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Summary 
 

Throughout all the history of mankind knowledge was an important factor in 
its intellectual and economic development. But it is in recent years, knowledge 
becomes a "pass the leader" for countries, regions and organizations. A lot of 
companies looking for new competitive advantages are increasingly turning their 
attention to knowledge. The change factors of development of the countries and 
regions of the economy. All the more important among them acquire the factors of 
innovation and dissemination of new knowledge. The market knowledge is 
gradually beginning to play a major role in the development of the market ahead of 
material goods. 

The economy as a science are fewer studies the relationship between people 
in the process of production and consumption of material goods, becoming a 
knowledge economy, the focus of which - especially the production and 
consumption of knowledge in a useful human activity. Changes are occurring in 
the management of science. It switches from the production process to others who 
have a direct relationship to knowledge: the innovative process, storage of 
knowledge in electronic systems and their further use, knowledge sharing, 
training, building brand and image of the company, and others. 

How to efficiently manage knowledge? The answer to this question is 
concerned not only scientists and managers of leading companies, but also the 
general public to actively participate in the process, take possession of the tools by 
which knowledge is created, distributed and used. 

The knowledge management is based on the intuitionist approach. In 
contrast to the process (in which knowledge is regarded primarily as precise 
information on the subject treated with the help of computer technology), this 
approach is based on the belief that the true carriers of knowledge - people. The 
main task of the modern organization becomes the identification, conservation and 
efficient use of people's knowledge. In other words, as an object of knowledge 
management is not so much the documents or tables, classifications, how many 
people, and the relationships between them. Hence, a significant part of the 
methods used in knowledge management, based on the achievements not only in 
the field of information technology, but also in management, psychology, 
sociology, cultural studies. Coming to the forefront organizational culture focused 
on knowledge sharing; the formation of leadership; communication and image 
technology, and so on. 

Humanity is entering an era of knowledge. The researchers a different name 
a new stage of development. A. Toffler, for example, calls it the information. There 
are other known names - the digital era, the golden era, the era of paradoxes post 
economic era. The magazine "The Economist" marked its era of knowledge. The 
scientific publications used another term - "the economy based on knowledge" or 
"knowledge economy." If we consider not only the economic but also the social 
consequences of a new period of development, the term "knowledge society" is 
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used in publications. These terms are became most widespread in reports of 
reputable international institutions. 

The name of the current period of socio-economic development, which takes 
mankind ultimately unimportant. What is important is in the modern world, there 
are new trends, one of which - the transformation of knowledge into a key 
resource for development, globalization of competition based on the creation of 
high-tech and knowledge-intensive products and services. 

The corporate knowledge management systems are in recent years under 
scrutiny, research and development scientists and practitioners around the world. 
So much attention to this direction is determined by not only the novelty and 
complexity of the problem. Not least, it is a consequence of the impact that 
knowledge management systems have on the competitive advantages of companies 
in the current context of globalization of the economy in critical areas, as the 
activation of human potential, the intellectualization of business processes, 
improvement of corporate culture, and optimization of decisions. Of the 
Organization creating and effectively using knowledge, distinguished by a high 
competence, efficiency, productivity, efficiency. 

The knowledge as well as ideas that are the products of human creativity 
forms the basis of public culture. They reflect the practical experience of the 
problems and their research. Unlike the institutions, innovation and other means 
to address the problems that are targeted primarily at solving one particular 
problem, the knowledge is universal - they are needed to solve any problems. The 
knowledge as an intellectual product, accumulated in the society, ensuring the 
progressive nature of social evolution. So we can speak about how to manage on 
the basis of knowledge, as a qualitatively new stage in the development of 
management science. 

The necessary attribute of a competitive organization is to have a continuous 
current system of personnel training. The traditional system of vocational training, 
including vocational schools, colleges, institutes and universities, usually solves the 
problem of preparation of broad specialists with a basic set of fundamental and 
applied knowledge. 

The training system in the organization (workplace) should be in a relatively 
short period of time to ensure the adaptation of basic and applied knowledge to the 
professional profile of a particular organization, to the constantly changing 
requirements of the specific job position in the implementation of new 
technologies, development of new design trends, etc. 

To construct the system of continuous training of personnel as one of the 
most important elements of the creation and dissemination of knowledge, it is 
possible to use different forms: individual training and counseling, seminars, 
trainings, etc. 

The modern level of development of information technologies, electronic 
distance learning systems is optimal method based on the synthesis of a variety of 
forms of training. We are talking about constructing the system of continuous 
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organizational training through the establishment of a network learning 
environment, whose main elements are: 

 The creation of a repository of knowledge organization, corporate 
memory, containing a structured set of explicit knowledge in the form of 
databases and knowledge with relevant Meta descriptions; 

 The presence of the server network environment that contains rules and 
guidelines that ensure the organization of rational management of the 
process of development of knowledge; 

 The presence of - the portal company with advanced access to the Internet 
and to international information resources; 

 The presence of the coaching staff in various areas of the organization. 
 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

კვლევის აქტუალურობა მთელი ისტორიის მანძილზე ცოდნა საზო-

გადოებისთვის იყო მთავარი ფაქტორი მისი ინტელექტუალური და ეკო-

ნომიური განვითარებისათვის. განსაკუთრებით ბოლო წლებში ცოდნა 

ხდება როგორც „ლიდერი“ ქვეყნებისათვის, რეგიონებისა და ორგანიზაცი-

ებისათვის. 

ცოდნის დაგროვება, გავრცელება და გადაცემა თაობიდან თაობამდე 

ყოველთვის განისაზღვრებოდა ცივილიზაციის, საზოგადოების განვითარე-

ბის შესაბამისად. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ცოდნამ, ინტელექტუა-

ლურმა რესურსებმა შეიძინა განსაკუთრებული მნიშვნელობა საზოგადოე-

ბის განვითარებისთვის სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში. ეს დაკავშირე-

ბულია მთელ რიგ ფუნდამენტურ ფაქტორებთან. პირველ რიგში, საინფორ-

მაციო რევოლუციასთან. 

საინფორმაციო რევოლუციამ წარმოშვა კომპიუტერიზაციის ახალი 

თაობა: პროგრამული სისტემები, რომლებიც შეიჭრნენ და განავითარეს 

თავისი ფუნქციები საქმიანობის ყველა სფეროში. ამ განვითარებას მოჰყვა 

ახალი საკომუნიკაციო რევოლუცია, რომელმაც მიგვიყვანა უპრეცედენტო 

პროგრესამდე, ინფორმაციის გადამუშავების, შენახვისა და გადაცემის 
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მეთოდები გამარტივდა,  დაჩქარდა ურთიერთქმედებები ობიექტსა და 

სუბიეტს შორის, რამაც მიგვიყვანა გლობალიზაციამდე.   

ინფორმაციის მოცულობა უკვე ყოველწლიურად ორმაგდება (ხვალე ეს 

დრო წარმოუდგენლად შემცირდება) ხდება „ინფორმაციული აფეთქება“, 

მაგრამ მთავარი მხოლოდ ინფორმაციის რაოდენობრივი ზრდა არ არის, 

მთავარია ის ახალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიები, რომლებიც ყოველ-

წლიურად არევოლუციონირებენ საკუთარ თავს და „ცოდნით ცოდნის“ 

მოპოვების გზით ინფორმაციას და ცოდნას აქცევენ ერთ–ერთ  ისეთ მთავარ 

სოციალურ ღირებულებად, რომელიც საზოგადოებას აერთიანებს და მას 

წარმოების ძირითად პროდუქტად და საქონლად აქცევს. 

ინფორმაციის მოზღვავებას მეხსიერება ვერ გაუძლებს, შუძლებელი 

იქნება ფაქტების დამახსოვრება. საჭირო იქნება მეთოდები, კონცეფციები, 

სახელმძღვანელოები რომლებიც გადააქცევენ ფაქტებს ინფორმაციას 

ცოდნაში რომლითაც იქნება შესაძლებელი ახალი მოვლენების ანალიზი. 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ წარმოშვა ახალი ტიპის 

ბიზნესი „ელექტრონული“.  ინფორმაციული ტექნოლოგიები განიხილება  

როგორც გარდაუვალი, მაგრამ დამხმარე ფუნქცია, რომელიც დიდ 

ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ასეთი მიდგომა რომ შეიცვალოს, უნდა 

დავასაბუთოდ, თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ წარმატებულ საწარმოს ან 

სახელმწიფო ორგანიზაციის წარმატებულ საქმიანობას საზოგადოებაში იმ 

საშუალებებით, რომლებსაც გვთავაზობენ თანამედროვე ტექნოლოგიები. 

