-
რე ბე ლი კი Facebook-ს ჰყავს, რო მელ საც 2 მლრდ-ზე მე ტი ადა მი ა ნი მო იხ მარს. 

დღეს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა რე შე არ სე ბო ბა უკ ვე წარ მო უდ გე ნე ლი ა. 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის უზარ მზარ შე საძ ლებ-
ლო ბებს იძ ლე ვა ინ ტერ ნეტ -მარ კე ტინ გი, რო მე ლიც მი ლი არ დი ა ნი ბი უ ჯე ტის 
და მხო ლოდ რამ დე ნი მე ა თა სი ა ნი ბი უ ჯე ტის მქო ნე კომ პა ნი ებს თა ნა ბარ სას-
ტარ ტო პი რო ბებს უქ მნის. მცი რე ბი უ ჯე ტი ან კომ პა ნი ას აქვს შე საძ ლებ ლო ბა 
სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ, ძა ლი ან მცი რე დი და ნა ხარ-
ჯე ბით, მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია გლო ბა ლურ ბაზ რებ ზე არ სე ბულ მი ლი ო ნო ბით 
მომ ხმა რე ბელს.

სოციალური ქსელები – Wikipedia, Youtube, Pinterest, Twiter, Google, Yahoo, 
Myspace, Linkedin და განსაკუთრებით კი Facebook არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სა შუ ა ლე-
ბაა სა კო მუ ნი კა ცი ოდ, რომ ლის შემ ქმნე ლია ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის კურ-
სდამ თავ რე ბუ ლი მარკ ცუ კერ ბერ გი. მის მა ქსელ მა ნამ დვი ლად გა ა მარ თლა 
და ახ ლა მარ კი 2010 წლის ფორ ბსის მო ნა ცე მე ბით 4 მლრდ-ის მფლო ბე ლი ა. 
ქსე ლებ ში აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი მსოფ ლი ოს კომ პა ნი ე ბი და სა წარ მო-
ე ბი. ამ ქსე ლებს იყე ნებს არა მარ ტო ჩვე უ ლებ რი ვი მო სახ ლე ო ბა, არა მედ პო-
ლი ტი კო სე ბი, ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბე ბი, მომ ღერ ლე ბი და სხვე ბი. ყო ვე ლი ვე ეს 
ცხად ჰყოფს, თუ რა ო დენ დი დი ად გი ლი უჭი რავს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს დღეს 
მსოფ ლი ო ში და იმას, თუ რო გორ არი ან ადა მი ა ნე ბი მას ზე და მო კი დე ბუ ლე ბი. 
ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სოა სა ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მი მართ, რად გან მათ ტე ლე ფო ნე ბის ფუნ ქცი აც შე ი-
თავ სეს. თა ნაც მომ ხიბ ლა ვია ისიც, რომ სა ტე ლე ფო ნო ტა რი ფი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა სრუ ლი ად უფა სო ა. ჩვენ მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტის 
გარ კვე ულ გა და სა ხადს ვიხ დით და ვსარ გებ ლობთ გა ნუ საზღ ვრე ლი ლი მი ტით. 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ა, რო დე საც მარ ტი ვად ვუს მენთ მუ სი კას, ვათ ვა ლი ე რებთ სუ-
რა თებს, ვეც ნო ბით ადა მი ა ნებს. თუმ ცა, ამას მე ო რე, უარ ყო ფი თი მხა რეც აქვს. 
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ამ სა ი ტებ ზე ნე ბის მი ე რი ასა კის ადა მი ა ნე ბი რე გის ტრირ დე ბი ან, ათავ სე ბენ 
პი რად მო ნა ცე მებ სა და ფო ტო სუ რა თებს. ხში რად ქსე ლებს არა კე თილ სინ დი-
სი ე რი ადა მი ა ნე ბი იყე ნე ბენ ცრუ ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად, ჭო რე ბის 
ასა გო რებ ლად; იყე ნე ბენ სხვა თა სუ რა თებს სა კუ თა რი არა კე თილ სინ დი სი ე რი 
მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. არ სე ბობს არა ერ თი ფაქ ტი თუ მო ნა ცე მი სო-
ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის შე სა ხებ. აი რამ დე ნი მე მათ გა ნი:

• ყოველ ერთ საათში Facebook-ზე 4,5 მლნ ადამიანი ღებულობს მიწვევას 
რომელიმე ღონისძიებაზე.

