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პანდემია და დისტანციური სწავლება - პროფესორ-მასწავლებელთა და 
სტუდენტთა შეხედულებების შედარებითი ანალიზი

მაია გიორგობიანი
ეკონომიკის დოქტორი,

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი

მზია ტიკიშვილი,
ეკონომიკის დოქტორი, 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მოწვეული პროფესორი

დეა ფირცხალაიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, პროფესორის ასისტენტი 

Covid-19–მა ახალი გამოწვევები წარმოშვა გლობალური მასშტაბით. მთელმა რიგმა შე-
ზღუდვებმა სტუდენტებსა და პროფესორ მასწავლებლებს დისტანციურ რეჟიმში გადასვლა და 
ახალ წესებზე მორგება აიძულა. მრავალი კვლევითი ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებში 
საკმაოდ დადებითი განწყობა შეინიშნებოდა დისტანციური სწავლის მიმართ, თუმცა იძულე-
ბითმა სოციალურმა დისტანციამ, კოვიდ პანდემიის პირობებში დიდი გავლენა იქონია გამო-
კითხულთა პასუხებზე.

 წინამდებარე ნაშრომის მიზანია პანდემიის პერიოდში დისტანციური სწავლების შესახებ 
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შეხედულებების შედარებითი ანალიზი.

კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს არაერთი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა 
და პროფესორ-მასწავლებლებმა სხვადასხვა რეგიონებიდან. კვლევის შედეგები დამუშავებულ 
იქნა სტატისტიკური პროგრამული პაკეტის (SPSS) გამოყენებით. კვლევის საფუძველზე აქცე-
ნტი გაკეთდა შემდეგ საკითხებზე:

- დისტანციური სწავლისადმი სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა დამოკიდებულე-
ბის შედარებითი ანალიზი;

-დისტანციური სწავლის უპირატესობის და ნაკლოვანების გამოვლენა სტუდენტთა და პრო-
ფესორ-მასწავლებელთა მხრიდან;

- სწავლის სასურველი რეჟიმის (დისტანციური, პირდაპირი, შერეული) დადგენა სტუდენტთა 
და პროფესორ-მასწავლებლების მიერ. (შედარებითი ანალიზი რეგიონულ ჭრილში);

- ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ციფრული საკომუნიკაციო სერვისების გამოვლენა სტუ-
დენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მხრიდან;

- ზემოაღნიშნული საკითხების გაანალიზების შემდეგ სტატიაში მოცემულია დასკვნები 
და რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენს მიერ გამოვლენილ გამოწვევათა აღმო-
ფხვრას.

საკვანძო სიტყვები: Covid-19, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სტატისტიკური ანალიზი, 
დისტანციური სწავლა, მენეჯმენტი

პანდემიამ გლობალური მასშტაბით რადიკალურად შეცვალა ჩვეული ცხოვრება და 
ახალი გამოწვევების წინაშე დაგვაყენა. სწავლების ონლაინ რეჟიმზე გადასვლამ მოი-
თხოვა საგანმანათლებლო რესურსების სწორი მენეჯმენტი, საჭირო გახდა ოპტიმალური 
სასწავლო სერვისების მოძიება, რამაც ინფორმაციული ტექნოლოგიების მთელი ინფრა-
სტრუქტურის გაუმჯობესება და არნახული პროგრესი გამოიწვია. მაშინ როცა ინფორმა-
ციული ტექნოლოგიების ევოლუციის ყოველი ეტაპი გარკვეულ ხანას მოიცავდა, ხშირად 
რამდენიმე ათეულ წელსაც კი, ახალი ეპიდემიის დროს ეს პერიოდი რამდენიმე კვირამდე 
შემცირდა და გავხდით ახალი ინფორმაციული რევოლუციის მოწმე. პანდემიის გამო შე-
ზღუდვებმა და სწავლების დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელების აუცილებლობამ, განათ-
ლების სფერო სწავლების სისტემის არჩევანის გარეშე დატოვა. სწავლის/სწავლების 
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სრულყოფილად წარმართვა დამოკიდებული გახდა ელექტრონული პორტალის სწორად 
შერჩევასა და გამოყენებაზე. პანდემიის პირობებში სასწავლო პროცესის უკეთესი მენე-
ჯმენტის მიზნით სასწავლო პორტალს წაეყენა ისეთი ძირითადი მოთხოვნები, როგორი-
ცაა:

•	 მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა 
მხრიდან;

•	 სტუდენტთა მაქსიმალური ჩართულობის შესაძლებლობა; როგორც სამაგიდო 
კომპიუტერების, ასევე მობილური ტელეფონების სისტემური უზრუნველყოფის 
მხარდაჭერა;

•	 ერთმანეთთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროგრამების და რესურსების 
შენახვის უზრუნველყოფა ცენტრალიზებულად, სადაც მომხმარებლებს  სასურველ 
მასალებზე წვდომა შეეძლებათ;

•	 ისეთი საკომუნიკაციო საშუალებებით მხარდაჭერა, რომელიც ელექტრონული სწა-
ვლების პორტალს გახდის მოქნილს და შეძლებს კომფორტული გარემოს შექმნას 
პროფესორებისა და სტუდენტებისთვის.

