
1

ელექტრონული მთავრობა და სოციალური
მედია

რატი აბულაძე
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

rati.abuladze@gmail.com

ანოტაცია: ელექტრონული მმართველობის
იმპლემენტირებისას მთავრობისა და
საზოგადოების სტრატეგიული ინსტრუმენტია
სოციალური მედია. მოცემულ სტატიაში
განხილულია სოციალური მედიის გამოყენება
სახელმწიფო სექტორში. ძირითად მიგნებას
წარმოადგენს სოციალური მედიის პოლიტიკის
განვითარება, სოციალური მედიის გამოყენება ე-
მთავრობის მიზნების რეალიზებაში, სოციალური
მედიის როლი მმართველობით საქმიანობასა და
პოლიტიკაში, მისი ფასეულობა საზოგადოებრივი
ფასეულობის შექმნაში.

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მთავრობა,
სოციალური მედია, სოციალური ქსელი .

I. შესავალი
ე-მთავრობის ეპოქაში, საზოგადოების

ეკონომიკური კეთილდღეობის, დემოკრატიული
გარემოს ფორმირებისა და სტაბილურობის
ხელშემწყობ, სტრატეგიულ მიმართულებას
წარმოადგენს ე-მთავრობის განვითარება. იგი
აძლიერებს მაკროეკონომიკურ გარემოს,
ნაციონალურ კონკურენტუნარიანობას,
რაციონალური ძალისხმევით აადვილებს
მიზნობრივ ელექტრონულ ცვლილებებს, ხელს
უწყობს მართვის პროცესების სრულყოფას,
სტიმულირებს საზოგადოებრივი ფასეულობის
გაფართოებას, გამჭვირვალობას, ეფექტიანობას,
ქმედუნარიანობას. ე-მთავრობა ეკონომიკური,
პოლიტიკური, ტექნოლოგიური, ორგანიზაციული
და სოციალური მიზნებისათვის აქტიურად იყენებს
web 2.0 ინსტრუმენტებს.

ე-მთავრობის გარემოში ინსტიტუტებისა და
პოლიტიკის ადაპტირებული მართვა მიმართულია
ინდივიდუალურ პირების, ორგანიზაციების,
დაწესებულებების/ინსტიტუტების
ურთიერთქმედებასა და კომუნიკაციაზე, მართვის
პროცესების ტრანსფორმაციაზე, მართვის

ადაპტირებული სისტემების თვითორგანიზებაზე,
რაც, როგორც სოციალური ქსელი - ჯგუფებითა და
მონაწილეებით, ეფუძნება ცოდნის სხვადასხვა
სისტემებს, საზოგადოებრივი ცოდნისა და
განვითარების გამოცდილებას [1]. აღნიშნულ
გარემოში ე-მთავრობის საქმიანობის
მამოძრავებელი კომპონენტი/ინსტრუმენტია
სოციალური მედია, რომელიც წარმოდგენილია
რამდენიმე საკვანძო შესაძლებლობით:

დემოკრატიული ჩართულობა, ერთობლივი
საქმიანობა, კლაუდსორსინგის გადაწყვეტილებები
და ინოვაციები [2].

ახალი ეპოქის გამოწვევას წარმოადგენს ე-
მთავრობის programis farglebSi სოციალური
მედიის, web-ტექნოლოგიების, მობილური
ტექნოლოგიების, მობილური მთავრობის
ინიციატივების, მოქალაქეების მოთხოვნის
შესაბამისი ღია და გამჭვირვალე მთავრობის
პოლიტიკის კომბინაციის ფორმირება.

Waseda University-ის 2012 წლის
საერთაშორისო ე-მთავრობის კვლევის თანახმად,

ე-მთავრობის განვითარების ახალ ტენდენციებს
წარმოადგენს: სოციალური მედია, Cloud

Computing, დიდი მონაცემი, ბიზნეს უწყვეტობის
გეგმა, ციფრული ჩართვა, კიბერ უსაფრთხოება
და მობილური მთავრობა [3].