•  ყოველ წუთში 100 000 ადამიანი მეგობრდება facebook-ზე.
• ყოველ წამს 8 მლნ ადამიანი ხდება რომელიმე სოციალური ქსელის 

წევრი.
• Google-ში ძიების მოთხოვნების რაოდენობამ 1 მლრდ-ს გადააჭარბა 

დღეში.
• 10 წელი – ეს არის საშუალო ასაკი, რომლიდანაც იწყებენ სოციალური 

ქსელების მოხმარებას.
•  მომხმარებელთა ნახევარი კვირაში 1-5 საათს მაინც ატარებს სოცია-

ლურ ქსელებში.
• მომ ხმა რე ბელს სურს მი ი ღოს გარ კვე უ ლი ბე ნე ფი ტე ბი. მო ლო დი ნი იმი-

სა, რომ მი ი ღებს ვა უ ჩე რებს, ფას დაკ ლე ბის კო დებს და ა.შ. აი ძუ ლებს და ინ ტე-
რე სე ბულ მომ ხმა რებ ლებს იყ ვნენ თქვე ნი კო მუ ნის აქ ტი უ რი წევ რე ბი.

• სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა – რო დე საც მომ ხმა რებ ლებს კონ-
კრე ტუ ლი ბრენ დის მი მართ გა აჩ ნი ათ პო ზი ტი უ რი, ან ნე გა ტი უ რი გა მოც დი-
ლე ბა, ცდი ლო ბენ ის მე გობ რებს კო მენ ტა რე ბის სა ხით გა უ ზი ა რონ. მათ აქვთ 
იმე დი, რომ ისი ნიც გა ი ზი ა რე ბენ ამ გა მოც დი ლე ბას, ამ გზით კი ინ ფორ მა ცია 
ახალ მომ ხმა რებ ლებ ზე ვრცელ დე ბა. პო ზი ტი უ რი ან ნე გა ტი უ რი ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია დი დი ტემ პით მოხ დეს, რი სი მას შტა ბე ბის წი ნას-
წარ გან საზღ ვრა შე უძ ლე ბე ლი ა.

• გა მო ხა ტონ სა კუ თა რი ლო ი ა ლო ბა – ბრენ დით კმა ყო ფი ლი მომ ხმა რე ბე-
ლი ხში რად უერ თდე ბა ბრენ დის “Facebook” გვერდს, ელო დე ბა გა ნახ ლე ბებს და 
გა მო ხა ტავს ბრენ დის მი მართ მხარ და ჭე რას.

• გართობის სურვილი – როდესაც თქვენი “Facebook”-ის გვერ დის გა ნახ-
ლე ბე ბი ხდე ბა იშ ვი ა თად და თავს უყ რის მხო ლოდ მო საწყ ენ და შემ თხვე ვით ინ-
ფორ მა ცი ას, დი დი ალ ბა თო ბით გა რან ტი რე ბუ ლი გაქვთ „ფანების“ და კარ გვა. 
რო დე საც თქვე ნი გვერ დის სა შუ ა ლე ბით მომ ხა რე ბელს შე უძ ლია გა ერ თოს, მი-
ი ღოს სი ა მოვ ნე ბა მახ ვილ გო ნივ რუ ლი იუ მო რით და სხვა შიგ თავ სით, გა რან ტი-
რე ბუ ლი გაქვთ, რომ ყო ველ დღი უ რად დაბ რუნ დე ბი ან თქვენს გვერ დზე. ეს კი 
თქვე ნი კო მუ ნის გაზ რდის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს.