ამისათვის აუცილებელია ვაშენოთ ეფექტური მუდმივად განვითარებადი 

საინფორმაციო სისტემები.  

თანამედროვე ეკონომიკა სრულიად განსხვავდება წინა მოდელებისა-

გან და მიიღო ახალი დასახელება როგორც „ცოდნის ეკონომიკა“. ეს არ არის 

შემთხვევითობა, რადგან პრიორიტეტული მნიშვნელობა თანამედროვე 

ეტაპზე ენიჭება ინტელექტუალურ აქტივებს. ბაზრის განვითარება ხორ-

ციელდება ურთიერთობით და ურთიერთქმედების მეშვეობით.  ფორმუ-

ლირდება ახალი მომუშავეთა კლასი, მომავლის მაღალკვალიფიციური სპე-
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ციალისტები, დაკავებულნი ინტენსიური კვლევით, ისინი წარმოადგენენ 

მთავარ რგოლს ორგანიზაციულ ცოდნაში. ცნობიერების კვალდაკვალ პრიო-

რიტეტულია ინტელექტუალური აქტივების განვითარების პროცესი და 

ფუნქციონირება ცალკეულ ორგანიზაციებში  (მიკრო დონე) და მთლიან 

ქვეყნებში (მაკრო დონე), იწყება ძიება ეფექტური მეთოდების და პროცედუ-

რების განხორციელებისათვის. შედეგად ფორმულირდება ახალი მართვის 

ტექნოლოგიები – ცოდნის მენეჯმენტი, აპრობაცია და განვითარება იწყება 

დასავლეთის ქვეყნების მიერ 1990 წლიდან.  

 ცოდნის მენეჯმენტი, როგორც სწარმოო საქმიანობა, განაწილებით და 

გამოყენებით ორგანიზაციის ცოდნაში, რთავს თავის თავს ფართო სპექტრის 

პროცედურებში: საორგანიზაციო სწავლებიდან – ცოდნის ბაზების დამუშა-

ვებით.   

ინფორმაციას იმდენადვე მნიშვნელოვანი როლი აქვს ორგანიზაცების-

თვის, როგორც ადამიანებისთვის. მაგალითად, ადამიანები ხშირად გადაწ-

ყვეტილებას იღებენ გარკვეული ცოდნის საფუძველზე, რომელიც მათ ცხოვ-

რების განმავლობაში დააგროვეს _ შვილებმა მშობლებისგან იციან, როგორ 

უნდა მართონ შთამომავლობით ბოძებული ორგანიზაციები. ამდაგვარ 

ცოდნაზეა დამყარებული ორგანიზაციების გადაწყვეტილებები და ქმედე-

ბები.  დროთა განმავლობაში ადამიანები ხვდებოდნენ, რომ ცოდნას დიდი 

მნიშვნელობა ჰქონდა მათი გადარჩენისათვის. 1980 წლიდან კი, ადამიანები 

მიხვდნენ, რომ ცოდნა იმავე სასიცოცხლო მნიშვნელობის მატარებელი იყო 

ორგანიზაციებისთვის _ ცოდნას შეეძლო გადაერჩინა მათი ორგანიზაციები. 

ამ დროიდანვე დაიწყო ფიქრი, როგორ შეიძლოებოდა ადამიანში დაგრო-

ვილი ცოდნის შენახვა, ისე რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო სხვისთვისაც. 

ტექნოლოგიური განვითარება და ცოდნის მენეჯმენტი ორგანიზაციებს 

ნაკლებ დანახარჯებს _ ნაკლებ მუშახელს უწინასწარმეტყველბდა. ამ დროს-

ვე დაიწყო ფიქრი ინფორმაციის კარგი საცავების შექმნაზე, რომლებიც გა-

მოადგებოდა თაობებს, რითაც ადვილი გახდებოდა ადამიანს „ემართა 

ცოდნა“. ცოდნის შესანახად აუცილებელია სპეციალური გარემო, რადგან 
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ცოდნა თავისით ვერ შეინახება. ამით შესაძლებელი იქნება დანახარჯების 

შემცირებაც, რადგან ერთი და იმავე ცოდნის მისაღებად აღარ იქნება საჭირო 

დამატებითი ხარჯების გამოყოფა. არსებული ცოდნის სხვისთვის  გასაზია-

რებლად  და დაგროვილი ცოდნის ადვილად მოსაძებნად აუცილებელია 

მისი სწორად  დალაგება _ მენეჯმენტი.  

თავდაპირველად ეგონათ, რომ ცოდნა შეიძლებოდა მხოლოდ ყოფი-

ლიყო ცოცხალი არსების შიგნით _ ადამიანში და მისი შენახვის შეუძლებე-

ლი იყო ელექტონულ გარემოში. სინამდვილეში კი, ცოდნა სპირალური ხა-

სიათისაა და მისი გაზიარება აუცილებლია, რათა აზრის გაცვლით  შეიქმნას 

ახალი ცოდნა. სწორედ ამიტომ, ადამიანები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 

უნდა შეიქმნას ცოდნის საცავები და ცოდნის მართვის ბერკეტები, 

რომლითაც შესაძლებელი გახდება ცოდნის გავრცელება და მართვა.  ამ 

საკითხზე მომუშავე მეცნიერები ამბობდნენ, რომ ცოდნის მართვის -ცოდნის 

მენეჯმენტის გასატარებლად, აუცილებელია _ ინფორმაციის სწორი შერჩე-

ვა, სწორად გააზრება რესურსების, სწორი აღრიცხვა. რაც გულისხმობს, რომ 

ინფორმაციის დამუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სამიზნე 

ჯგუფი _ ვინ სთხოვს ინფორმაციას, ვისთვის იქმნება და რამდენად ხელ-

მისაწვდომია სამიზნე აუდიტორიისთვის. ინფორმირების ამოცანა მდგომა-

რეობს სწორედ იმაში, რომ მიწოდებულ იქნას სრული, დაზუსტებული 

ინფორმაცია გაურკვევლობის მინიმალური დოზით.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სადისერტაციო თემა  „ცოდნის მართვის 

ტექნოლოგიების“ პერსპექტივები ქართულ სინამდვილეში ჩვენ მიერ შემთხ-

ვევით არ ყოფილა არჩეული. მართალია, ლიტერატურაში არსებობს  მრავა-

ლი ნაშრომი, რომელიც ეხება, როგორც ზოგადად ცოდნის  პრობლემატიკას, 

ისე კონკრეტულად ცოდნის რაობას, მის ფუნქციებსა და ცალკეულ ასპექ-

ტებს, მაგრამ, ვფიქრობთ, მოცემული საკითხები დღევანდელ რეალობაში არ 

კარგავს აქტუალობას და მოითხოვს ახლებური მიდგომების ძიებას. მით 

უმეტეს, რომ ბევრი არ არის თანამედროვე მეცნიერული ნაშრომი, რადგანაც 
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ცოდნის მართვის ტექნოლოგიები ახალი დისციპლინა და მოითხოვს 

ახლებურ დახვეწილ  მიდგომებს. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა  სადოქტორო დისერტაცია 

ცოდნის მართვის ტექნოლოგიები არის სიახლე ქართულ სამეცნიერო სივრ-

ცეში, გამომდინარე იქიდან რომ მსგავსი სახის ნაშრომი არ შესრულებულა 

და მისი ამ ფორმატით წარმოჩენა დღემდე არ მომხდარა. აღნიშნული 

თვალსაზრისიდან გამომდინარე კვლევა ახალია და უნიკალური. ცოდნის 

მართვის ტექნოლოგიების შესწავლა მწირეა ქართულ სამეცნიერო სივრცეში, 

მაგრამ იგი არ დგას ცარიელ ნიადაგზე და საყურადღებო შრომები მიუძღვ-

ნეს ქართველმა მეცნიერებმა: ჰ. კუპრაშვილმა, კ. ოდიშარიამ, გ. ჯოლიამ. 

ცოდნის მართვის და მასთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლას 

ეძღვნება უცხოელ მეცნიერთა მრავალი გამოკვლევა, რომელთა შორის აღსა-

ნიშნავია ი. ნონაკა და ხ. ტაკეუჩი, რ.ლ. აკოფი; მ.ზელენი; ტ.ე. ანდრეევა; ი.ა. 

