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                                              კვლევის მეთოდოლოგია 

 

კვლევის მიზანი: კოლეჯიში ,,ორიენტირი“ მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამის, 
„სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ მსმენელთა კმაყოფილების კვლევის შესწავლა.  

  კვლევის ამოცანები: მსმენელებისგან უკუკავშირის მიღება სასწავლო პროცესთან და  
ადმინისტრაციულ მხრადაჭერასთან დაკავშირებით. 

კვლევის მეთოდი: კვლევის მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად გამოვიყენეთ რაოდენობრივი 
კვლევის მეთოდი, რომელიც საფუძვლად დაედო კვლევის ინსტრუმენტის (კითხვარის დიზაინს) 
შემუშავებას. 

სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა გამოკითხვის, კერძოდ კითხვარის გამოყენებით. 

კვლევის ობიექტი - კოლეჯი ,,ორიენტირი“.  

შერჩევის ერთობლიობა- 20  მსმენელი 

პროფესიულ სტუდენტებს კითხვარი დაეგზავნათ სოციალური ქსელის მეშვეობით (მიზნობრივ 
ჯგუფში). გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 16 მათგანმა (საერთო რაოდენობის 80%). 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 2021 წლის 23 ივნისი-07 აგვისტო. 

 

          გამოკითხულთა დემოგრაფიული მონაცემები და ზოგადი ინფორმაცია: 

• გამოკითხულთა უმრავლესობა 42.2 %, 25-დან 35 წლამდე ასაკობრივ ჭრილშია, 31.3 % -  35-დან 45  
წლამდე, ხოლო 25%- 18-დან 25 წლამდე ასაკობრივ ჭრილში. 

• ყველა გამოკითხული მედრობითი სქესისაა.  
• გამოკითხულ მსმენელთა შორის 76,9% უმაღლეს დამტავრებულია, 23,1%-საშუალო 

განათლებისაა.  
 
   
                                                 

 

 

 

                                             კვლევის   ანალიზი 



3 
 

 
როგორც კვლევის ანალიზმა აჩვენა: 

 გამოკითხულ მსმენელთა უმრავლესობა, პროგრამას მთლიანობაში აფასებს როგორც ,,ძალიან 
კარგი“ (75%), ხოლო 25%-მა შეაფასა როგორც ,,კარგი“.  

 გამოკითხულ მსმენელთა უმრავლესობამ (93,8%), მონიშნა პასუხი ,,დიახ“ კითხვაზე, 
,,მოკლევადიანი პროგრამის დასწყებისას შეუფერხებლად მოგეწოდათ სასწავლო ცხრილი და zoom-ის 

ლინკი“ .  მხოლოდ  ერთმა  მონიშნა პასუხი-,,არა“, რაც სავარაუდოდ გამოწვეული იყო მისი 
ინტერნეტკავშირის ხარვეზით. 

 გამოკითხულთა 100% თვლის, რომ ლექციია შეუფერხებლად მიმდინარეობდა zoom-ის პლატფორმის 
მეშვეობით. 

 ყველა გამოკითხული კმაყოფილია (100%) სასწავლო პროცესით მათ შორის თვლიან, რომ: 
• პროფესიულმა მასწავლებელმა პროგრამის დაწყებისთანავე მიაწოდათ ინფორმაცია პროგრამის 
„სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ შესახებ; 
• პროფესიული განათლების მაწავლებლის მიერ მეცადინეობის პროცესში გამოყენებული მეთოდები 
და აქტივობები შესაბამისობაშია მეცადინეობის თემატიკასთან 
• პროფესიული განათლების მაწავლებლი ახდენდა მსმენელების მოტივირებას 
• პროფესიული განათლების მაწავლებლი ხელს უწყობს მსმენელების ჩართულობას ლექციის 
მიმდინარეობისას 
• ლექცია მიმდინარეობდა წინასწარ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით 
• პროფესიული განათლების მაწავლებლის მიერ უზრუნველყოფილია სასწავლო პროცესი შესაბამისი 
სასწავლო მასალებითა და საგანმანათლებლო რესურსებით 
 

