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გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

წინასიტყვაობა

აკადემიური წერის სწავლების კოორდინირება და ერთიანი მიდგომების დანერგვა 
საუნივერსიტეტო საქმიანობისა და სამეცნიერო მუშაობის მნიშვნელოვან კომპონენტს 
წარმოადგენს. კეთილსინდისიერებისა და ერთიანი აკადემიური სტანდარტების დაცვა 
არსებითად განაპირობებს წარმატების მიღწევას აკადემიურ საქმიანობაში.

სწორედ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ერთი საერთო სქემისა და ერთიან მეთოდურ 
ხედვაზე დაყრდნობით შეიქმნა წინამდებარე გზამკვლევი, რომელიც მნიშვნელოვნად 
დაეხმარება სტუდენტებს აკადემიური წერის ძირითადი მახასიათებლების ათვისებაში, 
აკადემიური წერის უნარების განვითარებასა და დახვეწაში, რაც დადებით გავლენას 
იქონიებს წერის კულტურის ამაღლებასა და უმაღლესი განათლების ხარისხის 
გაუმჯობესებაზე.

გამომდინარე იქიდან, რომ გზამკვლევი შექმნილია ქართულ და უცხო ენაზე არსებული 
მასალების დამუშავების საფუძველზე, იგი მნიშვნელოვნად დაეხმარება სტუდენტებს 
საერთაშორისო მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და ასევე, უცხოეთის უნივერსიტეტებში 
აკადემიური წარმატების მიღწევაში. 

მეტი თვალსაჩინოებისთვის და სიცხადისთვის გზამკვლევში ინფორმაცია წარმოდგე
ნილია სქემების, დიაგრამებისა და ადვილად გასაგები ინსტრუქციების გამოყენებით, 
რაც მნიშვნელოვანწილად გაუმარტივებს სტუდენტებს აკადემიური წერის პრინციპების 
ათვისებას და მეგზურობას გაუწევს მაღალი დონის სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის 
პროცესში.

გზამკვლევი მომზადებულია საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს მხარდა
ჭერით, აკადემიური პერსონალის სამეცნიეროკვლევითი პროექტის ფარგლებში. 
მისი შექმნისთვის განსაკუთრებულ მადლიერებას იმსახურებს სეუს ასოცირებული 
პროფესორი ინა შანავა, რედაქტირებისთვის კი სამეცნიეროკვლევითი განვითარებისა 
და პროექტების მართვის სამსახურის თანამშრომლები ნათია გუგუნაშვილი და ანა 
ცეცხლაძე. 

ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს 

ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით
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გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

შესავალი

აკადემიური წარმატების ერთერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორი 
წერის უნარია, რომლის დაუფლებაც თანამედროვე უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 
მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ წერის დაბალი 
კულტურა უმაღლესი განათლების ხარისხზე უარყოფითი გავლენის მქონეა, წერის კარგი 
უნარების განვითარება საუნივერსიტეტო საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებას  
წარმოადგენს.  კეთილსინდისიერება და აკადემიური სტანდარტების დაცვით ნაშრომების 
შექმნა აკადემიური სივრცის  უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია, რაც პროფესიული 
წინსვლისა და ცოდნის გაღრმავების წინაპირობაა.

აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობა გულისხმობს ფორმალური, სტრუქტურირებული,  
გამართული და გადამოწმებადი ნაშრომის შექმნას. სამეცნიერო მუშაობა კომპლექსური 
პროცესია, რომლის თანახმადაც, აკადემიური წერის სწავლების კოორდინირება, 
ერთიანი მიდგომების დანერგვის უზრუნველყოფა, მკაფიო ინსტრუქციებისა და საერთო 
სტანდარტების არსებობა უნივერსიტეტში  მაღალი დონის ნაშრომების შექმნისა და წერის 
უნარჩვევების განვითარების შესაძლებლობას ზრდის. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 
შეიძლება ითქვას, რომ  წინამდებარე გზამკვლევის მიზანია, გაუმჯობესდეს სტუდენტების 
შესაძლებლობა, აითვისონ აკადემიური წერის ძირითადი მახასიათებლები და წერის 
უნარების განვითარებისა და დახვეწის შედეგად აკადემიურ დავალებებზე მუშაობის 
პროცესში შეძლონ კვლევის თემის განსაზღვრა, წყაროს სანდოობის დადგენა, 
კრიტიკული კითხვა და აზროვნება, ლოგიკური არგუმენტების წარმოდგენა, ფორმალური 
ტონის გამოყენება, ციტირებისა და ფორმატირების სტანდარტების დაცვა. 

„კარგად წერა“ არის უნარი, რომლის განვითარებასაც წლები სჭირდება. წერის 
პროცესში ყოველთვის ვლინდება ისეთი ახალი რამ, რაც  განსხვავებული მიდგომების 
შესწავლას მოითხოვს. ეს გზამკვლევი  შექმნილია სწორედ იმისთვის, რომ მიაწოდოს 
სტუდენტებს რამდენიმე ძირითადი რჩევა, რაც დაეხმარება მათ  უნივერსიტეტში 
აკადემიურ დავალებებზე მუშაობის პროცესში.  



6

თავი 1

წერის პროცესის ანალიზი

წერის პროცესი ტექსტის ეტაპობრივ ცვლილებასა და დახვეწას გულისხმობს, 
რომლის მთავარი მიზანია ინსტრუქციების დაცვით, უფრო ინფორმაციული, უკეთ 
სტრუქტურირებული ნაშრომების შექმნა.12   წერა შეიძლება ჩაითვალოს პროცესად, 
რომლის დროსაც გადასინჯვისა და რედაქტირების გზით ავტორები ავითარებენ 
თავიანთ შეხედულებებს, თავდაპირველი იდეიდან  ვითარდება და იცვლება ტექსტი 
მის სრულყოფილად ჩამოყალიბებამდე. წერის პროცესი ხშირად წარმოდგენილია 
გრაფიკულად ისე, რომ მიუთითებს წერის ხაზოვან, მაგრამ ასევე, ციკლურ ბუნებაზე. 
წერის პროცესი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ეტაპად. 

მოსამზადებელი ეტაპი  გულისხმობს სამუშაოს, რომელიც ტარდება წერის დაწყებამდე 
და  მოიცავს მასალების შეგროვებასა და იდეების განვითარებას, ხშირად მოიხსენიებენ, 
როგორც წერის წინა ეტაპს. ტექსტის ფაქტობრივი წერა ხშირად იყოფა ეტაპებად, 
როგორიცაა, შედგენა და გადასინჯვა, ხოლო წერის პროცესის ბოლო ეტაპი (ხშირად 
მოიხსენიება, როგორც გადაწერის ეტაპი) შედგება რედაქტირების, კორექტირებისა და 
გამოქვეყნების ეტაპებისაგან.

წერის პროცესის ძირითადი ეტაპებია:

მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს, რომ წერის პროცესის ეტაპები არ 
იყოს უცვლელი (ფიქსირებული). ნაშრომის სრულყოფის მიზნით, ავტორს შეუძლია, 
საჭიროებისამებრ გადავიდეს ერთი ეტაპიდან სხვა ეტაპზე. 

დაგეგმვა  მოიცავს ყველა სამუშაოს, რომელიც შესრულებულია ტექსტის ფაქტობრივი 
შექმნის დაწყებამდე. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, ავტორმა განსაზღვროს, რაზე უნდა 
1. Purdue University. “Purdue Online Writing Lab. https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/the_writing_process/invention_starting_the_
writing_process.html [L.s. 20.12.2021]
2. University of Southern California. USC Libraries.  Organizing Your Social Sciences Research Paper: “Research Guides” https://libguides.usc.
edu/writingguide/academicwriting [L.s. 15.12.2021]
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დაწეროს და ასევე, როგორ უნდა დაწეროს  უნდა გაანალიზდეს ნაშრომისადმი 
წაყენებული მოთხოვნები. 

აკადემიურ ნაშრომზე მუშაობის დაწყებამდე ავტორმა 
უნდა უპასუხოს შემდეგ  კითხვებს: 

	ვისთვის წერთ?

	რისი თქმა გსურთ თქვენი ნაშრომით?

	როგორი სახის ტექსტის დაწერას აპირებთ?

წერის დაწყებამდე გასათვალისწინებელი აქტივობებია:

	თემის შერჩევა და დაკონკრეტება;

	ინტერესისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა;

	ზოგადი მიზნის ჩამოყალიბება;

	აუდიტორიის/მკითხველის იდენტიფიცირება;

	იმ თემაზე მასალების წაკითხვა და დამუშავება, რომელზეც იწყებს ავტორი 
წერას;

	კვლევის მონაცემების შეგროვება შერჩეულ საკვლევ პრობლემასთან 
დაკავშირებით;

	კონსულტაციები დარგის მიმართულების სპეციალისტებთან.

დაგეგმვის ეტაპზე განხორციელებული საფეხურები გავლენას ახდენს ნაშრომის 
ხარისხზე, თუ რამდენად გამართულია ტექსტი.  როდესაც ავტორი რთულ თემაზე იწყებს 
მუშაობას, აუცილებელია მის მიერ განისაზღვროს, რამდენად ერკვევა  ამ საკითხში, 
როგორია მის წინაშე არსებული მოთხოვნები (რა ტიპის ნაშრომზე უნდა იმუშაოს) და  
რა სახის უკუკავშირი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეიძლება მიიღოს.

წერის (ნაშრომის შექმნის) ეტაპი   შედგება იდეებისა და მონაცემების თანმიმდევრულ  
ტექსტად გარდაქმნისაგან, რომელიც ვითარდება სავარაუდო პირველი მონახაზიდან 
მის სრულყოფამდე.  ორი სფერო, რომელზეც ყურადღება უნდა გამახვილდეს, ეხება 
ტექსტის სტრუქტურირებას და წყაროების ციტირებას. როდესაც ავტორი საკვლევ 
საკითხთან დაკავშირებით ფლობს სრულ ინფორმაციას, განსაზღვრული აქვს თემა და 
ჩამოყალიბებული აქვს თეზისი, ის გადადის წერის ეტაპზე, რაც ამ პროცესის მთავარ 
ნაწილს წარმოადგენს.

რედაქტირების  ეტაპი  ნაშრომის  წარდგენამდე უმნიშვნელოვანესია, ავტორი 
კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეს მას და მხოლოდ რედაქტირებისა და კორექტირების 
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შემდეგ ჩააბაროს ნაშრომი. აღსანიშნავია, რომ  რედაქტირება შეიძლება მოიცავდეს 
სტრუქტურის, ფორმატისა და შინაარსის ცვლილებას, ხოლო კორექტირება ეხება 
შეცდომების გასწორებას, რომლებიც დაკავშირებულია, მაგალითად, მართლწერასა 
და პუნქტუაციასთან. ხარვეზების (გრამატიკული შეცდომები; სიტყვების მართლწერა; 
პუნქტუაცია; ბეჭდური შეცდომები) მინიმუმადე შესამცირებლად რეკომენდებულია, 
ავტორმა ყურადღებით გადაამოწმოს ტექსტი. ბეჭდური ან ორთოგრაფიული 
შეცდომებით დატვირთული ნაშრომი შესაძლოა, დაბალი შეფასებისა და მკითხველზე 
არასახარბიელო შთაბეჭდილების ჩამოყალიბების საფუძველი გახდეს. 

აკადემიური წერის სტილი  გამოხატვის კონკრეტულ  სტილს გულისხმობს, რომელსაც 
მეცნიერები თავიანთი დისციპლინების საზღვრებისა და მათი კომპეტენციის სფეროების 
დასადგენად იყენებენ. აკადემიური წერის სტილი ერთიანი წესით გაფორმების 
პრინციპით, აკადემიურ ნაშრომებს ერთიან კონკრეტულ სახეს სძენს და ქმნის სამეცნიერო 
ნაშრომების ფორმალიზების შესაძლებლობას.  აკადემიური წერის ერთერთ მთავარ 
ამოცანას წარმოადგენს, მეცნიერმკვლევრებს მიეცეთ შესაძლებლობა, მოსაზრებები 
ერთმანეთთან შეთანხმებული ტერმინებითა და მნიშვნელობებით გადმოსცენ.   

ტონი  სამეცნიერო ნაშრომში ავტორთა რელევანტური მოსაზრებები არგუმენტირებუ
ლად, შესაბამისი აკადემიური, ფორმალური ტონის დაცვით უნდა იქნეს წარმოდგენილი. 
ტექსტის გადატვირთისგან თავის არიდების მიზნით, ავტორი უნდა მოერიდოს 
საკვლევ თემასთან მიმართებით ზედმეტი დარგობრივი ტერმინების გამოყენებას 
(უნდა განიმარტოს საჭიროებისამებრ), არაფორმალური, მიკერძოებული ენის, 
კონფრონტაციული და უპატივცემულო ტონის გამოყენებას. 

ენა  სამეცნიერო ტექსტებში გამოიყენება ნეიტრალური სტილი (მოერიდეთ პირის 
ნაცვალსახელების  „მე“, „ჩვენ“, აბრევიატურებისა და შეკვეცილი ფორმების გამოყენებას). 
მკაფიო, გასაგები ენის გამოყენება აუცილებელია ნაშრომის შექმნის პროცესში. 
კარგად სტრუქტურირებული აბზაცები და მკაფიო თემატური წინადადებები საშუალებას 
აძლევს მკითხველს, სწორად გაიგოს ავტორის სათქმელი. იმის გათვალისწინებით, 
რომ მკითხველმა შეძლოს, მიჰყვეს ავტორის მსჯელობას, აბზაცებს შორის უნდა 
არსებობდეს თანმიმდევრული, ლოგიკური კავშირი; აბზაცის ყველა წინადადება უნდა 
იყოს დაკავშირებული წამყვან აზრთან და ავითარებდეს მას.3 ნაშრომში გამოყენებული 
ენა უნდა იყოს ლაკონური, ფორმალური და ზუსტად უნდა გამოხატავდეს მკვლევრის  
სათქმელს (იმას, რასაც მკვლევარი გულისხმობს). უმჯობესია, ავტორმა არ გამოიყენოს 
მაღალფარდოვანი ფრაზები და ისეთი ბუნდოვანი გამონათქვამები, რომლებიც არ 
არის საკმარისად კონკრეტული და შესაბამისი იმისათვის, რომ მკითხველმა ზუსტი 
მნიშვნელობები განსაზღვროს. 

შეთანხმებული აკადემიური წესები  ნაშრომში წყაროების ციტირება და გამოყენე
ბული ლიტერატურის ჩამონათვალის გაკეთება აკადემიური წერის უმნიშვნელოვანესი 
ასპექტია.              

3.   კაჭარავა, ლ., მარწყვიშვილი, ხ., ხეჩუაშვილი, ლ. „აკადემიური წერა დამწყებთათვის“. თბილისი: „სოციალურ მეცნიერებათა 
ცენტრი“, 2007
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გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

აუცილებელია, ყოველთვის დამოწმებულ იქნეს ნებისმიერი იდეის, კვლევის ან  
იმ მონაცემების წყაროები, რომლებიც ნაშრომშია გამოყენებული. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, ავტორი აღმოჩნდება  პლაგიატის წინაშე!

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული არგუმენტები  მნიშვნელოვანია, რომ ავტორმა 
საკუთარი მოსაზრებები დაამტკიცოს აკადემიური წყაროებიდან მოძიებული მტკიცე
ბულებებით. ეს უნდა იყოს ობიექტური პოზიცია, წარმოდგენილი როგორც ლოგიკური 
არგუმენტი. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, მკვლევარმა დაარწმუნოს მკითხველი 
თავისი შეხედულებების/მოსაზრებების მართებულობაში კარგად არგუმენტირებული, 
თანმიმდევრული და ლოგიკურად სტრუქტურირებული ნაშრომის საშუალებით.

სამეცნიერო ნაშრომი  მკაცრი სტრუქტურით ხასიათდება, რომელიც  კვლევის ახალი 
მეთოდის ან საკვლევი პრობლემის გადაჭრის ახალებური ხედვებისა და მიდგომების 
წარმოჩენას გულისხმობს. მეცნიერულობის ხარისხის საფუძვლის განმსაზღვრელი 
ძირითადი კრიტერიუმებია კეთილსინდისიერება, ობიექტურობა, მნიშვნელოვნება, 
ვალიდურობა, ორიგინალურობა, ენობრივი და აზობრივი სიცხადე, გამჭვირვალობა.4  
აუცილებელია, რომ აკადემიურ ნაშრომში სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულები 
ერთიანი მთლიანობის შესაქმნელად იყოს ურთიერთდაკავშირებული. ნაშრომზე 
მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანია რთული იდეების რაც შეიძლება მკაფიოდ  აღწერა 
და ისე გადმოცემა, რომ ნაკლებად სავარაუდო გახდეს მათი უზუსტობა. ნაშრომი უნდა 
იყოს: ფორმალური; სტრუქტურირებული; ზუსტი (ინფორმაციული თვალსაზრისით; 
კონკრეტული); ადეკვატური (შესაბამისი); (იხ. სურათი N1).

სურათი N1: ნაშრომის ძირითადი მახასიათებლები

4.   ქავთარაძე, თ.,   ქასრაშვილი, ნ.,  საღინაძე, ნ.,   პატარიძე ს.,   საბური თ. „ აკადემიური მუშაობის საფუძვლები: პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის“. თბილისი: „ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2018
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1.1. წერის პროცესის საფეხურები სამეცნიერო ნაშრომის შესაქმნელად5

     ნაშრომის წერის პროცესში უპირველესად ყურადღება უნდა გამახვილდეს მთავარ საკვლევ 
პრობლემაზე, რომლის განხილვასაც ავტორი გეგმავს ნაშრომში. აღნიშნულის მისაღწევად 
უმჯობესია, გზამკვლევად გამოყენებულ იქნეს შემდეგი ხუთდონიანი იერარქია.

ცხრილი N1. წერის პროცესის საფეხურები 

დონე მიზანი

1.  შინაარსი

უნდა შეგროვდეს მასალები, რომლებიც საკვლევი საკითხის       
თანმიმდევრულად განსახილველად არის რელევანტური:

• საკვლევი პრობლემის შესაბამისად შერჩეულ იქნეს 
ადეკვატური ლიტერატურა.

• ავტორი გაეცნოს სხვადასხვა მასალებს და დაადგინოს მათი 
შესაბამისობა საკუთარ ნაშრომთან.

• დამუშავებული მასალებიდან განისაზღვროს ძირითადი 
ასპექტები/პუნქტები.

• ნაშრომის მთავარი აქცენტები გამოიყოს მკაფიოდ.  

2.  ორგანიზება

 ნაშრომის ორგანიზება:
• ყურადღება გამახვილდეს იმაზე, თუ როგორ უნდა გადმოსცეს 

ავტორმა ნაშრომის მთავარი სათქმელი:
 გამოყენებულ იქნეს თემატური და შემაჯამებელი წინადადებები 

თითოეული აბზაცის შესადგენად.
 გამოყენებულ იქნეს სწორი ბმები აბზაცების ერთმანეთთან 

დასაკავშირებლად
• აბზაცები ფორმულირდეს შემდეგი სტილით:

 ზოგადი
 კონკრეტული
 ზოგადი

• შემოწმდეს რამდენად სრულყოფილად, თანმიმდევრულად და 
სტრუქტურირებულად არის განხილული თემა.

5.  University of Washington. “Hierarchy of Goals for Writing a Scientific Paper”. Psychology Writing Center, 2017. http://www.psych.uw.edu/
psych.php?p=335 [L. s. 10.10.2021]
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3. კრიტიკული 
აზროვნება

ნაშრომში წარმოდგენილი არგუმენტები, თეორიები უნდა 
გამყარდეს მტკიცებულებებითა და ციტირებებით.
• ავტორმა უნდა განასხვაოს ობიექტური და სუბიექტური 

ინფორმაცია:
• მნიშვნელოვანია, არგუმენტები დადასტურებულ იქნეს მტკიცე

ბულებებით.
• წყაროები უნდა დამოწმდეს სეუს აკადემიური სტილის შესა

ბამისად.
• ავტორმა უნდა გამოიყენოს პერიფრაზირების მეთოდი 

და დაეყრდნოს ორიგინალურ იდეებს (მიიღწევა ახალი 
კონცეფციების შექმნით; კვლევის ახალი მეთოდოლოგიის 
დანერგვით; პრობლემისადმი ახლებური მიდგომით).

• საჭიროებისამებრ გამოყენებული უნდა იქნეს ციტატები. 

4.  სტრუქტურა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს  წინადადებების მკაფიო სტრუქ
ტურაზე:
• წინადადებების ორგანიზება უნდა დაეყრდნოს პრინციპს, 

რომლის თანახმადაც, წარმოდგენილი იქნება ჯერ ცნობილი, 
შემდეგ კი უცნობი ფაქტები (ინფორმაცია).

• წინადადებების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად გამოყენე
ბული  უნდა იქნეს სწორი ბმები (გადასვლები).

• თითოეულ წინადადებაში (დებულებაში) მნიშვნელოვანია, 
განხილულ იქნეს მხოლოდ ერთი იდეა  (რამდენიმე იდეის 
განხილვის შემთხვევაში, მკაფიოდ და ნათლად უნდა იქნეს 
ისინი გადმოცემული).

5. გრამატიკა,
ფორმატირება

უნდა შემოწმდეს გრამატიკული შეცდომები
• განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს მართლწე

რაზე.
• ავტორმა მიზნად უნდა დაისახოს აკადემიური ენის (აღწერითი 

ენის) გამოყენება. (ნაშრომის ენა უნდა იყოს ფორმალური,   
მკაფიო და გასაგები).

• ავტორი უნდა მოერიდოს ზედმეტი სიტყვებით ტექსტის 
გადატვირთვას.

• ავტორმა უნდა დაიცვას სეუს აკადემიური სტილი.
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ცხრილი N2. წერის პროცესის ხუთდონიანი იერარქიის საფეხურები

1.2. საკვლევი პრობლემის ჩამოყალიბება6

6“Research Methodology Guide”, for MA and Ph.D Students. http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/wpcontent/uploads/2017/10/Research
METHguide.pdf [L.s. 17.12.2021] 

იმისათვის, რომ ნაშრომში საკვლევი პრობლემა იყოს ეფექტურად 
ჩამოყალიბებული, ავტორი უნდა დარწმუნდეს, რომ მას შემდეგი ძირითადი 
მახასიათებლები გააჩნია: 

	ასახავს მნიშვნელოვან საკითხებს ან საჭიროებებს; 

	ეყრდნობა ფაქტობრივ მტკიცებულებებს (ეს არაჰიპოთეტურია);

	კონტროლირებადი (მართვადი) და რელევანტურია;

	გვთავაზობს შემოწმებად და მნიშვნელოვან ჰიპოთეზებს (ხდება 
უსარგებლო პასუხების თავიდან აცილება). 
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საკვლევი პრობლემის ფორმულირება  საკვლევი პრობლემის ფორმულირებით 
მკითხველისთვის კვლევის მიზანი უფრო ნათელი გახდება.  მნიშვნელოვანია, ავტორმა 
ნაშრომში განიხილოს საკვლევი პრობლემის განმსაზღვრელი ძირითადი თეორიები.  