იხილჩიკი; რ.ვ. ივანოვა; ვილიამ მ. კინგი; ბ.ზ. მილნერი; მ. ფირესტონი; ა.ფ. 

ტუზოვსკი; ს.ვ. ჩირიკოვი; ვ.ზ. იამპოლსკი; მ. მაკელროი; ლ. პრუსაკი; ტ. 

დავენპორტი; პ. სენჯი; პ. დრუკერი; ა. სტივარტი;   შრომათა  სიმრავლის  

მიუხედავად მათში: 

 სათანადოდ არ  არის განხილული საინფორმაციო და საკომუნიკა-

ციო ტექნოლოგიების გამოყენება ცოდნის მართვაში; 

 საკმარისად არ არის შესწავლილი ინტელექტუალური კაპიტალის 

მიდგომები და ფუნქციები თანამედროვე ორგანიზაციებში; 

 ნაკლებადაა გაანალიზებული ცოდნის ტექნოლოგიები ფუნქციები 

პერსონალის მართვის სამუშაო პროცესში; 

 სათანადოდ არ არის წარმოდგენილი ცოდნის მართვის ინფორმაცი-

ული უსაფრთხოების საკითხები; 

 ნაკლებადაა გაანალიზებული ცოდნის როგორც იარაღად გამოყე-

ნების მეთოდები; 

  არ არის საკმარისად შესწავლილი ცოდნის მართვის ძირითადი 

სტრატეგიები და ეტაპები ორგანიზაციის მართვის პირობებში. 
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ცოდნის მართვის კვლევის სხვადასხვა აქტუალური საკითხები ნაკ-

ლებადაა შესწავლილი ქართულ სამეცნიერო სივრცეში, ჩვენი აზრით, აღ-

ნიშნული საკითხი საჭიროებს მეცნიერულ შესწავლას, შესაბამისი დასკვნე-

ბის გაკეთებას და რეკომენდაციების შემუშავებას. ჩვენ შევეცადეთ შეძლე-

ბისდაგვარად შეგვევსო ხარვეზები და თეთრი ლაქები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები წარმოდგენილი სადისერტაციო 

ნაშრომის ძირითადი მიზანია ცოდნის მართვის ტექნოლოგიების ფუნქციო-

ნირების ფუნდამენტური ანალიზი და განხილვა. ოპტიმალური ცოდნის 

ტექნოლოგიების ძიება და მოდელების პერსპექტიული კვლევა, ასევე 

ინფორმაციის  ფორმირების  გამოკვლევა.  ამ მიზნის მისაღწევად გადასაჭ-

რელია შემდეგი ამოცანები:  

 თანამედროვე მართვის ტექნოლოგიების შინაარსის განსაზღვრა; 

 კორპორატიული სტრატეგიების შემუშავება ცოდნის მართვის 

საკითხებში; 

 ცოდნის და ინფორმაციის რესურსების შემუშავება, გავრცელება და 

შენახვა, სწორის ინფორმაციის ფორმულირება; 

 საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამუშავება და 

მათი სწორი ანალიზი ცოდნის მართვაში; 

 ცოდნის მართვის ეტაპების შემუშავება და მისი პროცესების 

ანალიზი. 

 ცოდნის ტექნოლოგიების ინტეგრირება ორგანიზაციის პროცესებში; 

 ინტელექტუალური აქტივების გამოყენება ცოდნის ტექნოლოგიების 

შემუშავებისათვის; 

 ცოდნის მოდელების დამუშავება მართვის პროცესში; 

 ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია ცოდნის მართვის 

შემუშავებისას საორგანიზაციო საკითხებში; 

 თანამედროვე ეკონომიკის მიდგომები ცოდნის მართვის 

ტექნოლოგიების განვითარებაში; 
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 ცოდნის მართვის ტექნოლოგიების ძირითადი სტრატეგიული 

მიდგომები; 

 ცოდნის ფორმულირების პროცესების განხილვა, როგორც საერთო 

ელემენტი საორგანიზაციო კულტურაში.  

კვლევის საგანი და ობიექტი  სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის  

საგანია ცოდნის მართვის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების _ ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის საკვლევი საკითხები. კვლევის ობიექტია ცოდნის ბაზარ-

ზე მოთხოვნადი ცოდნის ტექნოლოგიების ახალი პროდუქტები,  მომსახუ-

რებები, ორგანიზაციისათვის ერთ-ერთი უმთავრესო აქტივის „ცოდნის” 

გამოყენების გზები და ასევე უახლესი ინფორმაციულ ტექნოლოგიური შე-

საძლებლობების  საკვლევი საკითხები.  

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები  კვლევის თეორიულ 

და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს ცოდნის მართვის საკი-

თხებზე არსებული თანამედროვე მეცნიერული გამოკვლევები და ლიტერა-

ტურა. კვლევის მეთოდია ცოდნის თანამედროვე ტექნოლოგიების  ანალი-

ზი. სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია ზოგადმეცნიერული მეთო-

დები. მათ შორის უდნა გამოიყოს ლოგიკური აზროვნების, სისტემური, 

შედარებითი, აღწერილობითი, ისტორიული და მოდელირების ანალიზი.  

კვლევის პროცესში გამოყენებუია ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა 

გამოკვლევები, სამეცნიერო სტატიები, ცოდნის მართვის სპეციალისტთა 

თეორიული და გამოყენებითი ხასიათის კვლევები, სადისერტაციო და 

სამაგისტრო ნაშრომები, ცოდნის მართვის საკითხებისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენციების მასალები. 

კვლევის  სამეცნიერო სიახლე  საქართველოში მსგავსი ტიპის კვლევა 

ჯერ არ ჩატარებულა, სადისერტაციო ნაშრომი საშუალებას გვაძლევს 

განვსაზღვროთ თუ როგორ ვმართოდ ცოდნა ეფექტურად კონკურენტულ 

გარემოში.  

კვლევის  შედეგების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება პრობლემების 

დადგენა, რაც დაეხმარება ორგანიზაციებს ეფექტურად მართონ „ცოდნა” და 
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დასახაონ მიზნები ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად. კვლევის 

შედეგების საშუალებით აგრეთვე შევძლებთ განვსაზღვროთ, რა კუთხით 

არის საჭირო ყურადღების გამახველება, რეალურად რა პრობლემის წინაშე 

დგას ორგანიზაცია ცოდნის მართვასთან მიმართებაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეთა შორის აღსანიშნავია 

შემდეგი:  

 შესწავლილია ცოდნის მართვის გამოყენების თავისებურებები, 

ჩამოყალიბებულია ორგანიზაციაში ცოდნის ტექნოლოგიების 

გამოყენების ხერხები; 

 გამოვლენილია ცოდნის მართვის განვითარების თანამედროვე 

ტენდენციები  მსოფლიოში; 

 შეფასებულია ცოდნის მართვის პრობლემები და დასახულია მათი 

გადაჭრის გზები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ორგანიზაციაში 

ცოდნის განვითარებას; 

 შესწავლილია ცოდნის მოდელების გამოყენების  შესაძლებლობები  

ორგანიზაციაში, მისი გამოყენება ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების   დახმარებით. 

წარმოდგენილი კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ორგანიზაციებში ახალი ცოდნის შესაქმნელად. ასევე თემა შეიძლება 

გამოყენებულ იყოს სასწავლო დაწესებულებებებისათვის და აღნიშნული 

საკითხით დაინტერესებულ სტუდენტებისათვის, რომლებსაც მუდმივათ 

უწევთ მასალის მოძიება და ქართულ ენაზე თარგმნა, რადგან ამ თემატი-

კასთან დაკავშირებული ლიტერატურა ძირითადად მხოლოდ ინგლისურ 

და რუსულენოვანია. წარმოდგენილი ნაშრომი საშუალებას მისცემს დაინ-

ტერესებულ პირებს, სიღრმისეულად გაეცნონ ცოდნის მართვის მნიშვნე-

ლობას, მის შესაძლებლობებს,  ცოდნის ტექნოლოგიების გარშემო აქტუა-

ლური საკითხების ანალიზს, რომლის გათვალისწინება აუცილებელია 

ცოდნის ტექნოლოგიების გამოყენების საწყის ეტაპზე. სადისერტაციო თემა 

ასევე საინტერესო იქნება ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისათვის.  
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კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა ჩატარებელი 

გამოკვლევების შედეგად, ნაშრომში წარმოდგენილი თეორიული და 

პრაქტიკული რეკომენდაციების გამოყენება  შესაძლებელი იქნება 

სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციების მიერ შემდეგი მიმართულებით :  

 ცოდნის მართვის ტექნოლოგიების სტრატეგიულ შემუშავებაში; 

 ცოდნის მართვის თანამედროვე  ტექნოლოგიების ათვისებასა და 

გამოყენებაში;  

 ცოდნის ეფექტურ შემუშავებაში და მის შენახვაში; 

 გლობალიზაციის პროცესში სწორედ გაანალიზებენ საინფორმაციო 

უტყუარობას.   