 
 
        ძირითადი მიგნებები:  
 

     კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ კოლეჯიში ,,ორიენტირი“ მოკლევადიანი 
მომზადება/გადამზადების პროგრამის, „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა,“ გამოკითხულ 
მსმენელთა  სრულმა რაოდენობამ დააფიქსირა მაღალი კმაყოფილება, მიმდინარე სასწავლო 
პროცესით და მსმენელთა მიმართ ადმინისტრაციული მხარდაჭერით, რაც მომავალში შესაძლოა 
გახდეს  პროგრამის გაგრძელების წინაპირობა. 
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12/1/21, 12:20 PM მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების კურსის მსმენელთა კმაყოფილების კვლევა

https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/viewanalytics 1/6

მიუთითეთ ასაკი

16 პასუხი

მიუთითეთ განათლება

13 პასუხი

მოკლევადიანი მომზადება/
გადამზადების კურსის მსმენელთა
კმაყოფილების კვლევა
16 პასუხი

ანალიტიკური მონაცემების გამოქვეყნება

18-25
25-35
35-4531,3%

43,8%

25%

საშუალო განათლება
საშუალო პროფესიული
განათლება
უმაღლესი განათლება

23,1%

76,9%

https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
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https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/viewanalytics 2/6

სქესი

16 პასუხი

1. როგორ აფასებთ მოკლევადიან პროგრამას „სადღესასწაულო
ღონისძიების დაგეგმვა“?

16 პასუხი

2. მოკლევადიანი პროგრამის დასწყებისას შეუფერხებლად მოგეწოდათ
სასწავლო ცხრილი და zoom-ის ლინკი

16 პასუხი

მდედრობითი
მამრობითი

12,5%

87,5%

ძალიან კარგი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
ცუდი

25%

75%

დიახ
არა
დაგვიანებით

93,8%
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https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/viewanalytics 3/6

ლექციია შეუფერხებლად მიმდინარეობდა zoom-ის პლატფორმის
მეშვეობით

16 პასუხი

კმაყოფილი ხართ თუ არა სწავლის პროცესით და პირობებით

16 პასუხი

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%
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პროფესიულმა მასწავლებელმა პროგრამის დაწყებისთანავე მოგაწოდათ
ინფორმაცია პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“
შესახებ

16 პასუხი

პროფესიული განათლების მაწავლებლის მიერ მეცადინეობის პროცესში
გამოყენებული მეთოდები და აქტივობები შესაბამისობაშია
მეცადინეობის თემატიკასთან

16 პასუხი

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%
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პროფესიული განათლების მაწავლებლი ახდენს მსმენელების
მოტივირებას

16 პასუხი

პროფესიული განათლების მაწავლებლი ხელს უწყობს მსმენელების
ჩართულობას ლექციის მიმდინარეობისას

16 პასუხი

ლექცია მიმდინარეობდა წინასწარ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით

16 პასუხი

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%



12/1/21, 12:20 PM მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების კურსის მსმენელთა კმაყოფილების კვლევა

https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/viewanalytics 6/6

პროფესიული განათლების მაწავლებლის მიერ უზრუნველყოფილია
სასწავლო პროცესი შესაბამისი სასწავლო მასალებითა და
საგანმანათლებლო რესურსებით

16 პასუხი

ეს კონტენტი არ არის შექმნილი და მოწონებული Google-ის მიერ. შეტყობინება უკანონობის შესახებ -
მომსახურების პირობები - კონფიდენციალურობის დებულება

დიახ
არა
ნაწილობრივ

100%

 Forms

https://docs.google.com/forms/d/1NSDDMkTEfDDh_b92NEgWlS0fGd8cAIPc5qFARrmL4Ws/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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