ელექტრონული სასწავლო პორტალები პანდემიამდეც არსებობდა, თუმცა მათი გამო-
ყენება მასობრივი მასშტაბით არც ისე ინტენსიურად ხდებოდა, როგორც ახლა. ელექტრო-
ნული სწავლების მიზნით მსოფლიოში პირველ სასწავლო პლატფორმას წარმოადგენდა 
ჯავაზე აგებული WebCT -ონლაინ ვირტუალური სასწავლო გარემო, რომელიც ლიცენზირე-
ბული იყო ძირითადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის. აღნიშნული პლატ-
ფორმით სარგებლობდა 80 სხვადასხვა ქვეყანა, მასში ჩართული იყო 10 მილიონზე მეტი 
სტუდენტი. პლატფორმის ნაკლოვან მხარეს წარმოადგენდა მისი მაღალი ღირებულება, 
ამასთან ის არ ფუნქციონირებდა როგორც ღია სისტემა და გამყიდველის ნებართვის გა-
რეშე მისი მოდიფიცირება და სრულყოფა ვერ ხერხდებოდა (RAJESH, 2015).

ელექტრონული სასწავლო პორტალებიდან დღეს დიდი პოპულარობით სარგებლობს 
Moodle, რომელიც ცნობილია, როგორც სასწავლო მენეჯმენტის სისტემა (LMS) ან ვირტუ-
ალური სასწავლო გარემო (VLE). Moodle არის უფასო სერვისი, მოდიფიკაციის შესაძლებ-
ლობით, რომელიც არ იზღუდება მასში ჩართულ მომხმარებელთა რაოდენობით. ამდენად, 
ის წარმოადგენს ერთ-ერთ ეფექტურ და მოსახერხებელ ინსტრუმენტს “შერეული სწა-
ვლისთვის”.

უფასო ონლაინ პლატფორმებიდან ცნობილია  აგრეთვე Ning პლატფორმა, რომელიც 
შექმნილია არა მხოლოდ საგანმანათლებლო სივრცისთვის, არამედ სხვადასხვა სფეროს 
წარმომადგენელი ფიზიკური პირისა თუ ორგანიზაციისთვის. ეს პორტალი საშუალებას 
იძლევა მომხმარებელმა შექმნას საკუთარი სოციალური ქსელი.

რაც შეეხება „ვიკი”-ის(wiki), იგი ასევე წარმოადგენს უფასო ონლაინ სწავლის პლატ-
ფორმას, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია სტუდენტებში.  

ვირტუალური სასწავლო პლატფორმა - Wiz IQ, პედაგოგის ყურადღებას იქცევს მისთვის 
დამახასიათებელი მრავალი აქტივობის გამო, კერძოდ, ვიქტორინების და გამოკითხვის 
ჩატარების შესაძლებლობით. ეს პლატფორმა არ საჭიროებს ინსტალაციას და მუშაობს 
ნებისმიერი ოპერაციული სისტემის გარემოში, თუმცა მის ნაკლოვანებას წარმოადგენს 
ფასიანი მომსახურების სისტემა.

მნიშვნელოვნად წინგადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენდა Web 2.0 ტექნოლოგია, რომე-
ლიც დისტანციური განათლებისთვის უზრუნველყოფს სასაუბრო ურთიერთობის, სოცია-
ლური ინტერაქციისა და უკუკავშირის მხარდაჭერას. Web 2.0-ის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშ-
ვნელოვან აპლიკაციას წარმოადგენს სოციალური ქსელი - Facebook  (Veletsianos, 2010).

ზემოთ განხილული სასწავლო პლატფორმების გარდა, ინფორმაციული ტექნოლოგიე-
ბის ბაზარზე არსებობს სხვა უამრავი  სასწავლო პლატფორმაც, თუმცა ისინი არ სარგებ-
ლობენ პოპულარობით მომხმარებელთა ფართო წრეებში, რადგან მათი გამოყენება შე-
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საძლებელია მხოლოდ მობილური აპლიკაციის ან სამაგიდო კომპიუტერის საშუალებით, 
ასე მაგალითად, დღეისათვის ბაზარზე არსებული ხუთი საუკეთესო პორტალიდან (Penford, 
2021) სახელდება: Elucidat’s Learning Launchpad Elearning Portal-ციფრული სწავლის მისაღებად 
ეფექტური და ეკონომიური პორტალი, Sky’s Global Totara -ეს სასწავლო პორტალი 36000 
თანამშრომელს ეხმარება ტრენინგების გავლაში. უზრუნველყოფს სტრუქტურირებული 
სასწავლო გეგმების ავტომატურ გაშვებას ბიზნესის ცალკეული სამუშაოსთვის. მოიცავს 
საძიებო სისტემას, პირისპირ სესიის მუშაობას და ანგარიშგების მიღებას; Sky Employee 
Induction Portal -უზრუნველყოფს ბიზნესის სფეროში ნებისმიერ კორპორაციულ სწავლე-
ბას, გათვლილია მრავალფეროვანი აუდიტორიისთვის, აქვს სოციალური მედიის ქსელის 
საშუალებების, თამაშების, აქტივობების და ვიქტორინების მხარდაჭერა; Jury’s Inn სასწა-
ვლო პორტალი - წარმოადგენს ყველაზე ინოვაციურ ტექნოლოგიას, როგორც დისტანცი-
ური, ასევე შერეული სწავლისთვის. კურსები აგებულია ადაპტირებული ინსტრუმენტებით, 
რესურსებზე წვდომა შესაძლებელია სხვადასხვა მობილური მოწყობილობით; Vaillant სა-
სწავლო პორტალი - უზრუნველყოფს ელექტრონულ სწავლებას ტრენინგების, სემინარე-
ბის, პრაქტიკული უნარების შეძენისა და ონლაინ შესრულების მხარდაჭერით. აღნიშნული 
პორტალების გამოყენება გათვალისწინებული უნდა იქნას კარიერის მართვის პროცესის 
დაგეგმვისას (PARESASHVILI, NINO; GIORGOBIANI, MAIA; NIKVASHVILI, MAIA; PIRTSKHALAISHVILI, 
DEA; KHARADZE, NATALIA, 2019) (Kharadze, Natalia; Paichadze, Nugzar; Paresashvili, Nino; 
Pirtskhalaishvili, Dea;, 2019) უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა სასწავლო პორტალისა, დისტა-
ნციური სწავლისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აგრეთვე მოქნილი და ეფექტური ციფრუ-
ლი საკომუნიკაციო საშუალებების შერჩევას (Zoom, Microsoft Teams, Whatsapp, Viber, Skype, 
Messenger, e-mail). პანდემიის პერიოდში ელექტრონული ფოსტის უპირატესობა ზოგიერთ 
ციფრულ საკომუნიკაციო საშუალებასთან შედარებით დაეცა  (TIKISHVILI, 2021), სოციალურ 
ქსელ - Facebook-ს დაემატა საკომუნიკაციო საშუალება „Messenger Rooms“, რომელიც  ერ-
თდროულად 50 -მდე პერსონის ჩართვის საშუალებას იძლევა, ამასთან არ საჭიროებს 
Facebook ანგარიშს. Messenger Rooms კონკურენციას უწევს ისეთ სერიოზულ სერვისებს, 
როგორიცაა მაგალითად Zoom.

