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                                              კვლევის მეთოდოლოგია 

 

კვლევის მიზანი: კოლეჯის ,,ორიენტირი“ პროფესიული სტუდენტების ზოგადი 
კმაყოფილების კვლევის შესწავლა.    

  

  კვლევის ამოცანები: პროფესიული სტუდენტებისგან უკუკავშირის მიღება 
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

 სასწავლო პროცესი 
  კოლეჯის ინფრასტუქტურა 
  მატერიალური რესურსი 
  საბიბლიოთეკო რესურსი 
  ადმინისტრაციულ მხრადაჭერა და სხვ. 

 
 

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- 265 პროფესიული სტუდენტი. 

პროფესიულ სტუდენტებს კითხვარი დაეგზავნათ სოციალური ქსელის მეშვეობით 
(მიზნობრივ ჯგუფებში). გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 187 მათგანმა 
(საერთო რაოდენობის 70%). 
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          გამოკითხულთა დემოგრაფიული მონაცემები და ზოგადი ინფორმაცია: 

• გამოკითხულთა უმრავლესობა 42.2 %, 19-დან 21 წლამდე ასაკობრივ 
ჭრილშია, ხოლო ყველაზე ცოტა-12.3 % კი 25-დან 27 წლამდე ასაკობრივ 
ჭრილში. 

• გამოკითხულთა უმრავლესობა მდედრობითი სქესისაა- 90,9% (170 
პროფესიული სტუდენტი), 9.1% კი- მამრობითი სქესის (17 პროფესიული 
სტუდენტი) 

• გამიკითხულთა უმრავლესობას არ აქვს სპეციალური სტატუსი. იძულებით 
გადააადგილებული პირია 25 სტუდენტი (14%) 

• კითხვაზე- ,,რომელ წინმსწრებ განათლებას ფლობდით პროფესიულ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარების მომენტისთვის“, პასუხები 
შემდეგნაირად გადანაწილდა: 
 უმაღლესი განათლება-19,3% 
  პროფესიული განათლება 20.3 % 
  ზოგადი განათლება/საბაზო განათლება-60.4% 
 

   
• გამოკითხულთაგან  47.6 %, ფარმაცია (სააფთიაქო) საგანმანათლებლო 

პროგრამის პროფესიული სტუდენტია, 29,4 % -საექთნო განათლების, 11,8 
%-აღმზრდელის, 11,2 %-კბილის სატექნიკო საქმის.  

 

                                                    კვლევის   ანალიზი 

 
 როგორც კვლევის ანალიზმა აჩვენა, გამოკითხულთა უმრავლესობამ 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შეარჩია, როგორც საინტერესო 
პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობა (56,1%), 23%-მა პროფესიული 
ოპროგრამის/კოლეჯის პრესტიჟულობის გამო,  მშობლების/ახლობლების/ 
მეგობრების რჩევით 14,5% -მა. მხოლოდ 12 პროფესიულმა სტუდენტმა 
(6,4%) კოლეჯში სწავლა გადაწყვიტა, პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულების საცხოვრებელ სახლთან სიახლოვის გამო. 

 კოლეჯში ჩაბარებამდე, დასაქმებული იყო გამოკითხულთა მხოლოდ 21,4%, 
თვითდასაქმებული- 23%, არ ჰქონდა სამუშაო (იყო უმუშევარი) 
გამოკითხულთა 20,3%, ხოლო 35,3% მოსწავლე ან სტუდენტი იყო.  
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 გამოკითხული პროფესიონალი სტუდენტების უმრავლესობა (88,2%), 
კმაყოფილია იმ პროგრამით, რომელზეც სწავლობენ. მათ შორის ,,ძალზედ 
კმაყოფილია“41.7% და ,,კმაყოფილია“-46,5% (სულ-88,2%). ,,მეტ-ნაკლებად“ 
კმაყოფილია 2.7% , ხოლო 8.6% (16 პროფესიულმა სტუდენტმა), აღნიშნა, 
რომ ,,ძალზედ უკმაყოფილოა“ (რაც შემდგომში გახდება ჩაღრმავებული 
ინტერვიუების განხორციელების საფუძველი). 

 გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა, 93,6% სრულიად ეთანხმება, რომ 
სწავლის პროცესში იღებენ სათანადო კონსულტაციას და მხარდაჭერას 
აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად, პასუხი- ,,მეტ-ნაკლებად 
ვეთანხმები“, აირჩია 6,4%-მა. არც -ერთ პროფესიულ სტუდენტს არ 
აურჩევია პასუხი ,,არ ვეთანხმები“. იგივე პროცენტული გადანაწილებაა 
შეკითხვაზე ,,კოლეჯში სწავლის დაწყებისთანავე, ადმინისტრაცია 
დამეხმარა სასაწავლო გარემოსთან ადაპტაციაში“. 

