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                                                               შესავალი 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,ორიენტირის“ პროცესების და საგანმანათლებლო 

პროგრამების შეფასების და კმაყოფილების კვლევების განხორციელების სახელმძღვანელოს. 

იმისათვის რომ კოლეჯმა მუდმივად იზრუნოს სწავლების და სხვა სერვისების ხარისხის 

გაუმჯობესებაზე, უპასუხოს მისი ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მოლოდინებს, 

აუცილებელია დანერგოს სხვადასხვა ტიპის კვლევები. 

კვლევის სახელმძღვანელოში აღწერილია დაგეგმილი კვლევების ტიპები, მათი 

განხორციელების პერიოდულობა და მეთოდოლოგია. დანართის სახით დოკუმენტს ახლავს 

გამოკითხვის ინსტრუმენტები/კითხვარები, რომელსაც კოლეჯი პერიოდულად გამოიყენებს ხარისხზე 

თვალყურის დევნებისთვის და მისი გაუმჯობესებისთვის.  

კითხვარები ექვემდებარება განახლებას და საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურად 

სპეციფიკური  მოთხოვნების გათვალისწინებას. 

კვლევების მიზანია ხელი შეუწყოს როგორც კოლეჯის შიდა გარემოს გამოწვევების 

იდენტიფიცირებას, ისე გარე დაინტერესებული მხარეების, დამსაქმებლების საჭიროებების დადგენას. 

კოლეჯის  შიდა გარემოს შესწავლისთვის კვლევების სამიზნე აუდიტორიაა პროფესიული 

განატლების სტუდენტები, პროფესიული მასწავლებლები, ადმინისტრაციული პერსონალი, 

კურსდამთავრებულები. გარე დაინტერესებული მხარეების საჭიროებების დადგენისთვის კვლევების 

სამიზნე აუდიტორია დამსაქმებლები/პრაქტიკის ობიექტები, პროფესიული ასოციაციები და შრომის 

ბაზარზე მოქმედი, პროფესიულ სტუდენტთა  პოტენციური დამსაქმებლები. 

კვლევების შედეგების და შეფასების გაანალიზება დაეხმარება კოლეჯს, განახორციელოს მისი 

მოკლევადიანი და გრძლევადიანი გეგმები ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. რეგულარული 

კვლევების განხორციელება არის სასწავლო პროცესებზე დაკვირვების, მონიტორინგის ერთ-ერთი 

ინსტრუმენტი. 

    სახელმძღვანელოს მიზანია კვლევების განხორციელების, ანალიზის და რეაგირებისათვის       

შექმნას სტანდარტიზებული გზამკვლევი 
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                                 I.  კვლევის მეთოდოლოგია 

 

   შპს ორიენტირი, დაგეგმილი კვლევების ჩატარების  მეთოდოლოგია ეფუძნება 

სოციოლოგიური კვლევის მეთოდს, კერძოდ კი კვლევის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად იყენებს 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდს, რომელიც საფუძვლად უდევს კვლევის ინსტრუმენტის (კითხვარების 

დიზაინს) შემუშავებას. 

   რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, პოპულარული და ფართოდ გავრცელებული მეთოდია.   იგი 

მიჩნეულია მონაცემების მოპოვების საიმედო და აღიარებულ ტექნიკად. რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდი მკვლევართა მიერ მიჩნეულია, ობიექტური რეალობის წვდომის უკეთეს შესაძლებლობად, 

ვიდრე თვისებრივი კვლევის მეთოდები, რომლებიც დიდადაა დამოკიდებული მკვლევართა 

სუბიექტურ ინტერპრეტაციაზე. 

 

კვლევის მეთოდი: კოლეჯში კვლევები ჩატარდება გამოკითხვის, კერძოდ წინასწარ 

შემუშავებული     კითხვარების გამოყენებით. 

კოლეჯში, რაოდენობირივი კვლევასთან ერთად საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს თვისებრივი კვლევის მეთოდიც, კერძოდ, ფოკუს ჯგუფის მეთოდი. ფოკუს 

ჯგუფის მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია როგორც კვლევის დამოუკიდებელი მეთოდი, ასევე 

როგორც რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის შემავსებელი მეთოდი. კოლეჯში, ჩატარებული რომელიმე 

კვლევის მონაცემების შეჯამების შემდეგ, შესაძლებელია საჭირო გახდეს მიღებული მონაცემების და 

ინფორმაციის დაზუსტება. ამ დროს, მიზანშეწონილია ჩატარდეს ჯგუფური დისკუსია, რომელიც 

საშუალებას იძლევა დაზუსტდეს, რაოდენობრივი  კვლევის შედეგად გამოვლენილ პრობლემური 

საკითხები და  უფრო ღრმად იქნეს შესწავლილი ისისნი. ფოკუს ჯგუფში, დისკუსია მიმდინარეობს 

შესაბამისი რესპონდენტების/სამიზნე ჯგუფის წევრების მონაწილეობით.  

თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იღებს 

გადაწყვეტილებას ვინ იქნება სამიზნე ჯგუფი და რამდენი დისკუსია გაიმართება. 

 

II. შპს ორიენტირის  მიერ დაგეგმილი კვლევის ტიპები 

 

1. პროფესიულ სტუდენტთა  კმაყოფილების კვლევა 

 

პროფესიულ სტუდენტის ზოგადი კმაყოფილების კვლევა არის რეგულარული კვლევა და წარმოადგენს 

ერთ-ერთი ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ შეფასდეს, რამდენად შესაძლებელია  საგანმანათლებლო 

პროგრამის დასახული მიზნების მიღქწევა. კვლევის მიზანია, პროფესიულ სტუდენტებისაგან 

უკუკავშირის მიღება, თუ რამდენად გამართლდა მათი მოლოდინები. კერძოდ, მათ პირად 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, როგორ აფასებენ : სასწავლო პროცესს, (მათ შორის დისტანციურს),  
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კოლეჯის ინფრასტუქტურას, მატერიალური რესურსებს, საბიბლიოთეკო რესურსებს, 

ადმინისტრაციული მხრადაჭერას, დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების წახალისებას, 

სტუდენტების მიერ ინიცირებული აქტივობების მხარდაჭერას და სხვ. თითოეული ინდიკატორით 

სტუდენტების კმაყოფილების შეფასება დაეხმარება კოლეჯს, პრობლემების იდენტიფიცირებაში და  

პროფესიულ სტუდენტთა სასწავლო პროცესის და სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებაში (დანართი 1). 

 

 

2. პროფესიულ განათლების  მასწავლებელთა/პროგრამის ხელმძღვანელთა  კმაყოფილების 

კვლევა 

პროფესიულ მასწავლებელთა/პროგრამის ხელმძღვანელთა   კმაყოფილების კვლევის მიზანია მათგან, 

კოლეჯის საქმიანობის შესახებ უკუკავშირის მიღება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

ადმინისტრაციული მხრადაჭერა, სამუშაო გარემოსთან ინტეგრაციის უზრუნველყოფა, პროფესიულ 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის საჭიროებების გამოვლენა, პროფესიულ 

განვითარებაზე ზრუნვა/ინიციატივების მხარდაჭერა, კოლეჯის ინფრასტრუქტურა (სამუშაო და 

დასასვენებელი სივრცე), საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი საინფორმაციო ტექნოლოგიების, 

საბიბლიოთეკო რესურსების არსებობა და ხელმისაწვდომობა (მათ შორის ელექტრონული რესურსების) 

სასწავლო პროცესის მასალებით/ნედლეულით უზრუნველყოფა და სხვ. (დანართი 2). 

 

3. ადმინისტრაციული პერსონალის კვლევა  

ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის მიზანია: კოლეჯის შემდგომი განვითარებისთვის, 

სხვადასხვა ინდიკატორით შეაფასოს კოლეჯის მართვის პროცესები; მოახდინოს განვითარების 

შესაძლებლობების იდენტიფიცირება; მიიღოს უკუკავშირი კოლეჯის ადმინისტრაციცული 

პერსონალისგან მათი საქმიანობის შესახებ შემდეგ საკითხებთან  

 

დაკავშირებით: მართვის პროცესებში  ჩართულობა,  ინფრასტრუქტურა (სამუშაო და დასასვენებელი 

სივრცე),  პერსონალის განვითარებაზე ზრუნვა, ინიციატივების მხარდაჭერა და სხვ. ( დანართ 3). 

 

4. კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა 

 

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა წარმოადგენს იმ ცვლილებების შეფასების ინსტრუმენტს, 

რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კურსდამთავრებულთა ცხოვრებაში სწავლის დასრულების შემდეგ. 

შეგროვებული მონაცემები მოიცავს, როგორც კურსდამთავრებულთა შესახებ ფაქტობრივ ინფორმაციას, 

ასევე მათ აღქმებს, დამოკიდებულებებსა და შეფასებებს საკუთარ პროფესიულ გადაწყვეტილებებსა და 

მასთან დაკავშირებულ პროცესებზე. კოლეჯის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა არის 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასების ერთ-ერთი საშუალება. მათგან 

მიღებული უკუკავშირი,  საშუალებას აძლევს კოლეჯს დააკვირდეს, თვალყური ადევნოს საკუთარი 

კურსდამთავრებულების პროფესიულ განვითარებას /სტატუსს და დაეხმარება სასწავლო პროცესის 