მთავრობისათვის სოციალური მედია
წარმოადგენს ახალ და რთულ სტრატეგიულ,
პოლიტიკურ და მმართველობით საკითხს,
რომელიც აუმჯობესებს ე-მთავრობის მუშაობას,
იწვევს რადიკალურ ცვილებებს და წარმოადგენს
დემოკრატიის განმტკიცების ინსტრუმენტს.
სახელმწიფო დაწესებულებები სოციალურ მედიას
იყენებს სახელმწიფო მომსახურების გაუმჯობესების,
დანახარჯების შემცირების, გამჭვირვალობის
ამაღლების, მომსახურების პრომოუშენის,
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის, უკუკავშირის,
კონტროლის, სოციალური ინტეგრაციის,
მოქალაქეების ინფორმირებისა და
დაკმაყოფილების მიზნით [4].
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world wide web-ში არსებული სოციალური
მედიის გარემოდან შეიძლება გამოვყოთ
ინფორმაციის გაცვლისა და გაზიარების საიტების 3
ტიპი: პირველი ტიპი დაფუძნებულია მხოლოდ
ინფორმაციის გაზიარებაზე. ეს ტიპი ფოკუსირებული
არა სოციალური პროფილის შექმნაზე, არამედ
ოპერირდება ინფორმაციის ატვირთვასა და
მომხმარებლის შეტყობინებებზე. მეორე ტიპი
ეფუძნება სოციალური ქსელის აგებას, რომლის
მეშვეობით ინფორმაცია ინახება პროფილზე
(კერძოდ: საზოგადო ინფორმაცია, სურათები,
მეგობრების შეტყობინებები, საკუთარი
შეტყობინებები). აქ ინტერნეტ-მომხმარებელი
განიხილება, როგორც „არხი“, რომელიც
ინტეგრირებულია ინფორმაციულ
საზოგადოებასთან. მესამე ტიპი ეფუძნება არა
სოციალურ ცხოვრებას, არამედ სამუშაო
ცხოვრებას. მისი ონლაინ პროფილი
ფოკუსირებულია ბიზნეს გარემოზე [5].

სოციალური მედია განსაკუთრებულ როლს
თამაშობს ონლაინ ურთიერთქმედებასა და ცოდნის
ორგანიზაციაში. სოციალური მედიის web-საიტები
დომინირებადი მოთამაშეა სოციალურ მედია
სივრცეში. მაშინ, როცა მთავრობა მუშაობს
ცენტრალიზებულად, იერარქიული მანერებით,
იმავე დროს საზოგადოებრივი მუშაობა ქსელის
მეშვეობით სუსტი კავშირისაა ინფორმაციის
გაცვლისა და პრობლემების გადაჭრისთვის.
სოციალური მედია აადვილებს ქსელური გზით
საზოგადოებრივ სამუშაოს და წარმოდგება ძლიერი
კავშირებით. მის საფუძველს წარმოადგენს
ურთიერთობა, რომელიც ეფექტიანი გზებით
უზრუნველყოფს საზოგადოებასთან კომუნიკაციას
[6].

ე-მთავრობისა და ICT-ის ახალი
შესაძლებლობები წარმოდგენილია სოციალურ
მედიასთან წვდომის უზრუნველყოფით - კონტენტი
და ურთიერთქმედება, რომელიც იქმნება
მომხმარებელთა სოციალური ურთიერთქმედების
მეშვეობითა და web-ზე დაფუძნებული
ტექნოლოგიების წვდომით. სოციალური მედია
მძლავრი მარკეტინგული ინსტრუმენტია, რომელიც
ასოცირდება ისეთ ცნებებთან, როგორიცაა:
მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტი,
წყაროების ნაკრები, web 2.0 [7].

