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უმუშევრობისდონესაქართველოში,2015წლისოფიციალურიმო

ნაცემებით,12პროცენტია1.უფროკონკრეტულადკი,ესმაჩვენებე

ლი2025წლამდეასაკისახალგაზრდებზემოდის(32%).ესსწორედ

ისასაკია,როცასტუდენტებიდაკურსდამთავრებულებიაქტიურად

იწყებენსამუშაოსძიებას.მაღალიამაჩვენებელიშემდგომწლებშიც:

25დან30წლამდე(20.7%)2.

საქართველოში არ მოიპოვება ინფორმაცია, თუ რამდენი ადამი

ანიადასაქმებულიმედიისსექტორშიდამათგანრამდენია‒ ჟურ
ნალისტისპოზიციაზე.IREXისმიერჩატარებულიუახლესიკვლევის3

მიხედვით (MSI,2016,გვ.31),აქტიურიმედიასაშუალებებისრიცხვი

შემდეგია:

•	 ბეჭდვითი:313გაზეთი(საქართველოსსტატისტიკისეროვ

ნულისამსახური,2015);

•	 ტელევიზია:41სატელიტური,54ციფრულიმიწისზედადა76

საკაბელოარხი;

•	 რადიოსადგურები: 76 (საქართველოს კომუნიკაციების

ეროვნულიკომისია,2015);

•	 ახალიამბებისსააგენტოები:31(www.yellowpages.ge).

1საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,http://geostat.ge/?action=page&p_
id=145&lang=geo,ბოლონახვა8ნოემბერი,2016
2იქვე
3მედიისმდგრადობისინდექსი,2016წელი,საქართველო,https://www.irex.org/sites/
default/files/pdf/mediasustainabilityindex2016georgian.pdf, ბოლონახვა 8 ნოემბერი,
2016)

შესავალი
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

სსიპ გამოცდების ეროვნული ცენტრის (www.naec.ge; ბოლო ნახვა

 2016, დეკემბერი) და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების

ეროვნული ცენტრის (www.eqe.ge; ბოლონახვა  2016,დეკემბერი)

2016 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მედიისდა/ან

მასობრივი კომუნიკაციის 40 აკრედიტებული საგანმანათლებლო

პროგრამაა. მათ შორის ორი პროფესიული საგანმანათლებლო

კურსია,23პროგრამაშეთავაზებულიასაბაკალავრო,13სამაგის

ტროდაორისადოქტოროსაფეხურებზე.

წინამდებარეკვლევისმიზანია,დადგინდეს,რამოთხოვნებიაქვთ

დარაკრიტერიუმებს(ცოდნას,უნარებს,განათლებას)ითვალისწი

ნებენდამსაქმებლებიახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებისას

ანსტაჟირებისას,რარეკომენდაციებსსთავაზობენმედიაგანათლე

ბისსექტორსდასხვ.

კვლევა აქტუალურია როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების

მოდერნიზაციის,ასევეაკრედიტაციისსტანდარტებისდადამსაქმებ

ლისმოთხოვნებისშესაბამისობისდადგენისთვალსაზრისით.
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საერთაშორისოკვლევებშიჟურნალისტებისდასაქმებასხვადასხვა

კუთხითდაკრიტერიუმისმიხედვითააშესწავლილი.ესენია: სოცი

ალურიკავშირებისდაგანათლების(მათშორის,ახალიტექნოლო

გიებისფლობისგამოყენების) ზეგავლენა, უნივერსიტეტისპრესტი

ჟულობა, სტაჟირება, განათლებაზედაფუძნებული მერიტოკრატია,

გენდერი,რასადაეთნიკურიკუთვნილება,კურიკულუმისმიღმააქ

ტივობებშიჩართვისგათვალისწინებადასხვ.კვლევებშიასევედა

სახელებულიაისპრიორიტეტულიპროფესიულიუნარებიდაკომპე

ტენციები,რომელიც მნიშვნელოვანიადამსაქმებლისთვის, ხოლო

ჟურნალისტს,თავისმხრივ,ეხმარებადასაქმებაში.

ბრიტანელი ექსპერტები ყურადღებას ამახვილებენ სანაცნობო

ქსელის და სოციალური კავშირების როლზე1. ავტორები (Tholen,

Brownb, Power, Allouch, 2013)დასაქმებას იკვლევენ არა პიროვნუ

ლიკაპიტალისდახმარების,არამედელიტისმანდატითსაკუთარი

შანსების გაძლიერებისთვალსაზრისითაც. მათი მოსაზრებით, „ეს

განსაკუთრებით რელევანტურია, როცა ვმსჯელობთ პოსტინდუს

ტრიული დასაქმების ბაზრის მერიტოკრატიულ ბუნებაზე“. კვლე

ვებმა,რომელიცსაფრანგეთისდაინგლისისელიტურ/პრესტიჟულ

საგანმანათლებლოდაწესებულებებშიჩატარდაკურსდამთავრებუ

1GerbrandTholen,PhillipBrown,SallyPower,AnnabelleAllouch,Theroleofnetworksand
connections iNeducational elites’ labour market entrance Gerbrand Tholena, Research
iNSocialStratificatioNandMobility34(2013)142–154.PublishedbyElsevierLtd.,Available
onlineatwww.sciencedirect.com

ლიტერატურისმიმოხილვა
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

ლების გამოკითხვის გზით,დაადასტურა,რომ ასეთი უნივერსიტე

ტებისკურსდამთავრებულებიიცნობენელიტურდამსაქმებლებსდა

ქმნიან კავშირების სასარგებლოქსელს. ბრიტანელიმკვლევრები

ამტკიცებენ,რომესდამახასიათებელიასწორედელიტურისაგან

მანათლებლოდაწესებულებებისთვის.მათშეუძლიათდაეხმარონ

საკუთარკურსდამთავრებულებსდასაქმებისბაზარზედამკვიდრე

ბაში.ავტორებიმსჯელობენიმაზე,თურასეფუძნებაელიტურიკავ

შირებისშედეგადმიღებულიდასაქმებისშესაძლებლობა:აკადემი

ურ მიღწევებსთუ კლასობრივდა ელიტურ პრივილეგიებს? ჩვენს

კვლევაშიდავაკვირდითიმშედეგებს,რომელიცუკავშირდებაუნი

ვერსიტეტების კურსდამთავრებულებისადმი დამსაქმებლების მო

ლოდინებს.

სხვა კვლევებში (Montgomery, 1991; Mouw, 2003) ავტორები ამახვი

ლებენყურადღებასიმაზე,რომდასაქმებისბაზარზემნიშვნელოვა

ნიფაქტორიასოციალურიკავშირებიც(ოჯახი,მეგობრებიდასხვ.).

SuttonTrust2 (2009)ის მიხედვით, დასაქმების ბაზარზე პრესტიჟულ

პოზიციებზეე.წ.საგანმანათლებლოელიტებსდიდიხელმისაწვდო

მობააქვთ.აღნიშნულიკვლევააჩვენებს,რომელიტურისტუდენტე

ბისთვისდასაქმებაში3 კავშირებსადაქსელისგანვითარებასმნიშ

ვნელოვანიროლი აქვს. კვლევის მიხედვით, სტუდენტები აცნობი

ერებენ,რომარსებობსტენდენცია,რომსამუშაოზემიიღონმათივე

2სიუთონთრასტიბრიტანულიორგანიზაციაა.ესარისე.წ. thinktankიდაასევეე.წ.
dotankი, რომელმაც დააფინანსა 200ზე მეტი პროგრამა, შეუკვეთა 170ზე მეტი
კვლევა და ზეგავლენა მოახდინა მთავრობის საგანმანათლებლო პოლიტიკაზე
იმით,რომსოციალურიმობილობაპოლიტიკურიდღისწესრიგისპრიორიტეტებში
მოათავსა. უფრო მეტი იხილეთ ვებგვერდზე http://www.suttontrust.com/ (ბოლო
ნახვა2016წლის15ოქტომბერი).
3GerbrandTholen,PhillipBrown,SallyPower,AnnabelleAllouch,Theroleofnetworksand
connections iNeducational elites’ labour market entrance Gerbrand Tholena, Research
iNSocialStratificatioNandMobility34(2013)142–154.PublishedbyElsevierLtd.,Available
onlineatwww.sciencedirect.com,გვ.146
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მსგავსი სოციალური, კულტურული და განათლების ბექგრაუნდის

მქონეადამიანები4.

ზემოთხსენებული ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ კავშირებ

ზე,როგორცსაგანმანათლებლოგამოცდილების შემადგენელნა

წილზე. მათი აზრით, „განათლება გადამწყვეტ როლს თამაშობს

კავშირებისქსელისშეთავაზებაში,თუმცა,ასევე,ახდენსმისლიმი

ტირებას.სტუდენტებსდაბეჯითებითსჯერათ,რომკავშირებიარის

მათინიჭისდაგანათლებისსოციალურიექსკლუზიურობისშედეგი5“.

ჩვენს კვლევაში, ამ მხრივ, საინტერესოა,თურაროლსთამაშობს

პროფესიული და/ან ახლობლის რეკომენდაცია ახალგაზრდების

დასაქმებასადასტაჟირებაში.

მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ აკადემიური წრეების რო

ლზე სანაცნობო ქსელის გაფართოებასა და დასაქმებაში. „საუნი

ვერსიტეტო გარემო უხვად სთავაზობს აკადემიურ საზოგადოებ

ასთანკავშირებს, ის კი,თავისმხრივ, შრომისბაზართანდაკავში

რების და ინფორმაციის გავრცელების/მიღების არაფორმალური

გეითქიფერია“ (e.g.Marin, 2012. ამ სტატიაში გვ. 149). მკვლევრები

(Tholen,Brown,et.Al,2013)აღნიშნავენ,რომსტუდენტებიმხოლოდ

საგანმანათლებოპროცესთანდაკავშირებულსანაცნობოქსელით

კიარსარგებლობენ,არამედიყენებენკავშირებსმეგობრების,ოჯ

ახისდასხვასტუდენტებისდახმარებით6.

4GerbrandTholen,PhillipBrown,SallyPower,AnnabelleAllouch,Theroleofnetworksand
connections iNeducational elites’ labour market entrance Gerbrand Tholena, Research
iNSocialStratificatioNandMobility34(2013)142–154.PublishedbyElsevierLtd.,Available
onlineatwww.sciencedirect.com,გვ.146
5იქვე
6იქვე,გვ.149
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დასაქმებისკვლევისასმნიშვნელოვანიასტაჟირებისროლისკვლე

ვაც. სტაჟირება, გარდა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლე

ბისა და კომპეტენციების გაღრმავებისა, ჟურნალისტისთვის არის

სანაცნობო ქსელების გაფართოების საშუალება, რომელიც, რო

გორც წესი, მას სამომავლოდ დასაქმებაში უნდა დაეხმაროს. ამ

კუთხით, ჩვენს კვლევაში მნიშვნელოვანია ის,თურას აქცევენ ყუ

რადღებასთავადდამსაქმებლები(კონკრეტულუნარებს,უნივერსი

ტეტებს,რეკომენდაციებს,სამუშაოგამოცდილებასდასხვ).

უცხოელი მკვლევრები სტაჟირებას სხვადასხვა კუთხით განიხი

ლავენ.როგორ მიდიან სტუდენტები სტაჟირებაზე? არისთუ არა

ეს სტაჟირება უნივერსიტეტის კურიკულუმის ნაწილი? იყენებენ

თუ არა პირადი კონტაქტების, ტუტორის დახმარებას? ბრიტანე

ლი ავტორების (Tholen, Brown, et. Al, 2013) კვლევაში ჩანს, რომ

ამ ფაქტორების გარდა, მნიშვნელოვანია სოციალური ხასიათის

ღონისძიებებიც(socialevents).სტაჟირებისდროსსტუდენტებიმო

სინჯავენ საკუთარ შესაძლებლობებსადა ინტერესის სფეროებს,

აფასებენძლიერდასუსტმხარეებს.სტაჟირებაარისმთავარიინ

სტრუმენტიშრომისბაზარზე,სადაცგამოცდილებითადათვითრე

ალიზებისსაშუალებითსტუდენტისმიზანიაიპოვოსთავსებადობა

საკუთართავსადაშრომისბაზრისმოთხოვნასშორის7.

რივერა(2011)ემპირიულკვლევაშიყურადღებასამახვილებსიმაზე,

რომ ელიტურიდამსაქმებლები არჩევენოთხი ყველაზე ელიტური

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს და უფრო მეტად ამგვარი

უნივერსიტეტებიდან მიღებულ ცნობას აქცევენ ყურადღებას, ვიდ

7GerbrandTholen,PhillipBrown,SallyPower,AnnabelleAllouch,The roleofnetworksand
connections iNeducational elites’ labour market entrance Gerbrand Tholena, Research
iNSocialStratificatioNandMobility34(2013)142–154.PublishedbyElsevierLtd.,Available
onlineatwww.sciencedirect.com,გვ.150151
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რეგანათლებას.საინტერესოა,ამმხრივსაქართველოშითუგამო
არჩევენრომელიმესასწავლებელს?მიუხედავადიმისა,რომჩვენ
მიერჩატარებულგამოკითხვაშიამტიპისკითხვაარდასმულა,კო
მენტარებისველშიდამსაქმებლებიამკატეგორიაშიმხოლოდერთ
კერძოსასწავლებელსასახელებენ.

რასითხოვენყველაზეხშირადვაკანსიებისგამოცხადებისასდამსაქ
მებლები?ამკუთხითსაინტერესოავენგერისდაოუენსის(Wengerand
Owens,2013)8კვლევა.ავტორებისმოსაზრებით,სწორედკურიკულუმში
ცვლილებებიააუცილებლიპასუხიყოველდღიურპრაქტიკულჟურნა
ლისტიკაშიმიმდინარესწრაფტექნოლოგიურცვლილებებზე9.

