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საკვლევი საკითხი 

მეხსიერების კონსოლიდაცია, ცოცხალი ორგანიზმის, გარემოსთან ადაპტაციის  მექანიზმს 

წარმოადგენს. მეხსიერების შესწავლისას განსაკთრებულ ყურადღებას  მეხსიერების 

ჩამოყალიბება და ამ კვალის შენარჩუნება\გახსენება საჭიროებს. მთელი მსოფლიოს 

მაშტაბით, მეხსიერების ფორმიერების პროცესი ინტერდისციპლინალური კვლევის 

აქტუალურ საგანს წარმოადგენს. თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში მეხსიერების 

კონსოლიდაციის პროცესთან დაკავშირებით ურთიერთსაპირისპირო მონაცემები არსებობს. 

ჰერმან ებინჰაუზის, საყოველთაოდ ცნობილი, დავიწყების მრუდი (იხ. Murre & Dros 2015), 

რომელიც ადამიანებში ექსპლიციტური მეხსიერების ფორმირების დინამიკას აღწერს,  

განსხვავდება კამინის მიერ ვირთაგვებზე ჩტარებული კვლევის შედეგებისაგან  (Kamini 1957). 

მიუხედავად მრავალმხრივი კვლევა-ძიებისა, მეხსიერების კონსოლიდაციის მექანიზმი და ამ 

პროცესზე გარემო ფაქტორების გავლენა ჯერ კიდევ გაურკვეველი რჩება.  მეხსიერების 

კვალის სტაბილიზაციის ზუსტი მექანიზმის აღმოჩენა ნათელს მოფენს რიგ ნევროლოგიურ 

პათოლოგიათა ეტიოლოგიას და  მკურნალობის ახალი, ეფექტური ტაქტიკის შერჩევაში 

დაგვეხმარება. ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიდან გამომდინარე ამ პროცესის კვლევა 

დღესაც აქტუალურია. 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანს “კამინის ეფექტზე” წინასწარი, განსხვავებული დონეების 

დასწავლის გავლენის შესწავლა წარმოადგენს. 

 

 

 

 

 