ხარისხის გაუმჯობესებაში (იხილეთ დანართი 4). 
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5. დამსაქმებლის/ პრაქტიკის ობიექტის  მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება 

 

დამსაქმებელის/ პრაქტიკის ობიექტის   მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება მნიშვნელოვანია, 

როგორც პროგრამის განხორციელების ეტაპზე, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების 

განხორციელების საჭიროების შეფასების ეტაპზე. გამოკითხის ჩატარება გარკვეული პერიოდულობით, 

საჭიროა რათა დადასტურდეს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების, სწავლის შედეგების და 

სასწავლო გეგმის შესაბამისობა, შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან. შეფასების შედეგების ანალიზი 

დაეხმარება კოლეჯს საგანმანათლებლო პროგრამების დახვეწაში ( დანართი 5). 

 

III.   კვლევის განხორციელების პროცედურები, პროცესი და პერიოდულობა 

1. პასუხისმგებლობები 

ყველა ტიპის კვლევის ადმინისტრირების ფუნქცია ეკისრება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 

 კვლევის ინსტრუმენტების/კითხვარების მოდიფიკაციისთვის, კითხვარების სასწავლო პროცესების 

მართვის სისტემაში დანერგვის, შედეგების ანალიზის პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს სხვა 

ადმინისტრაციული ერთეულების თანამშრომლები და გარე დაინტერესებული პირები. 

 

2. კვლევის ინსტრუმენტის მომზადება, მოდიფიკაცია 

 

შემუშავებული კვლევის ინსტრუმენტები პერიოდულად საჭიროებს მოდიფიკაციას. ამიტომ, კვლევის 

ყოველი ახალი ეტაპის დაწყების წინ, საჭიროა მოხდეს წინა გამოცდილებაზე დაფუძნებით კითხვარის 

გადახედვა, რომელიმე კითხვის ფორმულირების დახვეწის, ახალი კითხვების დამატების/შეცვლის 

მიზნით. აღნიშნულ პროცესში შესაძლებელია ჩაერთოს პროგრამის ხელმძღვანელი/პროფესიული 

მასწავლებელი და სხვ. 

 

 

 

 3.კვლევის ადმინისტრირება 

 

კვლევის ჩატარების პერიოდულობა და სიხშირე განსხვავდება კვლევის ტიპების მიხედვით. 

ცხრილებში მოცემულია თითოეული კვლევის ტიპის ადმინისტრირების დეტალები. 

კვლევის ჩატარების  სიხშირე შესაძლებელია განისაზღვროს წინამდებარე  დოკუმენტში             

მითითებული პერიოდულობისგან განსხვავებული სიხშირით საჭიროებიდან გამომდინარე (მაგ. 

მოდულების დასრულების შემდეგ და ა.შ.). 
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რაოდენობრივი კვლევა 

 

ცხრილი 1 პროფესიულ სტუდენტთა ზოგადი კმაყოფილების კვლევა 

 
 

კვლევის ტიპი პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა 

რესპონდენტები პროფესიული სტუდენტები 

კვლევის ჩატარების სიხშირე წელიწადში ორჯერ 

კვლევის ანგარიშის მომზადება კვლევის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვე 

შერჩევის ტიპი სრული დაფარვა 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

გამოკითხვის მეთოდი ელექტრონული გამოკითხვა 

კვლევის ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული ანკეტა ღია და დახურული კითხვებით (იხ. 

დანართი 1) 

 

 

 

ცხრილი  2. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა ზოგადი კმაყოფილების კვლევა 

 

 

 

კვლევის ტიპი პროფესიული განათლების მასწავლებლის/პროგრამის 

ხელმძღვანელთა    კმაყოფილების კვლევა 

რესპონდენტები პროფესიული განათლების მასწავლებელი 

კვლევის ჩატარების სიხშირე წელიწადში ერთხელ 

კვლევის ანგარიშის მომზადება კვლევის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვე 

შერჩევის ტიპი სრული დაფარვა 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

გამოკითხვის მეთოდი ელექტრონული გამოკითხვა 

კვლევის ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული ანკეტა ღია და დახურული კითხვებით (იხ. 

დანართი 2) 
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ცხრილი 3. ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა 

 
 

კვლევის ტიპი ადმინისტრაციული პერსონალის კვლევა 

რესპონდენტები ადმინისტრაციული პერსონალი 

კვლევის ჩატარების სიხშირე ერთხელ წელიწადში, კალენდალური წლის ბოლოს 

კვლევის ანგარიშის მომზადება კვლევის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვე 

 

შერჩევის ტიპი სრული დაფარვა 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

გამოკითხვის მეთოდი ელექტრონული გამოკითხვა  

კვლევის ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული ანკეტა ღია და დახურული კითხვებით (იხ. 