პანდემიის პერიოდში სწავლების ახალ რელსებზე გადასვლისას საზოგადოებაში გა-
ჩნდა კითხვა იმის თაობაზე იქნებოდა თუ არა უმჯობესი სწავლის გაგრძელება ონ-ლაინ 
რეჟიმში. ასევე, მიიღებდნენ თუ არა ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები სრულფასოვან გა-
ნათლებას, და ბოლოს, ამ ეპოქამ წარმოშვა კითხვა: ონ-ლაინ რეჟიმი და ინფორმაციუ-
ლი ტექნოლოგიები სრულად ჩაანაცვლებდა თუ არა მასწავლებელს.  რა გავლენას იქო-
ნიებდა დროის გამოყენებაზე სასწავლო დაწესებულებებში  (KHARADZE & DUGLADZE, 2018)  
(Pirtskhalaishvili & Dugladze, 2018).

საინტერესო იყო ამ საკითხებზე სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებლთა მოსა-
ზრებების შედარებითი ანლიზი. აღნიშნული საკითხების კვლევისთვის შევიმუშავეთ კი-
თხვარი, რომლის შევსებაშიც მონაწილეობა მიიღო სამივე საფეხურის სტუდენტებმა და 
პროფესორ-მასწავლებლებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სხვადასხვა უნივერ-
სიტეტებიდან, კერძოდ: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ტექნიკური უნივერ-
სიტეტიდან და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ასევე ბათუმის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტიდან, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, გორის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტიდან და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.

სტატიაში გამოიკვეთა სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა შედარებითი 
ანალიზი ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა: სწავლის კონკრეტული რეჟიმის უპირა-
ტესობა, თანამედროვე ციფრული კომუნიკაციის სერვისების არჩევანი, ონლაინ სწავლე-
ბის ყველაზე დადებითი და ყველაზე უარყოფითი მხარე, განსხვავება ონლაინ სწავლის / 
სწავლების პროცესთან დაკავშირებულ მიდგომებს შორის რეგიონულ ჭრილში.

წარსულში -2000, 2002, 2003 წლებში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევის შედეგად გამო-
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ვლინდა, რომ  Web ინტერნეტით დისტანციური სწავლებისას სტუდენტები უფრო მეტად 
გამოხატავდნენ კმაყოფილებას, ვიდრე პირისპირ სწავლებისას (RAJESH, 2015), 2006 წლის 
გამოკითხვით კი მნიშვნელოვანი განსხვავება არ შეინიშნებოდა სტუდენტის მიღწევებში, 
როცა სწავლის ტრადიციულ რეჟიმს დისტანციური რეჟიმი ცვლიდა (Veletsianos, 2010). მა-
გრამ რა ხდება დღეს, როცა რეალურად სხვა არჩევანი არ გვაქვს?

ონლაინ სწავლება ხელს უწყობს დროის უფრო პროდუქტიულ გამოყენებას, (Kharadze, 
Natalia; Dugladze, Davit; Pirtskhalaishvili, Dea;, 2018)  გვიცავს პანდემიისგან, გვაქვს მეტი 
წვდომის საშუალება საერთაშორისო მასშტაბით, ამცირებს ტრანსპორტირებაზე გაწეულ 
ფულად ხარჯებსა და დროს, ამასთან შესაძლებელია შეხვედრების ციფრული ჩანაწერე-
ბის ატვირთვა ვებგვერდზე, და მისი მოგვიანებით ნახვა, დისტანციურ რეჟიმში მუშაო-
ბისას გასათვალისწინებელია მისი უარყოფითი მხარეებიც, ვირტუალურ პლატფორმაზე 
მეტი დროის გატარებამ შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი და გადაღლა, შესაძლოა ადგილი 
ჰქონდეს სწავლის პროცესში ხელის შეშლას ოჯახის წევრების მხრიდან, ტექნიკურ ხა-
რვეზს და სხვა. სოციალური იზოლაცია ამცირებს პირისპირ კომუნიკაციის საშუალებას, 
რაც უარყოფითად აისახება ინდივიდებზე. 

