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ანოტაცია. კონცეპტუალური ქსელის კონსტ-

რუირების პრობლემა კონსტრუქტის შენების იმ 

ტიპის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებას გულისხ-

მობს, რომელიც აკმაყოფილებს თანამედროვე მეც-

ნიერული აზროვნების ძირითად მოთხოვნებს, 

კერძოდ ინტერდისციპლინარიზმს, ექსპანსიო-

ნიზმსა და ინტეგრაციულობას. შემუშავებული მე-

თოდოლოგია რელევანტურია იმ ტიპის კონსტ-

რუქტისათვის, რომელიც ხასიათდება სისტემუ-

რობითა და ობიექტურობით.  

 

საკვანძო სიტყვები: კონცეპტუალური ქსელი, 

სისტემური და ობიექტური კონსტრუქტები.  

 

შესავალი 

მოვლენათა და საგანთა შორის არსებულ მიმარ-

თებათა შესახებ არსებული ცოდნის რეპრეზენტაცი-

ის ერთეულია კონცეპტუალური ქსელი. კონცეპ-

ტუალური ქსელისათვის რელევანტური ცოდნა გუ-

ლისხმობს ადამიანის პრაქტიკული საქმიანობისა 

და გამოცდილების საფუძველზე მიღებულ საგნობ-

რივი სფეროს კანონზომიერებებს. აღნიშნული კა-

ნონზომიერებები მოიცავს პრინციპებს, კავშირებსა 

და კანონებს.  

კონცეპტუალური ქსელის მოდელი უნივერსა-

ლურია. იგი სამყაროს შესახებ არსებული მთელი 

ცოდნის მრავალფეროვნების გამოსახვის შესაძლებ-

ლობას იძლევა. კონცეპტუალურ ქსელში ინტეგრი-

რებული ცნებები ქმნის იერარქიულ ქსელს. აღნიშ-
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ნული ქსელის სტრუქტურული თავისებურება – 

გრადუალურობა განპირობებულია ადამიანის მეხ-

სიერებაში აკუმულირებულ ცნებათა შორის არსე-

ბული ურთიერთკავშირით. ცნებათა იერარქია არის 

გლობალური სქემა, რომელიც შეიძლება საფუძვ-

ლად დაედოს ნებისმიერი საგნობრივი სფეროს 

ცოდნის სტრუქტურის კონცეპტუალურ ანალიზს.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ადამიანური ცოდნის ბუნება მონაცემებზეა და-

ფუძნებული. დიდი მოცულობის მასალა ურთი-

ერთდაკავშირებულ მცირე ნაწილებად გარდაიქმნე-

ბა. გადამუშავებული მონაცემები უკვე ინფორმა-

ციაა, რომელიც ჩამოყალიბდება მონაცემთა გაანა-

ლიზების გზით, მონაცემების სინთეზის საფუძველ-

ზე კი ფორმირდება უფრო დიდი და რთული (მო-

დელებზე დაფუძნებული) კონსტრუქტები.  

ასახავს რა რეალობას, ადამიანი სწორედ სიტყვა-

ში აფიქსირებს შემეცნების შედეგებს. ენობრივი 

ფორმით დაფიქსირებული ცოდნის ჯამი ის ფე-

ნომენია, რასაც „სამყაროს ენობრივი რეპრეზენტა-

ცია“ ეწოდება. 

ცოდნა იქმნება სპირალურად და, ერთი შეხედ-

ვით, ისეთი წინააღმდეგობრივი ფენომენებისაგან, 

როგორიცაა წესრიგი და ქაოსი, მიკრო და მაკრო, 

ნაწილი და მთელი, გონება და სხეული, იმპლიცი-

ტური და ექსპლიციტური, "მე” და "სხვები”, დედუქ-

ცია და ინდუქცია, შემოქმედებითობა და კონტრო-

ლი და სხვა. აზროვნება ახდებს ცოდნის შექმნის 

პროცესის სტიმულაციასა და ურთიერთდაპირისპი-

რებულ ფენომენთა სინთეზს. 

ცოდნა დინამიკურია, რადგან ის ინდივიდებს 

შორის სოციალური ინტერაქციის შედეგად იქმნება. 

ცოდნა კონტექსტურია, რადგან დამოკიდებულია 

კონკრეტულ დროსა და სივრცეზე. კონტექსტის 

გარეშე ის უბრალოდ ინფორმაციაა და არა ცოდნა. 

ცოდნა დაფუძნებულია ემპირიული გზით მიღე-

ბულ მონაცემებზე. იგი ადამიანის გონებრივი მოქ-

მედების შედეგია, რომელიც მიმართულია მისი 

პრაქტიკული საქმიანობის შედეგად მიღებული 

გამოცდილების განზოგადებისკენ. 