ნაშრომი დაეხმარება ორგანიზაციებს აითვისონ, სწორი გადაწყვეტი-

ლების მიღებაში, ასევე წარმატებით განახორციელონ ცოდნის მართვის ტექ-

ნოლოგიები: კონკურენციის დაძლევაში, სწორი ინფორმაციის დამუშავებასა  

და აღქმაში. 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ დისერტაციის ძირითადი 

შინაარსი მოხსენებულია სამ კოლოქვიუმსა და ორ სემინარში და სამეც-

ნიერო სტატიების სახით გამოქვეყნებულია საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა შეადგენს კომპუტერზე ნაბეჭდ 

152 გვერდს და შედგება შესავლის, სამი თავისა და დასკვნისაგან. ტექსტში 

ჩართულია 17 ნახაზი და 4 ცხრილი. ნაშრომს დართული აქვს 90 

დასახელების გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად წარმოდგენილია 

შესასრულებელი ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 
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საფუძვლები. ასევე მოცემულია კვლევის სიახლე, თეორიული და 

პრაქტიკული გამოყენების ღირებულება. 

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს სამ თავს: 

პირველი თავი „ცოდნისა და ინფორმაციის ტექნოლოგიები“ მოიცავს 

სამ ქვეთავს. 

პირველ ქვეთავში „ცოდნის მართვის არსი და ცნება“  განხილულია 

ცონდის მართვის მნიშვნელობა და აუცილებლობა 21-ე საუკუნეში, როგორც 

ალვინ ტოფლერი აღნიშნავს (Toffler Alvin) ადამიანის მიერ ეკონომიკის 

განვითარების „სამი ტალღა“ არსებობს. „პირველ ტალღას“ – მიეკუთვნება  

აგრარული საზოგადოება, „მეორე ტალღას“ – საზოგადოება ინდუსტრიული 

ეკონომიკით, და ბოლოს, „მესამე ტალღა“ საზოგადოება ეკონომიკით, 

დაფუძნებული გაფართოებული ცოდნის რეპროდუქციაზე. ქვეყნების 

უმეტესობა, მათ შორის მაღალგანვითარებული, ჯერ კიდევ იმყოფებიან 

„მეორე ტალღის წყლებში“. მსოფლიო ეკონომიკის ლიდერი მხოლოდ 

რამდენიმე ქვეყანა იმყოფება „მესამე ტალღის“ აღმავლობაში, ეს ქვეყნები 

ინდუსტრიული ეკონომიკიდან გადადიან ეკონომიკაზე, რომელიც 

დაფუძნებულია ცოდნაზე. იწყება ცოდნის ათვისების ტენდენციები და მისი 

გამოყენების ხერხები. ყურადღება ეთმობა ინტელექტუალური კაპიტალის 

როლს რადგანაც, ცოდნა ადამიანის განუყოფელი ნაწილია. პიროვნებას 

შეუძლია თავისი ცოდნის აღქმა, რომელსაც განახორციელებს ქმედებებში 

და ქცევებში. ცოდნა შეიძლება აღიქმებოდეს ადამიანის მიერ (ამის 

მიხედვით ადამიანს შეუძლია მიიღოს ლოგიკურად ახსნილი საკუთარი 

დასკვნები და გადაწყვეტილებები), ან შეიძლება არც აღიქმებოდეს 

(ადამიანი მოქმედებს რაციონალურად, ეფექტურად, მაგრამ ვერ აღიქვამს, 

არ იცის, რატომ მოქმედებს ამგვარად) ამის მიხედვით ცოდნა – ეს არის 

გადაწყვეტილებების აღქმა და ვერ აღქმა ქმედებებში და ადამიანის 

ქცევებში.  

განხილულია ცოდნის ერთობლიობა რომელიც დაყოფილია 

შემდეგნაირად: 
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ემპირიულ ცოდნას უკავშირდება დაკვირვება, დაკვირვებადი 

მოვლენები. 

თეორიულ ცოდნას მიეკუთვნება კანონები, თეორიები, აბსტრაქციები 

და დისკუსიები. 

პირად ცოდნას უკავშირდება პროფესიონალიზმი, რომელიც იყოფა 

შემდეგნაირად:  

 ცოდნა შემეცნებით გეგმებზე (ვიცი როგორ), შესაძლებლობა იმისა, 

რომ მიიღო სამოღვაწეო სფეროში საგანთან დაკავშირებული წესი და 

მეთოდები, გადაწყვეტილების მისაღებად გამოყენებითი უნარი – 

პროფესიონალიზმი ღირებულებების შემქმნელია. 

 სისტემური შესავალი (ცოდნა, რატომ) ყოვლისმომცველი გაგება, 

სისტემებთან დაკავშირებული და ურთიერთქმედებითი, მიზეზები 

და გამოკვლევები, გარკვეული საფუძველი სამუშაო სფეროში.  

 შემოქმედების პირადი მოტივაცია (მინდა ვიცოდე, რატომ). 

აქტიური მოტივაცია, შინაგანი დაინტერესება და ნება მიზნის 

მისაღწევად. ორგანიზაციები, რომლებიც შემოქმედებითი შრომის 

მოტივაციას აძლევენ პერსონალს, აქვთ ოპერატიული რეაქციის 

საუკეთესო გამოცდილება და წარმატებით ართმევენ თავს 

კონკურენციას.  

ორგანიზაციულ ცოდნას მიეკუთვნება სტრატეგიული დოქტრინები და 

პროგრამები, თეორიული ცოდნა კონკურენტულ სფეროში, სტანდარტული 

წესები და ინსტრუქციები. 

ცხად ცოდნას მიეკუთვნება განსაზღვრებები, გამოცდილება, პროფე-

სიონალიზმი, კულტურული განჭვრეტები, დამახსოვრებული თავის ტვინის 

ნერვულ სისტემებში, ასევე შედეგი გენეტიკური შთამომავლობის, 

განათლება და შეძენილი ცხოვრებისეული გამოცდილება.  

დაფარული ცოდნა – არის ადამიანის ადაპტაციის უნარი ცვალებად 

სიტუაციებში. 



16 
 

დაფარული ცოდნა არსებობს სპეციალისტების გონებაში, დროში 

განვითარებული, გამოცდილი პროფესიონალურ საქმიანობაში. დაფარული 

ცოდნა დამოკიდებულია სასიცოცხლო რესურსებზე და ფსიქოლოგიურ 

პოტენციალზე.  

განხილულია ასევე მონაცემების და ინფორმაციის მნიშვნელობა 

ცოდნის შექმნის პირობებში, კომპუტერის დახმარების მონაცემების ინფორ-

მაციად გარდაქმნაში, მაგრამ ეს იშვიათად ხდება, რადგანაც აუცილებელია 

ადამიანის მონაწილეობა კატეგორიზაციაში, შემუშავებაში და შეკუმშვაში 

(შემცირება). 

მეორე ქვეთავი „ცოდნის მართვის სისტემების დამუშავება“ 

განხილულია ცოდნა როგორც ერთგავარი ძალა. ცოდნის მართვის სისტემა 

არის ტექნოლოგია რომელიც ეხმარება ორგანიზაციას ცოდნის მართვაში, 

ცოდნის შესწავლასა და გავრცელებაში, კოდიფიკაციაში, ტრანსფორმაციაში. 

ორგანიზაციებში ცოდნის მართვა ფართოდ აღიარებული მოვლენაა და 

მიღებულია, როგორც ორგანიზაციის გამოცდილების მნიშვნელოვანი 

ნაწილი. ცოდნის მართვას გააჩნია სამი ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც 

ახორციელებს ორგანიზაციაში, ესენია _ ცოდნის შესწავლა, ცოდნის 

გავრცელება და ცოდნის კოდიფიკაცია. განხილულია ცოდნის მართვის ორი 

მიდგომა ესენია: 

პირველი მიდგომა (პირველი თაობის მიდგომა) გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ ღირებული ცოდნა ორგანიზაციაში უკვე არსებობს. ის უკვე 

შექმნილია და უნდა მოხდეს ამ ღირებულებების ფიქსირება, კოდირება და 

გავრცელება. ამ სისტემების შეხედულებების შესაბამისად, მართვის 

საქმიანობა იწყება მას შემდეგ, როდესაც ცოდნა უკვე წარმოქმნილია. 