ამერიკისშეერთებულშტატებშიჩატარებულიკვლევისმიხედვით,„ნაპ
რალი,დამსაქმებლებისმოთხოვნასადაჟურნალისტისგანათლებას
შორის,მოითხოვსკვლევასიმისთვის,რომგანისაზღვროს,რაუნარ
ები არის აუცილებელი ჟურნალისტის ნიუსრუმში დასაქმებისთვის“.
კვლევამაჩვენა,რომდამსაქმებლებისაზრით,კურსდამთავრებულებს
არაქვთსაკმარისიუნარები,რომდაუყოვნებლივშეუდგნენმუშაობას
(Adams2008;Lepre&Bleske,2005;Mattern,2003;McDonough,Rodriguez,
& PriorMiller, 2009). ამ მხრივ საინტერესოა,რა პოზიციაზე ცხადდება
ვაკანსიები,აქვეყნებენთუარავაკანსიებისშესახებგანცხადებებსწამ
ყვანიმედიასაშუალებებივებგვერდებზედარაკომპეტენციებსითხო
ვენისინიკურსდამთავრებულისგან?

სხვაკვლევები(HinesandBasso,2008)ადასტურებენ,რომსაგანგაშოა

იმ დასაქმებულთა რაოდენობა, რომლებიც კარიერის დასაწყისში

8Deb Wenger and LynNC. Owens, ANExaminatioNof Job Skills Required by Top U.S.
BroadcastNewsCompaniesandPotentialImpactoNJournalismCurricula,2013,Electronic
News,7(1)2235;Downloadedfromenx.sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober
9,2016
9იქვე,გვ.25.
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ძალიანცუდადფლობენწერისდაკიდევუფროცუდად–რედაქტი

რებისუნარებს(გვ.293).ჩვენმიერწარმოდგენილიკვლევისშედე

გებიდაპარალელებიამკუთხითაცსაინტერესოსურათსაჩვენებს.

კვლევებშიავტორები(ვენგერიდაოუენსი,2013)გვთავაზობენკომ

პეტენციებისკოდირებასდაასახელებენ35პროფესიულუნარჩვე

ვას,რომელსაცმედიისსფეროსდამსაქმებლებიახალთანამშრო

მელშიეძებენ.ესენია:აკურატულობა,გამბედაობა,ახალიამბების

განსჯა, კრეატიულობა/შემოქმედებითობა, ინიციატივების გამოვ

ლენა, წნეხის ქვეშ/შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობისთვის მზად

ყოფნა, გუნდში მუშაობა, არანორმირებული გრაფიკით მუშაობის

თვისმზადყოფნა,გამართულადწერისუნარი,წყაროებისმოძიების

უნარი, წინა პროფესიული გამოცდილება, კომუნიკაციის უნარები,

ლიდერობა, მულტისამუშაოების შესრულების უნარი, წარმოება/

საველე პროდუქციის მომზადების (ე.წ. პროდაქშენის) გამოცდი

ლება, კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა, გა

დაღების/ფოტოგრაფირების უნარი, რედაქტირების უნარები, ვებ/

მულტიმედიაუნარები,დიზაინისშექმნისუნარები,ვებზეატვირთვის

გამოცდილება,CascadingStyleSheets(CSS)ცოდნა(ესგულისხმობს

ვებდოკუმენტებზესტილის(ფერის,შრიფტისდასხვ.)გამოყენებას

ავტ.),HTMLისცოდნა,კონტენტისმართვისსისტემისცოდნა,Adobe

Photoshopთან მუშაობის უნარი, Adobe Illustratorთან მუშაობის უნ

არი,AVIDითრედაქტირებისუნარები,ვებისთვისწერისგამოცდი

ლება,საძიებოსისტემისოპტიმიზაციასთან,ე.წ.SEO(SearchEngine

Optimization)მუშაობისუნარები,ვებისანალიზისუნარები,სოციალ

ურიქსელებსადამობილურაპლიკაციებთანმუშაობისუნარები10.

10 Deb Wenger and LynNC. Owens, ANExaminatioNof Job Skills Required by Top U.S.
BroadcastNewsCompaniesandPotentialImpactoNJournalismCurricula,2013,Electronic
News,7(1)2235;Downloadedfromenx.sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober
9,2016გვ.27.
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ამკვლევისმიხედვით,სამაუწყებლომედიისდამსაქმებლებისამა
უწყებლორეპორტიორისდასაქმებისას, ყველაზე მნიშვნელოვნად
მიიჩნევენ წინა გამოცდილებას (98.6%), გამართულწერას (84.9%),
ინიციატივის გამოჩენის უნარს (71.2%), წნეხის ქვეშდა შემჭიდრო
ებულ ვადაში მუშაობის უნარს (69.9%) და ახალი ამბების განსჯას
(56.2%).11ამკონკრეტულკვლევაშიდამსაქმებლებიყველაზემნიშ
ვნელოვნადასახელებენსამუშაოგამოცდილებას,სხვაკვლევებში
კიმნიშვნელოვანიასტაჟირებისგავლისმოთხოვნა,რაცშეიძლება
სამუშაოსმაძიებელჟურნალისტსდასაქმებაშიდაეხმაროს.

დარგობრივი ჟურნალისტიკის მიმართულებით განათლების აუც
ილებლობაზესაუბრობენდამსაქმებლებიროგორცუცხოეთში,ასე
ვესაქართველოში.

ამერიკელიმკვლევრები(Becker,Laufi,Lowrey,1999)ჟურნალისტების
დასაქმებას დააკვირდნენ გენდერის, რასის, ეთნიკური წარმომავ
ლობისჭრილში.მათგამოავლინესშეუსაბამობები,რომელსაცგან
მარტავენსხვადასხვასპეციფიკურიფაქტორით,როგორიცააგანათ
ლება,საგანმანათლებლოდაწესებულება,კვალიფიკაციასტაჟირე
ბისგამოცდილებადააკადემიურიმიღწევები(გვ.631)12.

მათი აზრით, მნიშვნელოვანია,რომ, ჟურნალისტური განათლების
პარალელურად, სტუდენტი მონაწილეობდეს კურიკულუმის მიღმა
ექსტრააქტივობებში, რადგან ამან, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს მის
წარმატებას კარიერაში, სოციალური უნარების განვითარებასა და

დასაქმებას.

11იქვე.
12LeeB.Becker,EdmundLaufiandWilsoNLowrey,DifferentialEmploymentRatesiNtheJournalism
andMass CommunicatioNLabor Force Based onGender, Race, and Ethnicity: Exploring the
ImpactofAffirmativeAction,JournalismandMassCommunicatioNQuartarly,Vol.76,No.41999,
p.631645.Downloadedfromjmq.sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober9,2016.
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ამერიკელმა მკვლევრებმა (Becker, Han et al., 2014) თავის ნაშ

რომში გაზომეს სასწავლო გეგმის მიღმა, ჯერ კიდევ სკოლაში,

სტუდენტებისდამატებითიაქტივობებისზეგავლენამათშემდგომ

დასაქმებაზე.ასეთაქტივობებსამერიკისსკოლებშიგანეკუთვნე

ბა სასკოლო გაზეთის,რადიოდა სატელევიზიო გადაცემის ყო

ველწლიური, შემაჯამებელი გამოცემის მომზადება. კვლევით

დადასტურდა,რომამგვარიაქტივობებისასარგებლოაშემდგო

მი დასაქმებისთვის და მას აქვს, როგორც მოკლევადიანი, ას

ევეგრძელვადიანიეფექტი:სკოლიდან კოლეჯში,კოლეჯიდან

უნივერსიტეტშიდაშემდეგ,შრომისბაზარზე (Becker,Hanetal.,

2014)13.უფროკონკრეტულად,კვლევამდაადასტურა,რომკური

კულუმისმიღმაჟურნალისტურაქტივობებსზეგავლენააქვთსულ

მცირე, შრომის ბაზარზე შესვლის საწყის ეტაპზე14. სამწუხაროდ,

საქართველოშიამგვარაქტივობებზედაკვირვებადაკვლევაარ

განხორციელებულა.

ჟურნალისტის საქმიანობაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტო

რია ახალ ტექნოლოგიებთან ადაპტირების და მუშაობის უნარი.

ჟურნალისტისპროფესიისევოლუციაშიტექნოლოგიურიპარადიგ

მების ზეგავლენა უდავოდ არსებობს და ჟურნალისტისგან კომპე

ტენციების გადახალისებას, ახალი ცოდნის და უნარის ათვისებას

მოითხოვს.თუმცა, რამდენად აქტუალურიადამსაქმებლებისთვის,

ფლობსთუარაჟურნალისტიახალტექნოლოგიებთანმუშაობისუნ

არებს?როგორიაამმხრივ,მსოფლიოპრაქტიკა?

13LeeB.Becker,JeongYeobHan,DonnaWilcox,andTudorVlad,TheEffectsofPreuniversity
StudyofJournalismoNEntrytotheJobMarket,Journalism&MassCommunicatioNQuarterly,
2014,Vol.91(2)344–356,2014,jmcq.sagepub.com,Downloadedfromjmq.sagepub.comat
TbilisiStateUniversityoNOctober9,2016.გვ.344355.
14იქვე.გვ.355.
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საბერძნეთში,მედიისმკვლევრები(Veglis,Pomportsis,2014)დაინტე

რესდნენჟურნალისტებისმიერსაინფორმაციოდასაკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების (ICTის) გამოყენების პრაქტიკითდა შეისწავლეს

ისუნარები,რომლებიცთანამედროვეჟურნალისტსწარმატებული

მუშაობისთვისსჭირდება15.მათმიერჩატარებულიკვლევისმიხედ

ვით, ჟურნალისტებს არ აქვთ საკმარისი უნარები იმისთვის, რომ

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ICTის) გამო

იყენონ მუშაობაში. გამოსავალს მკვლევრები საგანმანათლებლო

პროგრამებისმოდერნიზაციაშიხედავენ,საიდანაცპროფესიონალ

მაჟურნალისტებმაუახლესიICTინსტრუმენტებიდასერვისებიუნდა

აითვისონ16.

შვედი ავტორი ჰენრიკორნებრინგი (HenrikÖrnebring, 2010), ამ სა

კითხისტექნოლოგიურიპარადიგმისჭრილშიგანხილვისას,ამბობს,

რომჟურნალისტიკისსფეროშიმუშაობამოიცავს,ერთიმხრივ,ტექ

ნოლოგიების დანერგვას ყოველდღიურ საქმიანობაში და, მეორე

მხრივ, ისტორიის ანალიზს,თუროგორხდებოდა ჟურნალისტიკის

დატექნოლოგიებისურთიერთგადაჯაჭვა17.ამპროცესში,ავტორის

მოსაზრებით, ჟურნალისტები ტექნოლოგიურ განვითარებას აღიქ

ვამდნენ გარდაუვალ, უპირობო ძალად, რომელიც პირდაპირ იწ

ვევდა უამრავ ცვლილებებს ჟურნალისტიკაში18. საქართველოში

15AndreasVeglisandAndreasPomportsis,JournalistsiNtheAgeofICTs:WorkDemandsand
EducationalNeeds,Journalism&MassCommunicatioNEducator,2014,Vol69 (1)61–75,
jmce.sagepub.com,Downloaded from jmc.sagepub.com by guest oNOctober 8, 2016. გვ.
6162
16იქვე,გვ.61
17HenrikÖrnebring,Technologyandjournalismaslabour:Historicalperspectives,University
ofOxford,UK,Journalism11(1)57–74,2010,http://jou.sagepub.com,Downloadedfromjou.
sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober10,2016,გვ.57
18HenrikÖrnebring,Technologyandjournalismaslabour:Historicalperspectives,University
ofOxford,UK,Journalism11(1)57–74,2010,http://jou.sagepub.com,Downloadedfromjou.
sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober10,2016,გვ.58
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

ჩვენმიერჩატარებულიკვლევაგანსჯისთვისამკუთხითაცსაინტე

რესოინფორმაციასგვაძლევს.

მთავარი ჟურნალისტური კომპეტენციები, როგორიცაა გამართუ

ლადწერისადაინფორმაციისშეგროვებისუნარი,ისტორიულადაც

უფრომნიშვნელოვნადითვლებოდა,ვიდრეისტექნიკურიუნარები,

რომელიც ჟურნალისტის საქმიანობისთვის არის საჭირო (Huang,

2006;Singer, 2004)19. შვედი ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ჟურ

ნალისტის საქმიანობის კონკრეტულ ასპექტზე – ახალი ამბების

შეგროვებისპროცესზე,რომელიცმოიცავსახალიამბებისმოძიებ

ას,შესაბამისიწყაროებისგადამოწმებას,ახალიამბებისშერჩევას

(გადაწყვეტილებისმიღებას,თურამიაწოდოსდარა–არაახალი

ამბების მომხმარებლებს) და მიწოდებას20. ავტორის აზრით, სწო

რედჟურნალისტისმუშაობისესპროცესიიცვლებადაამჟამადჟურ

ნალისტებისგან მოელიან კომპიუტერზე დაფუძნებული ტექნიკური

უნარებისდაციფრულიტექნოლოგიებისცოდნას(CottleandAshton,

1999;Liu,2006;LoweryandBecker,2001;Ursell,2004).შედეგად,ავტო

რიასკვნის,რომრიგშემთხვევებში,ახალიამბებისპრეზენტაციადა

შეგროვებაერთმანეთისგანგაიმიჯნა(გვ.64).