• სჭირ დე ბათ კითხ ვებ ზე პა სუ ხი – თქვენს კო მუ ნას გა აჩ ნია უამ რა ვი შე-
კითხ ვა, იშ ვი ა თად უჩ ნდე ბათ სურ ვი ლი და რე კონ „ცხელ ხაზზე“, ელოდონ ჯერ 
ოპერატორს და შემდეგ საკუთარ კითხვაზე პასუხს. “Facebook”-ი კი სა უ კე თე სო 
სა შუ ა ლე ბაა კონ კრე ტუ ლი კითხ ვე ბის და სა მე ლად. იკარ გე ბა ნაკ ლე ბი დრო და 
ვი ღებთ უფ რო მეტ შე დეგს.
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სადღ ე ი სოდ, ფაქ ტობ რი ვად, წარ მო უდ გე ნე ლია ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე 
ცხოვ რე ბა კო მუ ნი კა ცი ის გა რე შე, ცი ვი ლი ზა ცია კი ამის არაჩ ვე უ ლებ რივ სა-
შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს. ჩვენ შეგ ვიძ ლია მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი კუთხ ი დან ნე ბის-
მი ერ ად გი ლამ დე მი ვაწ ვდი ნოთ ხმა ერ თმა ნეთს, რაც თა ვის მხრივ, ადა მი ან თა 
შო რის ურ თი ერ თი ერ თო ბე ბის უწყ ვე ტო ბას უწყ ობს ხელს.

გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, არც საქართველოა, სადაც განსაკუთრებით 
პოპულარულია Одноклассники, Facebook, Twitter, YouTube, Google, Yahoo და ა.შ. 
ყო ვე ლი მათ გა ნი სხვა დას ხვა და ნიშ ნუ ლე ბის ქსე ლი ა. მაგ: Google და Yahoo სა-
ძი ე ბო ქსე ლე ბი ა, სა დაც უკ ვე ნე ბის მი ე რი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა შე გიძ ლი ათ; 
Одноклассники, Facebook, Twitter – სა კონ ტაქ ტო და სა რეკ ლა მო სა შუ ა ლე ბე ბი ა, 
YouTube გვაწ ვდის ნე ბის მი ერ გა სარ თობ და შე მეც ნე ბით პროგ რა მებს, დაწყ ე-
ბუ ლი ფილ მე ბი დან და კონ ცერ ტე ბი დან საჭ მე ლე ბის რე ცეპ ტე ბით დამ თავ რე-
ბუ ლი. ცალ კე თე მაა ვირ ტუ ა ლუ რი, კომ პი უ ტე რუ ლი თა მა შე ბი, თუმ ცა, აქ ამ 
სა კითხ ზე არ შევ ჩერ დე ბით.

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, გარ და და დე ბი თი სა, აქვთ 
უარ ყო ფი თი მხა რეც, ეს კი ძა ლი ან ხში რა ად ხდე ბა კრი ტი კი სა და გან ხილ ვის 
სა გა ნი. ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი პრობ ლე მა ისა ა, რომ ქსე ლე ბი იწ ვევს გა ნუ საზღ-
ვრელ გა ტა ცე ბას, ძა ლი ან დი დი დრო ის და ხარ ჯვას და, შე სა ბა მი სად, ახალ-
გაზ რდე ბი უარს ამ ბო ბენ ამ ასა კის თვის სა სარ გებ ლო და სა სი ა მოვ ნო საქ მი ა-
ნო ბა ზე, გარ თო ბა ზე. ცხა დი ა, ამი თი ისი ნი ხე ლოვ ნუ რად ზღუ და ვენ სა კუ თარ 
გან ვი თა რე ბას. ასე ვე ხში რია უხე შო ბი სა და ძა ლა დო ბის თა ო ბა ზე მა სა ლე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბი სა და დაგ ზავ ნის შემ თხვე ვა. სწო რედ ამ სა კითხ ზეც არ სე ბობს 
დაკ ვირ ვე ბე ბი და სტა ტის ტი კა, აი რამ დე ნი მე მათ გა ნი:

• ყო ველ წელს მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით 100 ადა მი ა ნი ას რუ ლებს სი-
ცოცხ ლეს თვით მკვლე ლო ბით სო ცი ა ლურ ქსელ ში გავ რცე ლე ბუ ლი შეტყ ო ბი ნე-
ბის გა მო;

• სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი ით ვლე ბა მი ზე ზად ყო ვე ლი მე სა მე გან ქორ წი ნე-
ბი სა.

• სამ ჯერ გა ი ზარ და ღა ლა ტის რიცხ ვი სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში გაც ნო ბის
შემ დეგ.

• გა ნუ საზღ ვრე ლი დრო ით ქსელ ში ყოფ ნა ადა მი ა ნებს არ თმევს ცხოვ რე-
ბის აღ ქმის უნარს, წყვეტს რე ა ლო ბას და აკარ გვი ნებს დღე ვან დე ლო ბის შეგ-
რძნე ბას. ამას თა ნა ვე, ხელს უშ ლის მათ გან ვი თა რე ბას და გაზ რდას. სო ცი ა ლუ-
რი ქსე ლი ხდე ბა მა თი ცხოვ რე ბის ნარ კო ტი კი, სა დაც ასა კი არაა შეზღ უ დუ ლი. 

დამოკიდებულება სოციალურ ქსელებზე

ლო გი კუ რად ჩნდე ბა კითხ ვა: რა გა ნა პი რო ბებს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ამ-
გვარ აქ ტუ ა ლუ რო ბას? ერ თი შე ხედ ვით, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის დი დი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი ადა მი ა ნის თვის მხო ლოდ სი კე თის მომ ტა ნი უნ და იყოს, თუმ ცა 
მა შინ რო დე საც მი მარ თე ბა ადა მი ან სა და ქსელს შო რის მხო ლოდ წევ რო ბი სა 
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და სარ გებ ლი ა ნი მოხ მა რე ბის ფარ გლებს სცილ დე ბა, უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის 
სა კითხი დგე ბა. ინ ტერ ნეტ -და მო კი დე ბუ ლე ბა უკ ვე დი დი ხა ნია ფსი ქო ლო გი-
ურ და ა ვა დე ბად ით ვლე ბა, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა კი მი სი 
ახა ლი ფორ მა ა. რაც უფ რო მეტ დროს ატა რებს ადა მი ა ნი სო ცი ა ლურ ქსელ ში, 
მით ნაკ ლე ბი დრო რჩე ბა რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი ვო ბის თვის და მით უფ რო 
რთულ დე ბა ამ რე ა ლურ გა რე მოს თან ურ თი ერ თო ბა. სო ცი ა ლურ ქსელ ზე და მო-
კი დე ბუ ლე ბის შემ ჩნე ვა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. ამი სათ ვის სა ჭი როა კომ პი უ ტე რი-
დან რამ დე ნი მე დღით მოწყ ვე ტა და მხო ლოდ მა შინ ჩნდე ბა ემო ცი ა თა მთე ლი 
სპექ ტრი, დაწყ ე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ ში შეს ვლის დი დი სურ ვი ლით, დამ თავ რე ბუ ლი 
სე რი ო ზუ ლი დეპ რე სი ით; ეს კი სწო რედ და მო კი დე ბუ ლე ბის სიმ პტო მე ბი ა. ამ 
ყო ვე ლი ვეს მოს დევს პრობ ლე მე ბი: კომ პლექ სე ბი, დეპ რე სია, ში შე ბი, გან წყო ბი-
ლე ბის ცვლი ლე ბე ბი და შფოთ ვა. ეს ფსი ქო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბაა და რო გორც 
ნე ბის მი ე რი და ა ვა დე ბა, მკურ ნა ლო ბას მო ითხ ოვს. ნე ბის მი ე რი ფსი ქო ლო გი უ-
რი და ა ვა დე ბის მკურ ნა ლო ბა რთუ ლი ა, მი თუ მე ტეს - მა ნი ა კა ლუ რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბის. ბო ლო დროს მეც ნი ერ თა ნა წი ლის ინ ტე რე სის სა გა ნი სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლე ბის ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე გავ ლე ნა გახ და. მა თი აზ რით, სო ცი ა-
ლუ რი ქსე ლე ბით გა და მე ტე ბულ გა ტა ცე ბას ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბის თვის 
ზი ა ნის მი ყე ნე ბა შე უძ ლი ა, ამ ცი რებს რა რე ა ლურ ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო-
ბის ოდე ნო ბას. ცოცხ ა ლი ურ თი ერ თო ბე ბის უკ მა რი სო ბამ შე საძ ლოა ნე გა ტი-
უ რად იმოქ მე დოს ორ გა ნიზ მის იმუ ნურ სის ტე მა ზე, ჰორ მო ნა ლურ ბა ლან სზე, 
სის ხლძარ ღვე ბის მუ შა ო ბა სა და აზ როვ ნე ბის პრო ცე სებ ზე, რაც გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში ზრდის ისე თი და ა ვა დე ბე ბის გა ჩე ნი სა და გან ვი თა რე ბის რისკს, 
რო გო რი ცაა კი ბო, გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი და გო ნებ რი ვი ჩა მორ-
ჩენა.