საკვლევი პრობლემის ფორმულირების ხუთი გზა არსებობს: 

 ზუსტად განისაზღვროს კვლევის მიზნები  ნაშრომში ყველა მიზნის მკაფიოდ და 
გასაგებად ჩამოყალიბება ავტორს დაეხმარება, დაგეგმოს და განახორციელოს 
ეფექტური, მნიშვნელოვანი კვლევა. აუცილებელია, დასახულ იქნეს მიღწევადი 
მიზნები, რაც  კვლევის წარმატებისა და რელევანტურობის  განმსაზღვრელი იქნება. 

 გადამოწმდეს საკვლევი პრობლემის კონტექსტი  ავტორმა დიდი დრო უნდა 
დაუთმოს იმის ანალიზს, თუ, რა ცვლადების გაკონტროლება სურს კვლევის 
პროცესში. აღნიშნული მნიშვნელოვანია, რათა განსაზღვროს, შესაძლებელია 
თუ არა კვლევის საფუძველზე მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობა. ავტორმა უნდა 
გამოყოს ის ცვლადები, რომლებმაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს  კვლევის 
მონაცემებზე და უნდა გამოიყენოს  ეფექტური მეთოდები მათ გასაკონტროლებლად. 

 გამოკვლეულ იქნეს მისი ბუნება  საკვლევი პრობლემა შეიძლება მერყეობდეს 
მარტივსა და რთულს შორის, რაც, თავის მხრივ, დამოკიდებულია ცვლადების 
დიაპაზონსა და მათ ურთიერთკავშირზე. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება პირდაპირ 
იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ საკვლევ კითხვებთან, ზოგი კი სრულიად 
უმნიშვნელო იყოს კვლევისთვის. 

 განისაზღვროს ცვლადებს შორის კავშირი (საჭიროების შემთხვევაში)  
მნიშვნელოვანია იმ ცვლადების განსაზღვრა, რომლებიც გავლენას ახდენს  
საკვლევი პრობლემის შესაძლო გადაწყვეტაზე:

	განხილულ იქნეს საფეხურები, რომელთა გათვალისწინებითაც ავტორს  შეუძლია 
კვლევის პროცესში ცვლადების გაკონტროლება და არსებულ ცვლადებს შორის 
ფუნქციონალური კავშირების განსაზღვრა.

	შერჩეულ იქნეს ყველაზე რელევანტური ცვლადები საკვლევი პრობლემის 
გადასაჭრელად. 

	ცვლადების ფორმულირების ეტაპზე აუცილებელია, ავტორმა განიხილოს 
პოტენციური მიდგომები და  გაზომოს ცვლადებს შორის კავშირები, რამდენადაც 
ეს  იქნება შესაძლებელი.  

 ალტერნატიული მიდგომები  ავტორმა უნდა განიხილოს ალტერნატიული 
მიდგომების შესაძლო შედეგები.
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საკვლევი პრობლემის დასმისას მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს:7

საკვლევი პრობლემის თავისებურებების გათვალისწინებით, რომელიც საკითხის 
გადაჭრისადმი კონკრეტულ მიდგომებს მოითხოვს, განისაზღვრება კვლევის პროცესი.

7. წულაძე, ლ.  „აკადემიური წერა“. ინტენსიური სემინარი სოციალური მეცნიერებების მაგისტრანტებისათვის. თბილისი: „სოციალურ 
მეცნიერებათა ცენტრი“,  2006

იმისათვის, რომ კვლევის პროცესი სრულყოფილი იყოს, 
მნიშვნელოვანია რამდენიმე ეტაპის გათვალისწინება:

 საკვლევი თემის განსაზღვრა და აღწერა;

 რელევანტური ლიტერატურის მოძიება და ანალიზი;

 კვლევის მიზნის, ჰიპოთეზებისა და საკვლევი კითხვების 
ჩამოყალიბება;

 კვლევის დაგეგმვა და კვლევის მიმდინარეობის განსაზღვრა;

 მონაცემების დამუშავება, ანალიზი და ინტერპრეტაცია;

 შედეგების განხილვა და დასკვნების ჩამოყალიბება;
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ცხრილი N3. კვლევის პროცესის საფეხურები (თითოეული საფეხურის გამოყენება 
განსაზღვრულია მიმართულებისა და საჭიროების მიხედვით)

1.3. კვლევის მიზნის განსაზღვრა8

კვლევის მიზანი ნაშრომის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, რომელიც საკვლევ საკითხზე 
ცოდნის გაღრმავების, სხვადასხვა კონცეფციებისა და თეორიების შედარების, საკვლევი 
საკითხების გაანალიზებისა და შესწავლის პროცესის განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს.  კვლევის 
მიზანი აჯამებს იმას, რაც უნდა იქნეს მიღწეული კვლევით განსაზღვრული დროისა 
და ხელმისაწვდომი რესურსების გათვალისწინებით. მიზნები მკაფიოდ უნდა იყოს 
დაკავშირებული საკვლევ პრობლემასთან.

8. Andal, S. M. Sc (N). „Objectivs, Variables Hypothesis, Assumptions&Limitations”. UniT II. Rama University

Ш  სპეციფიკური

Ш  გაზომვადი

Ш  მიღწევადი/განხორციელებადი

Ш  ადეკვატური/რელევანტური

Ш  დაკვირვებადი

Ш  დროში შეზღუდული

Ш  ლოგიკური

სწორად ჩამოყალიბებული 

მიზანი უნდა იყოს:
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კვლევის მიზანი განსაზღვრავს საკვლევ კითხვებზე პასუხების მიღებას და ასევე,  
ჰიპოთეზების  შემოწმებას. კვლევის მიზნის მკაფიოდ ფორმულირება მკვლევარს 
დაეხმარება ფოკუსირებასა და კვლევის არეალის შემოსაზღვრაში, შეცდომების 
თავიდან არიდებაში, კვლევის ორგანიზებასა და მისთვის მიმართულების მიცემაში.

ზოგადი მიზნები  წარმოდგენილია ფართო კონტექსტში და მნიშვნელოვანია, 
იქნეს მიღწეული. აღნიშნული ტიპის მიზანი განსაზღვრავს, თუ რის მიღწევას მოელის 
მკვლევარი კვლევის შედეგად. 

კონკრეტული მიზნები   ზოგადი მიზნები კონკრეტული მიზნების შესაქმნელად 
შეიძლება დაყოფილ იქნეს მცირე, ლოგიკურად დაკავშირებულ ნაწილებად. მათ უნდა 
განსაზღვრონ, რისი მიღწევა სურს მკვლევარს, სად და რა მიზნით. 

1.3.1. საკვლევი კითხვების ჩამოყალიბება
საკვლევი კითხვები შესაძლოა, მოვლენებს შორის კავშირების მახასიათებლების 

ბუნებას შეეხებოდეს და მკვლევარს შესასწავლ საკითხზე კონცენტრირებაში 

მიზნის დასახვის მეთოდი  კვლევის მიზნების დასახვისას ყურადღება უნდა 
მიექცეს შემდეგ მითითებებს: 

	მიზანი უნდა იყოს წარმოდგენილი მკაფიოდ, მოკლედ და ლაკონურად; უნდა 
ასახავდეს, რის  დადგენას, განსაზღვრასა და აღმოჩენას აპირებს მკვლევარი.

	მიზანი უნდა წარმოაჩენდეს პრობლემის სხვადასხვა ასპექტებს და უნდა 
წარმოადგენდეს მათი შესწავლის ხელშემწყობ ფაქტორებს.

	მიზანი ზუსტად უნდა აკონკრეტებდეს, რატომ ტარდება კვლევა,  რის 
შესწავლასა და გაგებას აპირებს მკვლევარი.

მნიშვნელოვანია, დაკონკრეტდეს, რა მეთოდების გამოყენებით აპირებს 
მკვლევარი დასახული მიზნის მიღწევას.

კვლევის მიზანი ნაშრომში შეიძლება იყოს:

 საკვლევი პრობლემის გააზრება;

 მიზეზშედეგობრივი კავშირების იდენტიფიცირება;

 ახალი იდეების გენერირება;

 კვლევის ახალი სისტემების ჩამოყალიბება.

 კონკრეტულ საკითხთა განსაზღვრა;
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ეხმარებოდეს. კვლევა ორიენტირებულია შესაბამის, სასარგებლო და მნიშვნელოვან 
კითხვებზე. კვლევის კითხვის გარეშე კვლევას არ აქვს ფოკუსი, მიმართულება ან მიზანი. 
საკვლევი კითხვებით კონკრეტდება ის ასპექტი, რომელთა გამოკვლევაც ავტორს სურს 
ნაშრომში. ისინი მიუთითებს მკვლევრის საკვლევ ინტერესებსა და მიზნებზე.  კითხვის 
ფორმა უნდა იყოს კონკრეტული, მკაფიო და გასაგები. უმჯობესია, დაისვას რამდენიმე 
კითხვა (ბევრი საკვლევი კითხვა კვლევის მასშტაბურობას განსაზღვრავს). 

საკვლევი კითხვა დამოკიდებულია კვლევის ტიპზე:

 

1.4. ჰიპოთეზის ფორმულირება9

ჰიპოთეზა მოვლენის მიზეზის შესახებ ვარაუდს წარმოადგენს. ის ორ ან მეტ ცვლადს 
შორის კავშირის წინასწარ პროგნოზირებასა და ახსნას ცდილობს და  ასახავს 
მკვლევართა ვარაუდს კვლევის შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. ჰიპოთეზა არის 
მტკიცებით ფორმაში გამოხატული წინასწარი ვარაუდი მოვლენების ორ ჯგუფს შორის 
მიზეზობრივი კავშირის შესახებ,  რომელიც უნდა შემოწმდეს კვლევის შედეგად მიღებულ 
მონაცემებზე დაყრდნობით და რომელიც გვთავაზობს პასუხს საკვლევ კითხვებზე.

9. Andal, S. M. Sc(N). „Objectivs, Variables Hypothesis, Assumptions&Limitations”. UniT II. Rama University

• ის შეიძლება ეხებოდეს ცვლადებს (რა ცვლადებია შემოტანილი; არის თუ არა 
კავშირი ცვლადებს შორის), რომელთა შესწავლასა და გაკონტროლებასაც 
ცდილობს ავტორი; 

• შეიძლება იყოს ზოგადი ხასიათის და კვლევისთვის მნიშვნელობის მქონე 
საკითხებსა და პროცესებს ეხებოდეს;

• შესაძლოა, ეხებოდეს მოვლენის  განმსაზღვრელი ფაქტორების (მიზეზების) 
დადგენას.

• შესაძლოა ეხებოდეს  მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელ პროცესებს;

• შესაძლოა იყოს პროგნოზისტული ხასიათის და ეხებოდეს მომავალში 
ცვლილებებს, გავლენებსა და მდგომარეობის სამომავლო განჭვრეტას. 

კვლევის მიზნის ფორმულირების შემდეგ ყალიბდება საკვლევი კითხვები, 
რომელზე პასუხებიც ავტორმა უნდა წარმოადგინოს დასკვნაში.   
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საკვლევი პრობლემის, მიზნის განსაზღვრისა და ლიტერატურის მიმოხილვის შემდეგი 
საფეხურია ჰიპოთეზების  ჩამოყალიბება. 

ჰიპოთეზა

 უნდა იკვეთებოდეს ჰიპოთეზის სიახლე სფეროში არსებულ ცოდნასთან 
მიმართებით. მნიშვნელოვანია, რომ ჰიპოთეზა მხოლოდ ავტორისთვის არ 
წარმოადგენდეს სიახლეს, არამედ ის უნდა ქმნიდეს ცოდნის გაფართოების 
საშუალებას შესაბამის დარგში. 

 ჰიპოთეზა არ უნდა იყოს თავისთავად ცხადი;

 ჰიპოთეზა უნდა ასახავდეს პოზიციას, უნდა ეფუძნებოდეს მოსაზრებას, რომელიც 
იქნება არგუმენტირებადი.

 ჰიპოთეზა უნდა იყოს კონკრეტული, დებულების სახით, მოკლედ და ლაკონურად 
ჩამოყალიბებული.

 ჰიპოთეზა უნდა იყოს ღირებული და პრაქტიკული მნიშვნელობის.

• არის ძლიერი ინსტრუმენტი ცოდნის გასაღრმავებლად;

• უზრუნველყოფს კვლევითი აქტივობის ობიექტურობას;

• იძლევა მიმართულებას კვლევის ჩასატარებლად;

• მკვლევარს  ეხმარება მკაფიო და კონკრეტული მიზნების განსაზღვრაში;

• უზრუნველყოფს კავშირს თეორიასა და პრაქტიკულ კვლევას შორის;

• ჰიპოთეზის საშუალებით შესაძლებელია მოსალოდნელი შედეგების 
წინასწარი ფორმულირება;

• განსაზღვრავს კვლევის ყველაზე შესატყვის დიზაინს;

• ასრულებს სქემის ფუნქციას დასკვნების გამოსატანად.
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ჰიპოთეზის მახასიათებლებია: 

ჰიპოთეზის წყარო შეიძლება იყოს:

	ნაშრომის თეორიული ან კონცეპტუალური ჩარჩო;

	ადრე ჩატარებული (წინა) კვლევის შედეგები;

	რეალური ცხოვრებისეული გამოცდილებები;

	სამეცნიერო ლიტერატურა ;

	საკვლევი პრობლემის ფორმულირება.
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თავი 2

აკადემიური ნაშრომის შემადგენელი ძირითადი კომპონენტები

2.1. აბსტრაქტი10

სტრუქტურირებული აბსტრაქტი ნაშრომის დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს. ის 
აჯამებს ნაშრომს და მკითხველს საშუალებას აძლევს, განსაზღვროს ნაშრომის ძირითადი 
შინაარსი.  აბსტრაქტი უნდა მოიცავდეს საკვანძო სიტყვებსა და ფრაზებს, რომლებიც 
გააადვილებს საკვლევი საკითხის შესახებ ძიების პროცესს. სტრუქტურირებული 
აბსტრაქტის მიზანია, მკაფიოდ იქნეს წარმოჩენილი ნაშრომის მთავარი ღირებულება 
და კვლევის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი მიგნებები. 

    

თითოეული კომპონენტის  ტექსტის მოცულობა დამოკიდებულია ავტორის კონკრეტულ 
კვლევაზე. აბსტრაქტი აღწერილობითი/აღწერითი ხასიათისაა, ხაზს უსვამს, რა ახალი 
ცოდნის შექმნას შეუწყო ხელი ავტორის მიერ განხორციელებულმა კვლევამ საკვლევ 
საკითხთან დაკავშირებით და ადრინდელ კვლევებთან შედარებით, რა საფეხურზეა 
საკვლევი პრობლემა.

10. George Mason University Writing Center. “Abstracts in Scientific Research Papers (IMRaD).” The Writing Center, 2020 

აბსტრაქტის მთავარი სტრუქტურა 
მოიცავს შემდეგ ერთეულებს:

	შესავალი

	მიზანი

	მეთოდები

	შედეგები

	დისკუსია/შეჯამება
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საფეხური ფუნქციები შეკითხვები

შესავალი 
(კონტექსტის 
განსაზღვრა)

• კვლევის კონტექსტის 
შესახებ ზოგადი 
ინფორმაციის 
წარმოდგენა.

• მიმდინარე კვლევის 
მნიშვნელობის 
განსაზღვრა.

• ადრე ჩატარებულ 
კვლევებში ხარვეზების 
განსაზღვრა.

• რა არის ცნობილი კვლევის 
სფეროს / საკვლევი 
პრობლემის, თემის შესახებ?

• რატომ არის მნიშვნელოვანი  
შერჩეული კონკრეტული 
თემის კონკრეტული 
ასპექტების შესწავლა?

• წინა კვლევებისგან რით 
განსხვავდება ავტორის 
კვლევა?

მიზნის 
ფორმულირება

• კვლევის ძირითადი 
მიზნის განსაზღვრა

• როგორია კვლევის მიზანი? 
(რამდენად მკაფიოდ არის 
ფორმულირებული და 
რამდენად მიღწევადია)

მეთოდი
საკვლევი პრობლემის 
შესასწავლად გამოყენებული 
მეთოდების განსაზღვრა

რომელი მეთოდის გამოყენებით 
ჩატარდა კვლევა?

შედეგების 
წარმოდგენა

კვლევის ძირითადი 
შედეგების, მიგნებების 
წარმოდგენა

რა დადგინდა კვლევის შედეგად?

შედეგების 
განხილვა

(ეს საფეხური 
არჩევითია)

• მოკლედ და 
ლაკონურად უნდა იქნეს 
გადმოცემული შედეგების 
ინტერპრეტაცია. 

(აქცენტი კეთდება 
პრობლემის გადაჭრისა და 
პრაქტიკული ღირებულების 
კონტექსტზე)

• რას „ნიშნავს“ გამოვლენილი 
შედეგები?

• პრაქტიკული 
თვალსაზრისით, რას  
გვთავაზობს მიღებული 
შედეგები?

• რა რეკომენდაციები 
შეიძლება გაიცეს   კვლევის 
შედეგებიდან გამომდინარე?
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სტრუქტურირებული აბსტრაქტის დასაწერად ავტორმა უნდა მოიძიოს აღნიშნული 
ტიპის აბსტრაქტები საკუთარ დისციპლინაში  და  დაეყრდნოს შემდეგ შეკითხვებს:

• რამდენი აბზაცია რეზიუმეში? რამდენ სიტყვას მოიცავს?
• რა სტრუქტურული ერთეულებისგან შედგება აბსტრაქტი?
• იყენებენ თუ არა სხვა მკვლევრები ციტირებებს ნაშრომში და თუ კი, აბსტრაქტის 

რომელ ნაწილში, რა მიზნით?
• იყენებენ თუ არა ავტორები სტატისტიკურ მონაცემებს? თუ კი, აბსტრაქტის რომელ 

ნაწილში?
• რამდენი საკვანძო სიტყვაა მითითებული აბსტრაქტის ბოლოს? ავტორის აზრით, 

როგორ განსაზღვრეს სხვა ავტორებმა, თუ რომელი საკვანძო სიტყვა უნდა 
მიეთითებინათ?

2.1.1. საკვანძო სიტყვები11

1. მკითხველს საშუალებას აძლევს, განსაზღვროს, იქნება თუ არა  ნაშრომში მისთვის 
საინტერესო საკითხები განხილული;

2. მკითხველს  აცნობს შესაბამის ტერმინებს იმავე ან მსგავსი თემების შესახებ 
მასალების მოსაძიებლად;

3. ეხმარება მკვლევრებს საკვლევი საკითხების ერთმანეთთან შესაბამისობის 
დადგენასა და  ორგანიზებაში. 

11.  Hartley, J. “Academic Writing and Publishing A practical Handbook”. New York, NY: “Routledge”, 2008

სტრუქტურირებული აბსტრაქტი:

	წარმოადგენს ნაშრომის რეპრეზენტაციას და 
მკითხველს უყალიბებს პირველ შთაბეჭდილებას 
ნაშრომის ღირებულებების შესახებ.

	ამარტივებს ნაშრომის აღქმას.

	ამარტივებს საძიებო ბაზებში საკვლევი საკითხის 
ძიების პროცესს (ამ თვალსაზრისით, აბსტრაქტი 
პრაქტიკული მნიშვნელობისაა).
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საკვანძო სიტყვების ჩამოსაყალიბებლად არ არსებობს რაიმე ოფიციალური 
მოთხოვნები ან მათი ფორმალიზაციის მკაცრად განსაზღვრული წესები. ასევე, ნაკლებად 
მოიპოვება სახელმძღვანელო ინსტრუქციები მათ ჩამოსაყალიბებლად. აღსანიშნავია, 
რომ სწორად შერჩეული საკვანძო სიტყვები ზრდის ნაშრომის მოძიებისა და წაკითხვის/
გაცნობის ალბათობას, რაც, თავის მხრივ,  ციტირების სიხშირესა და ჟურნალების 
ციტირების რეიტინგის (იმპაქტ ფაქტორის) გაზრდაზე ახდენს დადებით გავლენას.

საკვანძო სიტყვების ჩამოსაყალიბებლად გაითვალისწინეთ:

1. გამოიყენეთ კონკრეტული არსებითი სახელის ფორმის დებულებები, მაგა
ლითად, „ცვალებადობის შეფასება“ და არა „შეფასებული ცვალებადობა“.

2. მოერიდეთ ისეთ ტერმინებს, რომლებიც ძალზე ფართოდაა გავრცე–
ლებული. 

3. ნუ გაიმეორებთ საკვანძო სიტყვებს სათაურიდან. ისინი ნებისმიერ შემთხ
ვევაში უკვე არჩეულია.

4. მოერიდეთ ზედმეტ წინდებულებს. მაგალითად, გამოიყენეთ „მონაცემების 
ხარისხი“ და არა „ხარისხი მონაცემებისა“.

5. მოერიდეთ აქრონიმებს: აქრონიმებმა შესაძლოა, დააბნიოს დამწყები 
მკვლევრები და უცხოელი მკითხველები.

6. მოერიდეთ მათემატიკურ სიმბოლოებს. ეს არაპრაქტიკულია ინტერნეტ 
ძიებისთვის.

7. საკუთარი სახელი გამოიყენეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის 
დამკვიდრებული ტერმინოლოგიის ნაწილს წარმოადგენს, მაგალითად, 
„სკინერის ყუთი“, „პუასონის განაწილება“.

8. გამოიყენეთ ალტერნატიული ტერმინოლოგია  თუ ცნება განსხვავებული 
ტერმინით აღინიშნება ან აღინიშნებოდა, გამოიყენეთ საკვანძო სიტყვა, 
რომელიც მკითხველს საშუალებას მისცემს, მოიძიოს უფრო ადრეული 
პერიოდის მასალებში, ასევე, კონკრეტული დისციპლინის ფარგლებს 
მიღმა. 

9. მიუთითეთ სათანადო გამოყენების სფერო.
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2.2. შესავალი12

შესავალი ნაშრომის სტრუქტურირებულ ნაწილს წარმოადგენს, რომელშიც მოცემულია 
საკვლევი საკითხისა და საკვლევი თემის კონტექსტის აღწერა, პრობლემის კვლევის 
ისტორია, თემის აქტუალობის დასაბუთება. შესავალში ასახულია მიზნები და ჰიპოთეზები, 
საკვლევი კითხვები და კვლევის მეთოდები. 

მკვლევრები შესავლის წერის რამდენიმე საფეხურზე ამახვილებენ ყურადღებას:

1. კვლევის არეალის განსაზღვრა  შესავალი უნდა იწყებოდეს პრობლემასთან 
დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის განხილვითა და კონკრეტული სიტუაციის 
აღწერით. ძირითადი ფრაზებია: „ამჟამად, მკვლევრები ...“, „წინასწარი შედეგების 
საფუძველზე შეიძლება ...“, „არსებობს მთელი რიგი მეთოდები შედეგების 
გასაზომად...“

ავტორები  კვლევის არეალს განსაზღვრავენ:

(ა) იმის ჩვენებით, რომ კვლევის სფერო  არის მნიშვნელოვანი, ცენტრალური, 
საინტერესო, პრობლემური ან რელევანტური (არჩევითი);

(ბ) ამ სფეროში ადრე ჩატარებულ კვლევათა ანალიზითა და განხილვით (სავალდებულო).