ცოდნის შექმნა ოთხი ინტეგრირებული პროცე-

სის უწყვეტი ციკლის შედეგია. ეს პროცესებია: 

• სოციალიზაცია (იმპლიციტური ცოდნის იმპ-

ლიციტურ ცოდნად გარდაქმნა) – ახალი იმპლიცი-

ტური ცოდნის გარდაქმნის პროცესი საერთო გამოც-

დილების საშუალებით. რაკი რთულია იმპლიცი-

ტური ცოდნის ფორმალიზება და დროითა და კონ-

ტექსტითაა დეტერმინირებული, მისი დაუფლება 

მხოლოდ ერთობლივადაა შესაძლებელი; 

• დაკონკრეტება/ხელშესახები ფორმის მიცემა 

(იმპლიციტური ცოდნის ექსპლიციტურ ცოდნად 

გარდაქმნა) – იმპლიციტური ცოდნისათვის კონკრე-

ტული ხელშესახები ფორმის მიცემა. ამ დროს ცოდნა 

თითქოს კრისტალიზდება და სხვებისათვის გაზია-

რების ფორმას იძენს. ის ახალი ცოდნის საფუძველი 

ხდება. იმპლიციტური ცოდნის ექსპლიციტურად 

გარდაქმნა დამოკიდებულია მეტაფორის, ანალოგი-

ისა და მოდელის თანამიმდევრულ გამოყენებაზე; 

• კომბინაცია (ექსპლიციტური ცოდნის ექსპლი-

ციტურ ცოდნად გარდაქმნა) – ექსპლიციტური 

ცოდნის გარდაქმნა ექსპლიციტური ცოდნის უფრო 

რთულ და სისტემურ ნაკრებებად; 

• გათავისება (ექსპლიციტური ცოდნის იმპლი-
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ციტურ ცოდნად გარდაქმნა) – მისი საშუალებით შე-

ქმნილი და გაზიარებული ექსპლიციტური ცოდნა 

ინდივიდების მიერ იმპლიციტურ ცოდნად გარდა-

იქმნება. გათავისება მჭიდროდ უკავშირდება "კეთე-

ბით სწავლას”, როცა გათავისებული ცოდნა ინდივი-

დების იმპლიციტური ცოდნის ბაზის ნაწილი ხდება 

ერთობლივი მენტალური მოდელების ფორმით. 

ცოდნის გარდაქმნის ეს ოთხი მექანიზმი ურთი-

ერთდამოკიდებულია და იცვლება კონტექსტის 

მოთხოვნის შესაბამისად. სწორედ კონტექსტში 

ხდება ცოდნის გაზიარება, შექმნა და გამოყენება. 

სოციალური, კულტურული და ისტორიული კონ-

ტექსტები ქმნის ინფორმაციის ინტერპრეტაციისა 

და მისთვის მნიშვნელობის მინიჭების საფუძველს.  

ცოდნის არსებითი მახასიათებელი მისი დისკრე-

ტულობაა და რომ სწორედ ეს გარემოება გვაიძუ-

ლებს მივმართოთ ენას, რომელიც ამ შემთხვევაში 

ასრულებს ცოდნის დანაწილების, ობიექტივიზაცი-

ისა და საბოლოოდ ინტერპრეტაციის ფუნქციებს. ეს 

ფუნქციები მჭიდროდაა დაკავშირებული ერთმა-

ნეთთან და თანაარსებობაში იმ ნიშნებს ქმნის, 

რომლის მიხედვითაც დგინდება ენის მონაწილეობა 

სააზროვნო პროცესებში. 

ჩვენი ცნობიერება ერთდროულად მთლიანობ-

რივიცაა და მრავაწახნაგოვანიც. სამყაროსთან ურ-

თიერთქმედებაში სხვადასხვა ტიპის ცოდნას ვი-

ღებთ. ცოდნის სხვადასხვა ტიპი განსხვავდება ერთ-

მანეთისაგან ჭეშმარიტებისა და სანდოობის ხარის-

ხით. მიუხედავად ჭეშმარიტების სახეობათა მრა-

ვალფეროვნებისა (აბსოლუტური, ფარდობითი, 

ობიექტური, სუბიექტური, ალბათური), მაინც შე-

საძლებელია ჭეშმარიტების უნივერსალური განმარ-

ტების ჩამოყალიბება: ჭეშმარიტება ჩვენი ცოდნისა 

და სამყაროს ადეკვატურობის კონსტატაციაა. 

ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა: რა ტიპის კონსტ-

რუქტია კონცეპტუალური ქსელი? კონცეპტუალუ-

რი ქსელი კონსტრუქტია, რომელიც ხასიათდება 

სისტემურობითა და ობიექტურობით. 