მი უ ხე და ვად სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის უარ ყო ფი თი მხა რი სა, მათ მსოფ ლი ოს 
მაშ ტა ბით უამ რა ვი ადა მი ა ნი აქ ტი უ რად მო იხ მარს მი სი მრა ვა ლი ფასეულობის 
გა მო.

ამას შე სა ნიშ ნა ვად გად მოგ ვცემს თბი ლი სის ერ თ-ერ თი სა ჯა რო სკოლის 
დირექტორი: „ჩემთვის სო ცი ა ლურ ქსელს ბევ რი ღირ სე ბა აქვს. პირ ველ რიგ ში, 
მი სი მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია კლას გა რე შე კონ ტაქ ტი მოს წავ ლე ებ თან, მათ-
თან ერ თად იმა ზე მუ შა ო ბა, რა ზეც კლას ში დრო ის სიმ ცი რის გა მო, შე ჩე რე ბა 
შე უძ ლე ბე ლი ა. ამას თან, მო ხერ ხე ბუ ლია ის მა ში ნაც, რო ცა ზო გა დი ინ ფორ მა-
ცი ის გა და ცე მაა სა ჭი რო და ა. შ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი უ ხე და ვად ნაკ ლო ვა-
ნე ბე ბი სა, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის სას წავ ლო პრო ცე სის 
სა სარ გებ ლოდ გა მო ყე ნე ბა და მე ტიც, მი სი გა მო ყე ნე ბა დღე ვან დელ პი რო ბებ-
ში კომ ფორ ტუ ლიც კია.“ ფაქ ტი ა, რომ ვირ ტუ ა ლურ კავ ში რებს დი დი ად გი ლი 
უკა ვია მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბა ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, ვის თვის რო გო რი შე დე-
გე ბის მომ ტა ნია ის.
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ჩვენ მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლეთ გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო გორც მსოფ ლიო პრო ცე-
სი და სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, რო გორც ტექ ნო ლო გი უ რი რე ვო ლუ ცი ე ბის პირ მშო. 
ალ ბათ, ძნე ლია კონ კრე ტუ ლად თქვა – რო მე ლი იყო პირ ვე ლი. ჩვე ნი აზ რით, 
უკ ვე დაწყ ე ბულ მსოფ ლიო გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბულ გან ვი თა-
რე ბას სა ფუძ ვლი ა ნად შე უწყო ხე ლი XX სა უ კუ ნის ტექ ნო ლო გი უ რი რე ვო ლუ-
ცი ე ბის პრო დუქ ტებ მა – ინ ტერ ნეტ მა, ფი ჭურ მა კავ ში რებ მა, სო ცი ა ლურ მა მე-
დი ამ, რო მელ თა გა რე შეც დღე ვან დე ლი ცხოვ რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლი ა. მიგ ვაჩ-
ნი ა, რომ ასე ვე შე უც ვლე ლი პრო ცე სია გლო ბა ლი ზა ცი აც. ფაქ ტი ა, რომ თუ კი 
რო მე ლი მე ქვე ყა ნა შეძ ლებს და რო გორ ღაც უარს იტყ ვის გლო ბა ლი ზა ცი ა ზე, 
მა შინ ის აუ ცი ლებ ლად აღ მოჩ ნდე ბა ლო კა ლი ზე ბუ ლი და გა თი შუ ლი მსოფ ლიო 
გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბი დან.