ტექნოლოგიურიცვლილებებიჟურნალისტისპროფესიასთანსდევს

და მისრეფორმირებაშიც მონაწილეობს,თუმცა არსებობს კომპე

ტენციები,რომლებიც,ისტორიულად,სწორედამპროფესიისნიშან

თვისებად ჩამოყალიბდა. ასეთად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ზემოთ

ხსენებულისაბაზისოუნარები,მათშორის,წერისდარედაქტირების

19Singer,J.B.(2004)‘MorethaNInkstainedWretches:TheResocialisatioNofPrintJournalists
iNConvergedNewsrooms’, Journalism andMassCommunicatioNQuarterly 81(4): 838–56.
&Huang,E.(2006)‘FacingtheChallengesofConvergence:MediaProfessionals’Concerns
ofWorkingacrossMediaPlatforms’,Convergence12(1):83–98.
20HenrikÖrnebring,Technologyandjournalismaslabour:Historicalperspectives,University
ofOxford,UK,Journalism11(1)57–74,2010,http://jou.sagepub.com,Downloadedfromjou.
sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober10,2016,გვ.6061



99
17

უნარი.შვედიმეცნიერიჰენრიკორნებრინგი(HenrikÖrnebring,2010)

თავისკვლევაშიაღნიშნავს,რომ„ჟურნალისტიკისპატერნები/ქარ

გები,რომლებიც 19ე საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა, ჯერ კიდევ

ზეგავლენასახდენსიმაზე,თურასვფიქრობთჩვენჟურნალისტიკაზე

დარასფიქრობენთავადჟურნალისტებისაკუთართავზე“21(გვ.68).

მისი აზრით, „ახალიტექნოლოგიები ერგება არსებულპატერნებს/

ქარგებს, რომელიც ხანგრძლივი ისტორიული პროცესების შედე

გადიხვეწებადა იძულებულსგვხდის, შევეგუოთჟურნალისტიკაზე

ტექნოლოგიისგაბატონებას(გვ.69)22.

შვედი ავტორი (Henrik Örnebring, 2010) ყურადღებას ამახვილებს

შრომითუფლებებზედააღნიშნავს,რომამმიმართულებითკვლე

ვებისდეფიციტია(გვ.59).ამმხრივ,ჩვენსკვლევაშისაინტერესოა,

თუროგორუყურებენდამსაქმებლებისტაჟირებისანაზღაურებისდა

ხანგრძლივობისსაკითხს.

21HenrikÖrnebring,Technologyandjournalismaslabour:Historicalperspectives,University
ofOxford,UK,Journalism11(1)57–74,2010,http://jou.sagepub.com,Downloadedfromjou.
sagepub.comatTbilisiStateUniversityoNOctober10,2016,გვ.68
22იქვე.
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წინამდებარეკვლევისმიზანია,დადგინდეს,რამოთხოვნებიაქვთ

დარაკრიტერიუმებს(ცოდნას,უნარებს,განათლებას)ითვალისწი

ნებენდამსაქმებლებიახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებისას

ანსტაჟირებისას,რარეკომენდაციებსსთავაზობენმედიაგანათლე

ბისსექტორსდასხვ.

კვლევა აქტუალურია როგორც საგანმანათლებლო პროგრამე

ბის მოდერნიზაციის კუთხით, ასევე აკრედიტაციის სტანდარტე

ბის და დამსაქმებლის მოთხოვნების შესაბამისობის დადგენის

თვალსაზრისით.

კვლევითიკითხვებია:

1. რაკრიტერიუმებისმიხედვითასაქმებენახალგაზრდაჟურნა

ლისტებსსაქართველოში?

2. რაკომპეტენციებს(ცოდნასდაუნარებს)ანიჭებენუპირატეს

ობასდამსაქმებლები?

3. როგორიადამსაქმებლებისდამოკიდებულება მედიაგანათ

ლებასთანდაკავშირებით?მაგალითად, არისთუარამნიშ

ვნელოვანიფაქტორიდასაქმებისას,თურომელიუნივერსი

ტეტისკურსდამთავრებულიაჟურნალისტი?აქვსთუარამას

ჟურნალისტისკვალიფიკაციისდამადასტურებელიდიპლომი

ანსხვადარგობრივიკომპეტენცია?

კვლევისდიზაინი,
მეთოდოლოგიადა
პროცედურები
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საკვლევი პერიოდი: საველე კვლევა (დამსაქმებელების გამო

კითხვა)ჩატარდა2016წლისსექტემბეროქტომბერისთვეებში.

კვლევისთვისგამოყენებულიარაოდენობრივიდათვისებრივიკონ

ტენტანალიზი. კვლევის ინსტუმენტად გამოყენებულია კითხვარი

(ღიადადახურულბოლოიანიკითხვებით),კითხვებსაქვსკომენტა

რისველი. კითხვებისრაოდენობაა20 (იხილეთდანართიN1). ან

კეტაკითხვარში მნიშვნელობის ანალიზისას მინიჭებული ქულების

რანჟირებას შემდეგნაირად განვსაზღვრავთ: 910 ქულა  ძალიან

მნიშვნელოვანია;68  მნიშვნელოვანია;5  საშუალო;34  უმნიშ

ვნელოა;12საერთოდარარისმნიშვნელოვანი.

შერჩევა:კითხვარიელექტრონულადგაეგზავნა36დამსაქმებელს

(2016 წლის სექტემბერში).დამსაქმებლები შერჩეული იყო ნაციონ

ალური ტელევიზიებიდან, გაზეთებიდან, ონლაინ გამოცემებიდან,

არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და მედიის კვლევითი ორგა

ნიზაციებიდან (როგორცთბილისის,ასევერეგიონებისმასშტაბით).

ადრესატადშეირჩაორგანიზაციისისწარმომადგენელი,რომელიც

უშუალოდ მონაწილეობს ანფლობს ინფორმაციას კადრების შერ

ჩევისადადასაქმებისშესახებ.კითხვარიელექტრონულადშეავსო

25მამედიაორგანიზაციისწარმომადგენელმა,კერძოდ,სამაუწყებ

ლოკომპანიებისსაინფორმაციოსამსახურისუფროსებმა,დამფუძ

ნებლებმა, პროდიუსერებმა, გაზეთების და ონლაინ გამოცემების

მთავარმა რედაქტორებმა, მედიის კვლევითი ორგანიზაციის ხელ

მძღვანელებმა,ამსფეროშიმოღვაწეარასამთავრობოორგანიზაცი

ისხელმძღვანელებმადასხვ.

ესორგანიზაციებია:

1.საზოგადოებრივიმაუწყებელიპირველიარხი;

2.სამაუწყებლოკომპანია„რუსთავი2“;
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3.ტელეკომპანია„მაესტრო“;

4.ტელეკომპანია„TVპირველი“;

5.საქართველოსრეგიონალურმაუწყებელთაასოციაცია;

6.ჟურნალი„ფორბსი“;

7.მედიაჰოლდინგი„ფორტუნა“;

8.ინტერნეტგამოცემა„on.ge”;

9.ჟურნალი„ლიბერალი“;

10.საინფორმაციოსააგენტო„ექსპრესსნიუსი“;

11.გაზეთი„ქრონიკა+“;

12გაზეთი„ფაქტმეტრი“;

13.არასამთავრობოორგანიზაციამედიისგანვითარებისფონ

დი(MDF);

14.კვლევითიორგანიზაცია„IPM”,მედიამონიტორინგისსამსა

ხური;

15.ტელეკომპანია„GDS”;

16.ინტერნეტპორტალიwww.new.vitube.ge;

17.ინტერნეტპორტალიwww.media.ge;

18.TV9(ფოთი);

19.ტელეკომპანია„LTV“(ლაგოდეხი);

20.გაზეთი„თრიალეთისექსპრესი“;

21.გაზეთი„P.S“(იმერეთი);

22.ტელეკომპანია„ბორჯომი“;

23.გაზეთი„კახეთისხმა“;

24.გაზეთი„ჩემიხარაგაული“;

25.რეგიონალურიტელეკომპანია„მეცხრეარხი“.

კვლევაში მონაწილედამსაქმებელთა (N=25)დემოგრაფიულიმო

ნაცემები:გამოკითხულდამსაქმებელთა64%(N=16)არისმდედრო

ბითი, ხოლო 36% (N=9) მამრობითი სქესის. გამოკითხულთა 64%

მა (N=16) არჩია ანონიმურობა. ანონიმ რესპონდენტებს მიენიჭათ
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შესაბამისი კოდები(რესპონდენტი 01დან რესპონდენტი 09მდე).

კითხვებსჰქონდათკომენტარისველი.

ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, გამოკითხულთა ყველაზე დიდი

პროცენტიარის36წლიდან55წლამდეასაკისრესპონდენტი(72%;

N=18),35წლამდეარისგამოკითხულთა20%(N=5)და56წელსზე

მოთ8%(N=2).

ყველა გამოკითხულ დამსაქმებელს აქვს უმაღლესი განათლება.

მათგან დომინირებს მაგისტრის ხარისხის მქონე დამსაქმებლები.

ესააგამოკითხულთა68%(N=17),ხოლოდანარჩენი32%(N=8)თა

ნაბრადნაწილდებაბაკალავრის (N=4)დადოქტორის (N=4)აკად

ემიურიხარისხისმქონედამსაქმებლებზე(იხილეთდიაგრამაN1).

დიაგრამაN1.
დამსაქმებელთაგანათლებააკადემიურიხარისხისმიხედვით

ბაკალავრის ხარისხი 16
მაგისტრის ხარისხი 68
დოქტორის ხარისხი 16

16% 

68% 

16% 

დამსაქმებლების განათლება: 
აკადემიური ხარისხი (N=25) 

ბაკალავრის ხარისხი 
მაგისტრის ხარისხი 
დოქტორის ხარისხი 
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ცხრილიN2.დასაქმებისადგილი

დასაქმებისადგილი
რაოდენობა

%ში N

ტელევიზია 44 11

ინტერნეტმედია 24 6

ბეჭდურიმედია 20 5

არასამთავრობოორგანიზაცია 4 1

მედიისკვლევითიორგანიზაცია 4 1

რადიო 4 1

სულ 100 25

დასაქმებისსფეროებისმიხედვით,პასუხებიშემდეგნაირადგადანა

წილდა: ყველაზე მეტი პროცენტული (44%,N=11) წილიმოდისტე

ლევიზიაზე,შემდეგინტერნეტმედიასა(24%,N=6)დაბეჭდურმედა

ზე(20%,N=5)(იხილეთცხრილიN2).

წინასწარიშეთანხმებით,დამსაქმებლიდანკითხვარიშეავსესმაღა

ლირანგის იმ მენეჯერებმა,რომლებიცგადაწყვეტილებას იღებენ

ახალიკადრებისდასაქმებაზედა/ანსტაჟირებაზე(იხილეთდამსაქ

მებლებისპოზიციებისამსახველიცხრილიN3).
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ცხრილიN3.დამსაქმებელთათანამდებობრივიპოზიცია

თანამდებობა
რაოდენობა

%ში N

გენერალურიდირექტორი 20 5

დირექტორისმოადგილე 4 1

აღმასრულებელიდირექტორი 4 1

არასამთავრობო ორგანიზაციის გამ

გეობისთავმჯდომარე
4 1

კვლევითიორგანიზაციისხელმძღა

ვანელი
4 1

მთავარირედაქტორი 20 5

რედაქტორი 24 6

პროდიუსერი 8 2

პროექტებისმენეჯერი 8 2

საინფორმაციოსამსახურისუფროსი 4 1
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სტაჟირება

გამოკითხულთაუმრავლესობა (80%,N=20), კითხვაზე – „გყავთთუ

არასტაჟიორები?“,დადებითადპასუხობს.კითხვაზე„გაქვთთუარა

ანაზღაურებადისტაჟირება?“უპასუხა22რესპონდენტმა,სამმა(1%)

კი უარი განაცხადა პასუხზე. მათგან, ვინც კითხვაზე პასუხი გასცა

(N=22), 40% (N=9) აღნიშნავს, რომ მის ორგანიზაციაში სტაჟირება

არისანაზღაურებადი,ხოლო60%(N=13)აღნიშნავს,რომსტაჟირე

ბაარაანაზღაურებადია.

ტელეკომპანია„ბორჯომის“დამფუძნებელიტრისტანცუცქირიძეაღ

ნიშნავს, რომ მთავარია მოტივაცია, შრომისმოყვარეობა, გუნდში

და სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი, ორიენტირება თვით

განვითარებაზე,პასუხისმგებლობისგრძნობადასამართლიანობა:

„სტაჟიორიჩვენიტელეკომპანიისთვისმნიშვნელოვანიადამიანური

რესურსია.ამავედროს,ესორმხრივადსასარგებლოა,რადგანსტა

ჟიორები,რომლებიც საქმეშიდებენთავიანთდროსდარესურსს,

პრაქტიკულადიძენენ იმ აუცილებელცოდნასდა გამოცდილებას,

რაცმათთვისსასარგებლოაშემდგომიკარიერისთვის.ისინიიყენ

ებენაპარატურას,სამონტაჟოს,ეთერს,აქვთშესაძლებლობამათი

იდეებისრეალიზებისთვის.მთავარია,მათუყვარდეთთავისისაქმე

დარასაცაკეთებენ,აკეთონსიყვარულით“–წერსიგიდაკომენტარ

შიაკონკრეტებს,რომტელეკომპანია„ბორჯომში“ხდებასტაჟიორ

ებისმუდმივიმონაცვლეობა:„გვაქვს48კვირიანი,ზოგჯერერთსე

ძირითადიმიგნებები
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მესტრიანისტაჟირება.ამეტაპზეგამოცხადებულიგვაქვსპროგრა

მისტის,ტრაფიკისდაგაყიდვებისაგენტისთვისსტაჟიორისვაკანსია.

სიამოვნებით მივიღებდით სტაჟიორ ოპერატორებსაც. ჟურნალის

ტებისსტაჟირებაარარისანაზღაურებადი,“აღნიშნავსიგი.