 გამოკითხულთა 90,9%, ,,სრულიად ეთანხმება“ (9,1%- მეტ-ნაკლებად 
ეთანხმება)  რომ სასწავლო პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებთან 
დაკავშირებით კოლეჯის ადმინისტრაცია გონივრულ ვადაში უწევთ 
მხარდაჭერას. ამ შეკითხვაზეც, არც -ერთ პროფესიულ სტუდენტს არ 
აურჩევია პასუხი ,,არ ვეთანხმები“. 

 ასევე, გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა 91,4%, სრულიად ეთანხმება 
(8% მეტ-ნაკლებად ეთანხმება), რომ კოლეჯის ადმინისტრაცია 
უზრუნველყოფს დამატებითი/არაფორმალური აქტივობების წახალისებას 
და სტუდენტების ინიციატივების მხარდაჭერას. მხოლოდ ერთმა 
პროფესიულმა სტუდენტმა მონიშნა, პასუხი- ,,არ ვეთანხმები“. 

 პროფესიული სტუდენტები თვლიან, რომ მოდულებზე 
გათვალისწინებული საათები, საკმარისია თეორიული ცოდნის (90,9%) და 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დასაუფლებლად (89,8%). ორივე 
შემთხვევაში, მხოლოდ თითო სტუდენტმა აირჩია პასუხი ,,არ 
ვეთანხმები“. 

 გამოკითხულთა 81,8% აღნიშნა, რომ იღებებ უკუკავშირს მიღწეული 
სწავლის შედეგების ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ (,,მეტ-
ნაკლებად ვეთანხმები“-15,5%; ,,არ ვეთანხმები“-2,7%) 

 გამოკითხულ პროფესიულ სტუდენტთა 89,3%-ი მიიჩნევს (სრულად 
ეთანხმება), რომ კოლეჯს აქვს სტუდენტთა შეფასების გამჭვირვალე 
სისტემა და რომ ისინი წინასწარ ეცნობიან, თუ როგორ მოხდება მათი 
მიღწევების შეფასება მოდულის/პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნულს 
,,მეტ-ნაკლებად ეთანხმება“- 10,7%. 
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 გამოკითხვაში მონაწილე პროფესიული სტუდენტები სრულიად 
ეთანხმებიან, რომ კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული 
სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ ინტერნეტ-რესურსი 
აკმაყოფილებს სასწავლო საჭიროებას (90,4%) და კოლეჯის ბიბლიოთეკაში 
არსებული სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ ინტერნეტ-
რესურსი საკმარისი და ხელმისაწვდომია (88,8%), ხოლო, მეტ-ნაკლებად 
ეთანხმება, შესაბამისად 9,6% და 11.2%. პასუხი ,,არ ვეთანხმები“ არ 
აურჩევია არც-ერთ სტუდენტს. 

 გამოკითხული პროფესიული სტუდენტები, სრულიად ეთანხმებიან (95,7%), 
რომ სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილია მოდულებით 
გათვალისწინებული მატერიალური რესურსით. პასუხი- ,,მეტ-ნაკლებად 
ვეთანხმები“, მონიშნა 4,3%-მა. იგივე პროცენტული გადანაწილებაა 
შეკითხვაზე: ,,კოლეჯში დაცულია სანიტარულ-ჰიგიენური 
პირობები/პანდემიის რეკომენდაციები“. 

 შკითხვაზე, ,,მომავალშიც ვისურვებ ამავე კოლეჯში სხვა პროგრამის 
გავლას“ პასუხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: ,,სრულიად ვეთანხმები“- 
86,6%, ,,მეტ-ნაკლებად ვეთანხმები“-12.3 %, ,,არ ვეთანხმები“-1,1% (ორი 
პროფესიული სტუდენტი).  

 187 გამოკითხული პროფესიული სტუდენტიდან, 186-მა მონიშნა პასუხი 
,,დიახ“  შეკითხვაზე ,,მსურველებს ვურჩევდი კოლეჯში,,ორიენტირი“ 
ჩაბარებას. ხოლოდ ერთმა მათგანმა აირჩია პასუხი ,,არა“. 