ამი ტომ, აუ ცი ლე ბე ლია კარ გად იქ ნეს გა აზ რე ბუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის 
უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი – ეროვ ნუ ლი თვით მყო ფა დო ბის და კარ გვის საფ რთხე-
ე ბი, ის ტო რი უ ლი ტრა დი ცი ე ბის მი ვიწყ ე ბის სა შიშ რო ე ბა, კულ ტუ რი სა და ხე-
ლოვ ნე ბის ეროვ ნუ ლი ელ ფე რით შე ნარ ჩუ ნე ბა და ა.შ. ფაქ ტი ა, რომ გლო ბა ლი-
ზა ცი ამ და გან ვი თა რე ბულ მა სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ წა შა ლა საზღ ვრე ბი, მსოფ-
ლიო „დაპატარავდა“ და „შეიკუმშა“, სა კო მუ ნი კა ციო დრო წარ მო უდ გენ ლად 
შემ ცირ და და ამ ყვე ლა ფერ მა სრუ ლი ად ახა ლი რე ა ლო ბის წი ნა შე დაგ ვა ყე ნა, 
სა დაც უმ თავ რე სია ყვე ლა ჩვენ გან მა გა ფარ თო ე ბუ ლი ცოდ ნი სა და დაგ რო-
ვი ლი გა მოც დი ლე ბის მეშ ვე ო ბით შევ ძლოთ და ვი პო ვოთ სა კუ თა რი ად გი ლი 
მსოფ ლიო გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში.
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The article is dedicated to two great events in the modern world that are closely 
interconnected to each other. These are globalization and social media. Today everyone 
recognizes “globalization” in all areas of social life - economy, politics, culture, ideology, 
religion, etc. - On the basis of common economic globalization every area has come under 
the infl uence of globalization.
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Humanity of the 21st century does not have enough time to analyze the unexpected 
processes of globalization, in which it has occurred.

 The transformation of all spheres of life has become the third millennium’s constant, 
so deepening in the changes that aff ect the social life is of utmost importance. This will 
enable us to fi nd new forms of existence and independently participate in the globalization 
process.

 As a Canadian philosopher Herbert Marshall McCluhan defi nes this virtual planetary 
transformation - the world has compressed to the “village” scale.

 This process was signifi cantly contributed by the development of social media, 
which has become practically possible through the internet for instant transmission of any 
information - receiving from one point of the earth to another point, which has virtually 
eliminated the problem of time and distance. 

 Transferring information to electronic means has fundamentally changed the 
traditional boundaries of information and communication processes.

 Modern means of mass communication (MMC) create a new information reality 
that has a signifi cant impact on the transformation processes of modern and the formation 
of global societies. The mass media has a huge place as in local, so in global levels in the 
political process. With the space and time expanding, new models of social communications 
are created. On the base of technological shifts, communications development and 
information revolution brought by globalization, social media has also established which 
in turn changed the lives of modern society.
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