2. ნიშის განსაზღვრა  შესავლის ტექსტი გრძელდება (მე3 და მე4 აბზაცები) 
შემდეგი ფრაზებით: „მართალია, ადრე ჩატარებულ კვლევებში განიხილეს ... 
არც ერთ მათგანს არ ...“, „ერთერთი პოტენციური მედიატორია ...“, „არსებობს ... 
გაზომვის სხვადასხვა მეთოდები.“ „ემოციური სიტყვების გამოყენება შეიძლება, 
განსაკუთრებით რელევანტური იყოს ...“, „ერთერთი მეთოდია ოპერატიული 
შეტყობინებების ტექსტების გაანალიზება...“ და ა.შ.

მკვლევრები განსაზღვრავენ „ნიშას“ საკვლევ სფეროში მოცემულ მომენტამდე არსებული 
სუსტი მხარის აღნიშვნით:

(ა) ადრე ჩატარებულ კვლევებში არსებული ხარვეზების მითითებით, მასთან 
დაკავშირებული საკითხის დასმის ან არსებული ცოდნის რაიმე სახით გაფართოების 
გზით (სავალდებულო).

3. ნიშის დაკავება   შესავლის დამახასიათებელი სტრუქტურის სამი ტიპი 
კლასიფიცირდება:

1. როდესაც ავტორები განსაზღვრავენ მათ „ნიშას“ ადრე ჩატარებული კვლევების 
შეზღუდვების ან მათში არსებული „თეთრი ლაქების“ აღნიშვნით;

2. როდესაც განხილულია კვლევის ორი (ან მეტი) სხვადასხვა სფერო და ავტორები 
განსაზღვრავენ საკუთარ ნიშას მათი გაერთიანებით;

3. როდესაც ზოგიერთი ადრე ჩატარებული კვლევა ადასტურებს კონკრეტულ 
შედეგს ან თეორიას, ზოგიერთი  არა და ავტორები ქმნიან საკუთარ ნიშას ამ 

12.  Hartley, J. “Academic Writing and Publishing A practical Handbook”. New York, NY: “Routledge”, 2008.
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წინააღმდეგობის მოგვარების ან ახსნის გზით.

მკვლევრები იკავებენ „ნიშას“ შემდეგნაირად:

	კვლევის მიზნის განსაზღვრით (სავალდებულო);

	საკვლევი კითხვების ან შესამოწმებელი ჰიპოთეზების ჩამოყალიბებით 
(არჩევითი);

	ძირითადი შედეგების ფორმულირებით (არჩევითი).
შესავალი ზოგადი სფეროს განხილვიდან გადადის კონკრეტულ საკვლევ საკითხზე. 

მასში განისაზღვრება კვლევის მოცულობა, კონტექსტი და აქტუალობა. აღწერილია, თუ 
რამდენად შესწავლილია საკითხი და ასევე, თემის ირგვლივ არსებული ინფორმაცია. 
აღნიშნულია ნაშრომის მიზანი, ჩამოყალიბებულია როგორც საკვლევი ამოცანა, 
შესაბამისი ჰიპოთეზით ან შეკითხვების ერთობლიობით, ასევე, მოკლედ განმარტებულია 
მეთოდოლოგიური მიდგომა, რომელიც გამოიყენება საკვლევი ამოცანის შესასწავლად. 
ხაზგასმულია მოსალოდნელი შედეგები, რომლებიც შეიძლება გამოავლინოს კვლევამ 
და მოცემულია ნაშრომის სტრუქტურა და ორგანიზაცია (შეგიძლიათ, მოკლე აბზაცით 
გადმოსცეთ ნაშრომის დანარჩენი ნაწილის სტრუქტურა).

მკითხველს ნაშრომის პირველი აბზაციდანვე ექმნება  შთაბეჭდილება   მსჯელობის 
ლოგიკის, წერის სტილის, კვლევის ემპირიულობისა და   კვლევის შედეგების სანდოობის 
შესახებ. შესაბამისად, ბუნდოვანი, ცუდად ორგანიზებული და არასტრუქტურირებული 
შესავალი უარყოფით შთაბეჭდილებას მოახდენს მკითხველზე. 

ნაშრომის  შესავალ ნაწილს გადმობრუნებული სამკუთხედის ფორმა აქვს  (იხ. 
სურათი N2). ინფორმაცია ისე უნდა ააგოს ავტორმა,  რომ დასაწყისში წარმოადგინოს 

შესავლის ძირითადი მიზანია:

1) შეჯამდეს შესაბამის თემაზე ადრე ჩატარებული კვლევები  იმგვარად, 
რომ შეიქმნას მკაფიო საფუძველი საკვლევი საკითხის გააზრებისათვის; 

2) განისაზღვროს, თუ კონკრეტულად როგორ შეავსებს  ნაშრომი საკვლევი 
პრობლემის შესახებ ლიტერატურასა და კვლევებში არსებულ ხარვეზებს.

3) წარმოადგინოს ავტორის კვლევის უფრო ფართო თეორიული, 
ემპირიული ან/და პოლიტიკური მნიშვნელობა და შედეგები.
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თემის უფრო ზოგადი ასპექტები და შემდგომ, უფრო და უფრო დააკონკრეტოს საკვლევი 
საკითხი.

შესავლის დასაწერად სასარგებლოა, გათვალისწინებულ იქნეს:

განისაზღვროს კვლევის სფერო:

• ხაზი  გაესვას თემის მნიშვნელობას;
• წარმოდგენილ იქნეს ზოგადი ინფორმაცია თემის შესახებ;
• წარმოდგენილ იქნეს საკვლევი პრობლემის შესახებ 

არსებული კვლევების მიმოხილვა.

განისაზღვროს კვლევის ნიშა:

• კრიტიკულად გაანალიზდეს არსებული თეორიული დაშვებები;

• ხაზი  გაესვას კვლევაში არსებულ „თეთრ ლაქებს“ (ხარვეზებს);

• ჩამოყალიბდეს საკვლევი პრობლემა. 

მნიშვნელოვანია, განსაზღვრულ იქნეს კვლევის ადგილი საკვლევი ნიშის 
ფარგლებში:

• გაანალიზებულ იქნეს საკითხის აქტუალობა;

• ჩამოყალიბებულ იქნეს კვლევის დანიშნულება;

• ავტორმა შემოსაზღვროს კვლევის ძირითადი მახასიათებლები;

• განსაზღვრულ იქნეს სფეროში, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 
გამოვლენილი მნიშვნელოვანი შედეგები/მიგნებები;

• აღწერილ იქნეს კვლევის შედეგების მთავარი დანიშნულება (მნიშვნელობა); 
(თეორიული, პრაქტიკული ღირებულება);

• მოკლედ იქნეს განხილული ნაშრომის სტრუქტურა.
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სურათი N2. შესავალი ნაწილის კომპონენტები 

შენიშვნა:  მნიშვნელოვანია, რომ ნაშრომზე მუშაობის დასრულების შემდეგ, 

ავტორმა გადახედოს შესავალს, თუ რამდენად შეესაბამება შესავალი ნაწილის 

კომპონენტებში (იხ. სურათი N2) აღწერილი ინფორმაცია/მონაცემები 

ნაშრომის მთლიანობას.  შესავლის გადასინჯვა და საჭიროების შემთხვევაში 

მისი გადამუშავება უზრუნველყოფს, რომ ის ზუსტად შეესატყვისებოდეს 

ნაშრომის საბოლოო ვერსიის საერთო სტრუქტურას.
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თემის აქტუალობა

	აღწერეთ პრობლემის, საკითხის ან თემის შესახებ არსებული მდგომარეობა;

	ყურადღება გაამახვილეთ საკვლევი საკითხის აქტუალობაზე;

	წარმოადგინეთ ინფორმაცია, რომელიც დაეხმარება მკითხველს თქვენი 
საკვლევი პრობლემის კონტექსტის გაგებაში.

საკვლევი პრობლემა

	განიხილეთ კვლევის მნიშვნელობა. აღწერეთ პრობლემის საფუძველი და 
ისტორია;

	განსაზღვრეთ მთავარი „პრობლემა“ , რომელსაც თქვენი კვლევა ეხება.

კვლევის მიზანი

განსაზღვრეთ კვლევის კონკრეტული მიზანი

	ახსენით, რის მიღწევას აპირებთ თქვენი კვლევით;

	ეს ნაწილი უნდა წარმოადგენდეს ერთგვარ გადასვლას პრობლემის 
ჩამოყალიბებიდან საკვლევ კითხვებზე.

საკვლევი კითხვა (ები)

	მიუთითეთ კონკრეტული საკვლევი კითხვა(ები) 

	კითხვა ლოგიკურად უნდა მომდინარეობდეს იმ საკვლევი პრობლემიდან, 
საკითხიდან ან მიზნიდან, რომელიც თქვენ შესავლის ნაწილში აღწერეთ.
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2.3. ნაშრომის თეორიული ჩარჩო13

თეორიები ყალიბდება მოვლენების ახსნის, პროგნოზირებისა და გაგებისათვის, 
ხშირ შემთხვევაში, არსებული ცოდნის შემოწმებისა და მისი გაფართოების მიზნით 
კონკრეტული დაშვებების ფარგლებში. თეორიული ჩარჩო წარმოადგენს სტრუქტურას, 
რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კვლევის თეორიის განსაზღვრა, დასაბუთება 
და განმარტება იმისა, თუ რის გამო არსებობს საკვლევი პრობლემა. 

თეორიული ჩარჩო მოიცავს იმ ძირითად ცნებებს, მათ განსაზღვრებებს და არსებულ 
თეორიას / თეორიებს, რომლებიც მკვლევრის მიერ გამოიყენება კონკრეტული 
კვლევისათვის. თეორიული ჩარჩოს ფარგლებში განხილული უნდა იქნეს ლიტერატურა, 
რომელიც საკვლევი საკითხისა და კვლევის ამოცანისთვის რელევანტურია და 
შეესატყვისება ავტორის ცოდნას.  მკვლევრის მიერ თეორიის შერჩევა დამოკიდებული 
უნდა იყოს მის შესაბამისობაზე, გამოყენების სიმარტივეზე და გაანალიზების 
შესაძლებლობაზე.

13.  Labaree, R. V.  “Organizing Your Social Sciences Research Paper”. University of Southern California. “USC Libraries”, 2013. (ქვეთავი 
მთლიანად მომზადებულია აღნიშნულ მასალაზე დაყრდნობით).

ჰიპოთეზა

	დებულების სახით, მტკიცებით ფორმაში მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ  ვარაუდი, 
რომლის შემოწმებასაც გეგმავთ თქვენს კვლევაში.

მეთოდი

	განსაზღვრეთ კვლევის ტიპი: (თვისებრივი, რაოდენობრივი ან შერეული 
მეთოდები);

	მიუთითეთ კვლევის კონკრეტული დიზაინი.
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თეორიული ჩარჩო განამტკიცებს/ამყარებს კვლევას, კერძოდ:

1. თეორიული დაშვებების მკაფიო ფორმულირება მკითხველს მათი კრიტიკულად 
შეფასების საშუალებას აძლევს.

2. თეორიული ჩარჩოს შექმნა დაკავშირებულია მკვლევრის არსებულ ცოდნასთან. 
რელევანტური თეორიის შერჩევა ავტორს  ჰიპოთეზების ჩამოყალიბებისა და 
შესატყვისი კვლევის მეთოდების არჩევაში ეხმარება.

3. თეორიული ჩარჩოს შექმნა განაპირობებს კითხვების („როგორ“ და „რატომ“) 
ჩამოყალიბებას, რაც მოვლენის არა მხოლოდ ზოგადი აღწერის, არამედ, 
აღნიშნული მოვლენის სხვადასხვა ასპექტების განზოგადების საშუალებას იძლევა.

4. თეორიის საშუალებით შესაძლებელია, განისაზღვროს განზოგადების ფარგლები. 
თეორიული ჩარჩო განმარტავს, თუ რომელი ძირითადი ცვლადები ახდენს 
გავლენას მკვლევრისთვის საინტერესო მოვლენაზე, როგორ და რა კონტექსტში 
შეიძლება აღნიშნული ძირითადი ცვლადები განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. 

5. მისი გამოყენებითი ბუნების გათვალისწინებით, რელევანტური თეორია  ფასეულია 
სწორედ მიზნიდან გამომდინარე, ახსნას მოვლენის მნიშვნელობა, მისი ზოგადი 
მახასიათებლები და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. 
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14.  Labaree, R. V.   “Organizing Your Social Sciences Research Paper”. University of Southern California. “USC Libraries”, 2013

სტრატეგიები ეფექტური თეორიული ჩარჩოს შესამუშავებლად

1. განიხილეთ თქვენი ნაშრომის სათური და საკვლევი ამოცანა. კვლევითი 
ამოცანა განსაზღვრავს მთელს თქვენს კვლევას და ქმნის საფუძველს, 
რომელზეც თქვენ უნდა ააგოთ თეორიული ჩარჩო.

2. განსაზღვრეთ, თუ რას განიხილავთ ძირითად ცვლადებად თქვენს კვლევაში. 
გაეცით პასუხი შეკითხვას, რა ფაქტორები შეუწყობს ხელს წინასწარ 
გათვალისწინებული შედეგის მიღებას?

3. განიხილეთ შესაბამისი/შესატყვისი ლიტერატურა და მოძებნეთ პასუხები 
თქვენს საკვლევ კითხვაზე.

4. ჩამოთვალეთ კონცეფციები, ცნებები და ცვლადები, რომლებიც შეიძლება 
რელევანტური იყოს თქვენი კვლევისათვის. დააჯგუფეთ ეს ცვლადები 
დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ კატეგორიებად.



31

გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

თეორია წარმოადგენს კონცეპტუალურ საფუძველს სოციალური სისტემების 
ფარგლებში დამოკიდებულებების გაგების, გაანალიზებისა და კვლევის გზების 
დასახვისათვის. ამ თვალსაზრისით, თეორიული ჩარჩოს შესამუშავებლად, შესაძლე
ბელია, განხილულ იქნეს ის მიზნები, რომლებსაც თეორია ემსახურება. 

5. განიხილეთ ის ძირითადი თეორიები, რომლებსაც გაეცანით ლიტერატურის 
დამუშავების პროცესში და შეარჩიეთ თეორია ან თეორიები, რომლებიც 
კვლევაში ყველაზე კარგად ახსნის ძირითად ცვლადებს შორის 
დამოკიდებულებას.

6. განიხილეთ ამ თეორიის დაშვებები ან ვარაუდები და გაამახვილეთ 
ყურადღება მათ შესატყვისობაზე თქვენს კვლევასთან.

თეორიული ჩარჩო:

• საშუალებაა, რომლითაც შემდგომი გამოყენებისთვის კვლევის მონაცემების 
ინტერპრეტაცია და კოდირებაა შესაძლებელი;

• წარმოადგენს პასუხს ახალ პრობლემებზე, რომელთა გადაწყვეტის 
სტრატეგია აღნიშნულ დრომდე არ გამოვლენილა.

• საშუალებაა კვლევითი ამოცანების განსაზღვრისა და განმარტებისათვის;

• საშუალებაა, რომელიც საკვლევი პრობლემების გადაწყვეტის გზების 
გამოვლენასა და შეფასებას უზრუნველყოფს.

• ქმნის შესაძლებლობას, გაირკვეს, თუ რომელი კონკრეტული ფაქტებია 
მნიშვნელოვანი დაგროვილი ცოდნის ფარგლებში და რომელი  არა;

• საშუალებაა, რომლის მეშვეობითაც ძველ მონაცემებს მიეცემა ახალი 
ინტერპრეტაცია და ახალი მნიშვნელობა;

• საშუალებაა, რომლის გაანალიზებითაც შესაძლებელია, განსაზღვრულ 
იქნეს ახალი მნიშვნელოვანი საკითხები და დადგინდეს ყველაზე კრიტიკული 
მნიშვნელობის კვლევითი საკითხები, რომლებსაც საკითხში მაქსიმალურად 
გასარკვევად პასუხი უნდა გაეცეს.

• საშუალებაა, რომელიც დისციპლინის/დარგის პროფესიონალთათვის 
უზრუნველყოფს საერთო ენასა და ათვლის წერტილს მათი პროფესიის 
საზღვრების დასადგენად.

• საშუალებაა, რომელიც შესაძლოა, კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნეს 
როგორც ინფორმაციის წყარო, რაც, თავის მხრივ, მიმართულებას აძლევს 
კვლევას.
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თეორიული ჩარჩოს სტრუქტურა და წერის სტილი

• ავტორმა მკაფიოდ უნდა აღწეროს თეორიული ჩარჩო, ცნებები ან კონკრეტული 
თეორიები, რომლებიც საფუძვლად უდევს მის კვლევას. ასევე,  მკაფიოდ უნდა 
იქნეს განხილული თუ ვინ არიან ძირითადი თეორეტიკოსები აღნიშნულ სფეროში 
და ვის მიერ არის  კვლევა ჩატარებული იმ პრობლემაზე, რომელსაც ავტორი 
შეისწავლის.

    
ავტორმა საჭიროებისამებრ უნდა მიმოიხილოს ისტორიული კონტექსტი, რომელიც 

ადასტურებს ამ თეორიის მნიშვნელობას განსაკუთრებით მაშინ, თუ მოცემული თეორია 
შედარებით ნაკლებად არის ცნობილი, ან აღებულია  სხვა დისციპლინიდან.

თეორიული კონცეფციები თეორიული ჩარჩოს შესაქმნელად 

 აკადემიურ სფეროში მზარდი ტენდენცია ვლინდება, განხილულ იქნეს კონკრეტული 
საკვლევი პრობლემა ინტერდისციპლინარული პერსპექტივიდან. აღნიშნულის 
მისაღწევად ერთერთი საშუალებაა,  ავტორი არ დაეყრდნოს მხოლოდ იმ თეორიებს, 
რომლებიც მას თავად აქვს წაკითხული რომელიმე კონკრეტული კურსის ფარგლებში და 
ასევე, მნიშვნელოვანია განსაზღვროს, თუ რა ინფორმაციის მიღება არის შესაძლებელი  
სხვა დისციპლინებიდან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. (მაგალითად, თუ 
თქვენ პოლიტოლოგიის სტუდენტი ხართ და შეისწავლით რიტორიკულ სტრატეგიებს, 

• თეორიული ჩარჩო უნდა დამუშავდეს შესაბამისი ჩარჩოების, კონცეფციების, 
მოდელებისა თუ თეორიების უფრო ფართო კონტექსტში. მნიშვნელოვანია, 
გაანალიზდეს, რატომ არის ავტორის მიერ შერჩეული თეორიული ჩარჩო 
სათანადო/შესაბამისი.

• თეორიის შესახებ წერისას გამოიყენება აწმყო დრო.

• თეორიული დაშვებები უნდა ჩამოყალიბდეს რაც შეიძლება მკაფიოდ. 
შემდგომ, მეთოდოლოგიის განხილვა უნდა დაუკავშირდეს ამ თეორიულ 
ჩარჩოს.

• მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს, რომ რასაც თეორია ამბობს,  
შესაძლოა არ წარმოადგენდეს უპირობო მოცემულობას. რეალობა არა
სოდეს ზუსტად არ აისახება ასე მარტივად; თუ ავტორი გულისხმობს, რომ 
ეს შეიძლება ასე იყოს, ის არსებითად გაუგებარს გახდის მკითხველისთვის 
საკუთარ მიგნებებს. ამის გათვალისწინებით, ავტორმა ყოველთვის უნდა 
მიიღოს მხედველობაში მის მიერ შერჩეული თეორიული ჩარჩოს შეზღუდვები 
[ე.ი. კვლევითი პრობლემის რა ნაწილი საჭიროებს შემდგომ კვლევას იმის 
გამო, რომ თეორიით ვერ აიხსნება გარკვეული მოვლენები].



33

გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

რომლებსაც ქალი კანდიდატები იყენებენ სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოებში 
საარჩევნო კამპანიებისთვის, მეტყველების თეორია შეიძლება მოძებნოთ არამარტო 
პოლიტოლოგიაში, არამედ ისეთ დისციპლინებში, როგორებიცაა ლინგვისტიკა, 
კომუნიკაციის თეორია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, 
 ფემინიზმის კვლევებიც) თეორიული ჩარჩოს აგება სხვა დისციპლინების კონტექსტში 
შემუშავებული პოსტულატებისა და ჰიპოთეზების საფუძველზე, შეიძლება ინფორმატიული 
და ეფექტური გზა იყოს საკვლევი თემის ყოველმხრივ განსახილველად.

ავტორმა უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს თეორიას და არ უნდა მოხდეს ისე, 
რომ გარდა შესავლისა, ნაშრომის დანარჩენ ნაწილში აღარც კი ახსენოს თეორია. 
თეორიის სიმწირე განაპირობებს ნაშრომის „სისუსტეს“. ავტორის მიერ მოცემული 
თეორიული ჩარჩო მიმართულებას უნდა აძლევდეს მთელს მის ნაშრომს. ყოველთვის 
უნდა დაუკავშირდეს თეორია ანალიზს და ნაშრომის განხილვის ნაწილში განმარტებულ 
იქნეს, თუ როგორ შეესატყვისება ავტორის მიერ შერჩეული თეორიული ჩარჩო საკვლევ 
პრობლემას ან, მეორე მხრივ, რატომ აღმოჩნდა ის არაადეკვატური შესასწავლი 
მოვლენის ასახსნელად. ასეთ შემთხვევაში, შესაძლებელია, ავტორმა წარმოადგინოს 
საკუთარი თეორია თავის მიგნებებზე დაყრდნობით.

2.3.1. ლიტერატურის მიმოხილვა15

ლიტერატურის ანალიზის ნაწილში განხილულია სამეცნიერო სტატიები, წიგნები და 
წყაროები, რომლებიც შეეხება კონკრეტულ საკითხს, კვლევის სფეროს ან თეორიას 
და ამის საფუძველზე წარმოდგენილია აღნიშნული ნაშრომების აღწერა, შეჯამება 
და კრიტიკული შეფასება. ლიტერატურის მიმოხილვა შედგენილია იმ მიზნით, რომ 
ავტორმა წარმოადგინოს კონკრეტული თემის კვლევისას მის მიერ გამოყენებული 
წყაროების მიმოხილვა და გააცნოს მკითხველს თავისი კვლევის მნიშვნელობა (რა 
ადგილი უჭირავს მის კვლევას კვლევების უფრო ფართო არეალში). 

ლიტერატურის მიმოხილვა შეიძლება წარმოადგენდეს ძირითადი წყაროების მოკლე 
განხილვას, თუმცა, როგორც წესი, მას აქვს საორგანიზაციო ხასიათი და აერთიანებს 
როგორც შეჯამებას, ასევე სინთეზსაც, ხშირად კონკრეტული კონცეპტუალური 
კატეგორიების ფარგლებში. რეზიუმე წარმოადგენს წყაროებში მოცემული მნიშ
ვნელოვანი ინფორმაციის მოკლე შეჯამებას, ხოლო სინთეზი არის ამ ინფორმაციის 
რეორგანიზაცია, ანუ გადაწყობა იმგვარად, რომ მან აჩვენოს თუ როგორ გეგმავს 
ავტორი საკვლევი პრობლემის შესწავლას. 