სისტემურობა გულისხმობს, რომ ნებისმიერ 

ობიექტს აქვს მრავალდონიანი იერარქიული ორგა-

ნიზაცია. ნებისმიერი პროცესი და მოვლენა შეიძლე-

ბა განხილულ იქნეს, როგორც უფრო წვრილი ქვე-

სიმრავლეების (ნიშნები, დეტალები) სიმრავლე და, 

პირიქით, ნებისმიერი ობიექტი შეიძლება (და საჭი-

როა) განხილულ იქნეს, როგორც განზოგადების უფ-

რო მაღალი კლასის ელემენტები.  

რაც შეეხება ობიექტურობის კრიტერიუმს, უნდა 

ითქვას, რომ შემეცნების პროცესი ღრმად სუბიექ-

ტურია - იგი მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული 

შემცნობი ობიექტის თავისებურებებზე. უფრო კო-

რექტულია საუბარი გაგების სიღრმეზე, ვიდრე 

ცოდნის ობიექტურობაზე. რაიმეს გაგება რთული 

და არაერთმნიშვნელოვანი პროცესია, რომელიც 

ადამიანის შემეცნების სიღრმეებში ხდება და მოით-

ხოვს მისი ყველა ინტელექტუალური და ემოციური 

უნარის მობილიზაციას. 

კონცეპტუალურ ქსელში ხდება ცოდნის მაქსი-

მალურად სრული და ობიექტური რეპრეზენტაცია. 

რეპრეზენტაციის სისრულესა და ობიექტურობაში 

ვგულისხმობთ ერთეულის უნარს, ასახოს წარმოდ-

გენა სამყაროსა და ადამიანზე, მათ შორის არსებულ 

კავშირზე (ადამიანის კავშირი ბუნებასთან, საზოგა-

დოებასა და ადამიანებთან) და ადამიანის კავშირზე 

საკუთარ თავთან. 
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აღნიშნულ კონსტრუქტში ვლინდება მოვლენათა 

აღქმისა და ინტერპრეტაციის სპეციფიკა, ფიქსირ-

დება ლინგვისტურ და ექსტრალინგვისტურ ფაქ-

ტორთა სინთეზი, იკვეთება სოციუმის შემეცნებითი 

და ტექსტობრივი მოღვაწეობის საფუძველზე ფორ-

მირებული ერთეული, აღბეჭდილია ერის მსოფლმ-

ხედველობა, მსოფლაღქმა და მსოფლგანცდა – ადა-

მიანთა პოზიციები, იდეალები, აღქმის პრინციპები, 

საქმიანობა, ღირებულებითი ორიენტაციები და სუ-

ლიერი ორიენტირები. 

ადამიანის ცნობიერების ყველა ასპექტის ინტეგ-

რირება, ცოდნის აღნიშნულ სახეობათა ერთიანობა 

ჯამში ქმნის ერთეულს, რომელიც ერთდროულად 

პიროვნულ-ინდივიდუალურიცაა და ზეინდივი-

დუალურიც. 

სამყაროს გააზრების შედეგი შემეცნების ყველა 

სახეობის შემთხვევაში ფიქსირდება ენის მატრიცებ-

ში, რომელიც ცნობიერების მოცემულ სახეობას ემ-

სახურება. 

კონცეპტუალური ქსელის თეორიული საფუძ-

ველი ეყრდნობა ჰიპოთეზას, რომ ლექსიკა სიტყვა-

თა ურთიერთმართობების ბადეა. ქსელის გამოყო-

ფა თემატურად განსაზღვრულ ერთეულად დაკავ-

შირებულია კონცეპტუალური სეგმენტაციის პრინ-

ციპთან. 

კონცეპტუალურ ქსელში ელემენტი განიხილება, 

როგორც გარკვეული მიკროსისტემის ნაწილი, მისი 

მნიშვნელობა შეისწავლება დანაწევრებული მთლი-

ანობიდან ამოსვლით. 

კონცეპტუალური ქსელისათვის საგულისხმოა 

ენობრივ მნიშვნელობათა მთლიანობის პრინციპი 

და მისგან გამომდინარე შინაარსობრივი ურთიერთ-

განსაზღვრულობის თვალსაზრისი. ეს პრინციპები 

იძლევა ენობრივ მნიშვნელობათა სწორედ შინაარ-

სეულად კვლევის საშუალებას. 

კონცეპტუალური ქსელი შედგება არა იზოლი-

რებულ ელემენტთა უბრალო ჯამისაგან, არამედ 

დანაწევრებული ურთიერთდამოკიდებულებებისა-

გან.  ამას მიუთითებს ადამიანის ენობრივი ალღო, 

რომელიც ენობრივ ფორმათა სწორ არჩევანს ახდენს 

მიზეზის გაუცნობიერებლად. ენობრივი ალღოს 

მეშვეობით ელემენტთა სწორი შერჩევა, შეფარდება 

გულისხმობს მათ შორის არსებულ დამოკიდებუ-

ლებას თუ სიახლოვეს. 