მაშასადამე, ცოდნის მართვის მიზანი  ამ შემთხვევაში წარმოგვიდგება არა 

სრულყოფილება ცოდნის წარმოქმნის პროცესისა, არამედ მისი 

სრულყოფაში მოყვანა. (ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება).  

მეორე მიდგომის მიმდევრები (ცოდნის მართვის მეორე თაობა) - 

ურყევად მიყვებიან იმ აზრს, რომ ცოდნა არ არსებობს მზა ფორმით. 
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ფაქტიურად, ის უწყვეტად წარმოიქმნება ცოდნის შემუშავების პროცესში 

(Knowledge processing). ცოდნის გამოყენება პოლიტიკურ პროცესებში 

ამოწმებს ცოდნას და წარმოაჩენს ახალ პრობლემებს, ფორმირდება ახალი 

ცოდნის მოთხოვნილება და ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილება.  

გაანალიზებულია „ცოდნის საზოგადოების“ მნიშვნელობა, მისი 

სირთულეები, რადაგანაც საზოგადოება სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ თანდათან 

გადადის „ცოდნის საზოგადოებაში“ და საჭროებს განხილვას თუ როგორ 

მიმდინარეობს ცოდნის შექმნის პროცესი, რაც მოყვანილია „ორგანიზაციაში 

ცოდნის შექმნის ხუთფაზიან მოდელში“. 

მესამე ქვეთავი „ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

ცოდნის მართვაში“ განხილულია ინფორმაციის და კომუნიკაციის 

მნიშვნელობა, მათი გამოყენების ხერხები, არაფექტური მართვის შედეგები. 

განხილულია ინფორმაციის გადაცემის გამარტივებული ხერხები, 

კომუნიკაციის გაუმჯობესებული გზები, თანამედროვე ინფორმაციული 

ტენდენციების განვითარების პერსპექტივები, ინფორმაციული სიტემის 

გამოყენების შესაძლებლობები. 

ნაშრომის მეორე თავი „ცონდის მართვის ინფრასტრუქტურა“. 

აღნიშნული თავის პირველ ქვეთავში „ცოდნის მოდელები“ წარმოდგენილია 

ნონაკა იკუჯიროს და ტაკეუჩი ჰიროტაკას (Nonaka, Ikujiro) (Takeuchi, 

Hirotaka) მიერ შემუშავებული და წარმოდგენილი SECI მოდე-ლი, რომელ-

შიც თითოეული ასოთი აღნიშნულია ცოდნის მდგომარეობა: სოციალიზა-

ციის (S), ექსტერიორიზაციის (E), კომბინაციის (C) და ინტერიორიზაციის (I). 

 პირველ სოციალიზაციის ეტაპზე ცოდნა რჩება არაცხადი და 

გადეცემა თანამშრომლებს (და ზოგადად საზოგადოების წევრებს) 

და ეს ხდება ექსპერიმენტალური დაკვირვების, იმიტაციის და 

პრაქტიკის სფეროში. 

 ექსტერიორიზაციის ეტაპზე ცოდნა გადადის ცხად სახეში 

დიალოგის ან კოლექტიური რეფლექსიის მეშვეობით, რისთვისაც 
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გამოიყენება ანალოგიები, მეტაფორები და მოდელებილი; დაგრო-

ვილი ცოდნა ფიქსირდება დოკუმენტებში და პროცედურებში. 

 კომბინაციისას ცოდნა ცხადი სახით რჩება, მაგრამ მათი აღწერები 

შეიძლება გადაეწყოს პროცესების დახარისხებით, დამატებებით, 

კომბინირებით და კატეგორირებით; ცოდნის გავრცელება ხდება 

ორგანიზაციის (და ზოგადად საზოგადოების წევრებს) თანამშრომ-

ლებს შორის. 

 ბოლო ეტაპზე ორგანიზაციაში (თანამეგობრობაში) დაგროვილი 

ცოდნა დაიყვანება მისი წევრების პირად გამოცდილებაზე. 

დღესდღეობით,  როდესაც ორგანიზაციები იმყოფებიან ცოდნით 

გაჯერებულ მაღალტექნოლოგიურ გარემოში, ცოდნა იქცევა ძირითად 

წყაროდ, კონკურენტულ უპირატესობად შემდგომი განვითარებისათვის, 

პოზიციების გამყარებისათვის მაღალ დონეზეა აყვანილი ცოდნის 

დაგროვების სისტემები, განვითარებული ორგანიზაციაში, რაც გავლენას 

ახდენს განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების შედეგებზე. 

სახელმწიფოს ფართო განვითარებისთვის ძირითადი და მნიშვნელო-

ვანია თანამშრომლობა სხვადახვა სფეროსთან _ სახელმწიფო სტრუქ-

ტურები, ბიზნესი და სამეცნიერო სფერო. სამეცნიერო კვლევების  პროცესი 

ვითარდება და პროდუქტიული ხდება თანამშრომლობა სამეცნიერო და 

ბიზნეს სფეროსთან. მსგავსი თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფორმაა 

ცოდნის შექმნის  და გადაცემის პროცესი, რომელიც ქმნის ცოდნის ქსელებს. 

ცოდნა გახდა კონკურენტული უპირატესობის ძირითადი წყარო ნებისმიერი 

ორგანიზაციისათვის. ამიტომაც, ცოდნის მართვის პროცესის დახმარებით 

ორგანიზაცია მიზნად ისახავს იმუშაოს კონკურენტული უპირატესობის 

შესაქმნელად. SECI მოდელის ორგანიზაციული პროცესისას _ ეს ძირითადი 

ელემენტია კომპეტენციის განვითარებისათვის, როგორც მსგავსი საშუალე-

ბები ორგანიზაციული ცოდნის აქტივების გაზრდისათვის. აღნიშნული 

პროცესი არ რჩება, როდესაც წრე იხურება, მაგრამ გრძელდება სპირა-

ლიზებულად, ქმნის ახალ ცოდნას. 
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განხილულია ცოდნის აქტივების მნიშვნელობა ცოდნის შექმნისას და 

მათი ღირებულება ორგანიზაციისათვის. ცოდნის აქტივები ქმნიან ცოდნის 

შექმნის პროცესის საფუძველს. ცოდნის აქტივები განისაზღვრება, როგორც 

„სპეციფიური ორგანიზაციის რესურსები“, რომლებიც საჭიროა (ძალზედ 

საჭიროა) ორგანიზაციული ღირებულების შესაქმნელად. ცოდნის აქტივები 

_ ესაა შემსვლელი და გამომსვლელი, შემაკავებელი ფაქტორი, მნიშვნე-

ლოვანი აქტივები ნებისმიერი ზომის კორპორაციისათვის, რომლებიც 

საშულებას იძლევიან, რომ განვითარდნენ და გაამყარონ თავიანთი კონკუ-

რენტული უპირატესობები. ცოდნის აქტივები შეუჩერებლად ვითარდებიან, 

ისინი ღრმად არაინ ჩამჯდარნი და დამოკიდებულნი არიან წარსული გზის 

განვითარებაზე. ცოდნის აქტივები აფორმირებენ ორგანიზაციის ცოდნის 

საწყისს, რომელიც მოიცავს ოთხ სახეობას: გამოცდილებაზე დაფუძნებული, 

კონცეპტუა-ლური, პროცედურული (ჩვეულებრივი) და სისტემური.  

განხილულია ასევე შემდეგი DIKW-მოდელი, რომელიც  წარმოადგენს 

„ინფორმაციულ იერარქიას“, სადაც თითოეული მომდევნო დონე ამატებს 

განსაზღვრულ თვისებებს მათ წინა დონეებს. საფუძველში მდებარეობს D 

(Data _ მონაცემები) მონაცემების დონე. შემდგომი დონე          I (Information 

_ ინფორმაცია) ინფორმაციის დონე ამატებს კონტექსტს. შემდგომი დონე K 

(Knowledge _ ცოდნა) ცოდნის დონე ამატებს «როგორ» (გამოიყენება 

მექანიზმი). შემდგომი დონე W (Wisdom _ სიბრძნე) _ ცოდნის დონე ამატებს 

«როდის» (გამოყენების პირობები). მოცემული დონეების მიხედვით 

მონაცემებიდან არ არის მონაცემების, ინფორმაციის და ცოდნის მექანიკური 

შეჯამებები. თითოეული აქ მოყვანილი გაგება წარმოადგენს საფუძველს, 

მომდევნო მასალას ახალი ელემენტებისათვის, უფრო მაღალი ღირებულე-

ბის, ცოდნის მისაღებად. პირველი ოთხი გაგება დაკავშირებულია 

წარსულთან, ან იმასთან, რაც უკვე ცნობილია, ხოლო „სიბრძნე“ 

უკავშირდება მომავალს. 