  

15.  Labaree, R. V. “Organizing Your Social Sciences Research Paper”. University of Southern California. “USC Libraries”, 2013
(ქვეთავი მთლიანად მომზადებულია აღნიშნულ მასალაზე დაყრდნობით)
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ლიტერატურის მიმოხილვის ანალიტიკური ფუნქციები შეიძლება იყოს:

	ძველი ინფორმაციის ახლებურად ინტერპრეტაცია ან ახალი და ძველი 
ინტერპრეტაციის კომბინირება;

	სფეროს განვითარებისთვის თვალის მიდევნება;

	საკვლევი პრობლემის მიხედვით წყაროების შეფასება და მკითხველის 
ინფორმირება ყველაზე რელევანტური და შესაფერისი წყაროების შესახებ; 

	იმ საკითხების იდენტიფიცირება,  რომლებიც არ არის შესწავლილი და 
არსებობს,  როგორც შესასწავლი საკვლევი პრობლემა.

ლიტერატურის მიმოხილვის მიზანია:

• თითოეული ნაშრომის მნიშვნელობის განსაზღვრა საკვლევი პრობლემის 
გასააზრებლად;

• თითოეული ნაშრომის კავშირის აღწერა სხვა განხილულ ნაშრომებთან 
მიმართებით;

• ინტერპრეტაციის ახალი გზების განსაზღვრა და ადრე ჩატარებულ კვლევებში 
დარჩენილი ხარვეზების გაშუქება;

• ადრე ჩატარებულ კვლევებს შორის ერთი შეხედვით არსებული 
წინააღმდეგობების განსაზღვრა;

• გამეორების თავიდან ასაცილებლად, ადრე ჩატარებული კვლევების 
სფეროების განსაზღვრა;

• საჭიროებისამებრ, დამატებითი კვლევების ჩატარების გზების დასახვა;

• საკუთარი კვლევის ადგილის განსაზღვრა არსებული ლიტერატურის 
კონტექსტში.

ლიტერატურის მიმოხილვის სტრუქტურაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი:

• ლიტერატურის მიმოხილვის ძირითად ამოცანებთან ერთად, განსახილველი 
საგნის, საკითხის ან თეორიის აღწერა უნდა იყოს მოცემული.

• განსახილველი ნაშრომების დაყოფა თემების ან კატეგორიების მიხედვით 
(მაგ. ნაშრომები, რომლებიც ადასტურებს კონკრეტულ პოზიციას, ნაშრომები, 
რომლებიც უარყოფს მას და ნაშრომები, რომლებიც მთლიანად ალტერნატიულ 
მიდგომას გვთავაზობს);
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• განმარტება, თუ რა მსგავსებები და განსხვავებები ვლინდება თითოეულ ნაშრომში 
დანარჩენებთან შედარებით;

• დასკვნები, თუ რომელ ნაშრომშია მოყვანილი საუკეთესო არგუმენტები, 
რომლებია ყველაზე დამაჯერებელი და რომლებია ყველაზე მნიშვნელოვანი 
შესაბამისი საკვლევი სფეროს გააზრებისა და განვითარებისთვის.

თითოეული ნაშრომის კრიტიკული შეფასება უნდა მოიცავდეს:

• სანდოობას  როგორი რეპუტაცია აქვს ავტორს? არის ავტორის არგუმენტები 
გამყარებული მტკიცებულებებით (მაგ. პირველადი ისტორიული მასალით, 
კონკრეტული შემთხვევების კვლევით, ნარატივებით, სტატისტიკით, ახალი 
სამეცნიერო აღმოჩენებით)?

• ობიექტურობას  არის ავტორის პოზიცია მიუკერძოებელი? განიხილავს თუ არა 
ავტორი საპირისპირო მონაცემებს, თუ უგულებელჰყოფს გარკვეულ ინფორმაციას 
იმ მიზნით, რომ დაამტკიცოს საკუთარი შეხედულებები?

• დამაჯერებლობას  ავტორის მოსაზრებებიდან რომელია ყველაზე მეტად/ნაკ
ლე ბად დამაჯერებელი?

• ფასეულობას  არის თუ არა ავტორის არგუმენტები და დასკვნები დამაჯერებელი? 
საბოლოო ჯამში, უწყობს თუ არა ხელს ნაშრომი საკითხში უკეთესად გარკვევას/
წვდომას?

 ლიტერატურის მიმოხილვა შედგება ოთხი ძირითადი საფეხურისაგან:
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ლიტერატურის მიმოხილვამდე მნიშვნელოვანია, ავტორმა განსაზღვროს შემდეგი 
საკითხები:

რამდენად მკაფიოა  თუ დავალებაში მკაფიოდ არა არის მითითებული ლიტერატურის 
მიმოხილვის ფორმა, უმჯობესია, სტუდენტმა შემდეგ კითხვებზე პასუხის გასაცემად 
მიმართოს ხელმძღვანელს:

1. დაახლოებით რამდენი წყარო უნდა შედიოდეს ლიტერატურის მიმოხილვაში?
2. რა ტიპის წყაროები უნდა იქნეს განხილული (წიგნები, სტატიები)?
3. საჭიროა თუ არა   წყაროების შეჯამება, სინთეზი ან კრიტიკა?
4. უნდა შეფასდეს თუ არა წყაროები?
5. საჭიროა თუ არა ქვესათაურები და სხვა ისეთი დამხმარე ინფორმაცია, როგორიცაა 

განსაზღვრებები ან/და ისტორია?

ანალოგიები   მოდელების პოვნა გამოიყენება იმის გასარკვევად, თუ როგორ აგებენ 
მკვლევრები თავიანთი კვლევის სფეროში ლიტერატურის მიმოხილვას. მნიშვნელო
ვანია, ავტორი გაეცნოს სხვადასხვა წყაროებს, რათა შეექმნას წარმოდგენა, თუ რა ტიპის 
თემების მოძიება სურს,  ან რა საფეხურების დაცვით  შეუძლია ააგოს ლიტერატურის 
მიმოხილვა. ავტორის მიერ დამუშავებულ წყაროებში მოცემული ბიბლიოგრაფიის 
გაცნობა ასევე, შესანიშნავ ათვლის წერტილს წარმოადგენს კვლევისთვის. 

განსახილველი თემის დავიწროება   რაც უფრო ვიწროა  საკვლევი თემა, მით უფრო 
ადვილად შეძლებს ავტორი ლიტერატურის მიმოხილვისთვის საჭირო წყაროების  
დამუშავებას. კვლევის არეალის განსაზღვრა ამარტივებს სამუშაოს შესრულების 
შესაძლებლობას. სასარგებლო სტრატეგიად მიიჩნევა შესაბამისი თემის შესახებ 
წიგნების მოძიება და იმ თავებისა და ქვეთავების შინაარსის გაცნობა, რომლებიც 
უფრო კონკრეტულ საკითხებზეა კონცენტრირებული. ასევე, ავტორს შეუძლია, წიგნებში 
შინაარსს (სარჩევს) გაეცნოს ისეთი კონკრეტული საკითხების მოსაძებნად, რომლებიც 
შეიძლება მისი კვლევის შესატყვისი იყოს. (მაგალითად, ისრაელპალესტინის 
კონფლიქტის ისტორიის შესახებ წიგნში შეიძლება იყოს თავი ეგვიპტის როლის შესახებ 
ამ კონფლიქტის მოგვარებაში).

წყაროს სიახლე  ზოგიერთ დისციპლინაში აუცილებელია, გამოყენებულ იქნეს 
რაც შეიძლება უახლესი ინფორმაცია. ეს ძალზე ფართოდაა გავრცელებული ისეთ 
მეცნიერებებში, რომლებშიც ორი წლის წინ ჩატარებული კვლევა მოძველებულადაც 
კი მიიჩნევა. თუმცა, ზოგიერთ დისციპლინაში მიმოხილვის წერისას, ყურადღება ექცევა 
ლიტერატურის ისტორიას (თუ როგორ იცვლებოდა შეხედულებები წლების მანძილზე 
ან გარკვეულ პერიოდში), რომელიც შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს 
მიმოხილვისთვის. იმის დასადგენად, თუ რა მოლოდინი არსებობს კონკრეტულ სფეროში 
მკვლევრის მიმართ, ასევე, თუ რომელ საკითხებს მოიაზრებენ მეცნიერები აქტუალურად,  
ყველაზე პროდუქტიულად სხვა ნაშრომებში მოცემული ბიბლიოგრაფიებისა და 
ლიტერატურის მიმოხილვის გაცნობა მიიჩნევა. 
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ლიტერატურის მიმოხილვის ორგანიზება 

	მოვლენათა ქრონოლოგია  თუ მიმოხილვა ქრონოლოგიური მეთოდითაა 
შედგენილი, მასალების შესახებ ავტორმა უნდა დაწეროს იმ თანმიმდევრობით, რა 
თანმიმდევრობითაც ისინი გამოქვეყნდა. ასეთი მიდგომა გამოიყენება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ შესაძლებელი იქნება, მკაფიოდ აჩვენოს ავტორმა, რომ მისი 
ნაშრომი ეყრდნობოდა ადრე ჩატარებულ კვლევებს და რომ ეს ქრონოლოგიური 
თანმიმდევრობით ხდებოდა. (მაგალითად, ლიტერატურის მიმოხილვა, რომელიც 
კონცენტრირებულია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გერმანიის ეკონომიკური 
გაძლიერების უწყვეტ კვლევაზე). 

	გამოქვეყნების მიხედვით ორგანიზება  წყაროები უნდა დახარისხდეს 
გამოქვეყნების ქრონოლოგიის მიხედვით თუ თანმიმდევრობა რაიმე უფრო 
მნიშვნელოვან ტენდენციას არ უსვამს ხაზს. (მაგალითად, შეგიძლიათ ძველი 
საბადოების ეკოლოგიური კვლევების შესახებ ლიტერატურის მიმოხილვა ააგოთ 
იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლებოდა ქანის სინჯების აღების პრაქტიკა იმ 
მკვლევრების მიერ, რომლებმაც დაწერეს ნაშრომი ან/და ჩაატარეს გამოკვლევა).

	თემატური („კონცეპტუალური კატეგორიები“)  ლიტერატურის თემატური მიმო
ხილვა ორგანიზებულია თემის ან საკითხის ირგვლივ და არა ქრონოლოგიურად. 
თუმცა, ქრონოლოგია შეიძლება მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყოს თემატური 
მიმოხილვისთვის. (მაგალითად, კვლევა შეიძლება კონცენტრირებული იყოს  
ამერიკის საპრეზიდენტო პოლიტიკაზე ინტერნეტის გავლენაზე მაგრამ, ის მაინც 
ორგანიზებული იქნება ქრონოლოგიურად რამდენადაც, ასახავს მასმედიის 
ტექნოლოგიურ განვითარებას. ერთადერთი განსხვავება „ქრონოლოგიურ“ და 
„თემატურ“ მიდგომებს შორის ისაა, თუ რაზე კეთდება აქცენტი  ინტერნეტის 
როლზე საპრეზიდენტო პოლიტიკაში). ამგვარად, ორგანიზებულ მიმოხილვაში 
ავტორები ერთი პერიოდიდან მეორეზე გადადიან თითოეულ მონაკვეთში იმ 
საკითხების მიხედვით, რომელზეც მახვილდება ყურადღება.

	მეთოდოლოგიური მიდგომა კონცენტრირებულია მკვლევრის მიერ გამოყენებულ 
მეთოდებზე. (ამერიკის საპრეზიდენტო პოლიტიკაში ინტერნეტის როლის 
პროექტისთვის ერთერთი მეთოდოლოგიური მიდგომა იქნებოდა კულტურული 
განსხვავებების განხილვა, თუ როგორია ამერიკელი პრეზიდენტების პორტრეტები 
ამერიკულ, ბრიტანულ და ფრანგულ ვებსაიტებზე ან, მიმოხილვა შეიძლება 
კონცენტრირებული იყოს იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ინტერნეტის მეშვეობით 
ფონდების მოზიდვა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიაზე). მეთოდოლოგიური 
მიდგომა მოქმედებს განსახილველი დოკუმენტების ტიპზე ან იმაზე, თუ როგორ 
იქნება ეს დოკუმენტები განხილული.

ლიტერატურის მიმოხილვის ორგანიზებისთვის მნიშვნელოვანია ავტორის მიერ 
განსაზღვრულ იქნეს, თუ რომელ მეთოდს გამოიყენებს ნაშრომში.  ქრონოლოგიური 
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მიმოხილვის შემთხვევაში, ავტორს ექნება ქვეპუნქტები თითოეული მნიშვნელოვანი 
პერიოდის შესახებ; თემატური მიმოხილვის შემთხვევაში, ქვესაკითხების საფუძველი 
იქნება ის ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია თემასთან ან საკითხთან. თუმცა, 
ზოგჯერ აუცილებელი ხდება დამატებითი პუნქტების შეტანა, რომლებიც აუცილებელია 
კვლევისთვის, მაგრამ არ შეესატყვისება ორგანიზების სტრატეგიას. ავტორის 
გადასაწყვეტია,  თუ რა დამატებით პუნქტებს შეიტანს, მაგრამ მიიჩნევა, რომ უნდა 
განხორციელდეს  მხოლოდ იმ პუნქტების შეტანა, რომლებიც მკითხველს აღნიშნული 
კვლევის  უფრო ფართო სამეცნიერო კონტექსტში განსაზღვრის საშუალებას მისცემს.

პუნქტები, რომელთა შეტანაც შეიძლება დასჭირდეს ავტორს იმის მიხედვით, თუ რა 
ტიპის ლიტერატურის მიმოხილვას წერს ის:

ლიტერატურის მიმოხილვის წერისას მნიშვნელოვანია, ავტორმა გაითვალისწინოს: 

	არგუმენტები   გამოყენებული წყაროების ავტორისეული ინტერპრეტაცია უნდა 
ეყრდნობოდეს მტკიცებულებებს/არგუმენტებს იმის საჩვენებლად, რომ მისი  
მოსაზრებები სწორია.

	წყაროს შერჩევა   თითოეულ წყაროში შერჩეული უნდა იქნეს მხოლოდ ყველაზე 
მნიშვნელოვანი თემები, რომლებსაც ავტორი გააანალიზებს მიმოხილვაში. 
შერჩეული ინფორმაცია უშუალოდ უნდა იყოს დაკავშირებული საკვლევ 
საკითხთან, მიუხედავად იმისა, მიმოხილვა თემატურია, მეთოდოლოგიური თუ 
ქრონოლოგიური.

• არსებული ვითარება: ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია თემის ან 
ლიტერატურის მიმოხილვის არსის გასაგებად;

• ისტორია: სფეროს ქრონოლოგიური განხილვა, რომელიც აუცილებელია 
ლიტერატურის მიმოხილვის გასაგებად. (თუ ლიტერატურის მიმოხილვა 
ქრონოლოგიურად არ არის აგებული).

• წყაროს შერჩევის მეთოდები: ავტორის მიერ ლიტერატურის მიმოხილვისთვის 
წყაროების შესარჩევად (და, შესაძლოა, გამოსარიცხად) გამოყენებული 
კრიტერიუმები. (მაგალითად, შეგიძლიათ მიმოხილვაში აღნიშნოთ, რომ 
გამოყენებულია მხოლოდ რეცენზირებადი სტატიები).

• სტანდარტები: რა სახით წარმოადგენს ავტორი ინფორმაციას.

• საკითხები შემდგომი კვლევისთვის: შესაბამისი სფეროს რა 
საკითხები გამოავლინა მიმოხილვამ? როგორ განაგრძობს 
ავტორი კვლევას მიმოხილვის შემდეგ?
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	საჭიროებისამებრ ციტატების გამოყენება  ტექსტში რამდენიმე მოკლე ციტატის 
მოყვანა დასაშვებია თუ მკვლევარს სურს, რომ  ხაზი გაუსვას  რაიმე საკითხს,  
ან სხვა ავტორის მიერ გამოთქმული აზრის გადმოტანა სხვა სიტყვებით ვერ 
ხერხდება. ლიტერატურის მიმოხილვისა და ინტერპრეტაციების ნაცვლად ბევრი 
ციტატის გამოყენება ნაშრომში არ არის რეკომენდებული.

	შეჯამება და სინთეზი  მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს, რომ საჭიროა 
წყაროების შეჯამება და სინთეზი. ავტორმა უნდა ჩამოთვალოს კვლევის 
ძირითადი პუნქტები, მაგრამ შემდგომ მოახდინოს მათი სინთეზირება კვლევის 
მნიშვნელობისა და ნაშრომთან დამოკიდებულების ხელახალი ფორმულირებით.

ლიტერატურის მიმოხილვის პროცესში გავრცელებული შეცდომები

 

საკვლევი საკითხის ინტერდისციპლინარული პოზიციიდან განხილვა შეიძლება 
სასარგებლო აღმოჩნდეს და მიაწოდოს ავტორს ახალი იდეები, თეორიები და 
კონცეფციები ძველი პრობლემების განსახილველად. (მაგალითად, რას ამბობენ 
კულტურული ანთროპოლოგები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ხანგრძლივი 
კონფლიქტის შესახებ? როგორია გეოგრაფების აზრი დიდ ქალაქებში სოციალური 
მომსახურების სააგენტოების უკეთ განაწილების საჭიროების შესახებ და როგორ 
შეიძლება შეისწავლონ ეს საკითხი სოციალურმა მუშაკებმა?) თუმცა, აღსანიშნავია, 
რომ სტუდენტი არ უნდა გასცდეს იმ სფეროს/დარგს, რომლის ფარგლებშიც ამზადებს 
ნაშრომს. 

Χ ლიტერატურის მიმოხილვაში გამოყენებულ წყაროებს არა აქვს მკაფიო 
კავშირი საკვლევ პრობლემასთან;

Χ საკმარისი დროის არ დახარჯვა საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებით 
ყველაზე შესატყვისი წყაროების განსაზღვრისა და მოძიებისათვის.

Χ მეორეულ და მესამეხარისხოვან წყაროებზე დაყრდნობა იმის ნაცვლად, რომ 
მიმოხილვისას გამოყენებულ იქნეს პირველადი კვლევები და მონაცემები;

Χ კრიტიკის გარეშე სხვა მკვლევრების მიგნებებისა და ინტერპრეტაციების 
მიღება ნაცვლად იმისა, რომ კრიტიკულად შემოწმდეს კვლევის დიზაინი და 
ანალიზის ყველა ასპექტი;

Χ ლიტერატურის მიმოხილვისთვის გამოყენებული ძიების პროცედურების 
უგულებელყოფა;

Χ ნაშრომი მოიცავს მხოლოდ იმ კვლევებს, რომლებითაც დასტურდება დაშ
ვებები და არ განიხილავს იმ ლიტერატურას, სადაც მიღებულია საპირის
პირო შედეგები ან წარმოდგენილია ალტერნატიული ინტერპრეტაციები.
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არ უნდა იქნეს განხილული მხოლოდ შინაარსი  ლიტერატურის განხილვისას 
მაქსიმალური დრო ავტორმა  ნაშრომის ამ ნაწილის დამუშავებას უნდა დაუთმოს.  
ნაშრომში განხილული უნდა იქნეს არა მხოლოდ ის, თუ რას ამბობენ მეცნიერები, არა
მედ ისიც, თუ როგორ ამბობენ ამას. აღნიშნულის მისაღწევად სასარგებლო კითხვებია:

• როგორ აქვთ მათ ორგანიზებული საკუთარი იდეები?

• რა მეთოდები გამოიყენეს პრობლემის შესასწავლად?

• რა თეორიები გამოიყენეს საკვლევი პრობლემის ახსნის, პროგნოზირებისა თუ 
ამ პრობლემაში გასარკვევად?

• რა წყაროებიდან მოყვანილი ციტატებით დაადასტურეს საკუთარი დასკვნები?

როგორ გამოიყენეს მათ არატექსტობრივი ელემენტები [მაგ. სქემები, 
გრაფიკები, სურათები და ა.შ.] საკვანძო პუნქტების საილუსტრაციოდ?

2.4. მეთოდოლოგია
მეთოდოლოგია წარმოადგენს თეორიულ ჩარჩოს, რომლის მიზანია, განსაზღვრულ 

იქნეს კვლევის სახეები, მიდგომები და ძირითადი პარადიგმები. ის იმ პრინციპების, 
წესებისა და საშუალებების ერთობლიობას წარმოადგენს,  რომლითაც კვლევის 

იმის შესაფასებლად, სათანადოდ განიხილა თუ არა ავტორმა ლიტერატურა, 
მოცემულია რიგი სტრატეგიები:

• ავტორმა უმჯობესია, მოიძიოს კვლევის შედეგების გამეორება. თუ სხვადასხვა 
ადამიანები ერთსა და იმავეს ამბობენ, სავარაუდოდ, ეს მიუთითებს იმაზე, 
რომ საკვლევი პრობლემა კონცეპტუალურად ჩიხშია. ამ ეტაპზე ავტორმა 
უნდა განიხილოს: გააფართოებს თუ არა მისი კვლევა უკვე არსებულს? 
დასახავს თუ არა ის ახალ გზებს? თუ ის უბრალოდ იგივეს დაამატებს იმას, 
რაც უკვე ითქვა?

• უნდა შემოწმდეს წყაროები   თუ აღმოჩნდება, რომ ავტორები ერთსა და 
იმავე კვლევებს ეყრდნობიან თავიანთ ნაშრომებში, ეს ნიშნავს, რომ საკვლევ 
პრობლემასთან დაკავშირებით ახალი იდეები არ მოიპოვება. 

• ავტორმა უნდა მოიძიოს Web of Scholars [a.k.a. Knowledge], ციტატების 
მონაცემთა ბაზა და Google Scholar, იმის შესამოწმებლად თუ ვის მიერაა 
ხშირად ციტირებული საკუთარ ნაშრომში გამოყენებული წყაროები. 
მნიშვნელოვანია, მან ასევე განსაზღვროს  თავის დისციპლინაში თუ რომელ 
ავტორებს ეყრდნობიან და შესასწავლ საკითხზე არსებობს თუ არა უახლესი 
ლიტერატურა.
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ორგანიზებაა შესაძლებელი.  შერჩეული მეთოდების საფუძველზე, რომელიც მონაცემების 
შეგროვების (მოპოვების) განსხვავებულ წესებს, პროცედურებსა და ტექნიკებს  შეეხება, 
მეთოდოლოგია კვლევის მიზნის მიღწევის  პროგნოზირების საშუალებას იძლევა. 
თითოეული კვლევის მეთოდი განსხვავებულია სხვა მეთოდებისგან და მონაცემების 
შეგროვების განსხვავებულ მიდგომებს ეყრდნობა (მაგ: ინტერვიუ; გამოკითხვა; ფოკუს 
ჯგუფი; ექსპერიმენტი; შემთხვევის შესწავლა; დაკვირვება; მონაცემების დისტანციურად 
მოპოვება). აღსანიშნავია, რომ ყველა დისციპლინა იყენებს განსხვავებულ მეთოდს.  
იმის გათვალისწინებით, რომ მეთოდი მთელი კვლევითი ნაშრომის უმნიშვნელოვანეს 
ნაწილს წარმოადგენს, აუცილებელია ავტორმა თავიდანვე სწორად დაგეგმოს კვლევა 
და  განსაზღვროს მეთოდის შესაბამისობა კვლევის მიზნებთან და ამოცანებთან.  
კვლევის გეგმა არის კარგად განსაზღვრული სამოქმედო გეგმა, მთელი კვლევის 
პროცესის დაგეგმილი თანმიმდევრობა, კვლევითი საქმიანობის მონახაზი. 
შინაარსიდან გამომდინარე, კვლევის დაგეგმვა შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთან 
იყოს დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, კვლევის გეგმა შეიძლება იცვლებოდეს 
კვლევითი პროექტის განხორციელების პროცესში. კარგი კვლევითი გეგმა უნდა 
იყენებდეს მინიმალურ რესურსებს, როგორიცაა დრო, ფული და სამუშაო ძალა. 