სოციალური მედიის სწრაფ ზრდას ხელს
უწყობს სოციალური მოთხოვნილებები,
ადამიანურ ქსელზე დამოკიდებულება, სწრაფი
ინტერაქტიული კომუნიკაციის აუცილებლობა,

კერძო და სახელმწიფო სექტორის მიერ
მულტიმედიის გამოყენების საჭიროება. იგი
ინფორმაციული საზოგადოების პლატფორმაა,
რაც ე-მთავრობის პროგრამების გაცნობის,
სიახლეების ინფორმირების, კომუნიკაციის,
უკუკავშირის ყველაზე სწრაფი და ეფექტიანი
მეთოდია.

სოციალური მედიის პოტენციალი აუმჯობესებს
ე-მთავრობის ათვისებასა და ე-მთავრობის
პროგრამების სტიმულირებას. სოციალური მედიის
საიტებზე მთავრობის წარდგენა მოქალაქეებში
ამტკიცებს ნდობას, ურთიერთობაში -
გამჭვირვალობის აღქმას, რადგან
საზოგადოებისათვის გაცილებით დამაჯერებელსა
და სანდოს ხდის მძლავრი კომპონენტის
მულტიმედიის გამოყენება/მითითება, ტექსტი,
ვიზუალური და ხმოვანი ინფორმაცია.

სოციალური მედია წარმოადგენს
`საზოგადოებრივ სფეროში~ ჩართულობის
საკვანძო ელემენტს, რომელიც დაინტერესებული
მხარეებისათვის მთავრობას ქმნის უფრო
გამჭვირვალესა და ინტერაქტიულს[8].

სოციალური მედია ფართო
შესაძლებლობების ფანჯარაა, რომელიც დროის
გარკვეულ პერიოდში მთავრობას შესაძლებლობას
აძლევს ყოველმხრივ განიხილოს მმართველობით
საქმიანობა და პოლიტიკა, შეცვალოს პოლიტიკა
და პროცედურები იმ სახით, რომ გააუმჯობესოს
მთავრობის საქმიანობა [9].

სოციალური მედია უფრო კომუნიკაციის
ინსტრუმენტია, ვიდრე IT დანართი. იგი
მრავალფეროვანი ინსტრუმენტების ნაკრებია,
რომელიც სოციალური კომუნიკაციის
მრავალფეროვან საჭიროებას ემსახურება,
კერძოდ: ინდივიდუალურ პირებს ადამიანთა
ქსელის ადვილად მოხმარების შესაძლებლობას
აძლევს; ის უფრო ინტერაქტიულია ვიდრე
უბრალოდ შეტყობინების ტრანსლაცია;
წარმოადგენს მძლავრ ინსტრუმენტს, რადგან
იყენებს, როგორც ტექსტს, ისე აუდიო და ვიდეო
(მულტიმედია) ფორმატს;

სოციალური ქსელი არსებობს, როგორც
კერძო, სახელმწიფო და არაკომერციულ
ორგანიზაციებში, ისე მათ შორის.

სოციალური მედიის ტექნოლოგიები
მოქალაქეებსა და მთავრობას შორის
დაუყოვნებლივი და მუდმივი
ურთიერთქმედებისათვის წარადგენს ახალ
შესაძლებლობებსა და ინოვაციურ მეთოდებს.



3

აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენება ხდება ე-
მთავრობისა და ინფორმაციული პოლიტიკის
გარემოში, რომელიც ადგენს ინფორმაციასთან
წვდომის, გამოყენების, მართვისა და შენახვის
სახელმძღვანელო პრინციპებს[2].

სოციალური მედიის პლატფორმის
კლასიფიცირებისას გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი
ტიპები: ე-ფოსტა, wiki, სოციალური ქსელის
საიტები (Facebook, Twitter, LinkedIn), ინტერნეტ-
ფორუმები, ონლაინ საზოგადოება, ბლოგები,
ფოტო გაზიარების საიტები (Flickr), მულტიმედიის
გაზიარების საიტები (YouTube), სოციალური
bookmarking-ის საიტები (Digg, Reddit, Newsvine,

StumbleUpon) [10].
სახელმწიფოსათვის სოციალური,

პოლიტიკური, კომერციული ფასეულობისაა ე-
საფოსტო გზავნილები, ე-ფოსტის
მომხმარებელთა მონაცემთა ბაზა, სოციალური
ქსელის `მიდევნება (followers), ფანობა~,
რომელიც განიხილება, როგორც
კორპორატიული აქტივი და წარმატების
განსაკუთრებული საზომი.