რეგიონულიგაზეთის „P.S”ისმთავარირედაქტორიდადამფუძნე

ბელინატოგუბელაძე აღნიშნავს,რომ „სტაჟირებაში, წესით, აქეთ

უნდაიხდიდესანსტუდენტიანმისისასწავლებელი.„ყველაზეცუდი

ისაა,რომვეხვეწებითსტუდენტებს,მაგალითად,ქუთაისისუნივერ

სიტეტში  მოდით, გაიარეთ სტაჟირება, ისწავლეთ ჟურნალისტიკა

პრაქტიკულადთქო, მაგრამ, სამწუხაროდ, თითზე ჩამოსათვლე

ლიაისეთისტუდენტი,ვისაცგაზეთშიანონლაინმედიაშისტაჟირება

უნდა“.რეგიონულიმედიისმაუწყებელთაასოციაციისაღმასრულე

ბელიდირექტორი ნათია კუპრაშვილი პირიქით, „ეწინააღმდეგება

ანაზღაურებადსტაჟირებებს“.

როგორც გამოკითხვიდან გაირკვა, სტაჟიორების უმეტესობა (60%,

N=9)პოტენციურდამსაქმებელთანყოველდღიურად,ანკვირაშიერ

თხელმაინც (33%,N=5)მუშაობს,ხოლო7%(N=1)უფროიშვიათად

მუშაობს.ამშეკითხვაზე15მადამსაქმებელმაგასცაპასუხი.ყველა

დამსაქმებელმა,რომელმაცდამატებითკომენტარის ველიშეავსო

(N=7)აღნიშნა,რომსტაჟიორისმუშაობასმისივესწავლისგრაფიკს

არგებს.„სტაჟიორადძირითადადვამუშავებთსტუდენტებსდამაქსი

მალურადვცდილობთ,სამუშაორეჟიმიმორგებულიიყოსმათსწავ

ლას.გრაფიკიმკაცრადგანსაზღვრულიარარისდაისგარემოებებ

ისშესაბამისადიცვლება“,აღნიშნავსრესპონდენტი(01).

კითხვაზე: აქვს თუ არა მნიშვნელობა პროფესიულ და/ან ახლობ

ლისრეკომენდაციასსტაჟიორისაყვანისას?უპასუხა18მარესპონ

დენტმა და მათგან უმრავლესობისთვის (89%, N=16) ეს ფაქტორი
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მნიშვნელოვანია. მხოლოდორმა რესპონდენტმა უპასუხა უარყო

ფითად. კომენტარებში რამდენიმე მათგანმა დააკონკრეტა, რომ

მნიშვნელოვანიამხოლოდპროფესიულირეკომენდაცია.

დამსაქმებელი (01) აღნიშნავს: „ძირითადად,რეკომენდაცია მნიშ

ვნელოვანია,თუმცა,არა–წერილობითი.წერილობითრეკომენდა

ციასპირადადჩემთვისარანაირიღირებულებაარგააჩნია,რადგან

სტუდენტებსდასამსახურისდაწყებისმსურველებს,მისიმოპოვება

მარტივადშეუძლიათდახშირად,მსგავსირეკომენდაციაარასახ

ავს რეალობას. ძირითადად ვენდობი იმ ადამიანის რეკომენდა

ციებს,ვისაც,ასეთუისე,ვიცნობდავიცი,რომპოტენციურითანამ

შრომლისშესაძლებლობებსარგააზვიადებს“.

დამსაქმებელი (04) ამბობს: „გააჩნია რეკომენდატორს და სტაჟი

ორს".დამსაქმებელი(02)ამბობს:„ვაქცევთყურადღებას,თუმცაგა

დაწყვეტილების მიღებისას, მხოლოდ ამით, და არც უმთავრესად

ამით,არვსარგებლობთ.

„გააჩნიაშემთხვევას.გვყოლიაწარმატებულისტაჟიორებიყოველ

გვარირეკომენდაციის გარეშედა პირიქით. ცხადია, ჩვენ სიამოვ

ნებითმივიღებთდაგავითვალისწინებთრეკომენდაციებს,მაგრამ

გადაწყვეტილებისმიღებამეტწილადსწორედაპლიკანტზეადამო

კიდებული,“  აღნიშნავს ტელეკომპანია „ბორჯომის“ დირექტორი

ტრისტანცუცქირიძე.

საქართველოს შრომის კოდექსით დარეგულირებულია მხოლოდ

გამოსაცდელვადაშინაკისრივალდებულებები(მუხლი9).კანონის

მიხედვით,გამოსაცდელივადითმუშაობაანაზღაურებადიადადამ

საქმებელთანშესაძლებელიადაიდოსმხოლოდერთხელ,არაუმეტ

ეს6თვისა,მხოლოდწერილობითიფორმით.დამსაქმებელსუფლე
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ბააქვს,გამოსაცდელივადისგანმავლობაშინებისმიერდროსდა

დოსდასაქმებულთანშრომითიხელშეკრულებაანშეწყვიტოსმას

თანგამოსაცდელივადითდადებულიშრომითიხელშეკრულება23.

მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლები ერთმანეთისგან განასხვა

ვებენ სტაჟირების პერიოდს და გამოსაცდელ პერიოდს. დამსაქ

მებელთაგანმხოლოდსამისაზრით,სტაჟირებააუცილებელიაიმ

ისთვის,რომჟურნალისტიდაასაქმონ.კითხვაზე,„რაეტაპებიუნდა

გაიაროს ახალგაზრდა/დამწყებმა ჟურნალისტმა რომ შტატში აიყ

ვანოთ?“,24მარესპონდენტმაუპასუხადაამათგან87%(N=21)მიიჩ

ნევს,რომახალგაზრდამ „წარმატებითუნდაგაიაროსგამოსაცდე

ლიპერიოდი“.„წარმატებულიერთთვიანისტაჟირებისშემთხვევაში,

ვახანგრძლივებთსტაჟირებისვადასდაინდივიდუალურადვიღებთ

ანაზღაურებისდანიშვნისგადაწყვეტილებას,“ აღნიშნავსრესპონ

დენტი(02).

დასაქმებადაკომპეტენციები

სტაჟირებასთანდაკავშირებულიპასუხებისშემდეგ,დამსაქმებლებ

მაუპასუხესკითხვასჟურნალისტისდასაქმებასთანდაკავშირებით.

კითხვაზე: „აქვსთუ არა მნიშვნელობა პროფესიულდა/ან ახლობ

ლის რეკომენდაციას ჟურნალისტის დასაქმებისას"? უპასუხა 24მა

რესპონდენტმა.საგულისხმოა,რომამშემთხვევაში,დამსაქმებლე

ბი უფრო ფრთხილობენ. თუ სტაჟიორის აყვანისას, პროფესიული

და/ანახლობლისრეკომენდაცია89%ისთვისიყომნიშვნელოვანი,

დასაქმებისასმხოლოდ59%მიიჩნევსამფაქტორსსაყურადღებოდ.

საინტერესოა,რომსტაჟირებასთანდაკავშირებულკითხვაზეპასუხი

23საქართველოსშრომისკოდექსი,https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567,
ბოლონახვა2მარტი,2017
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დამსაქმებლებიერთმანეთისგანმიჯნავენპროფესიულდაახლობ

ლისრეკომენდაციას.

ზურავარდიაშვილი(ჟურნალ„ლიბერალის“რედაქტორი)დადავით

მჭედლიძე,(media.geსრედაქტორი)პასუხობენ,რომდასაქმებისას

„პროფესიულ რეკომენდაციას აქვს მნიშვნელობა, ახლობლისას 

არა“;იგივეაზრსიზიარებსრამდენიმესხვადამსაქმებელიც.

ნატოგუბელაძე(„P.S”ისმთავარირედაქტორიდადამფუძნებელი)

კომენტარებისველშიწერს:„ვისირეკომენდაციაცარუნდაჰქონ

დეს, თუ ჩვენს სარედაქციო მოთხოვნებს ვერდააკმაყოფილებს,

ანაზღაურებას ვერ მიიღებს, თუმცა პრაქტიკის საშუალებას ვაძ

ლევთ,სანამთვითონარმიხვდება,რომმისიადგილიამსფეროში

არაა“...

ცხრილიN4.აქვსთუარამნიშვნელობაპროფესიულდა/ანახლობლის
რეკომენდაციასჟურნალისტისდასაქმებისას?

დასაქმება(N=24) სტაჟირება(N=18)

დიახ 59%(14) 89%(16)

არა 33%(8) 11%(2)

არვიცი 4%(1) 0

უ.ვ.პ. 4%(1) 0

მხოლოდ18მარესპონდენტმაგასცა,მაშინ,როცა22აქვსსტაჟირე

ბა(იხილეთშედარებითიცხრილიN4).
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რესპონდენტი(01)აღნიშნავს:„განსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვს
ყოფილიდამსაქმებლისრეკომენდაციას,ნაკლებად–სხვაადამი

ანის.თუმცა,ამჟამინდელსამსახურშირამდენიმეჟურნალისტიავიყ

ვანეთრეკომენდაციისგარეშეც,რომლებმაცწარმატებითგაიარეს

გამოსაცდელიპერიოდი“.

ლაურა გოგოლაძე, გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ დამფუძნებელი და

რედაქტორი იხსენებს იმ უარყოფით გამოცდილებას, რომელიც

რეკომენდაციით აყვანას მოჰყვა: „2009 წელს ჟურნალისტი რეკო

მენდაციით ავიყვანეთ ექვსთვიანი ხელშეკრულებით. ეს გადაწყვე

ტილება არასწორი აღმოჩნდა და ჟურნალისტი ხელშეკრულების

დასრულებისანავედავითხოვეთ.პირადადმეკარგიგამოცდილება

მივიღე,რომახალითანამშრომლისაყვანისასრეკომენდაციასარ

უნდადავეყრდნო“.

დამსაქმებლებმაუპასუხესკითხვას:„რაუნარებსდაცოდნასაქცევთ

ყურადღებას, როცა ახალგაზრდებს ასაქმებთ?“ ყველა პასუხს შო

რისდომინირებს„წერისუნარი“,მას25ვედამსაქმებელმაუპასუხა.

იმ დამსაქმებლებიდან, რომლებმაც პასუხი გასცეს კითხვაზე: „რა

უნარებს და ცოდნას აქცევთ ყურადღებას, როცა ახალგაზრდას

ასაქმებთ?“88%მიიჩნევს,რომესუნარიმნიშვნელოვანიანძალი

ანმნიშვნელოვანია (610ქულით).76% (610ქულა)მიიჩნევს,რომ

ასევე მნიშვნელოვანია დედლაინზე მუშაობის უნარი. იგივე პრო

ცენტულირაოდენობა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ახალტექნოლო

გიებზემუშაობისუნარს,80%მიიჩნევს,რომახალიამბების/თემების

მოძიებისდადამუშავებისუნარიარისმნიშვნელოვანი(ერთმაუარი

თქვა პასუხზე).დამსაქმებელთა52%ისთვის (N=25), მნიშვნელოვა

ნიაკონკრეტულისფეროსსიღრმისეულიცოდნა.ამკითხვაზე4მა

უარითქვაპასუხზე(იხილეთცხრილიN5).
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ცხრილიN5.„რაუნარებსდაცოდნასაქცევთყურადღებას,როცაახალგაზრდებს
ასაქმებთ?“

„რაუნარებსდაცოდნასაქცევთყუ

რადღებას,როცაახალგაზრდებს

ასაქმებთ?“

ქულები1დან10მდე

(1არისყველაზეუმნიშვნელოა,

10ყველაზემთავარი)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 უ.ვ.პ.

მონტაჟისცოდნა 1 3 0 4 5 3 1 5 0 1 2

გადაღებისცოდნა

(კამერითდაფოტოაპარატით)
1 2 1 2 5 0 3 3 2 3 3

სტრესულსიტუაციაშიმუშაობისუნარი 3 0 2 0 1 1 1 3 5 6 3

ახალტექნოლოგიებთანმუშაობის

უნარი
1 1 0 1 0 2 4 4 4 5 3

ახალიამბების/თემებისმოძიებისდა

დამუშავებისუნარი
1 3 0 0 0 0 2 4 3 11 1

რესპონდენტებთანდაკოლეგებთან

კომუნიკაციისუნარი
2 1 0 1 0 0 2 1 4 11 3

წერისუნარი 3 0 0 0 0 1 2 2 3 14 0

მეტყველებისუნარი 3 0 0 0 2 0 4 3 3 7 3

მოსმენისუნარი 2 0 1 0 1 0 1 1 2 12 5

დედლაინზემუშაობისუნარი 2 0 0 0 0 1 5 2 2 9 4

კონკრეტულისფეროს

სიღრმისეულიცოდნა
2 1 1 0 4 0 4 6 1 2 4
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ცხრილიN6

შეფასება1დან10ქულამდე(1არისყველაზეუმნიშვნელო,10ყველაზემთავარი)

წერის უნარი ახალ ტ   ახალი ამბების/თემების    დედლაინზე მუშაობის უნარი
3 1 1 2
0 1 3 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
1 2 0 1
2 4 2 5
2 4 4 2
3 4 3 2
11 5 9 5
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Q: რა უნარებს და ცოდნას აქცევთ ყურადღებას, როცა 
ახალგაზრდა ჟურნალისტს ასაქმებთ? 

წერის უნარი 

ახალ ტექნოლოგიებთან 
მუშაობის უნარი 

ახალი ამბების/თემების 
მოძიების და დამუშავების 
უნარი 
დედლაინზე მუშაობის უნარი 

ცხრილიN7

შეფასება1დან10ქულამდე(1არისყველაზეუმნიშვნელო,10ყველაზემთავარი)

სტრესულ   დედლაინზე მუშაობის უნარი

3 2

0 0

2 0

0 0

1 0
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Q: რა უნარებს და ცოდნას აქცევთ ყურადღებას, როცა 
ახალგაზრდა ჟურნალისტს ასაქმებთ? 