 პროფესიულ სტუდენტებს ვთხოვეთ, დაესახელებინათ ,,ყველაზე 
მნიშვნელოვანი პრობლემა (პრობლემები) კოლეჯში სწავლის პერიოდში“. 
მათმა უმრავლესობამ, აღნიშნა ,, არანაირი პრობლემა არ შემქმნია“ ,,არ 
ვთვლი რომ რაიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი ან პრობლემაა კოლეჯში“, ჩემი 
აზრით არ არის მნიშვნელოვანი პრობლემა კოლეჯში“. პროფესიული 
სტუდენტებმა გამოხატეს შემდეგი მოსაზრებები: ,,არანაირი პრობლემა არ 
არ ყოფილა და კმაყოფილივარ სრულიად. პრობლემა მხოდ არის 
ამჟამინდელი პანდემია რადგან ვერ ვახორციელებთ შეხვედრებს და 
ღონისძიებებს რადგან არის პანდემია სხვა ყველაფერი იდეალურად 
მიმდინაფეობს“, ,,პანდემიის ფონზე ვთვლი რომ არასწორი ვიქნები, რომ 
დავასახელო რემე პრობლემა რაც კოლეჯს ეხება.ამ ეტაპზე კმაყოფილი 
ვარ, მომწონს, მხარს ვუჭერ და ვეთანხმები ყველა იმ საკითხებში რასთანაც 
ამ მოკლე პერიოდში მქონია შეხება სწავლებისას. სტუდენტებმა 
დაასახელეს სურვილები: ,,კარგი იქნება ტრენინგების ჩატარება“,, 
ექსკურსიის ორგანიზება“, ,,ონლაინ სწავლების გამო ნაკლებას ვიცნობ 
ჯგუფელებს. კარგი იქნება ექსკურსიის ჩატარება“ და სხვა. 
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        ძირითადი მიგნებები:  
 
     კვლევის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ პროფესიული სტუდენტების 
უმრავლესობამ დააფიქსირა მაღალი კმაყოფილება კოლეჯში მიმდინარე სასწავლო 
და ადმინისტრაციული პროცესებით. მათ შორის: იმ პროგრამით, რომელზეც 
სწავლობენ, სწავლის პროცესში მიღებული სათანადო კონსულტაციებით და 
მხარდაჭერით აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად; კოლეჯში სწავლის 
დაწყებისთანავე, ადმინისტრაციის მხრიდან  სასაწავლო გარემოსთან 
ადაპტაციაში დახმარებით; კოლეჯის ადმინისტრაციის მხრიდან  სასწავლო 
პროცესში წარმოქმნილ პრობლემების გონივრულ ვადაში გაწეული 
მხარდაჭერით და სხვ. პროფესიული სტუდენტები თვლიან, რომ: მოდულებზე 
გათვალისწინებული საათები, საკმარისია თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული 
უნარ-ჩვევების დასაუფლებლად. ბიბლიოთეკაში არსებული 
სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ ინტერნეტ-რესურსი 
აკმაყოფილებს სასწავლო საჭიროებას და კოლეჯის ბიბლიოთეკაში არსებული 
სახელმძღვანელოები/სასწავლო ლიტერატურა/ინტერნეტ-რესურსი საკმარისი და 
ხელმისაწვდომია; სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილია მოდულებით 
გათვალისწინებული მატერიალური რესურსით; კოლეჯში დაცულია 
სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები/პანდემიის რეკომენდაციები. გამოკითხულ 
პროფესიულ სტუდენტთა მაღალ კმაყოფილებს ადასტურებს ის, რომ დიდ 
უმრალესობა ისევ სურს კოლეჯში სხვა პროგრამის გავლა და ასევე სხვა 
მსურველებსაც ურჩევს კოლეჯში ,,ორიენტირი“ ჩაბარებას.  
    მიუხედავად იმისა, გამოკითხულ სტუდენტთა მხოლოდ მცირე რაოდენობამ, 
8.6%-მა  (16 პროფესიულმა სტუდენტმა), აღნიშნა, რომ ,,ძალზედ უკმაყოფილოა“ 
იმ პროგრამით, რომელზეც სწავლობენ, ეს შედეგი შემდგომში გახდება 
ჩაღრმავებული ინტერვიუების განხორციელების საფუძველი.  
     გამოკითხული პროფესიული სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ მათ არ აქვთ 
პრობლემები სწავლის პერიოდში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. 
პროფესიულმა სტუდენტებმა გამოთქვეს მხოლოდ სურვილები, ტრენინგების 
ჩატატრებასთან და ექსკურსიის მოწყობასთან დაკავშირებით.  
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