სოციალური მედიის გამოყენება
ფედერალური და ადგილობრივი მთავრობის
გამჭვირვალე და მოქალაქეზე ორიენტირებული
მმართველობითი საქმიანობის ეფექტიანობის
ინდიკატორია, რაც ასახავს პოლიტიკურ კურსს,
პრობლემებს, გამოწვევებს, პრაქტიკულ
მიმართულებებს, აუმჯობესებს მთავრობის
საქმიანობასა და მმართველობას. იგი მძლავრი
მექანიზმია, რომელიც ზრდის [8]:

 ბიუროკრატიულ/პოლიტიკურ ელიტასა
და ამომრჩევლებს შორის კავშირს,
ქსელურ პასუხისმგებლობას;

 მოქალაქეთა მიერ მართვაში
ლეგიტიმურ ჩართვას, ნებაყოფლობით
აქტივობას პოლიციის სამართლებრივ
ნორმების დაცვაში;

 ქსელურ კომუნიკაციას, სოციალური
კაპიტალის განვითარებას,
საზოგადოებრივი ღირსებასა და
კულტურას;

 ბიუროკრატიულ ეფექტიანობას,
მთავრობის მმართველობითი
პროცესის ქმედუნარიანობას;

 სოციალურ და ციფრულ
ჩართულობას, სოციალურ
ინტეგრაციას.

საზოგადოდ მიიჩნევა, რომ მთავრობა მუშაობს
ცენტრალიზებულად, იერარქიული მანერებით,
მაშინ როცა ე-მთავრობის გარემოში სოციალური
მედიის მეშვეობით საჯარო მუშაობა ქმედუნარიანი
ხდება პრობლემების გადაჭრის, ინფორმაციის
გაცვლის, საზოგადოებრივი მუშაობის
გამარტივების, საზოგადოებასთან
ურთიერთქმედების, ინტერაქტიულობის
ეფექტიანობის თვალსაზრისით [5].

სოციალური მედიის პოტენციური
უპირატესობებია: თანამშრომლობა, ჩართულობა,
უფლებამოსილება, დრო [11].

აშშ-ის ფედერალური მთავრობა სოციალური
მედია ტექნოლოგიების გამოყენებით
საზოგადოებას წარუდგენს სამთავრობო
ინფორმაციას, უკავშირდება საზოგადოებრივ
წარმომადგენლებს, ასევე უზრუნველყოფს
მომსახურებასთან წვდომას. აშშ-ის ფედერალურ
მთავრობას YouTube-ის მრავალი არხი აქვს
კონგრესის, პრეზიდენტისა და ფედერალური
უწყებების ვიდეოების გავრცელებისათვის, ბევრ
სახელმწიფო უწყებას თავისი წარმომადგენლობა
აქვს Facebook-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში,
ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადაცემას
ახდენენ ბლოგებისა და მიკრობლოგის (Twitter)
მეშვეობით [2]. ე-მთავრობის პროგრამის
ფარგლებში აშშ-ის პრეზიდენტის ბ. ობამას
ადმინისტრაცია მთავრობის მონაცემების
საჯაროობის, კორუფციის შემცირების,
ჩართულობის, გამჭვირვალობის მიზნით აქტიურად
იყენებს სოციალური მედიას, საზოგადოებრივი
სარგებლობისათვის დიდი რაოდენობის
სამთავრობო ინფორმაციის მისაწვდომობას
ახორციელებს www.data.gov web-საიტით [6].