სტრესულ სიტუაციებში 
მუშაობის უნარი 

დედლაინზე მუშაობის უნარი 
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N6ცხრილშიწარმოდგენილიაისოთხიუნარი,რომელიცმნიშვნე

ლოვანია (შეფასებით 6დან 10 ქულამდე) დამსაქმებლებისთვის.

დედლაინზემუშაობაუკავშირდებასტრესულსიტუაციებშიმუშაობის

უნარს,თუმცაამორიცვლადისშედარებისასჩანს,რომდამსაქმებ

ლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია დასაქმებულის პროფესიული

უნარი  იმუშაოსდედლაინებისდაცვით.შეგვიძლიავივარაუდოთ,

რომ დამსაქმებლები დედლაინზე მუშაობას ნაკლებად აღიქვამენ

სტრესულ სიტუაციად (იხილეთ ცხრილიN7), მაშინ,როცა უცხოურ

კვლევებში ეს ორი ცვლადი ერთად არის მოხსენიებული (Venger,

Owens,2013,p.27).აქსაინტერესოა,რამდენადუმუშავდებათესუნ

არი სტუდენტებს ჟურნალისტიკის სწავლებისას, სადაც სასწავლო

პროცესშიჟურნალისტიკისრეალურირიტმისმხოლოდსიმულაცია

ხდება,რამნიშვნელობაექცევაამოთხიუნარისგამომუშავებასდა

რეალურადროგორხდებაპრაქტიკულისწავლება.

მიუხედავადიმისა,რომდამსაქმებლებიმნიშვნელოვნადმიიჩნევენ

დარგობრივ კომპეტენციებს, კონკრეტული სფეროს სიღრმისეული

ცოდნა მათი უმრავლესობისთვის პრიორიტეტული მაინც არ არის

დაამასკომენტარებშიგანმარტავენ(იხილეთცხრილიN8).

ცხრილიN8

შეფასება1დან10ქულამდე(1არისყველაზეუმნიშვნელო,10ყველაზემთავარი)

კონკრეტუ    ახალი ამბების/თემების მოძიების და დამუშავების უნარი

2 1

1 3

1 0
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Q: რა უნარებს და ცოდნას აქცევთ ყურადღებას, როცა 
ახალგაზრდა ჟურნალისტს ასაქმებთ? 

კონკრეტული სფეროს 
სიღრმისეული ცოდნა 

ახალი ამბების/თემების 
მოძიების და 
დამუშავების უნარი 
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გამოკითხვიდანჩანს,რომდამსაქმებლებისუმეტესობაწერისუნარ

ებთანშედარებით,ტექნიკურუნარებსორჯერნაკლებმნიშვნელო

ბასანიჭებს(იხილეთცხრილიN9).

ცხრილიN9

შეფასება1დან10ქულამდე(1არისყველაზეუმნიშვნელო,10ყველაზემთავარი)

მონტაჟის ცოდნა გადაღე     ახალ ტექნოლოგიებთან  წერის უნარი
0 1 1 3
3 2 1 0
0 1 0 0
4 2 1 0
5 5 0 0
3 0 2 1
1 3 4 2
5 3 4 2
0 2 4 3
1 1 5 14

სტრესულ სიტუაციებ   მონტაჟ  გადაღების ცოდნა კამერ   დედლაინზე მუშაობის უნარი
3 2
0 0
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Q: რა უნარებს და ცოდნას აქცევთ ყურადღებას, როცა 
ახალგაზრდა ჟურნალისტს ასაქმებთ? 

მონტაჟის ცოდნა 

გადაღების ცოდნა კამერით 
და ფოტოაპარატით 

ახალ ტექნოლოგიებთან 
მუშაობის უნარი 

წერის უნარი 

მნიშვნელობის ანალიზით (ქულების დაჯგუფებით 6დან 10ის ჩათ

ვლით), დამსაქმებლების ყველაზე მეტი პროცენტი 88% (22) წერის

პრიორიტეტულად მიიჩნევს უნარს. ტექნიკურ უნარებს (როგორიცაა

მონტაჟისცოდნა)მნიშვნელოვნადმიიჩნევს40%,ხოლოკამერითდა

ფოტოაპარატითგადაღებისცოდნას44%;ახალტექნოლოგიებთან

მუშაობისუნარიმნიშვნელოვანია76%ისთვის;მოსმენისუნარიმნიშ

ვნელოვანია 64%ისთვის, კარგი მეტყველების უნარი  68%ისთვის;

რესპონდენტებთან და კოლეგებთან კომუნიკაციის უნარი მნიშვნე

ლოვანია  82%ისთვის, დედლაინზე მუშაობის უნარი  76%სთვის.

სტრესულსიტუაციაში მუშაობის უნარი აუცილებელია  68%ისთვის,

ახალი ამბების/თემების მოძიების და დამუშავების უნარი  80%ის

თვის,კონკრეტულისფეროსსიღრმისეულიცოდნა52%ისთვის.
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

დამსაქმებლები სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ დამატე
ბითი კომენტარების ველში. კერძოდ,თამარჩიგოგიძე (ჰოლდინგ
„ფორტუნას“დირექტორი)ამბობს:„არსებობსგარკვეულიუნარები,
რომლებიცთავადკომპანიაშიშეიძლებააითვისოს“;

დამსაქმებელი (05) აღნიშნავს, რომ: „გამომდინარე იქიდან, რომ
გვაქვსსაინფორმაციოსააგენტო,სადაცძირითადადბეჭდურიმასა
ლაარისგანთავსებული,ყველაზედიდიმნიშვნელობაკანდიდატის
გამართულადწერისუნარსენიჭება.ამასთან,აუცილებელია,დასაქ
მებისმსურველმაერთიუცხოენაიცოდეს(ინგლისურიანრუსული),
რომუცხოენოვანიმასალებისგადმოთარგმნაშეძლოს“.

რესპონდენტი(01),რომელიც10ქულითაფასებსწერისუნარს,აღ
ნიშნავს,რომტექნიკურუნარებს(მონტაჟიდაგადაღება)ჟურნალის
ტიგამოცდილებისმიღებისშემდეგაცდაეუფლება,მაგრამ„თუგა
მართულადვერწერს,არაქვსდედლაინისდაცვისპასუხისმგებლო
ბადავერიტანსსტრესულსამუშაოს,სხვავერცერთუნარსვერგა
ნივითარებს. განსაკუთრებითმტკივნეულისაკითხია გამართულად
წერა, რადგან, ამ მხრივ, კატასტროფული სიტუაციაა. ჟურნალის
ტები, რომლებიც ამთავრებენ უნივერსიტეტს და ზოგს მაგისტრის
დიპლომიცკიაქვს,ვერახერხებენწერონგამართულად,ენობრივი
სტანდარტების დაცვით, სწორად გამოიყენონ სასვენი ნიშნები და
ა.შ. სამწუხაროდ, ძალიან მცირე გამონაკლისი წერს შეცდომების
გარეშედაესართულებსმათგანვითარებას“.

დამსაქმებლებისთვის მნიშვნელოვანია ის პიროვნულითვისებები,
რომლებიცდამწყებჟურნალისტებსაქვთ.შემდეგიკითხვაცსწორედ
ამსაკითხსეხება.პასუხებიდანჩანს,რომდამსაქმებლებისთვისძა
ლიანმნიშვნელოვანიაპუნქტუალობა,კოლეგიალობა,მაღალიპა
სუხისმგებლობის გრძნობა, კომუნიკაბელურობა, ცნობისმოყვარე

ობა,ტოლერანტობა,ემოციისმართვისუნარი(იხ.ცხრილიN10).
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დამსაქმებელთაუმრავლესობა(56%,N=14)მიიჩნევს,რომდასაქმე

ბისთვისარარისაუცილებელი,გქონდესჟურნალისტადმუშაობის

გამოცდილება.კითხვაზე„აუცილებელიარისთუარაჟურნალისტად

მუშაობისგამოცდილება“?,დამსაქმებელთამხოლოდ40%მა(N=10)

უპასუხადადებითად,4%მაუარიგანაცხადაპასუხზე.კომენტარებში

ცხრილიN10კითხვა:„რომელპიროვნულთვისებებსაქცევთყურადღებას
ახალგაზრდაჟურნალისტისდასასაქმებლად?“(N=25)

„რომელპიროვნულთვისებებსაქცევთ

ყურადღებას,როცაახალგაზრდებს

ასაქმებთ?“

ქულები1დან10მდე

(1არისყველაზეუმნიშვნელოა,

10ყველაზემთავარი)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 უ.ვ.პ.

პუნქტუალობა 2 1 0 0 1 0 3 0 1 15 2

კოლეგიალობა 2 2 0 0 1 1 2 5 1 9 2

მაღალიპასუხისმგებლობისგრძნობა 4 0 0 0 0 0 1 0 1 18 1

ენერგიულობა 2 0 0 0 1 1 5 2 1 7 6

იუმორისგრძნობა 1 2 1 1 4 1 3 4 2 0 6

გარეგნობა 7 5 1 0 4 0 2 1 0 1 4

ემოციურობა 3 2 2 1 4 2 0 0 0 2 9

კომუნიკაბელურობა 2 0 0 1 3 1 0 4 3 7 4

ემპათიურობა 2 2 0 0 2 2 2 3 1 3 8

ცნობისმოყვარეობა 2 1 0 0 1 2 2 4 3 7 3

ემოციებისმართვისუნარი 2 0 0 2 1 2 0 4 3 8 3

ტოლერანტობა 2 1 2 0 1 0 1 2 4 11 1
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

დამსაქმებელინ.გუბელაძეამბობს:„გააჩნიაგამოცდილებას,ზოგ

ჯერდამწყებიუკეთესადმუშაობს“,ლ.გოგოლაძეკიმიიჩნევს,რომ

„სასურველია, ჰქონდეს ჟურნალისტად მუშაობის გამოცდილება,

თუმცაასეთიგამოცდილება,ბუნებრივია,ვერექნებაუნივერსიტეტის

ახლადკურსდამთავრებულს“(იხილეთცხრილიN11).

ცხრილიN11:კითხვა„აუცილებელიარისთუარაჟურნალისტადმუშაობის
გამოცდილება“?(N=25)

რაოდენობა

%ში N

დიახ 40 10

არა 56 14

უ.ვ.პ. 4 1

დამსაქმებლებელთა 72%ისთვის (N=18) მნიშვნელოვანიათურო

მელ მედიასაშუალებაში მუშაობდა მანამდე ჟურნალისტი. გამო

კითხული25დამსაქმებლიდანმხოლოდექვსმა(24%)უპასუხა,რომ

ესარარისმნიშვნელოვანი,ერთმაკიუარიგანაცხადაპასუხზე(იხ

ილეთცხრილიN12).
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ცხრილიN12:მნიშვნელოვანიათურომელმედიასაშუალებაშიმუშაობდა
მანამდეჟურნალისტი?

რაოდენობა

%ში N

დიახ 72 18

არა 24 6

უ.ვ.პ. 4 1

ზოგიერთიდამსაქმებელიუარყოფითადაფასებსწინაგამოცდილე

ბას,რომელიცუკავშირდებასახელისუფლებომედიაშიანყვითელ

მედიაშიდასაქმებას.მაგალითად,ლაურაგოგოლაძე(გაზეთ„ჩემი

ხარაგაულის“დამფუძნებელიდარედაქტორი)კომენტარებისველ

შიწერს:„ვერმივიღებჟურნალისტსსახელისუფლო(გამგეობის)გა

ზეთშიმუშაობისგამოცდილებით. „ჩემიხარაგაულის“ჟურნალისტს

უნდა ეამაყებოდესთავისი მედიისდამოუკიდებლობა, უნდა ესმო

დეს მედიისდამოუკიდებლობისფასიდა მნიშვნელობა“;რესპონ

დენტი(05)აღნიშნავს,რომ„თუდასაქმებისმსურველსე.წ.ყვითელ

თემებზემუშაობისგამოცდილებააქვსდაამმიმართულებისმედი

ასაშუალებაშიიყოდასაქმებული,მისიკანდიდატურაარგანიხილე

ბა პოლიტიკურითუ ეკონომიკური მიმართულების საინფორმაციო

სააგენტოსთვის“. რესპონდენტი (08)ის აზრით, დასაქმების დროს

გასათვალისწინებელია,სადმუშაობდააპლიკანტიდაარმიიღებს,

მას„თუჟურნალისტისსაქმიანობადაკავშირებულიიყოისეთმედი

ასაშუალებასთან, რომლის მუშაობის სტანდარტი, ან სარედაქციო

პოლიტიკარადიკალურადგანსხვავდებაიმმედიასაშუალებისპო

ლიტიკისგან,სადაცაპირებსმუშაობას“.
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დასაქმებადამედიაგანათლება

დამსაქმებლებმა უპასუხეს შემდეგ შეკითხვას: „ჟურნალისტად და

საქმებისას,ანიჭებთთუარაუპირატესობასსხვასფეროშიმიღებულ

დარგობრივკომპეტენციებს?“კითხვასუპასუხა25მარესპონდენტმა

(იხილეთდიაგრამაN13). ამათგან,დადებითადუპასუხა21მა,ხო

ლოუარყოფითად–მხოლოდოთხმა.

დიაგრამაN13

დიახ 84
არა 16

84% 

16% 

Q: ჟურნალისტად დასაქმებისას, 
ანიჭებთ თუ არა უპირატესობას 

სხვა სფეროში მიღებულ 
დარგობრივ კომპეტენციებს? 