კითხვაზე თუ სწავლის რომელ რეჟიმს ანიჭებენ უპირატესობას სამივე საფეხურის სტუ-
დენტები და პროფესორ-მასწავლებლები, შემდეგი შედეგი მოგვცა: სტუდენტთა უმრავლე-
სობა-51% უპირატესობას ანიჭებს პირდაპირ კომუნიკაციას, პროფესორ-მასწავლებელთა 
უმრავლესობა (38%) კი - ნაწილობრივ დისტანციურს. ამასთან, პროფესორების შემთხვე-
ვაში ონლაინ რეჟიმსა და პირდაპირი კომუნიკაციის არჩევანს შორის არც თუ ისე დიდი 
სხვაობაა, 32% -ს ურჩევია პირდაპირი კომუნიკაცია, 30%-ს კი  დისტანციური, მაშინ როცა 
სტუდენტთა მხოლოდ 7% ანიჭებს უპირატესობას დისტანციურ სწავლებას.

როგორც ვხედავთ, კვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავდება წარსულში გა-
მოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემებისგან (RAJESH, 2015), რაც მეტყველებს იმაზე, 
რომ სავალდებულო სოციალური იზოლაცია აშკარა ზემოქმედებას ახდენს სწავლის რეჟი-
მის არჩევანზე. საინტერესოა მონაცემთა დიფერენციაცია სტუდენტების სამივე საფეხუ-
რის მიხედვით, რათა გავიგოთ ბაკალავრების, მაგისტრების, დოქტორანტების და პროფე-
სორთა ცალკეული შეხედულებები ამ საკითხის მიმართ. შედეგების მისაღებად გამოვიყე-
ნეთ კროსტაბულაციური ანალიზი:

დიაგრამა 1.  სასურველი სწავლის რეჟიმი

 
როგორც დიაგრამიდან (იხ. დიაგრამა 1) ჩანს, ბაკალავრთა 65% ამჯობინებს პირდაპირ 

კომუნიკაციას, მაგისტრების, დოქტორანტების და პროფესორთა უპირატეს არჩევანს კი 
შერეული სისტემით (ნაწილობრივ დისტანციური) სწავლა წარმოადგენს. ბაკალავრების 
მაღალი ინტერესი შესაძლოა გამოწვეული იყოს უნივერსიტეტში სწავლების პროცესში 
ჩართულობის  ნაკლები გამოცდილებით. ბაკალავრების 32% უპირატესობას ანიჭებს შე-

კითხვაზე თუ სწავლის რომელ რეჟიმს ანიჭებენ უპირატესობას სამივე საფეხურის 
სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები, შემდეგი შედეგი მოგვცა: სტუდენტთა 
უმრავლესობა-51% უპირატესობას ანიჭებს პირდაპირ კომუნიკაციას, პროფესორ-
მასწავლებელთა უმრავლესობა (38%) კი - ნაწილობრივ დისტანციურს. ამასთან, პროფესორების 
შემთხვევაში ონლაინ რეჟიმსა და პირდაპირი კომუნიკაციის არჩევანს შორის არც თუ ისე დიდი 
სხვაობაა, 32% -ს ურჩევია პირდაპირი კომუნიკაცია, 30%-ს კი დისტანციური, მაშინ როცა 
სტუდენტთა მხოლოდ 7% ანიჭებს უპირატესობას დისტანციურ სწავლებას. 

როგორც ვხედავთ, კვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად განსხვავდება წარსულში 
გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემებისგან (RAJESH, 2015), რაც მეტყველებს იმაზე, რომ 
სავალდებულო სოციალური იზოლაცია აშკარა ზემოქმედებას ახდენს სწავლის რეჟიმის 
არჩევანზე. საინტერესოა მონაცემთა დიფერენციაცია სტუდენტების სამივე საფეხურის 
მიხედვით, რათა გავიგოთ ბაკალავრების, მაგისტრების, დოქტორანტების და პროფესორთა 
ცალკეული შეხედულებები ამ საკითხის მიმართ. შედეგების მისაღებად გამოვიყენეთ 
კროსტაბულაციური ანალიზი: 

 
დიაგრამა 1. სასურველი სწავლის რეჟიმი 

 
როგორც დიაგრამიდან (იხ. დიაგრამა 1) ჩანს, ბაკალავრთა 65% ამჯობინებს პირდაპირ 

კომუნიკაციას, მაგისტრების, დოქტორანტების და პროფესორთა უპირატეს არჩევანს კი 
შერეული სისტემით (ნაწილობრივ დისტანციური) სწავლა წარმოადგენს. ბაკალავრების მაღალი 
ინტერესი შესაძლოა გამოწვეული იყოს უნივერსიტეტში სწავლების პროცესში ჩართულობის 
ნაკლები გამოცდილებით. ბაკალავრების 32% უპირატესობას ანიჭებს შერეული სისტემით 
სწავლებას, და მხოლოდ 4% -ია მომხრე დისტანციური რეჟიმის. მაგისტრანტების შემთხვევაში 
5% უპირატესობას ანიჭებს ონლაინ რეჟიმს. 

კითხვაზე თუ ციფრული საკომუნიკაციო საშუალებებიდან დისტანციური სწავლისას 
ყველაზე ხშირად რომელს იყენებენ, - სტუდენტთა და პროფესორთა პასუხების შედარებამ 
მოგვცა შემდეგი სურათი (იხ. დიაგრამა 2): 
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რეული სისტემით სწავლებას, და მხოლოდ 4% -ია მომხრე დისტანციური რეჟიმის. მაგის-
ტრანტების შემთხვევაში 5% უპირატესობას ანიჭებს ონლაინ რეჟიმს.