კვლევის პროცესში მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს შემდეგი საფე
ხურები:16

კვლევის სახეები17

კვლევა მრავალგანზომილებიანი საქმიანობაა, არსებობს სხვადასხვა ფორმით და  
გამოიყენება ყველა დისციპლინაში. 

16. The University of Western Australia. „Methods and Methodology“. Survival Guide, „Study Smarter“
17. Chaudhary Charan Singh University.  M.Phil. (Statistics) Research Methodology. (n.d.)
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კვლევის ძირითადი მახასიათებლებია:

კვლევაში ჩართული მიდგომებისა და მეთოდების მიხედვით შეიძლება გამოიყოს 
კვლევის შემდეგი ტიპები:

1. აღწერილობითი/აღწერითი კვლევა ანალიტიკური კვლევის პირისპირ: აღწერი
ლობითი/აღწერითი კვლევა ძირითადად აღწერს რაობას და მოიცავს კვლევასთან 
დაკავშირებული ფაქტების შეგროვებას, ჩაწერას, აღწერასა და ანალიზს. ის ცდილობს, 
მოძებნოს მოვლენის არსებული მდგომარეობა, ტენდენცია და საქმის ვითარება. 
აღწერილობითი კვლევა მოიცავს გამოკითხვებს, მაგრამ ისინი არ არის მხოლოდ 
მონაცემთა შეგროვება, რადგან ისინი ასევე მოიცავს გაზომვას, კლასიფიკაციას, 
ანალიზს, შედარებას და ინტერპრეტაციას. ამ ტიპის კვლევაში შესასწავლი ცვლადი 
უკონტროლოა. შეიძლება მხოლოდ დაკვირვება და მოხსენება, თუ რა ხდება 
სიტუაციაში. ანალიტიკური კვლევა, მეორე მხრივ, ეხება იმას, რაც იქნება. ამ ტიპის 
კვლევაში ჩართული ცვლადები საგულდაგულოდ და მეცნიერულად კონტროლდება და 
იმართება. ანალიტიკური კვლევა ასევე ცნობილია, როგორც ექსპერიმენტული კვლევა 
და არის ძალიან დახვეწილი ტექნიკა. ამ ტიპის კვლევა ეფუძნება ოთხ მნიშვნელოვან 
მახასიათებელს, კერძოდ; კონტროლს, მანიპულირებას, დაკვირვებასა და განმეორებას. 

2. გამოყენებითი კვლევა ფუნდამენტური კვლევის პირისპირ  გამოყენებითი კვლევა 
არის მოქმედებაზე ან გადაწყვეტაზე ორიენტირებული. გამოყენებითი კვლევის მთავარი 
მიზანია, მოიპოვოს იმ პრობლემის დაუყოვნებელი, კონკრეტული და პრაქტიკული 
გადაწყვეტა, რომლის წინაშეც ახლა დგას მაგალითად, ბიზნეს ორგანიზაცია. ის 
იძლევა გადაწყვეტილებებს აქ და ახლა რეალურ პრობლემურ სიტუაციებში. ის 
მოიცავს  მეცნიერულ გამოკვლევებს, მაგრამ მეთოდები არ არის ისეთი მკაცრი, 
როგორც ფუნდამენტურ კვლევებში. ის პოულობს პრობლემის გადაჭრის გზებს, 
რომელთა გამოყენებაც შეიძლება ადგილობრივ გარემოში და ისინი შეიძლება არ იყოს 
საყოველთაოდ მისაღები. 

• გადაწყვეტაზე ორიენტირებულობა

• ლოგიკურობა 

• ობიექტურობა

• მიუკერძოებლობა

• სიზუსტე

• სისტემატურობა

• გადამოწმებადობა
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გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

გამოყენებითი კვლევა არ იძლევა დისციპლინაზე ახალი ცოდნის დამატების პირობას. 
ფუნდამენტური კვლევა ტარდება დისციპლინის ორგანიზებული ცოდნის მეცნიერულად 
გასაუმჯობესებლად. ასევე, ცნობილია, როგორც ძირითადი კვლევა, ის ეხება თეორიის 
ფორმულირებას და პრინციპების განზოგადებებს. ფორმულირებული თეორიის 
შესაფასებლად და გასავრცობად მას შეუძლია გამოიყენოს ემპირიული მონაცემები. 
საბაზისო კვლევა მოიცავს სისტემურ, უაღრესად დახვეწილ სამეცნიერო ტექნიკას. 
ფუნდამენტური კვლევა შეიძლება არ გვთავაზობდეს სასწრაფოდ მოსაგვარებელი 
პრობლემების გადაწყვეტას, ის უფრო გრძელვადიან დასკვნებზეა ორიენტირებული.

3. რაოდენობრივი კვლევა თვისებრივი კვლევის პირისპირ  რაოდენობრივი 
კვლევა ეფუძნება რაოდენობრივ ცვლადებს, რომლებიც შეიძლება გაიზომოს შესაბამის 
ერთეულებში. ესენი მოიცავს ობიექტებს და ინდივიდებს, რომლებიც განსხვავდებიან 
ზომით, რაოდენობით, მოცულობით, მასშტაბით ან ხარისხით. მაგალითად, საქონლის 
ფასები შეიძლება გაიზომოს ლარებში, პროდუქტის წონა იზომება კილოგრამებში 
და მანქანის გარბენი იზომება კილომეტრებში ლიტრზე. თვისებრივი კვლევა, მეორე 
მხრივ, ეფუძნება თვისებრივ ცვლადებს, რომლებიც განსხვავდებიან ტიპის მიხედვით. 
ამ ცვლადების გაზომვა შეუძლებელია შკალაზე ან რომელიმე ერთეულით. სოციალური 
მეცნიერები იყენებენ თვისებრივ კვლევას ადამიანის ქცევის შესასწავლად. ბაზრის 
კვლევისას თვისებრივი კვლევა ტარდება მომხმარებელთა მოწონებებისა და 
არმოწონების გამოსაკვლევად. ეს გვეხმარება კომპანიის პროდუქტებზე მოთხოვნის 
მიმდინარე მოდელის გაგებაში.

4. კონცეპტუალური კვლევა ემპირიული კვლევის პირისპირ  კონცეპტუალური 
კვლევა გულისხმობს ახალი თეორიების, აბსტრაქტული იდეებისა და განზოგადებული 
პრინციპების შემუშავებას. ამგვარ კვლევას ახორციელებენ ფილოსოფოსები, 
ინტელექტუალები და მოაზროვნეები. მათი კონცეპტუალური ცოდნის საფუძველზე ისინი 
აშენებენ თეორიულ მოდელებს. კონცეპტუალური კვლევა არის ინტელექტუალური 
პროცესი ცოდნის შემუშავებისა და გადამოწმებისთვის. ემპირიული კვლევა ეფუძნება 
დაკვირვებასა და ექსპერიმენტებს. ფაქტების სახით შეგროვებული ინფორმაცია 
ავითარებს დასკვნებს და თეორიებს მოვლენის შესახებ. ამგვარად, შემუშავებული 
მოდელები კვლავ შეიძლება გადამოწმდეს მონაცემთა შეგროვების რეპლიკაციით. 
მოცემული  ჰიპოთეზის შესამოწმებლად ემპირიული კვლევა ყველაზე პოპულარული და 
ძლიერი ინსტრუმენტია.

ნებისმიერი კვლევა არის ზემოაღნიშნული ოთხი ტიპის კვლევიდან წარმოქმნილი. 
კვლევის შემდგომი კლასიფიკაცია შესაძლებელია მისი მიზნის, დახარჯული დროისა 
და ცოდნის დისციპლინის მიხედვით. მაგალითად, ისტორიული კვლევა არის წარსული 
მოვლენების, ისტორიული დოკუმენტების, ნაშთებისა და რელიქვიების შესწავლა. 
კლინიკური კვლევა გამოიყენება ახალი წამლის ეფექტების შესასწავლად. ბაზრის 
კვლევა ტარდება პროდუქტზე პოტენციური მოთხოვნის პროგნოზირებისთვის. 
ერთჯერადი კვლევა ტარდება მცირე მასშტაბით მოკლე დროში კონკრეტული მიზნით. 
საგანმანათლებლო კვლევა მიმართულია საგანმანათლებლო სისტემის შესწავლასა და 
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განვითარებაზე. სოციალური კვლევა ეხება საზოგადოების სოციალურ პრობლემებს. 
საველე კვლევა ტარდება ველზე, ხოლო ლაბორატორიული კვლევა ტარდება 
ლაბორატორიაში. 

სამეცნიერო კვლევა ცოდნის მაძიებელი ადამიანებისთვის ყველაზე ძლიერ 
ინსტრუმენტს წარმოადგენს.  კვლევა არის ერთგვარი ძალა, რომლითაც ადამიანმა 
შეიძლება განჭვრიტოს კონკრეტული მოვლენის შედეგები. კვლევას ზოგიერთ 
დისციპლინაში შემდეგი მიზნები განსაზღვრავს:

1. ფსიქოლოგიაში კვლევა ტარდება სხვადასხვა ტიპის ადამიანთა ფსიქოლოგიური, 
კულტურული, მოტივაციური და ა.შ. ფაქტორების შესასწავლად.

2. სოციოლოგიაში კვლევები ტარდება ასაკობრივ და სქესობრივ ჯგუფებს შორის 
ცვალებადი ურთიერთობების, ახლადწარმოქმნილი კლასების ნიმუშების, სოციალური 
მობილობის, სოციალური ღირებულებების და ა.შ. გასაანალიზებლად.

3. ეკონომიკაში ქვეყნისა და ორგანიზაციის გეგმიური განვითარება კვლევის გზით 
მიიღწევა. ის გვეხმარება ყველა დასაქმებულის ხელფასების, ბიზნეს საქმიანობაში 
ჩართული მოგებისა და რისკის და მთავრობის პოლიტიკის  ეკონომიკურ სტრუქტურაზე 
ეფექტების განსაზღვრაში.

4. გეოგრაფიაში კვლევა გამოიყენება გარემოს კონტროლის, კლიმატური სირთუ
ლეების, ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის გეოგრაფიული შეფასების, სასოფლოსამეურნეო 
მიწებზე ცვლილებების გეოგრაფიული ნიმუშების შესასწავლად.

5. განათლებაში კვლევა ხელს უწყობს სწავლების მეთოდების, მასწავლებლებისა 
და სტუდენტების ურთიერთდამოკიდებულების, დაწყებითი, ტექნიკური და უმაღლესი 
განათლების დანახარჯების წილის გაუმჯობესებას.

6. მედიცინაში კლინიკური კვლევები ტარდება წამლის ეფექტების შესასწავლად. 
სამედიცინო ასოციაციები არ მიიღებენ არცერთ წამალს ან მკურნალობას წამლის ან 
მკურნალობის შესახებ საფუძვლიანი კვლევის პროცესის დასრულების გარეშე.

7. ბიზნესის მენეჯმენტის სფეროში მარკეტინგული კვლევა პროდუქტის მარკეტინგის 
ხერხემალია. ახალი პროდუქტის გამოშვებამდე ტარდება გამოკითხვები ბაზარზე 
მომხმარებელთა საჭიროებებისა და კმაყოფილების დონის დასადგენად. ის ეხმარება 
არა მხოლოდ არსებული პრობლემების გადაჭრაში, არამედ ახალი შესაძლებლობების 
გამოვლენაში. ყველა საწარმოო ინდუსტრიაში არის კვლევისა და განვითარების 
განყოფილება, რომელიც ჩართულია პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაში. კვლევა 
ტარდება საწარმოო ერთეულებში, რათა მისი საშუალებით გადაწყდეს საწარმოს 
პროდუქციის რაოდენობა, დრო და პოტენციური მომხმარებლები. კვლევის მეთოდები 
გამოიყენება სტატისტიკური ხარისხის კონტროლისა და ინვენტარიზაციის ოპტიმალური 
დონის შესანარჩუნებლად. ადამიანური რესურსების მენეჯერისთვის მნიშვნელოვანია, 
იცოდეს თანამშრომლის, ხელფასის სტრუქტურისა და კმაყოფილების დონის, ცხოვრების 
ხარჯების შეფასების შესახებ. ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი მიზანს 
აღწევს კვლევების ჩატარებით.
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8. ხელისუფლება ვერ იფუნქციონირებს, რომ არ ჰქონდეს მკაფიო და რეალური 
სურათი იმის შესახებ, თუ რა ხდება თავის სახელმწიფოში თავის სუბიექტებთან. ყველა 
სამთავრობო დეპარტამენტს ჰყავს კვლევითი ოფიცერი კვლევის ცალკე განყოფილებით. 
მონაცემთა შეგროვება ხდება მთელი წლის განმავლობაში ყველა დეპარტამენტში და 
ამ კვლევის საფუძველზე ყალიბდება მთავრობის პოლიტიკა, ბიუჯეტი, განვითარების 
პროგრამები. 

სხვადასხვა დისციპლინაში კვლევის მეთოდების გამოყენება ეფუძნება კვლევის მიზნებს. 

• სოციალური მეცნიერებები  კვლევის რაოდენობრივი (მასობრივი გამოკითხვა; 
კითხვარი) და თვისებრივი მეთოდები (სიღრმისეული ინტერვიუ; ფოკუსჯგუფი; 
ეთნოგრაფიული კვლევა; ქმედების კვლევა; თვისებრივი კონტენტანალიზი; 
დისკურსის ანალიზი; ვიზუალური ანალიზი). 

• სამართალი  დაკვირვება; ინტერვიუ; ანკეტირება; სასამართლო პრაქტიკის 
ანალიზი, დოქტრინის ანალიზი, ისტორიული მეთოდი.

• ჰუმანიტარული მეცნიერება  კვლევის თვისებრივი მეთოდი;

• ბიზნესის ადმინისტრირება  კვლევის თვისებრივი და რაოდენობრვი მეთოდები 
(გამოკითხვა; ინტერვიუ; დაკვირვება; ფოკუს ჯგუფი, ექსპერიმენტი,  მეორადი 
მონაცემების ანალიზი და სხვ.).

• განათლების მეცნიერებები  შემთხვევის შესწავლა; გამოკითხვა; ექსპერიმენტი; 
დაკვირვება; პრაქტიკული კვლევა; ფოკუსჯგუფი; ინტერვიუ; დოკუმენტის ანალიზი;

კვლევის დიზაინის განსაზღვრის შემდეგ, კვლევის პროცესში შემდეგი ნაბიჯი არის 
შესაბამისი მონაცემების შეგროვება. შეიძლება არსებობდეს მონაცემთა ორი წყარო (i) 
შიდა მონაცემები, რომლებიც ეხება მოვლენებსა და ფუნქციებს მაგალითად, კომპანიის 
ყიდვა/გაყიდვის დეტალები. (ii) გარე მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია 
გარე წყაროებთან და გარე სააგენტოებთან. არსებობს ორი ტიპის მონაცემები (ა) 
პირველადი მონაცემები და (ბ) მეორეული მონაცემები. პირველადი მონაცემები არის 
ის დაკვირვებები, რომლებსაც აგროვებს მკვლევარი პირველად. ყველა საკვლევი 
საგანი არის პირველადი წყარო. კვლევაში გამოთქმული ვარაუდების (პროგნოზების) 
არგუმენტირებისათვის გამოიყენება მონაცემები, რომლებიც სწორედ პირველადი 
წყაროებიდან არის მოპოვებული. მეორეული მონაცემები უკვე ხელმისაწვდომია 
ჩანაწერებში და შეგროვებულია სხვა მკვლევრის მიერ მსგავსი პრობლემის შესასწავლად.

 პირველადი მონაცემების შეგროვება ხდება შემდეგი მეთოდების გამოყენებით:

 (i) პირდაპირი დაკვირვებითა და ექსპერიმენტებით;

(ii) პირდაპირი პირადი გასაუბრების გზით;

(iii) პირდაპირი ინტერვიუებით ტელეფონით, smsით და ელექტრონული ფოსტით;
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(iv) არაპირდაპირი პირადი გასაუბრების გზით;

(v) ფოსტით/ელფოსტით გაგზავნილი კითხვარით;

(vi) ანკეტით აღმრიცხველების მეშვეობით;

მეორადი მონაცემების შეგროვების მეთოდები:

(i) საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა WHO, UNO და ა.შ.

(ii) სამთავრობო პუბლიკაციები, როგორიცაა ეკონომიკური კვლევა, CSO, NSSO.

(iii) ჟურნალი და გაზეთები.

(iv) კვლევითი სტატიები.

(v) ბიზნეს ორგანიზაციებისა და ფინანსური ინსტიტუტების ანგარიშები.

მონაცემთა შეგროვების მეთოდს და წყაროს ირჩევს ავტორი კვლევის მიზნებისა 
და მოთხოვნების გათვალისწინებით. მეთოდის შერჩევისას გათვალისწინებულ უნდა 
იქნეს ხარჯები და სათანადო დონე სიზუსტისა და მიუკერძოებლობის დასაცავად. 
კვლევის პროცესში გამოყენებული ყველა მეთოდი  უნდა აღწეროს მკვლევარმა და 
დასაბუთებულად გადმოსცეს მათი გამოყენების ეფექტურობა მეთოდოლოგიის ნაწილში. 
თანმიმდევრულად და დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი კვლევის პროცედურები, 
შერჩევის მეთოდები, მონაცემთა შეგროვების პროცედურები, კვლევაში გამოყენებული 
ინსტრუმენტები და შედეგების ანალიზი.

კვლევის ანგარიშის მეთოდების ნაწილის მთავარ მიზანს წარმოადგენს, 
მკაფიოდ იქნეს წარმოჩენილი კვლევის ჩატარების, მონაცემების შეგროვებისა 
და მათი ანალიზის საფეხურები.

	მოკლედ გადმოეცით საკვლევი პრობლემა, კვლევის მიზანი და კვლევის 
კითხვა(ები).

	აღწერეთ კვლევაში მონაწილე ადამიანები და განსაზღვრეთ, როგორ 
მოხდა მათი შერჩევა (აღწერეთ მონაწილეები იმ მნიშვნელოვანი 
მახასიათებლების მიხედვით, რომლებიც თქვენი კვლევის მიზნის 
რელევანტურია  მაგ. სქესი, ასაკობრივი ჯგუფები, ოჯახური მდგომარეობა 
და ა.შ.).

	აღწერეთ მონაცემების მოპოვების საფეხურები.

	აღწერეთ საკვლევი გარემო და მონაცემების გასაანალიზებლად 
გამოყენებული ტექნიკები.
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კვლევის დიზაინი

	აღწერეთ კვლევის მეთოდები;

	მიუთითეთ კვლევის კონკრეტული დიზაინი 
(შემთხვევის შესწავლა, კვაზიექსპერიმენტი 
და ა.შ.).

	საჭიროების შემთხვევაში, აღწერეთ 
ცვლადები.

საკვლევი ინსტრუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

	აღწერეთ ტესტები, საზომი სკალები ან ინსტრუმენტები, რომლებიც 
კვლევაში მონაცემთა შესაგროვებლად გამოიყენეთ. 

	ინსტრუმენტის შექმნის შემთხვევაში, დეტალურად უნდა აღწეროთ 
ინსტრუმენტის სანდოობისა და ვალიდობის მიღწევის საფეხურები; 

	საკვლევი ინსტრუმენტები წარმოადგინეთ დანართში.

კვლევის შეზღუდვები  განიხილეთ თქვენი კვლევის შეზღუდვები, აღწერეთ 
პროცესები და ცვლადები, რომლებსაც  ვერ აკონტროლებდით კვლევის 
პროცესში და რამაც შესაძლოა, გავლენა მოახდინა თქვენი კვლევის 
შედეგებზე.  (მიუთითეთ, რა სირთულეები აღმოჩნდა კვლევის განხორციელების 
პროცესში, შედეგების გაანალიზების დროს? რომელი საკითხების კვლევის 
გათვალისწინება ვერ მოხდა ან, რისი შესწავლა არ იყო მოცემულ ეტაპზე 
შესაძლებელი?)

          18

18. Saint Mary’s College. “Guidelines for the Master’s Thesis”. 2020
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2.5. შედეგების წარდგენა

შედეგების წარდგენის პროცესში მნიშვნელოვანია, დაცულ იქნეს სისტემურობა, 
ლოგიკურობა და თანმიმდევრულობა. კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების გამო
ყენებისას შედეგების ანალიზი მეთოდოლოგიაში განხილულ ინფორმაციას უნდა 
დაეფუძნოს, ხოლო თვისებრივი კვლევის შემთხვევაში, იმ ტენდენციებს, რომლებიც 
ლიტერატურის დამუშავების პროცესში გამოვლინდა. შედეგების ნაწილის მთავარი 
მიზანია კვლევის მონაცემების ანალიზისა და  დამუშავების საფუძველზე მიღებული 
შედეგების განზოგადება. 

	ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილია შედეგების განხილვისა და 
ინტერპრეტაციების სექცია, რომელშიც ნაშრომში გაანალიზებულ 
ლიტერატურასა და თეორიულ ჩარჩოზე დაყრდნობით განსაზღვრული 
ტენდენციების მიხედვით ხდება კვლევის შედეგების დახასიათება.

	შედეგების განხილვის ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის 
საფუძველზე მიღებული შედეგების ღირებულება ნაშრომში 
წარმოდგენილ თეორიულ ჩარჩოსთან მიმართებით განისაზღვროს და 
ხაზი გაესვას კვლევის პრაქტიკულ მხარეს.

	დეტალურად უნდა აღწეროს ავტორმა რა მეთოდების (სტატისტიკური 
პროცედურების) გამოყენებით დაამუშავა მონაცემები და გამოავლინა 
კონკრეტული შედეგები/მიგნებები.

	სწორად (ტერმინოლოგიის დაცვით), მკაფიოდ და მიკერძოებული 
მსჯელობის გარეშე უნდა იქნეს გადმოცემული შედეგების 
ინტერპრეტაცია;

	აუცილებელია, მხოლოდ მნიშვნელოვანი ცხრილის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ნაწილები  გაარჩიოს ავტორმა ტექსტში (გააანალიზოს). 
ნაშრომში ყველა ცხრილი უნდა იყოს დანომრილი და დასათაურებული.