დიახ არა 

კომენტარების ველში დამსაქმებლები ყურადღებას ამახვილებენ

დარგობრივ ჟურნალისტიკაზე და მის გამოწვევებზე. მაგალითად,

გაზეთ„P.S.”ისდამფუძნებელიდამთავარირედაქტორინატოგუ

ბელაძე, წერს: „სამწუხაროდ, ჩვენ იმისფუფუნება არ გვაქვს,რომ
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ჟურნალისტებიცალკეულიდარგისმიხედვითშევარჩიოთ,ამიტომ

მას ყველა სფეროში წერა უნდა შეეძლოს. თუმცა, თუ რომელიმე

კონკრეტულსფეროშიაქვსგანათლება,ესუარყოფითიარარის“.

რესპონდენტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ დარგობრივი ცოდნა

კონკრეტულ თემებზე მუშაობისთვის აუცილებელია. მაგალითად,

დამსაქმებელი (08) აღნიშნავს: „გააჩნია პოზიციას.თუ ჟურნალიტის

ძირითადისამუშაომიმართულებაიქნება ადამიანის უფლებები, სა

სურველიაამსფეროშიგარკვეულიკომპეტენცია“.ამავესაკითხზეტე

ლეკომპანია „ბორჯომის“დამფუძნებელიტრისტანცუცქირიძეწერს:

„გააჩნიასფეროსდამიზანს.თუჟურნალისტსუნდამიჰყავდესრუბრი

კაანგადაცემა „ბიზნესიდაეკონომიკა“,სასურველია,ჰქონდესან

ალოგიურიგანათლება,თუმცა,არვთვლი,რომჟურნალისტიუნდა

იყოსექსპერტი,მასშეუძლიაგადაცემაშიექსპერტიმოიწვიოს.ამავე

დროს,ჩემიაზრით,არარისაუცილებელიფეხბურთისკომენტატო

რიაუცილებლადფეხბურთელიიყოს.თუმცა,სასურველია,ესმოდეს

თემა“.

კითხვაზე:„რასითვალისწინებთ,როცათქვენსორგანიზაციაშიჟურ

ნალისტსასაქმებთ?“დამსაქმებლებსშეეძლოთორიპასუხისშემო

ხაზვა. გამოკითხულიდამსაქმებლების 28%პასუხობს,რომ ჟურნა

ლისტურ განათლებას (იგულისხმება დიპლომი) არ აქვს მნიშვნე

ლობა.ზუსტადიგივერაოდენობამიიჩნევს,რომსასურველიაჰქონ

დესჟურნალისტურიგანათლება. 1616%მიიჩნევს,რომდიპლომი

აუცილებელია და, ჟურნალისტურ განათლებასთან ერთად, უნდა

ფლობდეს სხვა სპეციალობასაც (მაგ.: პოლიტოლოგიას, ეკონომ

იკას,ხელოვნებათმცოდნეობასდასხვ.).24%მიიჩნევს,რომითვა

ლისწინებს ჟურნალისტად მუშაობის გამოცდილებას (იხ. ცხრილი

N14).
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ამ კითხვაზე მნიშვნელოვანი იყო დამსაქმებლების კომენტარები.

კერძოდ,დამსაქმებელი (N06), პროფესიულთვისებებთან ერთად,

მნიშვნელობას ანიჭებს პიროვნულთვისებებს, ისეთს,როგორიცაა

პასუხისმგებლობისგრძნობადა კომუნიკაციის უნარი: „უნდა ჰქონ

დესპასუხისმგებლობისგრძნობადაკომუნიკაციისუნარი,სასურვე

ლიასამუშაოგამოცდილებაც“–ამბობსიგი.

ცხრილიN14:კითხვა:რასითვალისწინებთ,როცათქვენსორგანიზაციაში
ჟურნალისტსასაქმებთ?

რაოდენობა

%ში N

აუცილებლადუნდაჰქონდესჟურნალისტურიგანათლება

(იგულისხმებადიპლომი)
16 4

სასურველიაჰქონდესჟურნალისტურიგანათლება

(იგულისხმებადიპლომი)
28 7

ჟურნალისტურიგანათლება(დიპლომი)საერთოდ

არარისსაჭირო
8 2

ჟურნალისტურგანათლებას(დიპლომს)არაქვსმნიშვნელობა 28 7

ჟურნალისტურგანათლებასთანერთადუნდაფლობდესსხვა

სპეციალობასაც(მაგ.:პოლიტოლოგიას,ეკონომიკას,

ხელოვნებათმცოდნეობასან.სხვ.)

16 4

უნდაჰქონდესმუშაობისგამოცდილება 28 7

უნდაჰქონდესჟურნალისტადმუშაობისგამოცდილება 24 6
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ანონიმურირესპონდენტი(04)აღნიშნავს,რომჟურნალისტს„უნდაგა
აჩნდეს პასუხისმგებლობის გრძნობა, უნდა იყოს მოტივირებული და
შრომისმოყვარე, ობიექტური“. ლალი ხუბულავა (ტელეკომპანია „L
TV”,ლაგოდეხი)აღნიშნავს,რომკურსდამთავრებულს„უნდაშეეძლოს
ამბისმოსმენა,ფაქტებისზუსტიგადმოცემა,ჰქონდესწერისკულტურა".

პიროვნულირესურსებისქონაზეამახვილებსყურადღებასჟურნალ
„ლიბერალის“ მთავარი რედაქტორი, ზურა ვარდიაშვილი: „უნდა
ჰქონდეს პერსპექტივა, რომ პრაქტიკა აქცევს მას პროფესიონალ
ჟურნალისტად“.

რესპონდენტმა (01) აღნიშნა,რომ „მთავარია ჰქონდეს ანალიტიკ
ური აზროვნება, გამართულადწერის უნარი, ერკვეოდეს მიმდინა
რე საზოგადოებრივპოლიტიკურამბებში,ფლობდეს მინიმუმ ერთ
უცხოენასდაჰქონდესჟურნალისტურიუნარჩვევები(დიპლომიარ
არისაუცილებელიდამნიშვნელოვანი)“.

რესპონდენტმა (05) აღნიშნა,რომ „გარდა იმისა,რომ პოტენციურ
დასაქმებულსუნდაჰქონდესჟურნალისტადმუშაობისგამოცდილე
ბა,ასევესასურველია,ფლობდესსხვასპეციალობას.მაგალითად,
ეკონომისტის,რათაამმიმართულებითიმუშაოსჟურნალისტიკაში“.

დამსაქმებელთა72%(N=18)ყურადღებასაქცევს,თურომელიუმაღ
ლესისაგანმანათლებლოდაწესებულებისკურსდამთავრებულიან
სტუდენტიააპლიკანტი,თუმცა,როგორცკომენტარებშიაზუსტებენ,
ესინფორმაციამათაინტერესებთ„მხოლოდზოგადიინფორმაციის
მისაღებად“(რესპონდენტი08).„ამასარაქვსარანაირიგადამწყვე
ტი მნიშვნელობა, რადგან პრაქტიკაში მქონია შემთხვევები, როცა
ე.წ.არაპრესტიჟულისასწავლებლისკურსდამთავრებულიგაცილე
ბითწარმატებულიჟურნალისტიგამომდგარა, ვიდრეუფროპრეს

ტიჟულისასწავლებლის“,–წერსრესპონდენტი(01).
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საინტერესოა, გამოარჩევენთუ არადამსაქმებლები ე.წ. ელიტარ

ულჟურნალისტიკისსკოლებს.ესკითხვაპირდაპირარდაგვისვამს

და ზოგადად დავინტერესდით, აქცევენ თუ არა ყურადღებას, თუ

რომელიუნივერსიტეტისკურსდამთავრებულიააპლიკანტი(იხილ

ეთდიაგრამაN15).

დიახ 72
არა 28

72% 

28% 

Q: აქცევთ თუ არა ყურადღებას 
თუ რომელი უნივერსიტეტის 

მედიასკოლის კურსდამთავრებული ან 
სტუდენტია აპლიკანტი 

დიახ არა 

დიაგრამაN15
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ცხრილიN16:თქვენიდაკვირვებითრაცოდნადაუნარებიარისმნიშვნელოვანი
ჟურნალისტიკისმიმართულებითკურსდამთავრებულისადა/ანსტუდენტისთვის?

რაცოდნადა

უნარებია

მნიშვნელოვანი?

ქულები1დან10მდე

(1არისყველაზეუმნიშვნელოა,10ყველაზემთავარი)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 უ.ვ.პ.

თეორიული 1 0 1 0 5 1 2 3 3 6 3

პრაქტიკული 0 0 0 0 0 0 0 3 2 20 0

კონკრეტული

სფეროს

(დარგობრივი)

0 0 0 2 4 0 4 5 2 5 3

კითხვაზე:„თქვენიდაკვირვებით,რაცოდნადაუნარებიარისმნიშვნე

ლოვანიჟურნალისტიკისმიმართულებითკურსდამთავრებულისადა/

ანსტუდენტისთვის?“–წარმოდგენილიიყოსამიპასუხი:თეორიული,

პრაქტიკული,კონკრეტულისფეროს(დარგობრივი).გამოკითხულთა

აბსოლუტურიუმრავლესობაიხრებაიმაზრისკენ,რომძალიანმნიშ

ვნელოვანიაპრაქტიკულიცოდნადაუნარები(იხილეთცხრილიN16).

დამსაქმებლების აზრით, კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტებში

ყველაზემეტადიღებენთეორიულცოდნასდაყველაზენაკლებად

დარგობრივკომპეტენციებს(იხილეთცხრილიN17).



44

ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

ცხრილიN17.კითხვა:თქვენიდაკვირვებით,რაცოდნადაუნარებიაქვს
უნივერსიტეტისმედიასკოლისკურსდამთავრებულსანსტუდენტს?

თქვენიდაკვირვებით,რა

ცოდნადაუნარებიაქვს

უნივერსიტეტისმედიასკო

ლისკურსდამთავრებულს

ანსტუდენტს?

ქულები1დან10მდე

(1არისყველაზენაკლებადაქვთ,

10ყველაზემეტადაქვთ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 უ.ვ.პ.

თეორიული 0 1 1 0 0 2 5 7 4 3 2

პრაქტიკული 1 0 4 3 2 6 1 1 0 4 4

კონკრეტულისფეროს

(დარგობრივი)
4 2 3 3 2 2 2 1 0 1 5

საინტერესოა,ამმხრივსაქართველოშითუგამოარჩევენრომელი

მესასწავლებელს?მიუხედავადიმისა,რომამაზეპირდაპირკითხვა

არჩანს,კომენტარებისველშიდამსაქმებლებიმხოლოდერთკერ

ძო სასწავლებელს ასახელებენ. „გამონაკლისია GIPA, რომლის

კურსდამთავრებულებსაცმეტნაკლებადპრაქტიკულიცოდნააქვს,“

ამბობსთამარკინწურაშვილი.

კვლევაშიღიაბოლოიანიკითხვადავსვითიმრეკომენდაციებისმი

საღებად,რომელიცდამსაქმებლებს აქვთ მედია განათლების სა

კითხებზე:

კითხვაზე: „რას უნდა მიექცეს ყურადღება ჟურნალისტური განათ

ლების მიღებისას უნივერსიტეტებში?", დამსაქმებლები ძირითად

აქცენტსაკეტებენპრაქტიკულიუნარჩვევებისშეძენაზე:
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•	 მედიაეთიკას;

•	 ზოგადიპროფილისგარდა,სტუდენტები,მათისურვილისა

მებრ,დამატებითდახელოვნდნენჟურნალისტიკისცალკე

ულმიმართულებებში,მაგალითად,აგროჟურნალისტიკაში;

•	 თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს („ამჟამად ყველა რე

დაქციას,ჩემიაზრით,სჭირდებაუნივერსალურიჟურნალის

ტი,რომელმაც„არამარტოწერაკითხვაიცის“,არამედ,ამ

ავდროულად,ფოტოგრაფიცაა,ოპერატორიცდამემონტა

ჟეც,ანუვგულისხმობ,რომმედიასკოლა,მაქსიმუმ,მეორე

კურსიდანუკვე,ფაქტობრივად,პრაქტიკულიჟურნალისტი

კისლაბორატორიაუნდაიყოს,რომმომავალჟურნალის

ტებსთავიდანვეგამოუმუშავდეთისუნარები,რაც,მინიმუმ,

ახალიდატრადიციულიმედიისინტეგრირებულ„ნიუსრუმ

ში“სამუშაოდაუცილებელია“);

•	 თეორიასთან ერთად, პრაქტიკას, კონკრეტული უნარჩვე

ვისგამომუშავებაზეორიენტაციას,გამოცდილებისმიღებას

წარმატებულმედიასაშუალებებშისტაჟირებისგზით;

•	 კონკრეტულისფეროსსიღრმისეულცოდნას;

•	 ახალიტექნოლოგიებისშესწავლას,ათვისებასდაუნარებ

ისგაძლიერებას;

•	 ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია,

რომსტუდენტებსასწავლიდნენპრაქტიკოსიჟურნალისტე

ბი,რომლებმაცძალიანკარგადიციანმიმდინარეტენდენ

ციები,ტექნოლოგიებიდაა.შ.;

•	 ანალიტიკას და კონკრეტული სფეროების სიღმისეულად

შესწავლას;

•	 მედიასტანდარტებისცოდნას;პროფესიულიუნარებისგან

ვითარებას;

•	 თეორიისპრაქტიკაშიგამოყენებისსწავლებას.ხშირადსტუ

დენტებს კონკრეტულილექტორის შეხედულებაზე ანთუნ
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

დაცწიგნშიამოკითხულზედაყრდნობითჩამოყალიბებული

აქვს ასეთი მოსაზრება: რომ არსებული მედიაგარემო არ

არისკარგი,რომქართველჟურნალისტებს,მითუმეტესდა

განსაკუთრებით, ტელეჟურნალისტებს (სავარაუდოდ, იმ

იტომ,რომესუფროჩანს)კომპეტენციისპრობლემააქვთ.