მეორე ქვეთავი „ცოდნის მართვის კონცეფციები“ განხილულია 

თანამედროვე კონცეფციები და მათ საფუძველზე განვითარებადი მეთო-



20 
 

დები, რომლებიც ქმნიან შესაძლებლობებს არა მხოლოდ ორგანიზაციის 

სრულყოფისათვის, არამედ ასევე წარმოადგენენ ხელოვნების წყაროს 

კრეატიული და ინოვაციური ადამიანებისათვის, რომლებიც მიმართულნი 

არიან საზოგადოების განვითარებისკენ. კონცეფციისა და სამეცნიერო 

მეთოდის წარმოშობა იძლევა პასუხს სამეცნიერო გამოკვლევების 

შედეგებზე. კონკურენციის ზრდა განაპირობებს და მოითხოვს ახალ, 

მანამდე გამოუყენებელ ტექნოლოგიებს, საორგანიზაციო გადაწყვეტი-

ლებებს, რომლებიც იძლევიან საფუძველს ახალი კონცეფციის სამართავად.  

ნონაკა იკუჯიროს  და ტაკეუჩი ჰიროტაკას მიხედვით, ცოდნის 

მართვის სისტემა უნდა იყოს მიზანმიმართული და  შემძლე, რომ შექმნას 

ორგანიზაციული, სოციალური, ეკონომიური, ტექნოლოგიური და 

ფსიქოლოგიური პირობები იმისათვის, რომ: 

 სწრაფად პასუხობდეს მოთხოვნილებებს ეფექტური,  ინოვაციური 

გადაწყვეტილებების დახმარებით, წარმოადგენს კონკურენციის 

უპირატესობას ორგანიზაციისათვის; 

 აჩქარებს ცოდნის განხორციელების პროცესს მომსახურებაში; 

 იყენებს პარტნიორების არამატერიალურ აქტივებს, ახორციელებს 

საერთო ტექნიკურ, ფუნქციონალურ, გაზრდილ ექსპერტიზას; 

 ზრდის შესწავლის ეფექტურობას და გადასცემს სიახლეებს 

პერსონალს; 

 დროულად ავითარებს კვლევებს, დაკავშირებულს ახალ ცოდნასთან 

და სწრაფი შედეგებით ახორციელებს პრაქტიკულად. 

შეიქმნას და მიღებულ იქნეს სისტემების პასუხისმგებლობები მიზან-

მიმართულად მიღწევადი ეფექტური შედეგების ცოდნის გამოყენების 

დახმარებით. 

რევოლუციური ცვლილებების პირობებში ინფორმაციული ტექნოლო-

გიები ფართოდ გამოიყენება მეცნიერების პრაქტიკულ მიღწევებში. 

პოზიტიური გამოცდილების დაგროვებით მატერიალური აქტივები ქმნის 

მხოლოდ წარმოსახვით, მცირედ ნაწილს ორგანიზაციის სიმდიდრისათვის. 
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განვითარების ძირითად რესურსს ძირითადად წარმოადგენენ ადამიანები 

და ცოდნა, რომელსაც ისინი ფლობენ; ინტელექტუალური კაპიტალი და 

კადრების მზარდი პროფესიონალური კომპეტენცია. ორგანიზაციულ 

მმართველობაში ცვლილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოძრაობს 

წარსულიდან და ორიენტირებულია კაპიტალზე, ცოდნაზე, მომავალზე. 

შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ორგანიზაციისათვის მთავარი მამოძრა-

ვებელი ძალა არის ცოდნა _ არამატერიალური აქტივები.  ორგანიზა-

ციისათვის მსგავსი ცვლილებები, ეს უზარმაზარი, მრავალფეროვანი და 

მცირედ შესწვლილი მეცნიერების სფერო წარმოადგენს უახლეს მოვლენას. 

ჰენრი  კუპრაშვილის  მიხედვით, ინტელექტუალური კაპიტალის 

მნიშვნელობის მუდმივი ზრდა ასახავს კიდევ უფრო მეტ დამოკიდე-

ბულებას არამატერიალურ აქტივებზე. 

ისწავლო ცოდნის მართვა _ ეს არის შეღწევის პროცესი განსა-

კუთრებულ სამყაროში _ გაგების, კატეგორიზაციის, ვარიანტების, სტრუქ-

ტურების, მეთოდების, პროცედურების, ტექნოლოგიების, შეფასების 

სამყაროში. ეს არის ახალი სფერო: ორგანიზაციული მექანიზმების 

დანამატები, მმართველობითი მიღებები და ფინანსური სტიმულირებები, 

ორგანიზაციისათვის რეალური კონკურენციის შემქმნელი.  

კარლ  სვეიბის (Karl Eric Sveiby) თვალსაზრისით, ცოდნის მართვის 

ფუნქცია თავის თავში მოიცავს სხვადასხვა მეთოდს განსაკუთრებით იმით, 

რომ ამა თუ იმ ეტაპზე ორგანიზაციის მიერ ათვისებული ახალი ცოდნით 

განიხილება სხვადასხვა მიდგომები აღნიშნულ პროცესის მიმართ,  ასევე 

დეტალიზაციის დონის მიხედვით. 

მესამე ქვეთავი „ცოდნის სასიცოცხლო ციკლი” განხილულია 

ორგანიზაციაში ცოდნის და ინფორმაციის მოძრაობის უწყვეტი პროცესი. 

ნებისმიერი ორგანიზაცია იქმნება თანამშრომლების ცოდნის გარკვეულ 

დონეზე, ფუნქციონირებს, იყენებს და ავსებს კორპორატიულ ცოდნას 

(ტექნოლოგიებზე, მომხმარებელებზე და ა.შ) წარმოადგენს ერთდროულად 

მიმღებს და მსგავსი ცოდნის წარმოქმნის წყაროს. ორგანიზაციური 
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(სოციალური) სისტემები ადაპტირებულნი არიან თავისი ბუნებრიობით, 

რაც გულისხმობს თავის თავში შეგუებას, შესწავლას და განვითარებას. 

ცოდნა მოძრაობს ადამიანური კაპიტალის ფორმის  სახით, სამუშაო ძალის 

გადაადგილების სახით, მითითებით ან კონსალტინგური მომსახურების და 

ასევე ინტელექტუალური პროდუქტების მიღებით.  

ცოდნის სასიცოცხლო ციკლი იწყება მისი აღმოჩენით პრაქტიკულ 

მოღვაწეობაში (ბიზნეს _ პროცესში). იქმნება ცოდნის დეფიციტი იმის 

შესახებ, როგორ განახორციელო გადასვლა მიმდინარე მთლიან (სასურველ) 

მდგომარეობაში და მთავრდება მიღებული არჩევანის შემდეგ შემოწმებული 

„მტკიცებულებებით ცოდნაზე“ DOKB-ში (DOKB, organization’s distributed 

organizational knowledge base.). ცოდნის გამოყენების შემდეგ ეტაპზე 

რეალურ სამუშაო პროცესში შეიძლება წარმოიშვას ახალი პრობლემები. 

მათი ნებართვა ხორციელდება სასიცოცხლო ციკლის ხაზის კავშირის 

შექმნით ცოდნის და გამოყენებით სამუშაო პროცესებში. ინდივიდუალურ 

და ჯგუფურ დონეზე აღნიშნული პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს 

უწყვეტად, დროში შეუზღუდავად, სანამ ახალი იდეები და მტკიცებუ-

ლებები არ იქნება გამოყენებული  პრაქტიკულ საქმიანობაში. როგორც წესი, 

ამას მოჰყვება იდეის წყაროს შემოწმება  საორგანიზაციო დონეზე. 

პროცესების ფორმულირებას, ცოდნის გამყარებას და მის შეფასებას აქვს 

პირდაპირი კავშირი ცოდნის შექმნასთან. 