მთავრობის მიერ სოციალური მედიის
მოხმარების ზრდა ასახავს მართვაში მოსახლეობის
ჩართულობის ზრდას, ინფორმირებულ და აქტიურ
ონლაინ სოციუმს, მთავრობასა და საზოგადოებას
შორის გაუმჯობესებულ კომუნიკაციას, ონლაინ
ურთიერთქმედებას, ცოდნის ორგანიზაციას,
დიალოგსა და უკუკავშირს,  კოლექტიური
ინტელექტის მასშტაბურობას.

ცალკეული ქვეყნების სახელმწიფო
დაწესებულებები (მათ შორის საქართველოს
სამთავრობო დაწესებულებები) აქტიურად იყენებს
სოციალური ქსელის საიტებსა და პლატფორმებს
მოქალაქეების მიზიდვისა და მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებების სახით. ტენდენციიის
პასუხს წარმოადგენს ის, რომ მოქალაქეები
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საჭიროებენ სიახლეებზე აზრის გამოხატვის
შესაძლებლობას, რასაც იძლევა სოციალური
ქსელის პლატფორმა და დანართები.

გლობალური კვლევითი სააგენტოს
eMarketer-ის ანგარიშით, სოციალური ქსელების
ძირითადი სარგებელია: მომხმარებლის მიზიდვა
(85.4%), მომხმარებელთან პირდაპირი
კომუნიკაცია (65.0%), სწრაფი უკუკავშირი (59.9%),

მომხმარებლის უპირატესობების შესწავლა
(59.1%), დაბალი ხარჯი (51.1%), ბრენდის აგება
(40.1%), ბაზრის კვლევა (42.3%), `ბრბოს~ ნდობა
(40.1%), მოცვა (37.2%), პოტენციურ
მომხმარებელთა დიდი წრე (21.2%), კლიენტების
მომსახურება (17.5%) [12].

მთავრობების მიერ სოციალური მედიის
გამოყენება ღია და საჯარო მთავრობის
წინაპირობაა, რომელიც აიგება მოქალაქეზე
ორინტირებული და ინფორმაციული
გამჭვირვალობის პრინციპებით. გლობალურ
დონეზე გაეროს 193 წევრი ორგანიზაციის 40 %
წარმოდგენილია Facebook-ით ან Twitter-ით (იხ.
ცხრილი)[4].

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება
ავღნიშნოთ, რომ სოციალური მედიის როლის,
მნიშვნელობისა და მძლავრი ინსტრუმენტის სახით
წარმოდგენის მიუხედავად, სახელმწიფოები არ
ჩქარობენ აითვისოს მმართველობითი საქმიანობის
განსახორციელებლად.

Facebook-ითა და Twitter-ით მოსარგებლე ქვეყნების მთავრობა*

ამერიკა (ინტერნეტ-
მომხმარებელი)

ევროპა (ინტერნეტ-
მომხმარებელი)

აზია (ინტერნეტ-
მომხმარებელი)

აფრიკა (ინტერნეტ-
მომხმარებელი)

წყნარი ოკეანიის კუნ-
ძულები (ინტერნეტ-

მომხმარებელი)
არგენტინა
(28.000.000 კაცი)

ანდორა (68.916 კაცი) აზერბაიჯანი
(4.746.000 კაცი)

კოტ დ’ივუარი
(968.000 კაცი)

კირიბატი
(10.074 კაცი)

ბრაზილია
(88.494.756 კაცი)

ავსტრია  (6.559.355 კაცი) საქართველო
(1.600.000 კაცი)

სამხრეთ აფრიკა
(8.500.000 კაცი)

ვანუატუ
(19.172 კაცი )

კანადა
(28.469.069 კაცი)

ბელგია  (8.489.901 კაცი) ავღანეთი (1.520.996 კაცი) სუდანი ( 6.499.275 კაცი)

ჩილე (10.000.000 კაცი) ხორვატია (3.167.838 კაცი) ბაჰრეინი (961.228 კაცი) ტუნისი (4.196.564 კაცი)
კოლუმბია
(26.936.343 კაცი)

ფინეთი  (4.703.480 კაცი) ბრუნეი (318.900 კაცი) ნიგერია (214.480 კაცი)