კითხვაზე თუ ციფრული საკომუნიკაციო საშუალებებიდან დისტანციური სწავლისას 
ყველაზე ხშირად რომელს იყენებენ, - სტუდენტთა და პროფესორთა პასუხების შედარებამ 
მოგვცა შემდეგი სურათი (იხ. დიაგრამა 2):

დიაგრამა 2. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ციფრული საკომუნიკაციო საშუალება

როგორც დიაგრამა 2-დან ჩანს, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა უმრავლე-
სობა დისტანციური სწავლისას უმეტესად იყენებს Microsoft Teams / Zoom-ს. სტუდენტები 
Microsoft Teams / Zoom-ის შემდეგ უმეტესად messenger-ით სარგებლობენ, პროფესორები 
კი Whatsapp / Viber / Skype-ით, ამასთან ისიც აღსანიშნავია, რომ სტუდენტები იშვიათად 
და ნაკლებად გამოიყენებენ Whatsapp / Viber / Skype-ს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 
სტუდენტები, პროფესორებისგან განსხვავებით ტელეფონს უფრო ხშირად იყენებენ ვი-
დრე ელექტრონულ ფოსტას.

კვლევის პროცესში დავინტერესდით, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტებსა და 
პროფესორ მასწავლებლებს დისტანციური სწავლა/სწავლებისადმი. მონაცემთა ანალი-
ზის შედეგად მივიღეთ შემდეგი სურათი (იხ. დიაგრამა 3).

დიაგრამა 3. დამოკიდებულება დისტანციური სწავლისადმი

დიაგრამა 3-დან ჩანს, რომ სტუდენტები აშკარად უარყოფითად არიან განწყობილნი 
დისტანციური სწავლის მიმართ. სტუდენტთა უმრავლესობა (42% ) ამჯობინებს სწავლას 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 20% კი მიიჩნევს, რომ დისტანციური სწავლა უა-
რყოფითად მოქმედებს სწავლის შედეგებზე, რესპონდენტთა 24%-სთვის დისტანციური 
სწავლება არის კომფორტული.

 
დიაგრამა 2. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ციფრული საკომუნიკაციო საშუალება 
როგორც დიაგრამა 2-დან ჩანს, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა უმრავლესობა 

დისტანციური სწავლისას უმეტესად იყენებს Microsoft Teams / Zoom-ს. სტუდენტები Microsoft 
Teams / Zoom-ის შემდეგ უმეტესად messenger-ით სარგებლობენ, პროფესორები კი Whatsapp / 
Viber / Skype-ით, ამასთან ისიც აღსანიშნავია, რომ სტუდენტები იშვიათად და ნაკლებად 
გამოიყენებენ Whatsapp / Viber / Skype-ს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სტუდენტები, 
პროფესორებისგან განსხვავებით ტელეფონს უფრო ხშირად იყენებენ ვიდრე ელექტრონულ 
ფოსტას. 

კვლევის პროცესში დავინტერესდით, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტებსა და 
პროფესორ მასწავლებლებს დისტანციური სწავლა/სწავლებისადმი. მონაცემთა ანალიზის 
შედეგად მივიღეთ შემდეგი სურათი (იხ. დიაგრამა 3). 

დიაგრამა 3.დამოკიდებულება დისტანციური სწავლისადმი 
 
დიაგრამა 3-დან ჩანს, რომ სტუდენტები აშკარად უარყოფითად არიან განწყობილნი 

დისტანციური სწავლის მიმართ. სტუდენტთა უმრავლესობა (42% ) ამჯობინებს სწავლას 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 20% კი მიიჩნევს, რომ დისტანციური სწავლა 
უარყოფითად მოქმედებს სწავლის შედეგებზე, რესპონდენტთა 24%-სთვის დისტანციური 
სწავლება არის კომფორტული. 

აშკარა განსხვავება აღინიშნება პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შორის 
დისტანციური სწავლისადმი დამოკიდებულების მიმართ. თუ სტუდენტთა უმრავლესობა (42%) 
ამჯობინებს სწავლას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესორ-მასწავლებელთა 60% 

 
დიაგრამა 2. ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ციფრული საკომუნიკაციო საშუალება 
როგორც დიაგრამა 2-დან ჩანს, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა უმრავლესობა 

დისტანციური სწავლისას უმეტესად იყენებს Microsoft Teams / Zoom-ს. სტუდენტები Microsoft 
Teams / Zoom-ის შემდეგ უმეტესად messenger-ით სარგებლობენ, პროფესორები კი Whatsapp / 
Viber / Skype-ით, ამასთან ისიც აღსანიშნავია, რომ სტუდენტები იშვიათად და ნაკლებად 
გამოიყენებენ Whatsapp / Viber / Skype-ს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სტუდენტები, 
პროფესორებისგან განსხვავებით ტელეფონს უფრო ხშირად იყენებენ ვიდრე ელექტრონულ 
ფოსტას. 

კვლევის პროცესში დავინტერესდით, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ სტუდენტებსა და 
პროფესორ მასწავლებლებს დისტანციური სწავლა/სწავლებისადმი. მონაცემთა ანალიზის 
შედეგად მივიღეთ შემდეგი სურათი (იხ. დიაგრამა 3). 