მესამე თავი „ცოდნის მართვის მნიშვნელობა ორგანიზაციის 

საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებაში“. მესამე თავის პირველ ქვეთავში 

„ცოდნის პროცესი ორგანიზაციის მართვის პირობებში” განხილულია 

ცოდნის შექმნის პროცესი ორგანიზაციაში. ცოდნის შექმნა _ ეს სრულიად 

კონკრეტული საქმიანობაა გადადებული პროცესების და ოპერაციების 

ფარგლებში, ამიტომაც გაგებულ უნდა იქნას, რომ ორგანიზაციული ცოდნის 

შესაქმნელად პრინციპების რეალიზება უნდა ხორციელდებოდეს 

რელევანტურ სტრუქტურებში და ორგანიზაციის ფარგლებში სპეციალური 

მმართველების დახმარებით, ორგანიზაციის ცოდნის შექნასთან მიმართე-
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ბაში (ზოგიერთ ორგანიზაციაში არსებობს თანამ-დებობა Chief Knowledge 

Officer). ცოდნის მთავარი განსაკუთრებულობა წარმოადგენს არამატერია-

ლური აქტივების გამოყენებას, შიდასფეროს არამატერიალურ საქმიანობის 

აჩქარებას, მათ შორის,ინტელექტუალურ რესურსს და ტექნოლოგიურ  

ცოდნას  კორპორატიულ მმართველობაში.  

კორპორატიული ცოდნა, სტრუქტურული და ღირებულებითი გამო-

ცდილებით, თავის მხრივ, წარმოადგენს მუდმივ ცვალებად კომპლექსურ 

შემადგენლობას. ორგანიზაციის კონტექსტუალური მცოდნეები ახალი 

გამოცდილების შეფასებას და ინფორმაციის ათვისებას ემსახურებიან. ორგა-

ნიზაციაში ცოდნა არსებობს არა მხოლოდ დოკუმენტებში ან კორპორატი-

ულ საცავებში, ასევე ოფიციალურ მიღებაზე, პროცესებზე, პრაქტიკულ სა-

მუშაოებზე და მსგავსი ნორმების შესაბამისობაში. ცოდნის პროცესი, იდენ-

ტიფიცირებით, შენახვით, შეძენით, დაყოფით და გადაცემით, ითვალის-

წინებს კორპორტიული ცოდნის ოპერაციების სრულ ციკლს: დოკუმენტები, 

მონაცემთა ბაზა, ცოდის ბაზა, ელექტრონული მხარდაჭერით და პერსო-

ნალის გამოცდილებით. 

ცოდნის მართვის პროცესს ორგანიზაციაში გააჩნია დაგროვების ხასია-

თი და მიზნობრივი მიმართულება. წარმოდგენილი მიზნები მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული საფუძვლიანად გადაწყვეტილ ამოცანებთან, რომლ-

ებიც მიმართულია კორპორატიული ცოდნის მართვისკენ. თეორი-ული, 

პრაქტიკული და სტარტეგიული ცოდნის მართვა მიმართულია ორი ძირი-

თადი ამოცანის გადასაწყვეტად – ეფექტურობისა და ინოვაციების მისაღე-

ბად. 

მეორე ქვეთავი „ადამიანური რესურსი (Human Resource) ცოდნის 

მართვაში”. განხილულია პერსონალის სწავლების უწყვეტი პროცესი, 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით ცოდნის შეძენის, ათვისე-ბის 

და გავრცელების ხერხების ეფექტურობა. თანამედროვე დონის მიხედვით, 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებით, ელექტრო-ნული 

სისტემების დისტანციური სწავლება წარმოადგენს ოპტიმალურ ხერხს, 
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რომელიც დაფუძნებულია სინთეზზე და ტრადიციულ ფორმებზე. საუბარი 

მიმდინარეობს კორპორატიულ სწავლების უწყვეტი სისტემის შექმნაზე, 

სადაც დაფუძნებული და შექმნილი იქნება ქსელური სწავლება. როდესაც 

შიდაორგანიზციული სწავლება გამოდის სისტემურ დონეზე, ის იწყებს 

გავლენის მოხდენას ორგანიზაციის მთლიან სტრუქტურაზე, ასტიმუ-

ლირებს სწავლებას თანამშრომელთა შორის და ხელმძღვანელობს ყველა 

ორგანიზაციის იერარქიულ დონეზე. პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლება ხდება ორგანიზაციული სწავლების მთავარი ფაქტორი. სისტემის 

ამოქმედება პერსონალის მოტივაციის მხარდასაჭერის შესაძლებლობას 

იძლევა და მინიმუმამდე დაყავს წინააღმდეგობის პროცესები. ნებისმიერი 

ორგანიზაციისათვის ყველაზე დიდ რესურს ადამიანები წარმოადგენენ. 

თითოეული თანამშრომელი ფლობს საკუთარ დამაჯერებლობას და 

ღირებულებას, ინდივიდუალურად აღიქვამს სამყაროს და მასში მიმდინარე 

მოვლენებს, ფიქრობს თავისებურად, ითვისებს და იაზრებს ინფორმაციის 

დახმარებით, ამრიგად, გააჩნია სხვებისაგან განმასხვავებელი აზროვნებითი 

ბარათი. პირველი „დისციპლინა“ აწესებს თანამშრომლებს შორის ურთიერ-

თობის ახალ მეთოდებს, ახდენს ურთიერთგაგების ატმოსფეროს ფორმი-

რებას. ორგანიზაციაში, სადაც მიიღება ისეთი წესები, სადაც მინიმუმამდეა 

დაყვანილი კონფლიქტის დონე და სინერგიის ეფექტი, რის შედეგადაც 

თანამშრომლები ავსებენ ერთმანეთს. 

ამერიკელმა მკვლევარებმა კრის არგირისმა (Chris Argyris) და დონალდ 

შონმა (Donald Shon) შემოგვთავაზეს ორგანიზაციული სწავლების შემდეგი 

განსაზღვრება: „ორგანიზაციული სწავლება წარმოიშობა მაშინ, როდესაც 

ორგანიზაციის წევრები მოქმედებენ, როგორც ორგანიზაციის შემსწავლელი 

აგენტები, რეაგირებენ ცვლილებაზე შიდა ორგანიზაციულ სისტემაში და 

მის გარშემო სივრცეზე, აღმოაჩენენ და ასწორებენ შეცდომებს ორგანიზა-

ციის მიერ გამოყენებულ თეორიულ სქემებში, არიან ორიენტირებულნი თა-

ვიანთი მკლევარბის და ინდივიდუალური მკლევრების შედეგების მაგალი-

თებზე. 
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ეფექტური სწავლების სისტემა პერსონალისათვის უზრუნველყოფს 

არა მარტო ახალი ცოდნის მიღებას და სიახლეებს, არამედ პროფესიონა-

ლიზმის მაღალ დონესაც და, ასევე, წყვეტს მართვის მთელ რიგ ამოცანებს. 

მესამე ქვეთავი „ცოდნის მართვის განვითარების პერსპექტივები” 

განხილულია ცოდნის მართვის შესაძლებლობები, მისი გამოყენების 

არეალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დახმარებით. ორგანიზაციის 

გასვლა საერთაშორისო არენაზე ქმნის კოორდინაციისა და კავშირის 

პრობლემებს, დგება უსაფრთხოების საკითხი, წარმოიქმნება სხვა მსგავსი 

პრობლემები. უკვე მიღებულად არის ქცეული ორგანიზაციისათვის 

გართულებული საბაზრო კონკურენცია, რომელიც მიმდინარეობს  პრობ-

ლემის გადასაწყვეტი ხერხების მეშვეობით. მნიშვნელოვანია მოძებნოს 

ახალი გზები სირთულეების გადასალახავად, ასევე როგორც ორგანიზაციის 

მართვის პროცესში მისი ხელმძღვანელობა ავლენს და ხსნის პრობლემას 

სუბიექტურ და არაპროფესიონალურ საფუძველზე, რაც ცალსახად ამცირებს 

ეფექტურ მმართველობას. მეცნიერებაც არ დგას თავის ადგილზე. 

ყოველდღიურად ვითარდება მართვის ტექნოლოგიები, რომლებიც ითვა-

ლისწინებს თანამედროვე სპეციფიკას. 

თანამედროვე გონებრივი მმართველობის ერთ-ერთი, შედარებით 

პერსპექტიული, მიმართულება არის პრობლემის ცოდნის საფუძველზე 

ორიენტაცია და გადაწყვეტა. ცოდნა, ეს, უპირველეს ყოვლისა, ინფორმაციაა, 

რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა. 