	მნიშვნელოვანია, გააზრებულ იქნეს, ნაშრომზე მუშაობის პროცესში 
გამოვლენილი მიგნებები რამდენად რელევანტურია საკვლევი 
პრობლემის გადასაჭრელად.
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2.5.1. დასკვნა

დასკვნა ნაშრომში წარმოდგენილი შედეგების შეჯამებას წარმოადგენს, რომელიც 
ნათლად აღწერს კვლევის საფუძველზე გამოვლენილ ძირითად მიგნებებსა და მათ 
მნიშვნელობებს.   

	დასკვნები იმ შედეგებიდან გამომდინარე უნდა ჩამოაყალიბოს ავტორმა, 
რომლებიც პირდაპირ კავშირშია მის ჰიპოთეზებთან. 

	დასკვნაში ხაზი უნდა გაესვას ავტორის კვლევის მნიშვნელობასა და  შესავალში 
წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტის გზებს. 

	დასკვნები ლიტერატურის მიმოხილვაში წარმოდგენილ საკვლევ პრობლემასთან 
მიმართებით უნდა ჩამოყალიბდეს.

	ავტორმა უნდა აღწეროს, სფეროში რა ახალი ცოდნის შექმნას შეუწყობს ხელს 
მისი კვლევა. მან უნდა დასახოს პერსპექტივები და ასევე, დააზუსტოს, რომ 
ნებისმიერი განზოგადება  სწორი, ლოგიკური და დასაბუთებულია.

დასკვნაში:

	არ განიხილოთ ისეთი საკითხები და თემები, რომელზეც 
ნაშრომში არ გისაუბრიათ;

	მოკლედ და ლაკონურად წარმოადგინეთ თითოეული 
შედეგის შეჯამება;

	არ გაიმეოროთ ნაშრომის სხვა ნაწილში მოცემული ტექსტი;

	არ განიხილოთ თეორიები;

	არ გამოიყენოთ ციტირებები.
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თავი 3

ციტირების ფორმატი და ტექნიკები

პლაგიატისგან თავის ასარიდებლად მნიშვნელოვანია, ავტორმა მკაცრად დაიცვას 
განსაზღვრული სტანდარტები, გამოიყენოს პერიფრაზირების, ციტირებისა და 
შეჯამების მეთოდები  და საჭიროების შემთხვევაში, კონსულტაციისთვის მიმართოს სხვა 
მკვლევრებს.19

„პერიფრაზი“ არ გულისხმობს ორიგინალი ტექსტიდან მხოლოდ ცალკეული 
სიტყვების შეცვლას, არამედ ნიშნავს ამ ტექსტის გარკვეული ნაწილის შინაარსის 
გადმოცემას საკუთარი სიტყვებით (სინონიმების გამოყენებით), ამასთან, ავტორისათვის 
დამახასიათებელი სტილით და ნაშრომის კონტექსტის გათვალისწინებით. პერიფრაზის 
შემთხვევაშიც, აუცილებელია ავტორის/წყაროს მითითება, რადგან პერიფრაზი სხვისი 
აზრის გადმოცემაა.

	ორიგინალი ტექსტის პერიფრაზირებისას არ უნდა დამახინჯდეს ტექსტი, რომლის 
პერიფრაზირებასაც ახდენს  ავტორი;

	არ უნდა მოხდეს ცენტრალურ იდეასთან დაშორება და ტექსტი არ უნდა გახდეს   
მკითხველისთვის გაუგებარი; 

„ციტირება“ არის საკუთარ ნაშრომში სხვა ავტორის აზრების/შეხედულებების 
გამოყენება სიტყვების შეუცვლელად გადმოტანის გზით. ციტირების შემთხვევაში, 
ციტირებული ტექსტი უნდა ჩაისვას ბრჭყალებში, ან გამოიყოს მუქი, დახრილი შრიფტით 
და მიეთითოს წყარო უნივერსიტეტში დადგენილი წესის შესაბამისად. აუცილებელია, 
ციტირება სანდო და რელევანტურ წყაროს ეყრდნობოდეს და გამოყენებულ იქნეს 
საჭიროებისამებრ. ოთხ სტრიქონზე ნაკლები ციტატა, რომელიც მოკლე ციტატად 
კლასიფიცირდება, ტექსტის ძირითად ნაწილში, ბრჭყალებში მიეთითება. 

ციტატა, რომელიც აღემატება ოთხ სტრიქონს, წარმოადგენს გრძელ ციტატას და 
მიეთითება ბრჭყალების გარეშე (ტექსტის ძირითადი ნაწილისგან თითო ინტერვალით 
გამოიყოფა,  ერთით ნაკლები უნდა იყოს შრიფტის ზომა და ასევე, მცირდება  ინტერვალი 
სტრიქონებს შორის  1.15)

ციტატის მითითების წესები განისაზღვრება შემდეგი სახით: ტექსტში ან სქოლიოში 
მოცემული ციტატა უნდა განთავსდეს ორმაგ ბრჭყალებში: ბრჭყალი უნდა იყოს დაბალი 
(„), ციტატის დასრულების შემდეგ  მაღალი (“), მაგალითად: „ააა“;

“რეზიუმირება” გულისხმობს მთლიანი წყაროს ან ამ წყაროს ნაწილის ზოგადი აზრის 
რეზიუმირებას და გამოყენებას ნაშრომში შესაბამისი წყაროს მითითებით. სამეცნიერო 
ლიტერატურის მიმოხილვისას რეზიუმირება მოკლედ უნდა აჯამებდეს აბზაცებს და  
იძლეოდეს პასუხს შემდეგ კითხვებზე:
19.  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. „კვლევა: აკადემიური კეთილსინდისიერება“. https://www.seu.edu.ge/ka/1594/ [უ.გ. 
22.12.2021]
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ნაშრომში სათანადოდ უნდა იყოს მითითებული შესაბამისი წყაროები; წყაროს 
მითითება უნდა გაკეთდეს არაბული ნუმერაციით სქოლიოს (footnote) სახით. ტექსტში 
მოცემულ სქოლიოს უნდა უსწრებდეს ჩამკეტი სასვენი ნიშანი (წერტილი, ძახილის 
ნიშანი, კითხვის ნიშანი). სასვენ ნიშნამდე სქოლიოს გამოყენება დასაშვებია ცალკეული 
სიტყვის ან ტერმინის განმარტებისათვის;

3.1. წყაროების შეფასება და შერჩევა20

აკადემიური ნაშრომის დასაწერად შესაბამისი ლიტერატურის ძიებისას მნიშვნე
ლოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს იმ ლიტერატურის წყაროების ავტორიტეტულობა, 
სანდოობა, სიახლე, ხარისხი და შესაბამისობა, რომელსაც ავტორი ამუშავებს.

 აკადემიური დოკუმენტის წერისას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს: 

	სტატიებს რეცენზირებული აკადემიური ჟურნალებიდან, როგორიცაა ბიბლიო
თეკის ელექტრონული ჟურნალების პლატფორმებზე ხელმისაწვდომი სტატიები;

	დარგში ცნობილი მეცნიერებისა და მკვლევრების მიერ დაწერილი სახელმძღ ვა
ნელოები ან მონოგრაფიები (ანუ წიგნები), რომლებიც ძირითადად გამიზნულია 
აკადემიურ აუდიტორიაზე;  

	სტატიები ცნობილი პროფესიული ჟურნალებიდან ან ჟურნალებიდან, რომლებიც 
განკუთვნილია კონკრეტული მიმართულების სპეციალისტებისთვის (მაგ., Harvard 
Business Review);

	სამთავრობო დეპარტამენტების (მაგ. სტატისტიკის სამსახურის), არასახელმ წი
ფოებრივი ორგანიზაციების (მაგ. სარეზერვო ბანკის) ან სანდო საერთაშორისო 
და ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციების (მაგ., გაერო) მიერ გამოქვეყნებული 
ანგარიშები; 

	პროფესიული ლექსიკონები, ენციკლოპედიები, ასევე საცნობარო ნაშრომები, 
რომლებიც შედგენილია მიმართულების/დარგის აღიარებული სპეციალისტების 
მიერ. 

20.  Kotzé, Theuns. “Referencing in Academic Documents”. Official guidelines of the Department of Marketing and Communication Manage-
ment. 5th edition. “University of Pretoria”, 2011

 ვინ დაწერა და სად გამოიცა ნაშრომი?

 რა წარმოადგენდა ავტორის მთავარ 
მიზანს?

 როგორია ტექსტის სტრუქტურა?

 როგორ განხორციელდა და რა 
გამოავლინა კვლევამ?
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ავტორმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ არსებობს წყაროები, რომლებიც შესაძლოა, 
ემპირიულ მონაცემებს არ ეყრდნობოდეს (შეიძლება იყოს არაზუსტი).   აკადემიურ 
ნაშრომებში არ უნდა იქნეს გამოყენებული შემდეგი წყაროები;

Χ ანონიმური ან დაუთარიღებელი წყაროები;
Χ ვიკიპედიიდან აღებული ინფორმაცია;
Χ სტატიები პოპულარული (არააკადემიური) ჟურნალებიდან (მაგ. Cosmopoli

tan, FHM, Popular Mechanics, Huisgenoot/You და Fair Lady)
Χ ნებისმიერი წყარო, რომელიც არ არის საჯარო საკუთრება (მაგ., კომპანიის 

შიდა ანგარიშები);
Χ ჩანაწერები ბლოგებში, არააკადემიურ ინტერნეტ პორტალებსა და ჯგუფებში.
Χ საგაზეთო სტატიები (განსაკუთრებით, როცა ფაქტობრივი პოზიციები ვერ 

გადამოწმდება) 

რელევანტური წყაროების მოსაძიებლად გაითვალისწინეთ შემდეგი ზოგადი 
მითითებები: 
	 იყავით სკეპტიკურად განწყობილი ყველაფრის მიმართ, რასაც კითხულობთ 

(განსაკუთრებით ინტერნეტში), სანამ არ დადასტურდება მისი სანდოობა და 
ხარისხი.

	 იხელმძღვანელეთ შემდეგი ჩამონათვალით ინტერნეტში მოძიებული წყაროების 
ავტორიტეტის, სანდოობის, სიახლისა და ხარისხის შესაფასებლად: 
1) ცნობილია თუ არა ავტორის, გამომცემლის ან ორგანიზაციის ვინაობა, რომელიც 

პასუხისმგებელია  დოკუმენტზე?

2) არის თუ არა საავტორო უფლება მკაფიოდ გამოხატული?

3) არსებობს თუ არა რაიმე ინფორმაცია დოკუმენტზე პასუხისმგებელი პირის ან 
ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმის დასადგენად, 
თუ რამდენად სანდო/ავტორიტეტული/სარწმუნოა ის? 

4) არის თუ არა დოკუმენტის გამოქვეყნების ან რედაქტირების თარიღი გარკვევით 
მითითებული?

5) ხელმისაწვდომია თუ არა დოკუმენტის ბეჭდური ვერსია? (ამან შეიძლება გაამყაროს 
მისი სანდოობა);

6) არის თუ არა ნაშრომში გამოყენებული წყაროები მკაფიოდ წარმოდგენილი? (ეს 
უნდა დაემატოს დოკუმენტის სანდოობას და შესაძლებელი გახადოს მისი შინაარსის 
გადამოწმება.) 

7) მითითებულია თუ არა რედაქტორი, ან არსებობს თუ არა რაიმე მტკიცებულება 
იმისა, რომ დოკუმენტს გავლილი აქვს სარედაქციო ან კოლეგიალური განხილვის 
პროცესი? 

8) სწორია თუ არა დოკუმენტში გამოყენებული გრამატიკა და მართლწერა?
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რაც უფრო მეტი უარყოფითი პასუხი გამოიკვეთება აღნიშნულ შეკითხვებზე, მით 
უფრო მაღალი იქნება ალბათობა იმისა, რომ კონკრეტული წყაროს სანდოობა და 
ავტორიტეტი უფრო დაბალი იქნება.   

	მნიშვნელოვანია, გათვალისწინებულ იქნეს, რომ კონსულტანტების, „ინდუსტ
რიის ექსპერტების“ ან საკონსულტაციო ფირმების მოხსენებები, წიგნები და 
სტატიები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ 
გაჟღერებული მოსაზრებები და/ან რეკომენდაციები არ ექვემდებარება აკადე
მიურ/ინდუსტრიულ შემოწმებას.

	მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი აქვეყნებს სამუშაო ნაშრომებს, სტატიებს, კვლევით 
პროექტებსა და არარეცენზირებულ საკონფერენციო ნაშრომებს ინტერნეტში. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაციის ლეგიტიმურ წყაროებს წარმოადგენს, 
ყოველთვის უნდა მოძებნოს ავტორმა და სასურველია, გამოიყენოს მსგავსი 
ნაშრომების გამოქვეყნებული, რეცენზირებული ვერსიები.

	თუ ავტორი ვერ პოულობს მისთვის  სასურველ პასუხს კონკრეტულ საგანზე 
დაფუძნებულ, აღიარებულ საცნობარო ნაშრომში, შესაძლოა, გამოიყენოს 
აღიარებული ზოგადი ლექსიკონები (მაგ., ოქსფორდის ლექსიკონი) ან ენციკ
ლოპედიები (მაგ., ენციკლოპედია ბრიტანიკა).

 რატომ გამოიყენება ციტირებები?

ყველა აკადემიური დოკუმენტი (მათ შორის კვლევის 
მოხსენებები, დავალებები, დისერტაციები, თეზისები, 
ხელნაწერის სახით მოცემული კვლევის შედეგები, 
სამეცნიერო სტატიები და კონფერენციის ნაშრომები) 
უნდა შეიცავდეს ტექსტში მოცემულ ციტირებასა და 
გამოყენებული ლიტერატურის სიას ნაშრომის ბოლოს, 
სადაც ჩამოთვლილი იქნება დოკუმენტის შედგენისას 
გამოყენებული წყაროები. 

ციტირება სტანდარტიზებული მეთოდია ინფორმაციისა 
და იდეების წყაროების დასამოწმებლად, რომლებსაც 
მკვლევარი იყენებს ისე, რომ ცალსახად განსაზღვრავს 
თითოეულ წყაროს.
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გამოყენებული ლიტერატურის 
ჩამონათვალის გაკეთება აუცილებელია:

    როდის გამოიყენება  ციტირება:

	 აკადემიურ დოკუმენტში წარმოდგენილი ფაქტობრივი შეხედულებების, 
პოზიციების მხარდასაჭერად;

	 ნაშრომში მოცემული ციტატებისა და ინფორმაციების (მონაცემების)  გადასა
მოწმებლად;

	 ციტირებული ავტორის არგუმენტების სრულყოფილად გასაცნობად;

	 პლაგიატის თავიდან ასაცილებლად.

	სხვა ავტორების ციტირებისას;

	როცა ავტორი საკუთარი სიტყვებით უთითებს, პერიფრაზს აკეთებს ან აჯამებს 
სხვის იდეებს, თეორიებს, არგუმენტებს ან/და კვლევას;

	როცა საკუთარი სიტყვებით წარმოადგენს მკვლევარი სხვა ავტორთა ინტერ
პრეტაციებს, შეხედულებებს, დამოკიდებულებებსა და საკითხების განხილვას.

	როცა ავტორი უთითებს კონკრეტულ ფაქტობრივ ინფორმაციებს, როგორიცაა 
სტატისტიკა, გრაფიკები, ფაქტები, სიტყვიერი ინტერვიუები ან დღიურის 
ჩანაწერები, რომლებიც მან შეიტყო ვინმესგან/სადმე სხვაგან;

	როცა ავტორი წარმოადგენს ცხრილებს, გრაფიკებს, სურათებს ან დიაგრამებს, 
რომლებიც აღებულია ან ადაპტირებულია სხვა წყაროდან, ან როდესაც ის 
აგებს ცხრილს, გრაფიკს, ფიგურას ან დიაგრამას სხვა წყაროდან აღებული 
მონაცემების ან ინფორმაციის (ანუ სხვა წყაროდან და არა იმ მონაცემებიდან, 
რომლებიც მან თავად შეაგროვა) საფუძველზე.
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3.2. ნაშრომის გაფორმება სეუს აკადემიური სტანდარტის შესაბამისად

გამოყენებული ლიტერატურის/წყაროების აღწერა უნდა განხორციელდეს შემდეგ
ნაი რად: პუბლიკაციები/ნაშრომები ანბანური თანმიმდევრობით  ჯერ მიუთითეთ 
ქართულენოვანი გამოცემები, შემდეგ უცხოური. ამის შემდეგ სხვა დანარჩენი წყაროები.

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

ავტორის გვარი, სახელის ინიციალი.  „წიგნის 
დასახელება“, გამოცემის ადგილი: „გამომცემლობა“, 
წელი, გვერდი. 

ერთი და იგივე წყაროს ყოველი შემდგომი მითითება  
ავტორის გვარი, იხ. შესაბამისი პირველადი მითითების 
სქოლიოს ნომერი, გვერდი ან პარაგრაფი. მაგალითად: 
ჰობსი, იხ. სქოლიო 15.

ერთი და იგივე წყარო ერთმანეთის მიმდევრობით თუ 
არის გამოყენებული, ვწერთ „იქვე“. 

მაგ:

1. სტეგსი, ს. „ტკივილისთვის დაბადებული: ცხოვრების 
იმიტაციის უცნობი ისტორია“ ნიუ იორკი: სანტ მარტინის 
პრესა“, 2009, გვ.84.

2. იქვე“

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

ავტორის გვარი, სახელი. წიგნის დასახელება. გამოცემის 
ადგილი: გამომცემლობა, წელი.
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1.
წიგნი, რომელსაც 
ერთი ავტორი 
ჰყავს

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Staggs, S. “Born to Be Hurt: The Untold Story of Imitation of 
Life”.  New York: “St. Martin’s Press”, 2009, p. 84.

სტეგსი, ს. „ტკივილისთვის დაბადებული: ცხოვრების 
იმიტაციის უცნობი ისტორია“. ნიუ იორკი: “სანტ მარტინის 
პრესა“, 2009, გვ.84

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Staggs, Sam. Born to Be Hurt: The Untold Story of Imitation 
of Life. New York: St. Martin’s Press, 2009.

სტეგსი, სემ. ტკივილისთვის დაბადებული: ცხოვრების 
იმიტაციის უცნობი ისტორია. ნიუ იორკი: სანტ მარტინის 
პრესა, 2009. 

2.
წიგნი, რომელსაც 
ორი ან მეტი 
ავტორი ჰყავს

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Grazer, B.,  Fishman, Ch.  „A Curious Mind: The Secret to a 
Bigger Life“.  New York: „Simon & Schuster“, 2015, 12.

გრეიზერი, ბ., ფიშმენი, ჩ. ,,ცნობისმოყვარე გონება: უფრო 
დიდი ცხოვრების საიდუმლო“. ნიუ იორკი: ,,საიმონი და 
შუსტერი“, 2015, 12.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Grazer,  Brian.,  Charles Fishman. A Curious Mind: The 
Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster, 2015.

გრეიზერი, ბრაიან., ჩარლზ ფიშმენი. ცნობისმოყვარე 
გონება: უფრო დიდი ცხოვრების საიდუმლო. ნიუ იორკი: 
საიმონი და შუსტერი, 2015.
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3.
წიგნი, რომელსაც 
4 დან 10  მდე 
ავტორი ჰყავს

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Barnes, D., et al.  „Plastics: Essays on American Corporate 
Ascendance in the 1960’s“. London: „Routledge“, 1982.

ბარნსი, დ., და სხვ. „პლასტმასი: ესეები ამერიკულ 
კორპორატიულ ძალაუფლებაზე 1960იანებში“. 
ლონდონი: „რუტლეჯი“, 1982. 

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Barnes, Dana., Howard, Moe., Howard, Curly.,  Fine, Larry.  
Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 
1960s. London: Routledge, 1982

ბარნსი, დანა.,  ჰოუვარდი, მოუ., ჰოუვარდი, 
ქერლი.,  ფაინი, ლარი. პლასტმასი: ესეები ამერიკულ 
კორპორატიულ ძალაუფლებაზე 1960იანებში. ლონდონი: 
რუტლეჯი, 1982.

4.
წიგნი, რომელსაც 
მთარგმნელი 
ჰყავს

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Lahiri, J. „In Other Words“.  trans. Ann Goldstein, New York: 
”Alfred A. Knopf“, 2016, 146. 

ლაჰირი, ჯ. ,,სხვა სიტყვებით“. თარგმ. ენ გოლდსტაინი, 
ნიუ იორკი: ,,ალფრედ ა. კნოპფი“, 2016. 146 

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Translated by Ann 
Goldstein. New York: Alfred A. Knopf, 2016.

ლაჰირი, ჯუმპა. სხვა სიტყვებით. თარგმნილი ენ 
გოლდსტაინის მიერ. ნიუ იორკი: ალფრედ ა. კნოპფი, 
2016.
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5.

წიგნი, რომლის 
ავტორი 
მკვლევართა 
ჯგუფია

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

American Psychological Association. “Publication Manual 
of the American Psychological Association”. 6th ed. 
Washington, D.C.: American Psychological Association, 
2010, 25.

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაცია,  „ამერიკის 
ფსიქოლოგთა ასოციაციის პუბლიკაცია 
სახელმძღვანელო“. მე6 გამოცემა, ვაშინგტონი: ამერიკის 
ფსიქოლოგთა ასოციაცია, 2010, 25. 

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

American Psychological Association. Publication Manual of 
the American Psychological Association. 6th ed. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 2010

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაცია. ამერიკის 
ფსიქოლოგთა ასოციაციის პუბლიკაცია 
სახელმძღვანელო. მე6 გამოცემა. ვაშინგტონი:  ამერიკის 
ფსიქოლოგთა ასოციაცია, 2010  

6.
წიგნი, რომლის 
ავტორი უცნობია

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

“1990 Stoddart Restaurant Guide to Toronto”. Toronto: 
Stoddart, 1990, 10.

‘’1990 სტოდარტის რესტორნის სახელმძღვანელო 
ტორონტოსთვის“. ტორონტო: სტოდარტი, 1990, 10.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

1990 Stoddart Restaurant Guide. Toronto: Stoddart, 1990.

სტოდარტის რესტორნის სახელმძღვანელო. ტორონტო: 
სტოდარტი, 1990. 
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7.

ერთი და იმავე 
ავტორის ორი 
ან მეტი შრომა, 
რომელიც ერთსა 
და იმავე წელსაა 
გამოქვეყნებული

ერთი და იგივე ავტორის ორი ან მეტი ნაწარმოები 
ერთსა და იმავე წელს გამოცემული, უნდა იყოს 
დიფერენცირებული ა, ბ და ა.შ. ასოების დამატებით 
(მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა ისინი ავტორიზებული, 
რედაქტირებული, შედგენილი თუ თარგმნილი), და 
ჩამოთვლილი უნდა იყოს ანბანურად სათაურის მიხედვით. 