კონცეპტუალურ ქსელს არსებობის საკუთარი კა-

ნონი აქვს – მთელისგან ორგანული გამოყოფის კა-

ნონი, რომლის მიხედვითაც განსაზღვრავენ ერთმა-

ნეთს ორგანული მთელის წევრები თავიანთი ადგი-

ლის გათვალისწინებით ქსელში. კონცეპტუალური 

ქსელის სტუქტურაზე მსჯელობისას სწორედ ორგა-

ნული გამოყოფის ცნებაა ფუძემდებლური.  

ჩნდება კითხვები: „როგორ უნდა განხორციელ-

დეს რთულ სისტემათა სეგმენტაცია იმისათვის, 

რომ მივიღოთ ადეკვატურად მოდელირებული სამ-

ყაროს ხატი?“, „რა მარკერები უზრუნველყოფს 

რთულ სისტემათა კოჰერენტულობას?“ 

კონცეპტუალური ქსელის კონსტრუირების მე-

თოდოლოგია უნდა ეფუძნებოდეს ინტერპრადიგ-

მულობის პრინციპს, რაც გულისხმობს რთულ სის-

ტემათა სეგმენტაციას როგორც იმანენტურ, ისე არა-

იმანენტურ მიდგომათა ფარგლებში შემუშავებული 

მეთოდების სინთეზირებით. იმანენტური მიდგო-

მის ფარგლებში გამოყენებული უნდა იქნეს ელე-

მენტთა სემანტიკური სტრუქტურის დეკომპოზიცი-



ბიზნესი, მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა – Business, Management and Accounting – 

 Бизнес, Менеджмент и Бухгалтерский учет 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (515), 2020 28 www.shromebi.gtu.ge 

ის მეთოდი, ხოლო არაიმანენტური მიდგომის ფარ-

გლებში – ელემენტთა რანჟირებაზე დაფუძნებული 

ანალიზი. 
  

 

დასკვნა 

კონცეპტუალური ქსელის კონსტრუირების პრო-

ბლემა გულისხმობს გარკვეული უსრულობის ”სის-

რულის” ჩარჩოებით შემოსაზღვრას. საგნობრივი 

სფეროს საზღვრების დადგენა გულისხმობს ქსელის 

კონფიგურაციის განსაზღვრისათვის საკმარისი შეზ-

ღუდვებისა და დაშვებების შემოტანის პროცესს. 

კონცეპტუალური ქსელის სხვადასხვა პარადიგ-

მის პერსპექტივებიდან კვლევა უზრუნველყოფს 

მრავალგანზომილებიან ფენომენთა ადეკვატურ ინ-

ტერპრეტაციას. იმანენტურ და არაიმანენტურ მიდ-

გომათა ფარგლებში გენერირებულ მეთოდთა სინ-

თეზირება იძლევა რთულ კონსტრუქტთა იერარქი-

ის ღრმა ანალიზის შესაძლებლობას.  

დეკომპოზიციის იდეაზე დაფუძნებული ანალი-

ზის ფარგლებში ქსელის თითოეული მოდული სა-

ერთო კონსტრუქტის უმნიშვნელოვანესი ელემენ-

ტია, ხოლო რანჟირებაზე დაფუძნებული ანალიზი 

მიზნად ისახავს აბსტრაქციის მოწესრიგებულ სის-

ტემებად იერარქიზებას. 

კონცეპტუალური ქსელი გეშტალტის კონსტ-

რუქტია მის ერთ-ერთ პროექციაში. გვევლინება რა 

კოგნიტური პარადიგმის განსაკუთრებით მაღალო-

რგანიზებულ სახეობად, კონცეპტუალური ქსელი 

საკუთარ თავში აერთიანებს და ამთლიანებს აღქ-

მის სხვადასხვა ასპექტს. ეს არის სიტუაციის დაუ-

ნაწევრებელი აღქმის შედეგი და აბსტრაქციის 

უმაღლესი დონე. 
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Abstract. The article deals with the problem of constructing conceptual network. The mentioned problem 

implies the necessity of developing the methodology meeting essential requirements of modern scientific thought. 

These requirements are interdisciplinarity, expansionism and integrity of methodology. The developed 

methodology is relevant to the type of the construct being characterized by the systemic and objective nature. 
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Аннотация. Рассматривается проблема конструирования концептуальной сети. Указанная проблема 

предполагает необходимость разработки методологии, отвечающей существенным требованиям современ-

ной научной мысли. Этими требованиями являются междисциплинарность, экспансионизм и интегратив-

ность методологии. Разработанная методология соответствует типу конструкции, которая характеризуется 

системным и объективным характером.  
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