დიაგრამა 3.დამოკიდებულება დისტანციური სწავლისადმი 
 
დიაგრამა 3-დან ჩანს, რომ სტუდენტები აშკარად უარყოფითად არიან განწყობილნი 

დისტანციური სწავლის მიმართ. სტუდენტთა უმრავლესობა (42% ) ამჯობინებს სწავლას 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 20% კი მიიჩნევს, რომ დისტანციური სწავლა 
უარყოფითად მოქმედებს სწავლის შედეგებზე, რესპონდენტთა 24%-სთვის დისტანციური 
სწავლება არის კომფორტული. 

აშკარა განსხვავება აღინიშნება პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შორის 
დისტანციური სწავლისადმი დამოკიდებულების მიმართ. თუ სტუდენტთა უმრავლესობა (42%) 
ამჯობინებს სწავლას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესორ-მასწავლებელთა 60% 
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აშკარა განსხვავება აღინიშნება პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შორის 
დისტანციური სწავლისადმი დამოკიდებულების მიმართ. თუ სტუდენტთა უმრავლესობა 
(42%) ამჯობინებს სწავლას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესორ-მასწავლე-
ბელთა 60% დისტანციურ სწავლას მიიჩნევს დადებითად და თვლიან, რომ დისტანციური 
სწავლა ეფექტური და კომფორტულია. მათი მხოლოდ 11% აძლევს უპირატესობას  საგან-
მანათლებლო დაწესებულებებში სწავლას. დისტანციური სწავლების მიმართ უარყოფით 
დამოკიდებულებას აფიქსირებს სტუდენტთა 20% და პროფესორ-მასწავლებლებთა - 17%. 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული ფაქტორები, რომლებსაც დიდ უპირატე-
სობას ანიჭებენ სტუდენტები და პროფესორები დისტანციური სწავლის დროს (იხ. დია-
გრამა 4). 

დიაგრამა 4. დისტანციური სწავლის ყველაზე დიდი უპირატესობა

პროფესორთა (53%) და სტუდენტთა (33%) უმრავლესობა დისტანციური რეჟიმის ყველა-
ზე დიდ უპირატესობად მიიჩნევს სწავლის პროცესში ნებისმიერი ადგილიდან ჩართვის 
შესაძლებლობას. სტუდენტთა 32% და პროფესორთა 17% კი მიიჩნევს, რომ დისტანციურ 
სწავლას არ გააჩნია უპირატესობა.

სტუდენტთა 19% და პროფესორთა 8% დისტანციური სწავლის დადებით მხარედ კომ-
ფორტულ გარემოს მიიჩნევს, როგორც მონაცემებიდან ჩანს კომფორტული გარემო სტუდე-
ნტებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ პროფესორთა თაობას 
სხვა მძიმე პერიოდებიც აქვს გავლილი (90-იანი წლები) და მეტწილად ორიენტირებული 
არიან სწავლის შედეგებზე. პროფესორებს დისტანციური სწავლების უპირატესობად, კომ-
ფორტულ გარემოზე მეტად მიაჩნიათ სატრანსპორტო ხარჯების და დროის დანახარჯების 
შემცირება. აღნიშნული დამოკიდებულება შესაძლოა უკავშირდებოდეს ოჯახის რჩენის 
ტვირთს, რომელიც პროფესორებს მეტად აქვთ სტუდენტებთან შედარებით.

კითხვაზე თუ რა მიაჩნიათ დისტანციური სწავლებისას ყველაზე უარყოფით ფაქტო-
რად, რესპონდენტების დამოკიდებულება შემდეგნაირად გადანაწილდა: სტუდენტების 
33% და პროფესორთა 38% - მიიჩნევს, რომ ჯგუფის წევრებთან ურთიერთობის შემცირება 
წარმოადგენს დისტანციური სწავლების ყველაზე მნიშვნელოვან ნაკლოვანებას.

სტუდენტების (25%) და პროფესორების (30%)  დისტანციური მუშაობის მეორე მთავარ 
ნაკლოვანებად ასახელებენ  სხვადასხვა ხელისშემშლელ ფაქტორებს: ოჯახის წევრების 
ხმაური თუ ტექნიკურ ხარვეზი. ბუნებრივია, სახლიდან ლექციაზე დასწრება თუ ლექცი-
ის ჩატარება მოითხოვს გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას ოჯახის წევრებისადმი, ასვე 
ხშირად აქვს ადგილი ტექნიკურ ხარვეზსაც, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ინტერნეტ 
პაკეტებით, ბუნებრივია სოციალური პირობები ყველას არ აძლევს საშუალებას შეიძინონ 
სწრაფი ინტერნეტ პაკეტები და ა. შ.

საინტერესოა ახდენს თუ არა გავლენას ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი და რეს-
პონდენტის სტატუსი სწავლის რეჟიმის და დისტანციური სწავლისას ციფრული საკომუ-

დისტანციურ სწავლას მიიჩნევს დადებითად და თვლიან, რომ დისტანციური სწავლა 
ეფექტური და კომფორტულია. მათი მხოლოდ 11% აძლევს უპირატესობას საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში სწავლას. დისტანციური სწავლების მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას 
აფიქსირებს სტუდენტთა 20% და პროფესორ-მასწავლებლებთა - 17%.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული ფაქტორები, რომლებსაც დიდ უპირატესობას 
ანიჭებენ სტუდენტები და პროფესორები დისტანციური სწავლის დროს (იხ. დიაგრამა 4).  