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

ფოგელი, რ. უ. 2004 ა. „გაქცევა შიმშილისა და ნაადრევი 
სიკვდილისგან, 17002100: ევროპა, ამერიკა და მესამე 
სამყარო“.  ნიუიორკი: „კემბრიჯის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა“

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

ფოგელი, რობერტ უილიამი. 2004 ა. გაქცევა შიმშილისა 
და ნაადრევი სიკვდილისგან, 17002100: ევროპა, ამერიკა 
და მესამე სამყარო. ნიუიორკი: კემბრიჯის უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა.

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

ფოგელი, რ. უ. 2004 ბ. ”ტექნოფიზიო ევოლუცია და 
ეკონომიკური ზრდის გაზომვა“. ევოლუციური ეკონომიკის 
ჟურნალი 14 (2): 21721. Doi:10.1007/s001910040188x.          

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

ფოგელი, რობერტ უილიამი. 2004 ბ. ტექნოფიზიო 
ევოლუცია და ეკონომიკური ზრდის გაზომვა. 
ევოლუციური ეკონომიკის ჟურნალი 14 (2): 21721. 
Doi:10.1007/s001910040188x.          
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8.
წიგნი, რომელიც 
ხელახლა 
გამოიცა

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Lears, T. J. J. “No Place of Grace: Antimodernism and the 
Transformation of American Culture”, 18801920 (1981; 
reis.,) Chicago: „University of Chicago Press “, 1994, 24.

ლიარსი, თ. ჯ. ჯ. “ღირსების ადგილი არ არის: 
ანტიმოდერნიზმი და ამერიკული კულტურის 
ტრანსფორმაცია“, 18801920 (1981; ხელახლა გამოიცა) 
ჩიკაგო: ,,ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პრესა“, 1994, 24.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Lears, T. J. Jackson. No Place of Grace: Antimodernism and 
the Transformation of American Culture. Chicago: University 
of Chicago Press, 1994. First published 1981 by Pantheon.

ლიარსი, თ. ჯ. ჯექსონი. ღირსების ადგილი არ 
არის: ანტიმოდერნიზმი და ამერიკული კულტურის 
ტრანსფორმაცია. ჩიკაგო: ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პრესა, 
1994.  პირველად გამოიცა 1981 წელს პანთეონის მიერ.

9.
წიგნი, რომელიც 
რამდენჯერმე 
გამოიცა

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Weiten, W., & McCann,  D.  „Psychology: Themes and 
Variations“. 2nd Canadian ed. Toronto: „Nelson Education“, 
2010, 13.

ვაიტენი, ვ., & მაკკენი, დ. „ფსიქოლოგია: თემები 
და ვარიაციები“. მე2 კანადური გამოც. ტორონტო: 
,,განათლება ნელსონი“, 2010, 13.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Weiten, Wayne.,  Doug,  McCann. Psychology: Themes and 
Variations. 2nd Canadian ed. New York: Touchstone, 2005.

ვაიტენი, ვეინი., დაგ, მაკკენი. ფსიქოლოგია: თემები 
და ვარიაციები. მე2 კანადური გამოც. ნიუ იორკი: 
თაჩსთოუნი, 2005.
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10.

წიგნი, რომელიც 
ერთზე მეტი 
ტომისაგან 
შედგება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Sumption, J. “The Hundred Years War”. 4 vols. Philadelphia, 
PA: „University of Pennsylvania Press“, 19902015.

სამპშენი, ჯ. ,,ასწლიანი ომი“.  4 ტომი. ფილადელფია: 
„პენსილვანიის უნივერსიტეტის პრესა“, 19902015.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Sumption, Jonathan. The Hundred Years War. 4 vols. 
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1990
2015.

სამპშენი, ჯონათან. ასწლიანი ომი. მე4 ტომი. 
ფილადელფია: პენსილვანიის უნივერსიტეტის პრესა, 
19902015.

11.
ორგანიზაცია, 
როგორც ავტორი

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

University of Amsterdam. “About the UvA.” http://www.uva.nl/
en/abouttheuva.  [L. s. 12.12.2021]

ამსტერდამის უნივერსიტეტი. “ამსტერდამის 
უნივერსიტეტის შესახებ.”  http://www.uva.nl/en/aboutthe
uva. [უ.გ. 12.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

University of Amsterdam. About the UvA.  http://www.uva.nl/
en/abouttheuva. [Last seen 12.12.2021]

ამსტერდამის უნივერსიტეტი. ამსტერდამის უნივერსიტეტის 
შესახებ. http://www.uva.nl/en/abouttheuva. [უკანასკნელად 
გადამოწმდა  12.12.2021]
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12.
ელექტრონული 
წიგნი

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Baker, M. J. „The Marketing Book“. Burlington: Butterworth
Heinemann, 2002, 89, https://htbiblio.yolasite.com/resources/
Marketing%20Book.pdf. 

[L. s. 12.12.2021]

ბეიკერი, მ. ჯ.  „მარკეტინგის წიგნი“. ბერლინგტონი: 
ბათერვორსჰაინემანი, 2002, 89, https://htbiblio.yolasite.
com/resources/Marketing%20Book.pdf. [უ.გ. 12.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Baker, Michael J. The Marketing Book. Burlington, MA: 
ButterworthHeinemann, 2002. https://htbiblio.yolasite.com/
resources/Marketing%20Book.pdf.

[Last seen 12.12.2021]

ბეიკერი, მაიკლ ჯ. მარკეტინგის წიგნი. ბერლინგტონი: 
ბათერვორსჰაინემანი,  2002. https://htbiblio.yolasite.
com/resources/Marketing%20Book.pdf. [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 12.12.2021]
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13.
სტატია ან თავი 
რედაქტირებული 
წიგნიდან

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Franch, L. A., & Fedele, M.  “Student’s Privacy Concerns 
on the Use of Social Media in Higher Education”, in 
CuttingEdge Technologies and Social Media Use in Higher 
Education. ed. Vledlena Benson and Stephanie Morgan 
Hershey, PA: “Information Science Reference”, 2014, 3536.

ფრანჩლ, ლ. ა.,  & ფედელი, მ.  “სტუდენტების პირად 
ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინტერესი უმაღლეს 
განათლებაში სოციალური მედიის გამოყენებასთან 
დაკავშირებით, უახლესი ტექნოლოგიებისა და 
სოციალური მედიის გამოყენება უმაღლეს განათლებაში. 
რედ. ვლედლენა ბენსონი და სტეფანი მორგან ჰერში, PA: 
„ინფორმაციული მეცნიერების ცნობარი“, 2014, 3536.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

AymerichFranch, Laura., Maddalena, Fedele. Student’s 
Privacy Concerns on the Use of Social Media in Higher 
Education. In CuttingEdge Technologies and Social Media 
Use in Higher Education, edited by Vledlena Benson and 
Stephanie Morgan, 3536. Hershey, PA: Information Science 
Reference, 2014.

აიმერიხფრანჩ, ლორა., მადალენა, ფედელი. 
სტუდენტების პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული 
ინტერესები უმაღლეს განათლებაში სოციალური 
მედიის გამოყენებასთან დაკავშირებით. უახლესი 
ტექნოლოგიებისა და სოციალური მედიის გამოყენება 
უმაღლეს განათლებაში, რედ. ვლედლენა ბენსონისა 
და სტეფანი მორგანის მიერ, 3536.  ჰერში, PA: 
ინფორმაციული მეცნიერების ცნობარი, 2014.
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14.
სტატია 
ჟურნალიდან

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

O’Brien, D.,  & Fitzgerald, B. “Digital Copyright Law in a 
YouTube World”.  “Internet Law Bulletin” 9, no. 6 (2007): 7174.

ო’ბრაიანი, დ., & ფიცჯერალდი, ბ. “ციფრული საავტორო 
უფლებების კანონი YouTube სამყაროში”. “ინტერნეტ 
სამართლის ბიულეტენი” 9, N 6 (2007): 7174.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

O’Brien, Damien.,  Brian, Fitzgerald, Digital Copyright Law in a 
YouTube World. Internet Law Bulletin 9, no. 6 (2007): 7174.

ო’ბრაიანი, დამიენ., ბრაიან, ფიცჯერალდი.  ციფრული 
საავტორო უფლებების კანონი YouTube სამყაროში. 
ინტერნეტ სამართლის ბიულეტენი 9, N 6 (2007): 7174.

15.
სტატია ონლაინ  
(ინტერნეტ) 
ჟურნალიდან

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Schreiber, T. “Conceptualizing Students’ Written Assignments 
in the Context of Information Literacy and Schatzki’s Practice 
Theory“. „Journal of Documentation“ 70, no. 3 (2014): 346
363. https://doi.org/10.1108/JD0120130002.

შრაიბერი, ტ. “სტუდენტების წერილობითი დავალებების 
კონცეპტუალიზაცია ინფორმაციული წიგნიერების 
და შაცკის პრაქტიკის თეორიის კონტექსტში”.  
“დოკუმენტაციის ჟურნალი” 70, N 3 (2014): 346363. https://
doi.org/10.1108/JD0120130002.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Schreiber, Trine. Conceptualizing Students’ Written 
Assignments in the Context of Information Literacy and 
Schatzki’s Practice Theory. Journal of Documentation 70, no. 
3 (2014): 346363. https://doi.org/10.1108/JD0120130002.

შრაიბერი, ტრაინ. სტუდენტების წერილობითი 
დავალებების კონცეპტუალიზაცია ინფორმაციული 
წიგნიერების და შაცკის პრაქტიკის თეორიის კონტექსტში.  
დოკუმენტაციის ჟურნალი 70, N 3 (2014): 346363. https://
doi.org/10.1108/JD0120130002
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16. საგაზეთო სტატია

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Church, G. J. “Sunny Mood at Midsummer: Americans Take 
a Brighter View of Reagan“.  „Time“, July 18, 1983, 5659.

ჩერჩი, ჯ. ჯ. “მზიანი განწყობა შუა ზაფხულში: ამერიკელები 
უფრო ნათლად უყურებენ რეიგანს”. “დრო”, 18 ივლისი, 
1983, 5659.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Church, George J. Sunny Mood at Midsummer: Americans 
Take a Brighter View of Reagan Time, July 18, 1983.

ჩერჩი, ჯორჯ  ჯ. მზიანი განწყობა შუა ზაფხულში: 
ამერიკელები უფრო ნათლად უყურებენ რეიგანს. დრო, 18 
ივლისი, 1983. 

17.
ინტერნეტ 
ვებგვერდის 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Patel, S. “15 Musthave Marketing Tools for 2015“.  
Entrepreneur, January 12, 2015.  http://www.entrepreneur.
com/article/241570. [L.s.  21.12.2021]

პატელი, ს. “15 აუცილებელი მარკეტინგული ხერხი 2015 
წლისთვის”. მეწარმე, 12 იანვარი, 2015.  http://www.
entrepreneur.com/article/241570. [უ.გ. 21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Patel, Sujan. 15 Musthave Marketing Tools for 2015. 
Entrepreneur. January 12, 2015. http://www.entrepreneur.
com/article/241570. [Last seen 21.12.2021]

პატელი, სიუჯან. 15 აუცილებელი მარკეტინგული ხერხი 
2015 წლისთვის. მეწარმე. 12 იანვარი, 2015.  http://
www.entrepreneur.com/article/241570. [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 21.12.2021]
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18.

ვებგვერდის 
მითითება, 
როცა ავტორი 
და გამოცემის 
თარიღი 
ცნობილია

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Heck, R. K.  “About the Philosophical Gourmet Report”.  
http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php. [L. s. 
21.12.2021]

ჰეკი, რ. კ.  „ფილოსოფიური გურმანის მოხსენების 
შესახებ“. http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php.[უ. 
გ.  21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Heck, Richard Kimberly. “About the Philosophical Gourmet 
Report.”. http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php. 
[Last seen  21.12.2021]

ჰეკი, რიჩარდ კიმბერლი. ფილოსოფიური გურმანის 
მოხსენების შესახებ.  http://rgheck.frege.org/philosophy/
aboutpgr.php. [უკანასკნელად გადამოწმდა 21.12.2021]

19.

ვებგვერდის 
მითითება, როცა 
გამოცემის 
თარიღი 
ცნობილია, 
მაგრამ ავტორის 
ვინაობა არ არის  
ცნობილი

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

“Illinois Governor Wants to ‘Fumigate’ State’s Government“.  
CNN online, January 30, 2009. http://edition.cnn.com/2009/
POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/.

[L. s.  21.12.2021]

,,ილინოისის გუბერნატორს სურს “გაწმინდოს” შტატის 
მთავრობა“. CNN ონლაინ, იანვარი 30, 2009.  http://edition.
cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/. [უ. გ.  
21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Illinois Governor Wants to ‘Fumigate’ State’s Government. 
CNN online. January 30, 2009. http://edition.cnn.com/2009/
POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/.

[Last seen  21.12.2021]

ილინოისის გუბერნატორს სურს “გაწმინდოს” შტატის 
მთავრობა. CNN ონლაინ, იანვარი 30, 2009. http://edition.
cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/.

[უკანასკნელად გადამოწმდა 21.12.2021]                                                    
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20.
ინტერნეტ ვიდეოს 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Ortega,  A.  “Grammar: Active and Passive Voice“.  Purdue 
OWL, February 1, 2019, video, 4:22, http://youtu.be/GEP
8lFTKKg.

[L. s.  21.12.2021]

ორტეგა, ა. ,,გრამატიკა: მოქმედებითი და ვნებითი გვარი“.   
პერდუ OWL, 1 თებერვალი, 2019, ვიდეო, 4:22, http://
youtu.be/GEP8lFTKKg [უ. გ.  21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Ortega, Alejandra. Grammar: Active and Passive Voice. 
Purdue OWL. February 1, 2019. Video, 4:22. http://youtu.be/
GEP8lFTKKg. [Last seen 21.12.2021]

ორტეგა, ალეხანდრა. ,გრამატიკა: მოქმედებითი და 
ვნებითი გვარი.  პერდუ OWL, 1 თებერვალი, 2019, 
ვიდეო, 4:22. http://youtu.be/GEP8lFTKKg. [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 21.12.2021]

21.
ბლოგების 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Lennon, J. R.  “How Do You Revise?” Ward Six (blog), 
September 16, 2010, http://wardsix.blogspot.com/2010/09/
howdoyourevise.html.

[L. s. 21.12.2021]

ლენონი, ჯ. რ.  “როგორ ამოწმებ?“ რაიონი 6 (ბლოგი), 
16 სექტემბერი, 2010, http://wardsix.blogspot.com/2010/09/
howdoyourevise.html. [უ. გ. 21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Lennon,  J. Robert. “How Do You Revise?” Ward Six (blog), 
September 16, 2010, http://wardsix.blogspot.com/2010/09/
howdoyourevise.html

[Last seen  21.12.2021]

ლენონი, ჯ. რობერტი. როგორ ამოწმებ?  რაიონი 
6  (ბლოგი), 16 სექტემბერი, 2010, http://wardsix.blogspot.
com/2010/09/howdoyourevise.html. [უკანასკნელად 
გადამოწმდა 21.12.2021]
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22.
სატელევიზიო 
გადაცემის 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Riverdale, episode 15, “American Dreams”. directed 
by Gabriel Correra, written by Roberto AguirreSacasa, 
featuring KJ Apa, Lili Reinhart, and Cole Sprouse, aired 
March 13, 2019, on CW. [L. s.  21.12.2021]

რივერდეილი, ეპიზოდი 15, ,,ამერიკული ოცნებები.“ 
გაბრიელ კორერას რეჟისორობით, სცენარის ავტორი 
რობერტო აგუირესაკაზა, მონაწილეობენ კჯ აპა, ლილი 
რეინჰარტი და კოულ სპრაუზი, ეთერში გავიდა 13 მარტს, 
2019 CWზე. [უ. გ. 21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Correra, Gabriel, dir. Riverdale. Season 3, episode 15, 
American Dreams. Aired March 13, 2019, on CW. [Last seen 
21.12.2021]

კორერა, გაბრიელ, რეჟ. რივერდეილი. სეზონი 3, 
ეპიზოდი 15, ამერიკული ოცნებები. ეთერში გავიდა 13 
მარტს, 2019, CWზე. 

[უკანასკნელად გადამოწმდა 21.12.2021]

23.
საკონფერენციო 
მასალების 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Myerson, C.  “Historical Markings in New Castle, Delaware.” 
The University of Delaware, Newark, DE, June 18, 2019.

მაიერსონი, კ. ,,ისტორიული აღნიშვნები ნიუ კასლში, 
დელავერი.“ დელავერის უნივერსიტეტი, ნიუარკი, 
დელავერი, 18 ივნისი, 2019. 

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Myerson, Craig. Historical Markings in New Castle, 
Delaware. Powerpoint presentation presented at The 
University of Delaware, Newark, DE, June 18, 2019.

მაიერსონი, კრეიგ. ისტორიული აღნიშვნები ნიუ კასლში, 
დელავერი. პრეზენტაცია წარმოდგენილი დელავერის 
უნივერსიტეტში, ნიუარკი, დელავერი, 18 ივნისი, 2019.
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24.
ლექსიკონებისა 
და ენციკლოპე
დიების მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Encyclopedia Britannica, s.v. “pressure.” https://www.
britannica.com/science/pressure. [L.s.  21.12.2021]

ენციკლოპედია ,,ბრიტანიკა“, დასახელებით “წნევა“ https://
www.britannica.com/science/pressure. [უ. გ.  21.12.2021]

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Gover, Emily. Encyclopedia of Birds. 4th ed. New York: 
Chegg, 2016.

გოვერი, ემილი. ჩიტების ენციკლოპედია. მე4 გამოცემა. 
ნიუ იორკი: ჩეგი, 2016.

25.

დისერტაციების 
მითითება

ნაშრომში (სქოლიოში) წყაროს ციტირება:

Kirschenbaum, M.  “Young Students’ Online Searching 
Capabilities”. dissertation, Drexel University, 2009.

კირშენბაუმი, მ. “ახალგაზრდა სტუდენტების ონლაინ 
ძიების შესაძლებლობები“. სადოქტორო ნაშრომი, 
დრექსელის უნივერსიტეტი, 2009.

გამოყენებულ ლიტერატურაში წყაროს მითითება:

Kirschenbaum, Michele. Young Students’ Online Searching 
Capabilities. Dissertation, Drexel University, 2009.

კირშენბაუმი, მიშელ. ახალგაზრდა სტუდენტების ონლაინ 
ძიების შესაძლებლობები. სადოქტორო ნაშრომი, 
დრექსელის უნივერსიტეტი, 2009.                                                                               

26.

საქართველოს 
საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 
გადაწყვე 
ტილება21

სასამართლოს დასახელება, შესაძლებლობის 
შემთხვევაში, სასამართლოს აქტის ტიპი, საქმის, ან 
განაცხადის ნომერი, საქმის დასახელება ბრჭყალებში, 
გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, შესაბამისი გვერდი, 
ან პარაგრაფი. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება საქმეზე N1/1/477 „საქართველოს 
სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ“, 2011 წლის 22 დეკემბერი. პარაგრაფი 80.

21. დოლიძე, ა.  „აკადემიური წერა სამართალში“. თბილისი: „უნივერსალი“, 2017 
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27.
კანონმდებლობის 
მითითება

მუხლის ნომერი, აქტის დასახელება, მიღების თარიღი.

მუხლი 7, საქართველოს ორგანული კანონი 
„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“. 
31 იანვარი, 1996;

28.

საქართველოს 
საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 
განჩინება

სასამართლოს სახელი, განჩინების თარიღი, საქმის 
ნომერი, აღწერილობითი, სამოტივაციო ან სარეზოლუციო 
ნაწილი და პარაგრაფი.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 
15 თებერვლის განჩინება №3/1/855, II, პ. 11.

29.

საქართველოს 
საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 
საოქმო ჩანაწერი

სასამართლოს სახელი, განჩინების თარიღი, საქმის 
ნომერი, აღწერილობითი, სამოტივაციო ან სარეზოლუციო 
ნაწილი და პარაგრაფი.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 
15 თებერვლის საოქმო ჩანაწერი N1/7/864, III, პ. 2.

30.

ადამიანის 
უფლებათა 
ევროპული 
სასამართლოს 
აქტები

აბრევიატურა ინგლისურ ან ფრანგულ ენაზე (ECHR/COE), 
თარიღი, საქმის სახელწოდება (ინგლისურ ან ფრანგულ 
ენაზე), პარაგრაფის ნომერი. თუკი მოსამართლის 
განსხვავებული აზრის ციტირება ხდება, იგი მიეთითება 
ფრჩხილებში პარაგრაფამდე.

ECHR, 2004 წლის 8 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე

“ Asanidze v. Georgia”. პ. 39.

31.

მართლმ
საჯულების 
საერთაშორისო 
სასამართლოს 
აქტები

აბრევიატურა ინგლისურ ენაზე (ICJ), თარიღი, საქმის 
სახელწოდება, მონაწილე მხარეები (ორივე ინგლისურ 
ენაზე), პარაგრაფის ან გვერდის ნომერი.

ICJ, 2016 წლის 7 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე 
“Immunities and Criminal Proceedings” (Equatorial Guinea v.

France), 63.

32.
საერთაშორისო22 
ხელშეკრულებები

საქართველოს მთავრობასა და იორდანიის 
ჰაშიმიტური სამეფოს მთავრობას შორის 2016 – 2021 
წლებისთვის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ 
განსახორციელებელი პროგრამა, 19.12.2016, მე9 მუხლი.

22.  იქვე (26-32 ჩათვლით)
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3.3. კვლევის ეთიკა და აკადემიური კეთილსინდისიერება 23

23. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. „კვლევა: აკადემიური კეთილსინდისიერება“. https://www.seu.edu.ge/ka/1594/ [უ. 
გ. 22.12.2021]

   აკადემიური 
კეთილსინდისიერება

პლაგიატი არის ყველა ის ტექსტი/ფრაზა/იდეა/კვლევის მონაცემი, რომელსაც 
პირი იყენებს საკუთარ ნაშრომში ავტორის/წყაროს მითითების გარეშე.

 წყაროდ ითვლება ის წიგნი, სტატია, სახელმძღვანელო, ბლოგი, ასევე ისეთი 
მასალა, რომელიც არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა ეკუთვნის კონკრეტულ 
პირს.

 უნივერსიტეტის აკადემიური საქმიანობის სტანდარტის მიხედვით, პლაგიატი 
აკრძალულია და იგი ეწინააღმდეგება საუნივერსიტეტო საზოგადოების ეთიკის 
კოდექსს.