თუმცა,როგორიქმნებაუკეთესიპროდუქტიდარასგააკეთ

ებსთავადაქპასუხიცნაკლებიადახედვაც–ბუნდოვანი;

•	 თეორიულიდაპრაქტიკულისწავლებისურთიერთკავშირს,

დაბალანსებას;

•	 მიღებულიცოდნისპრაქტიკაშიგამოყენებას;

•	 ღირებულებებს,ზოგადგანათლებას,მეტყველებისადაწე

რისკულტურებს;

•	 რათქმაუნდა,თეორიაცაუცილებელია,თუმცაპრაქტიკული

სამუშაოებიგადამწყვეტია.სტუდენტებმაუნდაიცოდნენსო

ციოლოგიური კვლევის გაშუქება, ინტერნეტრესურსებთან

მუშაობა, ფოტოჟურნალისტიკა, ტელე და რადიოჟურნა

ლისტიკადაა.შ.;

•	 პროფესიულითვალსაზრისით, მუდმივითეორიულიცოდ

ნის გაღრმავება, პარალელურად პრაქტიკა,რაც ყველაზე

მნიშვნელოვანია;

•	 ინფორმაციისმოპოვებისადადამუშავებისუნარი;მედიას

ტანდარტებისცოდნა.

დამსაქმებლებიდიდმნიშვნელობასარანიჭებენ,აქვსთუარაჟურ

ნალისტსუფრომაღალიაკადემიურიხარისხი. კითხვაზე: „აქვსთუ

არა დასაქმებისთვის მნიშვნელობა, თუ რა საგანმანათლებლო

საფეხურისდიპლომი აქვს სტუდენტს?“ 80%ის აზრით, ეს არარის

მნიშვნელოვანი(იხილეთცხრილიN18).
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დამატებით კომენტარებში დამსაქმებლები აღნიშნავენ: „პრაქტი

კა აჩვენებს,რომამას არანაირიმნიშვნელობა არაქვს. პირადად

ჩემთვის,არცერთსამსახურშიარმოუთხოვიათ,თურასახისგანათ

ლებამქონდამიღებული.დამსაქმებლებსაინტერესებდათ,პრაქტი

კულადრისიგაკეთებაშემეძლომათთვის.მსგავსიმიდგომამაქვს

მეც. მაგალითად, ამჟამად რედაქციაში მყოფი პირველკურსელი

გაცილებითპროდუქტიული,შრომისმოყვარედაგათვითცნობიერ

ებულიაჟურნალისტურტექნოლოგიებში, ვიდრებაკალავრისდიპ

ლომისმქონეერთერთისტაჟიორი“(რესპონდენტი(01).

კითხვა:განიხილავთთუარააკადემიურპერსონალთან,მედიასკო

ლისდეკანებთანდა ადმინისტრაციასთან იმ კომპეტენციებს, რო

მელიც საჭიროა, რომ ჰქონდეს მომავალ ჟურნალისტს? (ცხრილი

N19).

ცხრილიN18.კითხვა:აქვსთუარადასაქმებისთვისმნიშვნელობა,
თურასაგანმანათლებლოსაფეხურისდიპლომიაქვსსტუდენტს?

რაოდენობა(N=25)

%ში N

დიახ 16 4

არა 80 20

უ.ვ.პ. 4 1
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

დამატებით კომენტარებში დამსაქმებლები აღნიშნავენ: „რომ

მსგავსი საკითხის განხილვა ძირითადად აქვთ ნაცნობ ლექტო

რებთან, არაოფიციალურად, პირად საუბრებში“ (რესპონდენტი

(01). „არავის უკითხავს მოსაზრება“  ამბობს რესპონდენტი (02).

გამოკითხულთა44%თავადასწავლისუმაღლესსაგანმანათლებლო

დაწესებულებაში(იხ.ცხრილიN20).

ცხრილიN19.

რაოდენობა(N=25)

%ში N

დიახ 60 15

არა 40 10

ცხრილიN20.კითხვა:თავადთუასწავლითრომელიმეუნივერსიტეტში?

რაოდენობა(N=25)

%ში N

დიახ 44 11

არა 56 14
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ჟურნალისტური განათლების სამომავლო დისკუსიებისთვის დამ

საქმებლებსმნიშვნელოვნადმიაჩნიათრიგისაკითხები,რომლებიც

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის

სტანდარტებისმოთხოვნებთანპირდაპირშესაბამისობაშიმოდის.

კითხვაზე, „რა საკითხი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვან განსა

ხილველად ჟურნალისტური განათლების გაუმჯობესებისთვის?",

დამსაქმებლებიყურადღებასამახვილებენშემდეგსაკითხებზე:

კომპეტენციებზე დაფუძნებული განათლების კომპონენტზე, სადაც

მნიშვნელოვანია მედია სამართლის და თვითრეგულირების კომ

პონენტის ცოდნა. ამ კუთხით ყურადღებას ამახვილებენ ეთიკის

სტანდარტების და საკანონმდებლო რეგუალაციების საფუძვლიან

სწავლებაზე.

დამსაქმებლები საუბრობენ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნ

არსა და კომუნიკაციის უნარის კომპეტენციებზე. მათი აზრით,

გაძლიერებულად უნდა ისწავლებოდეს მაგალითად, მეტყველები

სა და წერის უნარჩვევებისდასახვეწი დისციპლინები, ასევე მეტი

ყურადღებაუნდაგამახვილდესახალიტექნოლოგიებისშესწავლა

ზე,აუდიოვიზუალურიხელოვნებისგაუმჯობესებაზე,ახალიდასო

ციალურიმედიაპლატფორმებისცოდნაზე,კონვერგირებულინიუს

რუმისთვისსაჭიროუნარებისქონაზე,სტაჟირებებისხელშეწყობაზე,

მეტიპრაქტიკულიუნარჩვევებისგამომუშავებასადაღირებულები

თიკომპეტენციებისმიცემაზე.

გამოკითხვაშიაქცენტირებულიაისეთითემები,როგორიცაა:ხშირი
სტაჟირებები რედაქციებში, პრაქტიკა უნივერსიტეტის ბაზაზე, „ნაკ
ლები თეორია და მეტი პრაქტიკა“, დარგობრივი ჟურნალისტიკის
განვითარებაკონკრეტულისფეროებისმიხედვითსპეციალიზაცია,
ეთიკის სტანდარტების სწავლება. რესპონდენტი ტრისტან ცუცქი
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რიძეაღნიშნავს:„ზოგადად,ძალიანმომხრევარარაფორმალური
განათლების, რომლის დროსაც ერთმანეთს ენაცვლება თეორია,
სავარჯიშოები, სიმულაციურითამაშები, პრაქტიკა. ჩემი აზრით, ეს
უფრო ეფექტურია ვიდრე მხოლოდთეორიულილექცია. მნიშვნე
ლოვანიაჟურნალისტისთვისეთიკურინორმებისადაპრინციპების
სწავლა. 5Wს პრინციპის შესწავლასთან ერთად უფრო მნიშვნე
ლოვანი ის ღირებულებებია, რაც ჟურნალისტს პროფესიონალად
აყალიბებს აკადემიური ჟურნალისტიკისთვის, და არა ყვითელი
პრესისთვის“;რესპონდენტი (09) აღნიშნავს,რომმნიშვნელოვანია
ისეთი არადარგობრივი საგნების სწავლება, როგორიცაა, მაგ: აკ
ადემიურიწერა.

გამოკითხულთააზრით,მნიშვნელოვანისაკითხიაპედაგოგთაკვა
ლიფიკაცია.ამკუთხით,დამსაქმებლებიყურადღებასამახვილებენ
პრაქტიკოსილექტორების სასწავლო პროცესში ჩართვაზე: „დარ
გობრივსაგნებსუნდაასწავლიდნენისეთიპედაგოგები,რომლებ
საც წლების განმავლობაში ჟურნალისტად მუშაობენ და იციან ის
პრაქტიკულინიუანსები,რომლებიცმომავალშიგამოადგებათსტუ
დენტებს“, ამბობს რესპონდენტი (01). „ყველაზე მნიშვნელოვანია,
ჩემიაზრით,პედაგოგებისსაკითხი,ვინასწავლისდღესმედიასკო
ლებშიჟურნალისტიკასდაასევეჟურნალისტურისტაჟირებებისსა
ვალდებულომოთხოვნა“(ნატოგუბელაძე);

გამოკითხულთააზრით,მნიშვნელოვანიამატერიალურტექნიკური
ბაზის გაუმჯობესება და სახელმძღვანელოებით მაქსიმალური უზ
რუნველყოფა.

მათივე აზრით, მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწავლების ინტერ

ნაციონალიზაცია. დამსაქმებლები ყურადღებას ამახვილებენ გაც

ვლითიპროგრამებისდაუცხოელიპროფესორებისმოწვევისაუც

ილებლობაზე, უცხო ენების გაძლიერებულ სწავლებაზე. „მნიშვნე
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ლოვანია მსოფლიოს თანამედროვე ჟურნალისტიკის სწავლების

შესახებ ცოდნა. მე ვფიქრობ,რომ საკმაოდ გვაკლია ცოდნა იმის

შესახებ,თუროგორ ასწავლიან ჟურნალისტიკასდასავლეთის სა

უკეთესო უნივერსიტეტებში“ – აღნიშნავს ტელეკომპანია „GDS”ის

პროდიუსერიიაანთაძე;ხოლორესპონდენტი(05)აღნიშნავს,რომ

აუცილებელია სტუდენტმა უნივერსიტეტში დახვეწოს და გააძლი

ეროუცხოენისცოდნა.
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კვლევისშედეგადპასუხიგაეცასამკითხვას:

1. რა კრიტერიუმების მიხედვით ასაქმებენ ახალგაზრდა
ჟურნალისტებსსაქართველოში?

კვლევამ აჩვენა, რომ სოციალური და პროფესიული კავშირე

ბი, რომლებსაც უნივერსიტეტი იძლევა უცხოეთში, და, ნაწილობ

რივ, ჩვენთანაც, ზრდის დასაქმების შესაძლებლობას. ამ კუთხით,

თუ უცხოეთში მნიშვნელოვანია სტაჟირების პრაქტიკა, რომელიც

თვითრეალიზაციის საშუალებაა, საქართველოში ეს ინსტრუმენტი

დასახვეწია. საქართველოში გამოკითხული მედიასაშუალებების

მხოლოდ 40%ში არის სტაჟირება ანაზღაურებადი. სტაჟიორების

აყვანისას დამსაქმებლების უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანია

პროფესიულიანახლობლისრეკომენდაცია.მნიშვნელოვანია,რომ

დამსაქმებლები ერთმანეთისგან განასხვავებენ სტაჟირების პერი

ოდსდაგამოსაცდელპერიოდს.

სტაჟირება, გარდა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და

კომპეტენციებისგაღრმავებისა,ჟურნალისტისთვისარისკავშირების

დაქსელებისგაფართოებისსაშუალება,რომელიც,როგორცწესი,

მასსამომავლოდდასაქმებაშიუნდადაეხმაროს.ამკუთხით,ჩვენს

კვლევაშიმნიშვნელოვანიაის,თურასაქცევენყურადღებასთავად

დამსაქმებლები (კონკრეტულ უნარებს, უნივერსიტეტებს, რეკომენ

დაციებს,სამუშაოგამოცდილებასდასხვ).

დასკვნები
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სტაჟიორის აყვანისას, პროფესიულ და/ან ახლობლის რეკომენ

დაციას89%ისთვისარისმნიშნელოვანი.რაცშეეხებადასაქმებას,

მხოლოდ59%მიიჩნევსრეკომენდაციისფაქტორსსაყურადღებოდ.

პასუხიგაეცამეორეკვლევითკითხვას:

2. რა კომპეტენციებს (ცოდნას და უნარებს) ანიჭებენ უპი
რატესობასდამსაქმებლები?

ტექნოლოგიურიცვლილებიჟურნალისტისპროფესიასთანსდევსდა

მისრეფორმირებაშიცმონაწილეობს,თუმცაარსებობსკომპეტენცი

ები,რომლებიც,ისტორიულად,სწორედამპროფესიისნიშანთვისე

ბადჩამოყალიბდა.ასეთადშეგვიძლიამივიჩნიოთზემოთხსენებული

საბაზისოუნარები,მათშორის,წერისდარედაქტირებისუნარი.

საქართველოშიჟურნალისტადდასაქმებისასყველაზემეტადმნიშ

ვნელობას ანიჭებენ „წერის უნარს“. გამოკითხული დამსაქმებლე

ბის 88%მიიჩნევს,რომ ეს უნარი მნიშვნელოვანი ან ძალიან მნიშ

ვნელოვანია.76%მიიჩნევს,რომდედლაინზემუშაობისუნარიარის

მნიშვნელოვანი.იგივეპროცენტულირაოდენობამნიშვნელოვნად

მიიჩნევს ახალ ტექნოლოგიებზე მუშაობის უნარს, 80% მიიჩნევს,

რომ ახალი ამბების/თემების მოძიებისდადამუშავების უნარი არ

ის მნიშვნელოვანი.დამსაქმებელთა 52%ისთვის მნიშვნელოვანია

კონკრეტულისფეროსსიღრმისეულიცოდნა.