დიაგრამა 4. დისტანციური სწავლის ყველაზე დიდი უპირატესობა 
 
პროფესორთა (53%) და სტუდენტთა (33%) უმრავლესობა დისტანციური რეჟიმის ყველაზე 

დიდ უპირატესობად მიიჩნევს სწავლის პროცესში ნებისმიერი ადგილიდან ჩართვის 
შესაძლებლობას. სტუდენტთა 32% და პროფესორთა 17% კი მიიჩნევს, რომ დისტანციურ 
სწავლას არ გააჩნია უპირატესობა. 

სტუდენტთა 19% და პროფესორთა 8% დისტანციური სწავლის დადებით მხარედ 
კომფორტულ გარემოს მიიჩნევს, როგორც მონაცემებიდან ჩანს კომფორტული გარემო 
სტუდენტებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ პროფესორთა 
თაობას სხვა მძიმე პერიოდებიც აქვს გავლილი (90-იანი წლები) და მეტწილად 
ორიენტირებული არიან სწავლის შედეგებზე. პროფესორებს დისტანციური სწავლების 
უპირატესობად, კომფორტულ გარემოზე მეტად მიაჩნიათ სატრანსპორტო ხარჯების და დროის 
დანახარჯების შემცირება. აღნიშნული დამოკიდებულება შესაძლოა უკავშირდებოდეს ოჯახის 
რჩენის ტვირთს, რომელიც პროფესორებს მეტად აქვთ სტუდენტებთან შედარებით. 

კითხვაზე თუ რა მიაჩნიათ დისტანციური სწავლებისას ყველაზე უარყოფით ფაქტორად, 
რესპონდენტების დამოკიდებულება შემდეგნაირად გადანაწილდა: სტუდენტების 33% და 
პროფესორთა 38% - მიიჩნევს, რომ ჯგუფის წევრებთან ურთიერთობის შემცირება წარმოადგენს 
დისტანციური სწავლების ყველაზე მნიშვნელოვან ნაკლოვანებას. 

სტუდენტების (25%) და პროფესორების (30%) დისტანციური მუშაობის მეორე მთავარ 
ნაკლოვანებად ასახელებენ სხვადასხვა ხელისშემშლელ ფაქტორებს: ოჯახის წევრების ხმაური 
თუ ტექნიკურ ხარვეზი. ბუნებრივია, სახლიდან ლექციაზე დასწრება თუ ლექციის ჩატარება 
მოითხოვს გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას ოჯახის წევრებისადმი, ასვე ხშირად აქვს 
ადგილი ტექნიკურ ხარვეზსაც, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ინტერნეტ პაკეტებით, 
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ნიკაციო საშუალების არჩევანზე. ბუნებრივია, ეკონომიკურად არასტაბილურ გარემოში, 
განსაკუთრებით კი რეგიონებში (მაღალმთიან რეგიონებში) მცხოვრებ რესპონდენტებს 
შესაძლოა არ ჰქონდეთ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან წვდომა, რაც შეიძლება გახ-
დეს სწავლის რეჟიმისა და საკომუნიკაციო საშუალების არჩევის წინაპირობა. აღნიშნუ-
ლი საკითხის კვლევისათვის გამოვიყენეთ მრავალფაქტორული დისპერსიული ანალიზი 
MANOVA. დისპერსიული ანალიზის შედეგად მიღებული მონაცემები გვიჩვენებს ლევენის 
ტესტს ვარიაციის ერთგვაროვნებაზე, რომლის მიხედვითაც ჩანს, რომ ორივე ფაქტორი 
- ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი და რესპონდენტის სტატუსი (სტუდენტი/პროფე-
სორ-მასწავლებელი) გავლენას ახდენს სწავლის რეჟიმის არჩევანსა და საკომუნიკაციო 
საშუალების არჩევანზე. აღნიშნულ ცვლადებს შორის აღინიშნება მაქსიმალური სტა-
ტისტიკური კავშირი 0.001 დონეზე (იხ. ცხრილი 1)

ცხრილი 1. ლევენის ტესტი ვარიაციის ერთგვაროვნებაზე

        F df1 df2 Sig.

სწავლის რომელ რეჟიმს ანიჭებთ უპირატესობას? 7.237 11 505 .000
ყველაზე ხშირად რომელ საკომუნიკაციო 
საშუალებას იყენებთ დისტანციური სწავლისას? 11.768 11 505 .000

ცალ-ცალკე ფაქტორების ზემოქმედებისას კი ცხრილი 2-დან ჩანს, რომ ფაქტობრივი 
საცხოვრებელი ადგილი გავლენას ახდენს მხოლოდ სწავლის რეჟიმის არჩევანზე სტა-
ტისტიკური მნიშვნელოვნების 0.05 დონით, და არ ახდენს გავლენას საკომუნიკაციო საშუ-
ალების არჩევანზე.

ცხრილი 2. სტატისტიკური ტესტის შედეგი ვარიაციის ერთგვაროვნებაზე

დამოკიდებული ცვლადი Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

სწავლის რომელ რეჟიმს 
ანიჭებთ უპირატესობას?

საცხოვრებელი 
ადგილი 6.436 5 1.287 3.062 .010

ცდომილება 212.281 505 .420

ყველაზე ხშირად რომელ 
საკომუნიკაციო საშუალებას 
იყენებთ დისტანციური 
სწავლისას?