სამეცნიერო კვლევის მეთოდი მდგომარეობს ახალი ცოდნის მიღებაში, 

უკვე არსებული ან მისაღები სპეციალურად ჩატარებული გამოკვლევების 

სამუშაოების საფუძველზე.  

ახალი პრობლემის გადასაწყვეტად ადამიანი იყენებს ორი სახის 

ცოდნას: 

 ცოდნა გამოსახული თავისი ან სხვისი გამოცდილებით (დადებითი ან 

უარყოფითი) მსგავსი პრობლემის გადაწყვეტისათვის; 
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 ცოდნა მიღებული პრობლემის მოდელირების შედეგად და 

სამეცნიერო ექსპერიმენტების მიხედვით. 

მეცნიერებამ და გამოთვლითმა ტექნოლოგიამ გახსნა ფართო შესა-

ძლებლობები არა მხოლოდ ცოდნის დასაგროვებლად, ასევე ახალი ცოდნის 

მისაღებად კომპიუტერული (იმიტაციური) მოდელირება პრობლემის 

გადასაწყვეტად. ერთის მხრივ, აღნიშნული შესაძლებლობები  ჯერჯერობით 

ძალზედ სუსტად გამოიყენება. 

ცოდნის მართვა, თავისი არსით, ნიშნავს პროცესების მართვას, რო-

მელიც დაკავშირებულია ცოდნასთან, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, პროცე-სები 

იმართება ცოდნასთან მუშაობის მეშვეობით.  

ცოდნას გააჩნია უნივერსალური ხასიათი – ის საჭიროა ნებისმიერი 

პრობლემის გადასაწყვეტად. ცოდნა როგორც ინტელექტუალური პროდუქ-

ტი, გროვდება  საზოგადოებაში, უზრუნველყოფს სოციალური ევოლუციის 

პროგრესულ ხასიათს. ამიტომ შეიძლება საუბარი ცოდნის მართვის საფუ-

ძველზე, როგორც მმართველობის გზის გასავითარებლად ხარისხობრივად 

ახალ გზაზე. 

 

დასკვნა 

ამრიგად ჩვენ ცოდნის საუკუნეში ვცხოვრობთ. საინფორმაციო 

რევოლუციამ და კომუნიკაციის საშუალებათა სწრაფმა განვითარებამ 

გამოიწვიეს არნახული პროგრესი ინფორმაციის დამუშავების, შენახვისა და 

გადაცემის საქმეში.  

თანამედროვე და სწრაფად განვითარებადი კომპანიების უმეტესობა 

განიხილავს ცოდნას როგორც საკუთარ ინტელექტუალურ კაპიტალს, 

როგორც სიმდიდრის ახალ წყაროს და კონკურენტული უპირატესობების 

შეძენის მნიშვნელოვან ფაქტორს.  

ცოდნის იდენტიფიკაცია (გამოვლენა) წარმოადგენს ორგანიზაციის 

სტრატეგიული მიზნების ანალიზის და ამ მიზნების მისაღწევად 
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აუცილებელი ცოდნის გამოვლენის პროცესს. ამ ეტაპზე მნიშნელოვანია 

განხორციელდეს „გარღვევის ანალიზი“, ე.ი. გამოვლენილ იქნას, არსებული 

ცოდნიდან რომელია მისაწვდომი და რა ცოდნა არ არსებობს. აუცილებელი 

ინფორმაციის და ცოდნის ანალიზი სრულდება როგორც ორგანიზაციისა და 

მისი ძირითადი სტრუქტურული ქვედანაყოფების დონეზე, ისე 

პერსონალურ დონეზე, ე.ი. ცალკეული სპეციალისტების და პროფესიული 

ჯგუფების დონეზე. არსებული და აუცილებელი ცოდნის იდენტიფიკაცია 

გადაწყვეტილებების დასაბუთების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტია 

ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების უზრუნველსაყოფად. ამასთან 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული არა მარტო ორგანიზაციის შიდა 

პროცესები და მოთხოვნილებები, არამედ ორგანიზაციის მომსახურების 

მიმღებთა მოთხოვნები, რომლებიც რაოდენობრივ და ხარისხობრივ  

მიმართებაშია გაზომილი.  

ცოდნის მართვის გასაღებია ადამიანთა ჯგუფის და ორგანიზაციის 

ფარგლებში საჭირო ხალხისთვის აუცილებელი ცოდნის მიწოდება ბიზნეს–

პროექტების ეფექტური რეალიზაციისათვის საჭირო დროს. თავისი არსით, 

ცოდნის მართვის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ხელი შეუწყოს ადამიანებს 

ერთად უკეთ მუშაობაში, რისთვისაც გამოიყენება ცოდნის მზარდი 

რესურსები და მათი ეფექტური მართვა. ცოდნის მართვის წარმატებით 

მომუშავე სისტემის შედეგი, როგორც ეს ადრე იყო აღნიშნული, უნდა 

გახდეს მცოდნე, თვითსწავლებადი და განვითარებადი ორგანიზაცია.  

ადამიანი გარკვეულწილად შეზღუდულია განცალკევებული მონაცე-

მების და ამბების შენახვის მოცულობაში. მისთვის გაცილებით უფრო 

მარტივია მოწესრიგებულ ინფორმაციასთან, ერთმანეთთან დაკავშირებულ 

ცნებებთან, ცოდნის მთლიან სტრუქტურებთან მუშაობა. როგორც 

მიზიდულობის ძალა დაღვრილ სითხეს უფრო დაბალ ადგილებში 

აგროვებს, ასევე ადამიანის თავის ტვინი ცნებების და ურთიერთობების 

ცალკეულ ელემენტებს შერწყმულ, დაკავშირებულ სტრუქტურებში 

აგროვებს. თუ შეკავშირება ვერ ხერხდება, ტვინი აზუსტებს ცნებებს, 
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ასრულებს სტრუქტურების, კავშირების შენებას, რომლებიც საბოლოო 

ჯამში აძლევენ მას მთლიანი წარმოდგენის მიღწევის შესაძლებლობას. 

ადამიანი შემოქმედებითი ძიების მდგომარეობაში მანამდე იმყოფება, სანამ 

არ დგება მოვლენის, სიტუაციის, პრობლემის ნათელი გაგების 

ჩამოყალიბების მომენტი.  

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები არსებით დახმარებას 

უწევენ ადამიანს ტვინის არსებული შეზღუდვის (ძიების მოცულობისა და 

სიჩქარის ნაწილში) დაძლევაში და მრავალი სხვადასხვაგვარი წყაროდან 

მიღებული ინფორმაციისა და ცნებების ერთ ქსელში შეკავშირებაში, და 

უსათუოდ, ამაში მდგომარეობს მათი მუდმივად მზარდი მნიშვნელობა. 

 

 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

მოხსენიებულია სამ კოლოქვიუმში 

1. ცოდნისა და ინფორმაციის ტექნოლოგიები - 09.02.2015. 

2. ცოდნის მართვის ინფრასტრუქტურა - 07.07.2015 

3. ცოდნის მართვის მნიშვნელობა ორგანიზაციის საქმიანობის     
ეფექტიანობის ამაღლებაში - 01.02.2016 

 

და ორ სემინარში 

1. ორგანიზაციის მართვის პრინციპები -  09.02.2015 

2. ცოდნა - ინტელექტუალური რესურსი - 07.07.20105 
 

 

სტატიები: 

1. „საკომუნიკაციო და ინფორმაციული ტექნოლოგიები ცოდნის 
მართვის პროცესში“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში „საის-
ტორიო ვერტიკალები“, №33, თბ., 2016, გვ. 144-151. 
 

2. „ცოდნის მართვის პროცესი ორგანიზაციაში“.  საერთაშორისო 
სამეცნიერო ჟურნალში „საისტორიო ვერტიკალები“, №33, თბ., 2016, 
გვ. 193-201. 
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3. „ცოდნის მართვის SECI მოდელი“ საერთაშორისო სამეცნიერო 
ჟურნალში „ხელისუფლება და საზოგადოება“  №37, 2016, გვ.154-158. 

 

კონფერენციები: 
 

1. მოხსენება: „ცოდნის მართვის ადამიანური და სოციალური 
ასპექტები” სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო  სამეცნიერო 
კონფერენცია, სტუ, თბილისი, 2015. 