დანართი 3) 

 

  

ცხრილი  4. კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევა 

 

 

კვლევის ტიპი კურსდამთავრებულთა დასაქმებლის მაჩვენებლის კვლევა; 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება 

რესპონდენტები კოლეჯის კურსდამთავრებულები  

კვლევის ჩატარების სიხშირე სწავლის  დასრულებიდან ერთი წლის შემდეგ 

კვლევის ანგარიშის მომზადება გამოკითხვის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვე 

შერჩევის ტიპი სრული დაფარვა 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

გამოკითხვის მეთოდი ელექტრონული გამოკითხვა 

კვლევის ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული ანკეტა ღია და დახურული კითხვებით (იხ. 

დანართი 7) 
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ცხრილი 5. დამსაქმებლის /პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო  პროგრამის  შეფასება 

 

 
 

კვლევის ტიპი დამსაქმებლის/პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამის   შეფასება 

რესპონდენტები დამსაქმებლები/პრაქტიკის ობიექტები 

კვლევის ჩატარების სიხშირე  წელიწადში ერთხელ 

კვლევის ანგარიშის მომზადება გამოკითხვის დასრულებიდან არაუგვიანეს ერთი თვე 

შერჩევის ტიპი სრული დაფარვა 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

გამოკითხვის მეთოდი ელექტრონული გამოკითხვა 

კვლევის ინსტრუმენტი სტრუქტურირებული ანკეტა ღია და დახურული კითხვებით (იხ. 

დანართი 8) 

 

თვისებრივი კვლევის მეთოდი-  ფოკუს ჯგუფი 

კვლევის ტიპი თვისებრივი კვლევის მეთოდი / ფოკუს ჯგუფი 

რესპონდენტები/ჯგუფის მონაწილეები შეირჩევა ძირითადი კვლევის ამოცანებიდან გამომდინარე 

(პროფესიული მასწავლებლები, პროფესიული განალების 

სტუდენტები, დამსაქმებლები/პრაქტიკის ობიექტები, 

ადმინისტრაციული პერსონალი) 

კვლევის ჩატარების სიხშირე საჭიროებისამებრ 

კვლევის ანგარიშის მომზადება დისკუსიების გამართვიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა 

შერჩევის ტიპი მიზნობრივი 

ერთ ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა 8-12 მონაწილე 

პასუხისმგებელი პირი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

კვლევის ინსტრუმენტი ფოკუს ჯგუფის სახელმძღვანელო, რომელიც ყოველი კონკრეტული 

კვლევისთვის შეიქმნება 

ინდივიდუალურად 
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                IV. კვლევის შედეგების ანალიზი და ანგარიშგება 

 

კვლევის შედეგების ანალიზზე და ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირია ხარისხის 

უზრუნველყოფის  სამსახური.  

კმაყოფილების კვლევის ანალიზის შედეგად, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს. შედეგები ეცნობება სტრუქტურულ ერთეულებს/პირებს, კვლევის შედეგად 

გამოვლენილი გასაუმჯობესებელი მხარეების გამოსწორების მიზნით. 

კვლევის შესაბამისი შედეგები განსახილვევლად უნდა წარედგინოს კოლეჯის დირექტორს, 

სტრუქტურულ ერთეულებს/პროგრამების განმახორციელებელ პერსონალს (პროგრამის 

ხელმძღვანელს, პროფესიული განათლების მასწავლებლებს). 

კვლევის შედეგებზე და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული/პირი 

ახორციელებს რეაგირებას და შედეგებს ანგარიშის სახით წარუდგენს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს. 

გამოკითხვა/ კვლევა რეგულარულ ხასიათს ატარებს, რაც გამოკითხვის შედეგებზე რეაგირების 

ეფექტურობის შეფასების საშუალებას იძლევა. 

 

 

 

                      V. კვლევის შედეგების გავრცელება და ინტეგრაცია 

 

კვლევის შედეგებზე რეაგირების გავრცელება ხდება კვლევაში მონაწილე დაინტერესებულ 

მხარეებთან. კვლევის შედეგებზე რეაგირების გავრცელება ხელს უწყობს რესპონდენტების კვლევებში 

მონაწილეობის მოტივაციისა და ხარისხის ამაღლებას. 

კვლევის შედეგების გამოყენება ხდება კოლეჯში მიმდინარე პროცესების ხარისხის მუდმივი 

გაუმჯობესებისათვის. 

 

   დანართები: 

 პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

პროფესიული განათლების მასწავლებელთა /პროგრამის ხელმძღვანელთა კმაყოფილების კვლევის 

კითხვარი 

 ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

  დამსაქმებლის /პრაქტიკის ობიექტის მიერ საგანმანათლებლო  პროგრამის  შეფასების კითხვა. 