საინტერესოა, რომ „დედლაინზე მუშაობა“უკავშირდება სტრესულ

სიტუაციებში მუშაობის უნარს, თუმცა ამ ორი ცვლადის შედარები

სას ჩანს, რომ საქართველოში დამსაქმებლებისთვის უფრო მნიშ

ვნელოვანი არის დასაქმებულის პროფესიული უნარი – იმუშაოს

დედლაინებისდაცვით. შეგვიძლია ვივარაუდოთ,რომდამსაქმებ
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ახალგაზრდაჟურნალისტებისდასაქმებამედიისშრომისბაზარზე

ლები საქართველოში დედლაინზე მუშაობას ნაკლებად აღიქვა

მენსტრესულსიტუაციად,მაშინ,როცაუცხოურკვლევებში(Venger,

Owens,2013)ესორიცვლადიერთსიბრტყეშიაერთადარისმოხსე

ნიებული. აქ საინტერესოა,რამდენად უმუშავდებათ ეს უნარი სტუ

დენტებსჟურნალისტიკისსწავლებისას,სადაცსასწავლოპროცესში

ჟურნალისტიკისრეალურირიტმისმხოლოდსიმულაციახდება,რა

მნიშვნელობაექცევაამოთხიუნარისგამომუშავებასდარეალურად

როგორხდებაპრაქტიკულსწავლება.

დამსაქმებლებისთვისძალიანმნიშვნელოვანიაპიროვნულითვისე

ბები,რომლებიცდამწყებჟურნალისტებსაქვთ.ესენია:პუნქტუალ

ობა, კოლეგიალობა, მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, კომუ

ნიკაბელურობა,ცნობისმოყვარეობა,ტოლერანტობა,ემოციისმარ

თვისუნარი.

პასუხიგაეცაშემდეგკვლევითკითხვას:

3. არისთუარამნიშვნელოვანიფაქტორიდასაქმებისას,თუ
რომელი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია ჟურნა
ლისტი? აქვს თუ არა მას ჟურნალისტის კვალიფიკაციის
დამადასტურებელიდიპლომიანსხვადარგობრივიკომ
პეტენცია?

საქართველოშიჩატარებულმაკვლევამარგამოკვეთარომელიმე

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის ჟურნალისტად დასაქმების

უპირატესობა.ამკუთხით,უცხოურიკვლევებისგანგანსხვავებით,მე

დიაბაზარზეისეთიელიტურიუნივერსიტეტები,რომელთადიპლომი

ერთგვარბონუსსწარმოადგენსდასაქმებისას,მკაფიოდარიკვეთე

ბა. აქვე საინტერესოა,რომდამსაქმებელთა 72% ყურადღებას აქ

ცევს,თურომელი უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულების

კურსდამთავრებული ან სტუდენტია აპლიკანტი, თუმცა, როგორც
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კომენტარებში აზუსტებენ, ეს ინფორმაცია მათ აინტერესებთ მხო

ლოდზოგადიინფორმაციისმისაღებად.

გამოკითხული დამსაქმებლების 28%სთვის ჟურნალისტურ განათ

ლებას (იგულისხმება დიპლომი) არ აქვს მნიშვნელობა. ზუსტად

იგივერაოდენობამიიჩნევს,რომსასურველიაჰქონდესჟურნალის

ტურიგანათლება. 1616%მიიჩნევს,რომდიპლომი აუცილებელია

და, ჟურნალისტურგანათლებასთან ერთად, უნდაფლობდეს სხვა

სპეციალობასაც (მაგ.: პოლიტოლოგიას, ეკონომიკას, ხელოვნე

ბათმცოდნეობასდასხვ.).24%მიიჩნევს,რომითვალისწინებსჟურ

ნალისტადმუშაობისგამოცდილებას.

დამსაქმებლების აზრით, კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტებში

ყველაზემეტადიღებენთეორიულცოდნასდაყველაზენაკლებად

 დარგობრივ კომპეტენციებს. გამოკითხულ დამსაქმებელთა 84%

მიიჩნევს,რომჟურნალისტადდასაქმებისასუპირატესობასანიჭებს

სხვა სფეროში მიღებულდარგობრივ კომპეტენციებს.რესპონდენ

ტებიაღნიშნავენ,რომდარგობრივიცოდნისქონაკონკრეტულთე

მებზემუშაობისთვისაუცილებელია.გამოკითხულთააბსოლუტური

უმრავლესობა იხრება იმ აზრისკენ,რომძალიან მნიშვნელოვანია

პრაქტიკულიცოდნისდაუნარებისშეძენა.

გამოკითხულთა44%თავადასწავლისუმაღლესსაგანმანათლებ

ლო დაწესებულებაში, ხოლო 60% აღნიშნავს, რომ არ ჰქონიათ

პრაქტიკა,რომ აკადემიურ პერსონალთან, მედია სკოლისდეკა

ნებთან და ადმინისტრაციასთან განეხილათ ის კომპეტენციები,

რომელიცსაჭიროა,ჰქონდესმომავალჟურნალისტს.დამსაქმებ

ლებსადაუნივერსიტეტებსშორისკომუნიკაციისასდასახვეწადსა

ჭიროაარამარტოიმკომპეტენციებისანალიზი,რომელსაცდამ

საქმებლებიმოითხოვენ,არამედდიალოგიაკადემიურწრეებთან
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ახ ალ გაზ რდა ჟურ ნა ლის ტე ბის და საქ მე ბა მე დი ის შრო მის ბა ზარ ზე

დაკომპეტენციებზედაფუძნებულიგანათლებისორმხრივიტრან

სფერი.

ჟურნალისტური განათლების სამომავლო დისკუსიებისთვის დამ

საქმებლებსმნიშვნელოვნადმიაჩნიათრიგისაკითხები,რომლებიც

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პროგრამების

აკრედიტაციისსტანდარტებისმოთხოვნებთანპირდაპირშესაბამი

სობაში მოდის. კანონმდებლობის მიხედვით, აკრედიტაციის სტან

დარტი დაკმაყოფილებულია თუ „პროგრამის სწავლის შედეგები

უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას

საგანმანათლებლო(განათლებისშემდგომსაფეხურზე)დადასაქ

მების ბაზარზე; პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრისადა

პროგრამის განვითარების პროცესში დაინტერსებული მხარეების

(დამსაქმებლები, აკადემიურიპერსონალი, სტუდენტები, კურსდამ

თავრებულები) მონაწილეობის მექანიზმი შემუშავებულიადახორ

ციელდება.დაწესებულებაორიენტირებულიასწავლებისინტერნა

ციონალიზაციაზე(რაცსაერთაშორისოკომპეტენციებისგადაცემას

გულისხმობს).სწავლებისპროცესშიუზრუნველყოფილიაშესაბამი

სიადამიანურიდატექნიკურირესურსებითდასხვ (უფრომეტიიხ

ილეთwww.eqe.ge,ბოლონახვადეკემბერი,2016).

ამკუთხითგამოიკვეთადამსაქმებელთარეკომენდაციებიშემდეგი

მიმართულებით:

•	 კომპეტენციებზე დაფუძნებული განათლების კომპონენტი

(ცოდნადაგაცნობიერება,ღირებულებები):მნიშვნელოვა

ნია მედია სამართლისდათვითრეგულირების კომპონენ

ტის ცოდნა. ამ კუთხით ყურადღებას ამახვილებენ ეთიკის

სტანდარტებისდასაკანონმდებლორეგულაციებისსაფუძ

ვლიან სწავლებაზე. დამსაქმებლები საუბრობენ ცოდნის

პრაქტიკაში გამოყენების უნარსადა კომუნიკაციის უნარის
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კომპეტენციებზე. მაგ: მეტყველებისა და წერის უნარჩვე

ვების დასახვეწ დისციპლინებზე, ახალი ტექნოლოგიების

შესწავლაზე, აუდიოვიზუალური ხელოვნების გაუმჯობესე

ბაზე, ახალი და სოციალური მედიაპლატფორმების ცოდ

ნაზე, კონვერგირებული ნიუსრუმისთვის საჭირო უნარების

ქონაზე.ასევე,სტაჟირებებისხელშეწყობაზე,მეტიპრაქტი

კული უნარჩვევების გამომუშავებასა და ღირებულებითი

კომპეტენციებისმიცემაზე.დამსაქმებლებისკომენტარებში

აქცენტირებულია ისეთი თემები, როგორიცაა: ხშირი სტა

ჟირებები რედაქციებში, პრაქტიკა უნივერსიტეტის ბაზაზე,

„ნაკლებითეორიადამეტიპრაქტიკა“,დარგობრივიჟურნა

ლისტიკისგანვითარებაკონკრეტულისფეროებისმიხედ

ვითსპეციალიზაცია, ეთიკისსტანდარტებისსწავლება. ის

ეთიარადარგობრივისაგნებისსწავლება,როგორიცაამაგ:

აკადემიურიწერა

•	 მნიშვნელოვანი საკითხია პედაგოგთა კვალიფიკაცია. ამ

კუთხით,დამსაქმებლები ყურადღებას ამახვილებენ პრაქ

ტიკოსი ლექტორების მოზიდვაზე, რომლებსაც „წლების

განმავლობაშიჟურნალისტადმუშაობენდაიციანისპრაქ

ტიკული ნიუანსები, რომლებიც მომავალში გამოადგებათ

სტუდენტებს“

•	 მატერიალურტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და სახელ

მძღვანელოებით მაქსიმალური უზრუნველყოფა,დარგობ

რივიჟურნალისტიკისგანვითარება.

•	 მნიშვნელოვანიკომპონენტიასწავლებისინტერნაციონალ

იზაცია.დამსაქმებლებიყურადღებასამახვილებენგაცვლი

თი პროგრამების და უცხოელი პროფესორების მოწვევის
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აუცილებლობაზე, ასევე უცხო ენების გაძლიერებულ სწავ

ლებაზე,დასავლეთისსაუკეთესოუნივერსიტეტებშიჟურნა

ლისტიკისსწავლებისგაცნობადასხვ.

მნიშვნელოვანია მოწვეული პრაქტიკოსების და დამსაქმებლების

ჩართვასაგანმანათლებლოპროცესში,რადგანესთავისთავადარ

ისხიდიფორმალურიდაარაფორმალურიკავშირებისგაძლიერებ

ისადადასაქმებისკენ.

სამომავლოკვლევაშისაინტერესოასაგანმანათლებლოსექტორის

წარმომადგენლების გამოკითხვაროგორც კომპეტენციებზე, ასევე

პროგრამისმოდერნიზაციისგეგმებზე.

ახ ალ გაზ რდა ჟურ ნა ლის ტე ბის და საქ მე ბა მე დი ის შრო მის ბა ზარ ზე
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კვლევამაჩვენა,რომდამსაქმებელთადიდინაწილი (60%)სტაჟი

რებაში თანხას არ იხდის. ამ კუთხით, სასურველია, წახალისდეს

უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლების და დამსაქმებ

ლებისთანამშრომლობაანაზღაურებადისტაჟირებებისგზით.კერ

ძოდ, ერთერთ მოდელად შეიძლება განხილულ იქნასდუალური

განათლებისკომპონენტისჩართვასწავლისპროცესში (განსაკუთ

რებითდამამთავრებელისემესტრებისდროს,საბაკალავროსწავ

ლებისას), როცა სტუდენტი ცოდნას და უნარებს იძენს უშუალოდ

დამსაქმებელთან, დამსაქმებლის ბაზაზე უტარდება ლექციები და

პრაქტიკუმები, ხოლო უნივერისტეტში დამატებით თეორიულ სას

წავლო კურსებს ესწრება. სტაჟირების ამგვარი კრედიტკურსების

განვითარებაშიუნივერსიტეტითანხას(მაგ:სწავლისსაფასურიდან

შემოსულს)უხდისდამსაქმებელს,რომელიც,თავისმხრივ,ამთან

ხისნაწილსსტაჟიორისხელფასშიმიმართავს.

კვლევამგამოკვეთა,რომარარსებობსდამსაქმებელსადააკად

ემიურწრეებს შორისმუდმივი ეფექტური კომუნიკაციის  პრაქტიკა.

სასურველია, შეიქმნას და განვითარდეს ამგვარი კომუნიკაციის

პლატფორმა.მოეწყოსსხვადასხვაღონისძიებები(ფორუმები,სემი

ნარები,კონფერენციებიდასხვ.),სადაცდაინტერესებულმხარეებს

დიალოგისშესაძლებლობაექნებათ.ესმიეხმარებაროგორცკომ

პეტენციებზე დაფუძნებული და შრომის ბაზარზე ორიენტირებული

პროგრამების შექმნას, ასევე თავად შრომის ბაზრის დახვეწას და

განვითარებას.

რეკომენდაციები
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კვლევამ აჩვენა, რომ დამსაქმებლების უმრავლესობისთვის მნიშ
ვნელოვანია პრაქტიკული უნარები, განსაკუთრებით კი წერის და
რედაქტირებისუნარი.სწორედპრაქტიკულსწავლებასუნდამიექ
ცესმეტიყურადღებაპროგრამებისმოდერნიზაციისას.

კვლევამ აჩვენა, რომ დაუდგენელია ყოველწლიურად რამდენი
კურსდამთავრებულია საქართველოში ჟურნალისტის, მასობრივი
კომუნიკაციის კვალიფიკაციით, ან ჟურნალისტიკის მთავარი მაპ
როფილებელი პროფესიით (ECTS 120 კრედიტით). ჟურნალისტის
პროფესიაშიშესვლაარმოითხოვსდამატებითრეგულაციებს,ამი
ტომ ვხდებით სხვა პროფესიიდან ჟურნალისტის კარიერაში გადა
ნაცვლებისხშირშემთხვევებს.ეს,შესაძლოა,კარგიიმპულსიიყოს
დარგობრივიჟურნალისტიკისგანვითარებისთვის,თუმცა,მხოლოდ
იმშემთხვევაში,თუმომავალიჟურნალისტიფლობსჟურნალსიტის
პროფესიისშესაბამისკომპეტენციებს. ამკუთხით,საქართველოში
საინტერესო შეთავაზება იქნება საბაკალავრო საფეხურზეორმაგი
კვალიფიკაციის მინიჭების შესაძლებლობის დაშვება (მაგ: შესაძ
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ისმინიჭებისშესაძლებლობა.მიუხედავადარაერთიცვლილებისა,
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