კვლევის მიზანშეწონილობისა და სარგებლიანობის განსაზღვრას;

	კვლევაში ჩართულ ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას (კვლევის 
პროცესში ინდივიდებს არ უნდა მიადგეთ ზიანი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური 
თვალსაზრისით);

	კვლევის ასპექტების შესახებ კვლევის მონაწილეთათვის სრულყოფილი 
ინფორმაციის მიწოდებას (ინფორმირებული თანხმობა);

	კვლევის მონაწილეთა უფლებების, ინტერესებისა და კონფიდენციალობის 
დაცვას;

კვლევის ეთიკური სტანდარტების დაცვა მკვლევართა ძირითად 
ვალდებულებას წარმოადგენს. ეთიკის დაცვა

რამდენიმე კრიტერიუმს ითვალისწინებს:
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პლაგიატად ჩაითვლება ნაშრომი, რომელშიც:

Χ ციტირებულია სხვა ავტორის აზრი (გადაწერილია ფრაზები, აბზაცი ან 
აბზაცის ნაწილი) და არ არის გამოყენებული ე.წ. ბრჭყალები ავტორის/
წყაროს მითითებით, ან ტექსტი არ გამოიყოფა სხვა საშუალებით (მუქი 
შრიფტი, დახრილი შრიფტი...);

Χ გაკეთებულია პერიფრაზი (წყაროდან ამონარიდი ტექსტის შინაარსის 
საკუთარი სიტყვებით გადმოცემა), რომელშიც ორიგინალი ტექსტის ფრაზები 
ოდნავ არის შეცვლილი და წარმოდგენილია როგორც საკუთარი.

Χ გამოყენებულია კვლევის შედეგები, მათ შორის საკუთარი (სტატია, პროექტი, 
წიგნი), რომელსაც არ აქვს მითითებული წყარო.

Χ კოპირებულია და გამოყენებულია სხვადასხვა ვებგვერდის/პორტალის 
მასალა (კვლევის შედეგები, ცხრილები, გრაფიკები და ა.შ.) წყაროს 
მითითების გარეშე.

პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაზე რეაგირება 
რეგულირებულია უნივერსიტეტის სტუდენტური ეთიკისა 
და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის კოდექსით.

„უნებლიე პლაგიატისგან“  თავის არიდების მიზნით აუცილებელია:

	ზუსტი ზღვარი გაავლოთ ე.წ. ზოგად ცოდნასა და კონკრეტული ავტორის/
ავტორების მიერ შექმნილ ცოდნას შორის. ზოგადი ცოდნის ციტირება არ 
ხდება (მაგ. დედამიწა რომ მრგვალია, ზოგადი ცოდნაა)

 არ გამოიყენოთ ნაშრომში სხვა ავტორთა მოსაზრებები/შეხედულებები 
წყაროს მითითების გარეშე.

 არ დაწეროთ წინადადებების პერიფრაზირება იმგვარად, რომ ის ორიგინალი 
ტექსტის მსგავსი დარჩეს;

 არ მიმართოთ წინადადებებში მხოლოდ ცალკეული სიტყვების გადაადგი–
ლებასა თუ ჩანაცვლებას, რადგანაც ეს პლაგიატია.

 არ გადმოიტანოთ პირველწყაროდან ტექსტი ისე, რომ შესაძლებელი გახდეს 
ორიგინალ ტექსტში  მოცემულ წინადადებებთან შესაბამისობის დადგენა.

 პერიფრაზირებისას არ მიეჯაჭვოთ ორიგინალ ტექტს არამედ, გაეცანით 
ნაწყვეტს, გარკვეული დროის განმავლობაში ფიქრისა და შემდგომ, ტექსტში 
ჩახედვის გარეშე გადმოეცით თქვენი მოსაზრებები  საკუთარი სიტყვებით და 
აუცილებლად მიუთითეთ ავტორი.
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თავი 4

4.1. სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმების ნორმატივები

ნაშრომი გაფორმებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს 
მიერ დამტკიცებული აკადემიური სტილის მიხედვით

ქაღალდის ფორმატი                                                                            ტექსტი აკრეფილი უნდა 
იყოს A4  ზომის სტანდარტულ ფურცელზე

შრიფტის სახე                                                                                                              Sylfaen
                                                                            

ტექსტის მოცულობა

სამაგისტრო ნაშრომი     

არანაკლებ 50 გვ. და არაუმეტეს 70 გვ. 
დანართების გარეშე;

 (მათგან ლიტერატურის მიმოხილვა, არაუმეტეს 20 გვერდისა)

საბაკალავრო ნაშრომი

არანაკლებ 30 გვ. და არაუმეტეს 50 გვ. 
დანართების გარეშე;

 (მათგან ლიტერატურის მიმოხილვა, არაუმეტეს 15 გვერდისა)

ფურცლის გვერდზე საზღვრები

მარცხენა მინდორი(დაშორება ფურცლის კიდეებიდან)                            1 ინჩი (2.5 სმ )

მარჯვენა მინდორი(დაშორება ფურცლის კიდეებიდან)                            1 ინჩი (2.5 სმ )

ზედა და ქვედა მინდორი (დაშორება ფურცლის კიდეებიდან)                  1 ინჩი (2.5 სმ )
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ტექსტი

შრიფტის ზომა  11

სტრიქონებს შორის ინტერვალი   1.5
აბზაცები ერთმანეთისგან გამოიყოფა თითო ინტერვალის გამოტოვებით. აბზაცის ყველა 
ხაზი უნდა იყოს თანაბრად დაშორებული მარჯვენა ველიდან. 

ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების სათაურები 

უნდა გაფორმდეს გამუქებული 

ტექსტით (BOLD)                                               

წარმოდგენილი უნდა იყოს Headings სისტემით

1. სათაური
1.1. ქვესათაური

1.1.1. ქვესათაური
1.1.2. ქვესათაური ა.შ.

1.2. ქვესათაური

2. სათაური 
2.1. ქვესათაური

2.2.1. ქვესათაური და ა.შ.          

                                                                
თავფურცელზე ნაშრომის სათაური 14 
შრიფტის ზომა (თავები/ქვეთავები) 11

გამოყენებული ლიტერატურა 

შრიფტის ზომა 11 
სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1.5  
სქოლიო 9  

ნახაზები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ                                                                             
ფორმატი TIFF 300 dpi; 600 dpi
ფორმულები Microsoftequation

შრიფტის ზომა  3.0
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• გვერდები უნდა იქნეს დანომრილი მარჯვენა ქვედა კუთხეში.  გვერდები ინომრება 
11 შრიფტით.  შესავალი გვერდები (თავფურცელი, აბსტრაქტი, სარჩევი, 
დანართები  ცხრილებისა  და ნახაზების ნუსხა) არ ინომრება. სამაგისტრო 
ნაშრომის დანარჩენი ნაწილი ინომრება არაბული ციფრებით.

• ყოველი ახალი თავი იწყება ახალი გვერდიდან. მნიშვნელოვანია, გათვალის
წინებულ იქნეს, რომ სივრცეების გამოტოვება დაუშვებელია. 

• ნაშრომში ტექსტი იყოფა აბზაცებად. თითოეული აბზაცი უმჯობესია,  45 სტრიქონზე 
ნაკლები არ იყოს. 

• ქართულენოვანი ტექსტის შემთხვევაში, გამოიყენება  Sylfaen შრიფტი.  ერთი 
ნაშრომის ფარგლებში შენარჩუნებული უნდა იყოს შრიფტის მხოლოდ ერთი 
ფორმატი. უცხო ენაზე შესრულების  შემთხვევაში, გამოიყენება “ Times New Ro
man”  შრიფტი.     

     საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის 
დებულებით დადგენილია სტუდენტურ თუ სამეცნიეროკვლევით ნაშრომში ორიგინალი 
ტექსტის (ციტატების, პერეფრაზის და სხვა წყაროებიდან მოყვანილი ტექსტის 
გამოყენების გარეშე) მინიმალური მოცულობის ზღვარი.

სტუდენტური ნაშრომებისთვის ორიგინალი ტექსტის მოცულობის მინიმალური ზღვარია:

	საბაკალავრო ნაშრომისთვის, პრეზენტაციისთვის, პროექტისთვის  60%;

	სტუდენტური სტატიისთვის, ესესთვის, საკონფერენციო ნაშრომისთვის  75 %;

	სამაგისტრო ნაშრომისთვის, პროექტისთვის  85%;

სამეცნიერო ნაშრომებისთვის ორიგინალი ტექსტის 
მოცულობის  

მინიმალური ზღვარია:

   სამეცნიერო სტატიისთვის  90 %;

   სამეცნიერო გრანტისთვის  95 %;
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4.2. სამაგისტრო ნაშრომის სტრუქტურა

ნაშრომის შემადგენელი ნაწილებია: 

	თავფურცელი;

	აბსტრაქტი (ქართულ და ინგლისურ ენაზე);

	სარჩევი;

	შესავალი;

	ტექსტის ძირითადი ნაწილი, რომელიც, თავის მხრივ, იყოფა თავებად და 
ქვეთავებად;

	დასკვნა;

	გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა;

	დანართები (საჭიროების შემთხვევაში);

	დამხმარე მაჩვენებლები (საჭიროების შემთხვევაში).

სურათი N3. ნაშრომის სტრუქტურული ერთეულები
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სურათი N4. აკადემიური ნაშრომის სტრუქტურირებული ერთეულები

 4.3. სამაგისტრო ნაშრომის არქიტექტონიკა

თავფურცელი 
წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის პირველ გვერდს და იგი 
უნდა შეივსოს დანართი N2ით მოყვანილი ნიმუშის მიხედვით; 

აბსტრაქტი 
მოკლედ და გასაგებად უნდა ასახავდეს სამაგისტრო ნაშრომის თემის აქტუალობას, 

მიზნებსა და ამოცანებს, კვლევის საგანსა და ობიექტს, მეთოდს, ძირითად შედეგებსა 
და სიახლეს.  აბსტრაქტი (200 – 300 სიტყვის მოცულობით)   უნდა იყოს დაწერილი 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე და ტექსტს ამასთანავე, უნდა ერთვოდეს 35 საკვანძო 
სიტყვა. აბსტრაქტის ინგლისურენოვანი ვერსია უნდა შეიცავდეს ავტორის  სახელსა და 
გვარს, თემის დასახელებას. აბსტრაქტი ერთ გვერდზე უნდა იყოს განთავსებული და 
წარმოდგენილი თავფურცელის მომდევნო ფურცელზე.

სარჩევი 
ასახავს სამაგისტრო ნაშრომის სრული ტექსტის ყველა თავისა და პარაგრაფის ზუსტ 

დასახელებას თანმიმდევრულად, მათი დასაწყისი გვერდების ნომრების მითითებით 
მარჯვენა მხარეს. გვერდებს ნუმერაცია უნდა დაეწეროს სარჩევის გვერდის მომდევნო 
გვერდიდან თავფურცელის, აბსტრაქტისა და სარჩევის გვერდების რაოდენობის 
გათვალისწინებით.

შესავალი
წარმოადგენს ნაშრომის ზოგად ნაწილს, რომელშიც უნდა აისახოს საკვლევი თემის 
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აქტუალობის დასაბუთება, მიზნები და დასმული ამოცანები, საკვლევი საგნისა და 
ობიექტის ფორმულირება, საკვლევი კითხვები, ნაშრომის ჰიპოთეზა. დეტალურად უნდა 
იქნეს განხილული საკითხის ირგვლივ არსებული რელევანტური ლიტერატურა, კვლე
ვის პროცესში გამოყენებული მეთოდები და მატერიალურტექნიკური ბაზა (საჭიროების 
შემთხვევაში).

კვლევის მეთოდოლოგია 
კვლევის მიზნიდან და საკვლევი კითხვებიდან გამომდინარე, სრულყოფილად უნდა 

იქნეს აღწერილი კვლევაში  გამოყენებული მეთოდები (ვალიდური ინსტრუმენტები), 
რომელიც დაარწმუნებს მკითხველს საკითხის საკვლევად გამოყენებული მეთოდო
ლოგიის რელევანტურობაში. 

ძირითადი ტექსტი 
როგორც წესი, იყოფა თავებად და ქვეთავებად, ქვეთავი შეიძლება დაიყოს 

ე.წ ქვეპარაგრაფებად და ა.შ. თავები უნდა გადაინომროს თანმიმდევრულად და 
დასახელებებისაგან გამოიყოს წერტილებით. თავს წინ დაესმის თავისა და პარაგრაფის 
ნომრები, რომლებიც ასევე წერტილებით არის ერთმანეთისაგან გამოყოფილი. თავის 
დასახელება უნდა დაიწეროს 11იანი ზომის შრიფტით, უნდა მოიცავდეს კვლევის 
ობიექტს, მეთოდებს, შედეგებსა და მათ ინტერპრეტაციას.

დასკვნა  
წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის ძირითადი მიგნებებისა და შედეგების 

ამსახველ ნაწილს, რომელიც მოკლედ და კონკრეტულად პასუხობს ნაშრომში დასმულ 
ყველა   კითხვას.  დასკვნაში აისახება მიღებული მეცნიერული შედეგების თეორიული 
მნიშვნელობა, პრაქტიკული ღირებულება და შესაძლო გამოყენების სფერო.

გამოყენებული ლიტერატურა 
წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაშრომში მოცემული განხილვის მიხედვით ან ანბანური 

თანმიმდევრობით (უკანასკნელ შემთხვევაში, ჯერ უნდა მიეთითოს გამოცემები ქართულ 
ენაზე, ხოლო შემდეგ – უცხოურ ენებზე). დაუშვებელია გამოყენებული ლიტერატურის 
ნუსხაში ისეთი ნაშრომის შეტანა, რომელიც არ არის მოხსენიებული სამაგისტრო 
ნაშრომში. სამეცნიერო ნაშრომის მითითებისას უნდა დასახელდეს ავტორის 
(ავტორების) გვარი და ინიციალები, ნაშრომის სახელწოდება, სამეცნიერო ჟურნალის 
სახელწოდება, წელი, ტომი, ნომერი, აგრეთვე, სრული ვებმისამართი (ელექტრონული 
მედიის შემთხვევაში). წიგნის ან მონოგრაფიის მითითებისას უნდა დასახელდეს 
სახელწოდება, ავტორის (ავტორები) გვარი და ინიციალები, გამომცემლობა, გამოცემის 
წელი. 
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საილუსტრაციო მასალა  (სურათები, ნახაზები, დიაგრამები, ჰისტოგრამები, 
ცხრილები) უნდა იყოს გადანომრილი. ამავე დროს, თითოეულ მათგანს ესაჭიროება 
დასახელება და განმარტება, თუ რას წარმოადგენს იგი (მაგ. რომელ სიდიდეებს შორის 
დამოკიდებულებაა მასზე გამოსახული და სხვ.). 

უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ სამაგისტრო ნაშრომს თან უნდა ახლდეს დამატებითი 
ვრცელი (არანაკლებ 3 გვერდი) ქართულენოვანი აბსტრაქტი.



80

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. თურაბიანი, ქეით. ლ. სახელმძღვანელო რეფერატების, თეზისების და 
დისერტაციების ავტორებისათვის. „ჩიკაგოს სტილი“ სტუდენტებისა და 
მკვლევრებისათვის. (მთარგმნ. ანა ადამია და მარინე თავყელიშვილი. რედ. ნინო 
ჩუბინიძე და მედეა კაკაჩია.) ჩიკაგო: ჩიკაგოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 
2007

2. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2016) აკადემიური წერა. (რიდერი) თბილისი.

3. კაჭარავა, ლია., მარწყვიშვილი, ხათუნა., ხეჩუაშვილი, ლილი. აკადემიური წერა 
დამწყებთათვის. თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007

4. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. კვლევა: აკადემიური კეთილ
სინდისიერება. https://www.seu.edu.ge/ka/1594/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 
22.12.2021]

5. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). სტუდენტთა 
ინსტრუქცია პლაგიატის თავიდან არიდების შესახებ. https://gipa.ge/res/docs/10.
StrudenttaInstrukciaPlagiatisTavidanacilebisShesaxeb.pdf [უკანასკნელად გადა
მოწმ და 12.12.2021] 

6. ქავთარაძე,  თინათინ., ქასრაშვილი, ნათია., საღინაძე, ნათია.,  პატარიძე, 
სალომე.,  საბური, თინათინ. აკადემიური მუშაობის საფუძვლები: პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის. თბილისი: ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2018

7. წულაძე, ლია. აკადემიური წერა. ინტენსიური სემინარი სოციალური მეცნიერებების 
მაგისტრანტებისათვის. თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი,  2006

8. Andal, S. M. Sc (N). Objectivs, Variables Hypothesis, Assumptions&Limitations. UniT 
II. Rama University.

9. Backhaus, Norman., Bereuter, Pia., Tuor,  Rico.,  Müller, Martin. Online Guidelines 
for Academic Research and Writing. https://www.geo.uzh.ch/microsite/olwa/olwa/en/
html/index.html [Last seen 08.12.2021]

10. Bowker, Dr. Natilene. Academic Writing: A Guide to Tertiary Level Writing. Palmerston 
North: Massey University, 2007

11. Campbell, Michelle M., Kennell, Vicki. R. Working with Graduate Student Writers. Faculty 
Guide. Purdue University, 2018

12. ChicagoStyle Citation Quick Guide. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_ci
tationguide.html [last seen 12.12.2021]

13. Clark University. Thesis Format Guide. 2018



81

გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

14. Coventry University.  Harvard Reference Style Guide and Glossary.  Coventry Univer
sity, 2015 

15. Chaudhary Charan Singh University.  M.Phil. (Statistics) Research Methodology. (n.d.)

16. EuropaUniversität Flensburg. M.A. European Studies.. https://www.europeanstudies.
info/fileadmin/content/studiengaenge/europeanstudies/variouspdfs/eusacadem
icwritingbooklet2016.pdf  [Last seen 16.102021]

17. Galvan, Jose L., Galvan, Melisa C. Writing Literature Reviews. A Guide for Students 
of the Social and Behavioral Sciences. New York, NY: Taylor & Francis, 2017

18. George Mason University Writing Center. Abstracts in Scientific Research Papers (IM
RaD). The Writing Center, 2020 

19. Hartley, James. Academic Writing and Publishing A practical Handbook. New York, 
NY:  Routledge, 2008

20. Heinrich Heine University Düsseldorf. Guideline for writing your Master thesis. Depart
ment of Social Sciences Master Programme European Studies, 2017. https://www.
europeanstudies.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Philosophische_Fakultaet/
Sozialwissenschaften/European_Studies/Dateien/Guideline_for_writing_a_Master_
thesis.pdf [Last seen 13.11.2021]  

21. Johnson, Kjel (Ed). Student Writing Guide – Reading Research & Writing Strategies. 
The Regents of the University of Minnesota, 2004

22. Kotzé, Theuns. Referencing in Academic Documents. Official guidelines of the De
partment of Marketing and Communication Management. 5th edition. University of 
Pretoria, 2011

23. Labaree, Robert.V. Organizing Your Social Sciences Research Paper. University of 
Southern California. USC Libraries, 2013

24. Librero, Felix. Writing Your Thesis. (A Practical Guide for Students) University of the 
Philippines, Open University, 2012

25. LudwigMaximiliansUniversität München. Guide to Writing Scientific Papers (Bache
lor and Master Theses, Seminar Papers).  Munich School of Management. Institute of 
Electronic Commerce and Digital Markets. 2020

26. Mack, Chris. A. How to Write a Good Scientific Paper. Washington: Society of Pho
toOptical Instrumentation Engineers (SPIE), 2018

27. Milot, Patrick., Pirnasar, Marleigh. Writing and Style Guide for University Papers and 
Assignments.  The University of Ottawa, 2010.  First version prepared by Dr. François
Pierre Gingras (1998) https://socialsciences.uottawa.ca/publicinternational affairs/
sites/socialsciences.uottawa.ca.publicinternationalaffairs/files/guidelines 20110217/



82

WritingandStyleGuide20102011_001.pdf  [Last seen 12.12.2021]

28. Murphy, Anne. General Guide for Academic Writing and Presentation of Written As
signments. Dublin Institute of Technology. 2009

29. Norris, Carolyn. Brimley. Academic writing in English. Helsinki, Finland: University of 
Helsinki, 2012

30. Oshima, Alice., Hogue Ann. Introduction to Academic Writing. 3rd edition. NY: Pearson 
Education, 2017

31. Pandey, Prabhat., Pandey Meenu Mishra. Research Methodology: Tools and Tech
niques. Romania: Bridge Center, 2015

32. Prasad, Shalini., Rao, Ajith., Rehani, Eeshoo.  Developing Hypothesis and Research 
Questions.  500 Research Methods: 2001

33. Purdue University. Purdue Online Writing Lab. https://owl.purdue.edu/owl/gener
al_writing/the_writing_process/invention_starting_the_writing_process.html [L.s. 
20.12.2021]

34. Rashid, Hira. Guide to Conducting a Systematic Literature Review. School of Public 
Policy and Administration University of Delaware (n.d.)

35. Sait Mary’s College. Guidelines for the Master’s Thesis. 2020

36. Shannon, Sandra. L. A Guide to Academic and Scholarly Writing. Oviedo, FL: Baldwin 
Book Publishing, 2011

37. Spengel, Christoph. Scientific Writing. The University of Mannheim. https://www.bwl.
unimannheim.de/media/Lehrstuehle/bwl/Spengel/Dokumente/Lehre/Handbuch_
Wissenschaftliches_Arbeiten/English_Tips_for_Scientific_Writing.pdf [Last seen 
17.12.2021]

38. Tampere University. Guide to writing academic papers. Faculty of Management and 
Business Political Science, 2019

39. The Albert Ludwig University. A Guide to Academic Writing Helpful advice for students 
of the Global Studies Programme. 2020

40. The Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn. Guidelines for Writing Academic 
Papers. Institute for Food and Resource economics, 2018

41. The University of Melbourne. Writing an abstract. https://services.unimelb.edu.au/__
data/assets/pdf_file/0007/471274/Writing_an_Abstract_Update_051112.pdf. [Last 
seen 02.12.2021]

42. The University of Western Australia. Methods and Methodology. Survival Guide, Study 
Smarter



83

გზამკვლევი აკადემიურ წერაში

43. Tischler, Marc. E.  Scientific Writing Booklet. Department of Biochemistry & Molecular 
Biophysics. University of Arizona

44. University of Birmingham. Research and Study Skills: Academic Writing Student Pack. 
2nd edition. The Library Academic Engagement Team, Library Services, University of 
Birmingham. 2014

45. University of Lapland. General Guidelines for Academic Writing. https://www.ulapland.
fi/loader.aspx?id=50b23face65a4797bdb7433993a00723 [Last seen 20.12.2021].

46. University of Southern California.. Organizing Your Social Sciences Research Paper.  
The Literature Review.  USC Libraries. https://libguides.usc.edu/writingguide/literatur
ereview [Last seen 15.12.2021]

47. University of Oulu. Guidelines for Writing a Thesis. OULU Business School, 2012

48. University of Washington. Hierarchy of Goals for Writing a Scientific Paper. Psychol
ogy Writing Center, 2017. http://www.psych.uw.edu/psych.php?p=335 [Last seen 
10.10.2021]

49. Utrecht University. Master’s Thesis Guide. Master American Studies, School of Histo
ry, 2014

50. Wallace, Mike., Wray, Alison. Critical Reading and Writing for Postgraduates. 2nd edi
tion. London: SAGE Publications, 2011

51. Wolcott, Harry. Writing up Qualitative Research. USA: Sage Publication, 2009

52. Walliman, Nicholas. Research Methods The Basics. NY: Routledge, 2011

53. University of Birmingham, A Short Guide to Reflective Writing. Library Services, Aca
demic Skills Center, 2015

54. Western Sydney University Library. Chicago Referencing Style Guide. 2019



84