კუბა (2.572.779 კაცი) საფრანგეთი
(52.228.905 კაცი)

ერაყი (2.211.960 კაცი) სომალი  ( 126.070 კაცი)

დომინიკის რესპუბ-ლიკა
(4.643.393 კაცი)

გერმანია
(67.483.860 კაცი)

მალაიზია (3.700.000 კაცი) მაროკო (16.477.712 კაცი)

ეკვადორი
(6.663.558 კაცი)

საბერძნეთი
(5.706.948 კაცი)

მონღოლეთი
(635.999 კაცი)

განა (3.568.757)

სალვადორი (1.491.480
კაცი)

უნგრეთი  (6.516.627 კაცი) ომანი (2.101.302 კაცი) ეთიოპია (960.371 კაცი)

გრენადა (37860 კაცი) იტალია  (35.800.000 კაცი) პაკისტანი
(29.128.970 კაცი)

ეკვატორული გვინეა
(42.024 კაცი)

ბელიზი (74.700 კაცი) ლატვია  (1.570.925 კაცი) ფილიპინები
(33.600.000 კაცი)

კონგოს დემოკრატიული
რესპუბლიკა
(915.400 კაცი)

ანტიგუა და ბარბუდა
(74.057 კაცი)

ლიტვა ( 31.206 კაცი) კატარი (1.682.271 კაცი)

გვატემალა
(2.280.000 კაცი)

ლიხტენშტეინი
(31.206 კაცი)

კორეის რესპუბლიკა
(40.329.660 კაცი)

ჰონდურასი
(1.319.174 კაცი)

ლუქსემბურგი
(462.697 კაცი)

საუდის არაბეთი
(13.000.000 კაცი)

მექსიკა
(42.000.000 კაცი)

ნიდერლანდები
(15.549.787 კაცი)

სინგაპური
(4.015.121 კაცი)

პანამა (1.503.441 კაცი) ნორვეგია  (4.560.572 კაცი) ტაილანდი
(20.100.000 კაცი)

პარაგვაი
(1.563.440 კაცი)

პორტუგალია
(5.950.449 კაცი)

არაბთა გაერთიანებული
საემირო (5.859.118 კაცი)

პერუ (10.785.573 კაცი) რუსეთის ფედერაცია
(67.982.547 კაცი)

უზბეკეთი (8575.042 კაცი)

ამერიკის შეერთებული ესპანეთი
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შტატები(245.203.319 კაცი) (31.606.233 კაცი)
ურუგვაი (1.855.000 კაცი) შვედეთი  (8.441.718 კაცი)
ვენესუელა
(12.097.156 კაცი)

უკრაინა  (15.300.000 კაცი)

დიდი ბრიტანეთი
(52.731.209 კაცი)

წყარო: United Nations. E-Government Survey 2012; www.internetworldstats.com

დასკვნა

სოციალური მედია ე-მთავრობის
თანამედროვე სახეა, რომლის პლატფორმა
ლოკალიზებული უნდა იყოს ე-მთავრობის
ინტეგრირებამდე.

საჭიროა მთავრობამ გაიაზროს სოციალურ
საჭიროებებზე სოციალური მედიის მხარდაჭერა და
გამოიყენოს სწორად.

ქვეყანაში საზოგადოების მიერ სამთავრობო
ინფორმაციისა და ოპერაციების წვდომა
სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის,
გეოგრაფიული განთავსების, ჯამრთელობის
მდგომარეობის, ტელეკომუნიკაციების არსებობის
და სხვა ფაქტორების მიუხედავად
უზრუნველყოფილი და გარანტირებული უნდა იყოს
ე-მთავრობის პოლიტიკით.

ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ე-მთავრობის
ლაბორატორია, რომელიც ორიენტირებული
იქნება მკვლევარებისა და ექსპერტების
პლატფორმის შექმნის, სახელმწიფო მართვის
მეთოდებისა და პროცესების სრულყოფის,
სოციალური მედიის სახელმწიფო მართვის
პრაქტიკაში დანერგვის მიმართულებებზე.
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