საცხოვრებელი 
ადგილი 16.529 5 3.306 1.671 .140

ცდომილება 998.819 505 1.978

რესპონდენტის სტატუსი (სტუდენტი/პროფესორი) გავლენას ახდენს მხოლოდ სწა-
ვლის რეჟიმის არჩევანზე. აღნიშნულ ფაქტორებს შორის აღინიშნება მაქსიმალური სტა-
ტისტიკური კავშირი 0.001 დონით, თუმცა არ ახდენს გავლენას საკომუნიკაციო საშუალე-
ბის არჩევანზე (ცხრილი 3).

კვლევამ აჩვენა, რომ სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებელთა შორის არსებობს 
არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სწავლის რეჟიმის არჩევანის მხრივ. რაც შეეხება 
საკომუნიკაციო საშუალების არჩევანს დისტანციური სწავლისას, ამ მხრივ სტუდენტებსა 
და პროფესორ-მასწავლებელთა შორის განსხვავება არ შეინიშნება.

ცხრილი 3. სტატისტიკური ტესტის შედეგი ვარიაციის ერთგვაროვნებაზე

დამოკიდებული ცვლადი Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

სწავლის რომელ რეჟიმს ანიჭებთ 
უპირატესობას?

სტატუსი 9.683 1 9.683 23.035 .000
ცდომილება 212.281 505 .420

ყველაზე ხშირად რომელ 
საკომუნიკაციო საშუალებას 
იყენებთ დისტანციური სწავლისას?

სტატუსი 2.674 1 2.674 1.352 .245

ცდომილება 998.819 505 1.978
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როგორც დისპერსიულმა ანალიზმა გვიჩვენა, რეგიონი - საცხოვრებელი ადგილი გა-
ვლენას ახდენს სასწავლო რეჟიმის არჩევანზე.

რეკომენდაციები: 
კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე ჩამოვაყალიბეთ რამდენიმე მნიშვნელო-

ვანი რეკომენდაცია:
-დისტანციური სწავლისას ტექნოლოგიები ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ მათ ხელი 

შეუწყონ სტუდენტის  მიერ ინფორმაციის აღქმას;
-საგანმანათლებლო და დისტანციურ რეჟიმში ყურადღება უნდა გამახვილდეს  ისეთ 

სასწავლო პლატფორმებზე, სადაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული სტუდე-
ნტების ჩართულობა, დიალოგი და ინტერაქციულობა. სწავლებაში სტუდენტის ინტერაქ-
ციული  პრაქტიკის გამოყენება აუმჯობესებს სწავლებას;

- როგორც კვლევამ ცხადყო, ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გავლენას ახდენს 
სწავლის რეჟიმის არჩევანზე, ამიტომ გასათვალისწინებელია, რომ შეიქმნას თანაბარი 
პირობები ინტერნეტის გამოყენების მხრივ, მთავრობამ / საგანმანათლებლო დაწესებუ-
ლებებმა უნდა განახორციელონ უფასო ინტერნეტით უზრუნველყოფის პოლიტიკა, მატე-
რიალურად გაჭირვებული ან სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მიმართ;

- ბაკალავრებთან სწავლისას გათვალისწინებული უნდა იქნას ის გარემოება, რომ ისი-
ნი უპირატესობას ანიჭებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლას, ეს კი პრო-
ფესორ-მასწავლებლებს უჩენს ახალ გამოწვევებს, უბიძგებს მათ იმუშაონ საკუთარ თავზე 
და დახვეწონ ინფორმაციის გადაცემის საშუალებები, რათა მოხდეს მაღალკვალიფიცი-
ური კადრის  მომზადება, რომელიც შეძლებს კარიერულ წინსვლას  (Pirtskhalaishvili, D., 
Paresashvili, N., & Kulinich, T., 2021);

- მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტებმა უზრუნველყონ ტრენინგ სისტემა, რომელიც სა-
შუალებას მისცემს პროფესორ მასწავლებლებს სწავლების თანამედროვე მეთოდებით 
მოახდინონ შეუფერხებელი სწავლების პროცესის უზრუნველყოფა. ამასთან მნიშვნელო-
ვანია, უნივერსიტეტებმა უზრუნველყონ ლექციების ჩაწერა და ერთიან პლატფორმაზე 
ატვირთვა, რათა სტუდენტმა შეძლოს მისთვის ხელსაყრელ დროს მუშაობა და მასალის 
გაცნობა;

- სასწავლო კურსის შესწავლის დაწყებამდე სასწავლო დაწესებულებამ უზრუნველყოს 
სტუდენტების თუ პედაგოგებისთვის სასწავლო პლატფორმების გაცნობა და მასზე მუშა-
ობა.
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SUMMARY

Covid-19 has created new challenges globally. A number of restrictions have forced students 
and professors to switch remotely and adjust to new rules. Surveys that were conducted by 
research centers showed a rather positive attitude towards distance learning. However, forced 
social distance, had a major impact on respondents’ responses during the Covid Pandemic.

The purpose of this paper is to make a comparative analysis of views of professors and students 
about remote learning during the pandemic period.

Students and professors, of  Georgian universities from different regions, participated in the 
study. Data obtained from the study were processed using the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS). Based on the research, the following issues were highlighted:
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- Comparative analysis of students’ and professors’ attitude towards distance learning;
- Identifying  advantages and disadvantages of distance learning from the point of view of 

students and professors;
- Determining the preferred mode of study (distance, direct, mixed) by students and professors. 

(Comparative analysis in the regional context);
- Identification of the most frequently used digital communication services by students and 

professors;
After analyzing  above-mentioned issues, the article provides conclusions and recommendations 

that will help us to address the challenges we have identified.
Keywords: Covid-19, Information Technology, Statistical Analysis, Distance Learning, 

Management
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