
კვლევის მიზნები და ამოცანები 

 

 წინამდებარე კვლევის მიზანია სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონში სამუშაო ძალაზე 

მიმდინარე და პერსპექტიული მოთხოვნის კვლევა.  

 კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა შემდეგი ძირითადი საკითხების შესწავლა:  

 სამუშაო ძალაზე  ცოდნისა და უნარ-ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა 

მოთხოვნის შესწავლა;  

 სამუშაო ძალის მოზიდვასთან დაკავშირებული სირთულეების შესწავლა;  

 იმ პროფესიების დადგენა, რომლებზეც მიმდინარე პერიოდში მოთხოვნა არ 

არის დაკმაყოფილებული ან/და უახლოს პერსპექტივაში მოსალოდნელია 

მოთხოვნის ზრდა;  

 კადრების კვალიფიკაციით დამსაქმებელთა კმაყოფილების დონის შეფასება.  

 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა მოხდა კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე – სამცხე-

ჯავახეთის  რეგიონში  შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი და პერსპექტიული პროფესიების 

განსაზღვრისათვის საჭირო ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი. კვლევა განხორციელდა 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის - პირისპირი, სიღრმისეული ინტერვიუების 

გამოყენებით. გამოკითხვა ჩატარდა სტრუქტურირებული კითხვარის მეშვეობით, 

რომელმაც მოგვცა სტატისტიკურად სანდო ინფორმაციის მოპოვების, გაზომვისა და 

ანალიზის შესაძლებლობა.  

კვლევის ობიექტების შერჩევა მოხდა სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით, 

ძირითადი კრიტერიუმი იყო საქმიანობის სფერო, იმ თვალსაზრისით, რომ კვლევაში 

მოხვედრილიყო ეკონომიკური საქმიანობის ყველა ტიპის საწარმო/ორგანიზაცია.  კვლევის 

ობიექტთა შერჩევისას გათვალისწინებული იყო აგრეთვე საწარმოთა/ორგანიზაციათა 

სიდიდე. მცირე საწარმოების შერჩევისას დამატებითი კრიტერიუმი იყო დასაქმებულთა 

რაოდენობა, კერძოდ, კვლევაში მონაწილეობდნენ ის მცირე საწარმოები, სადაც 

დასაქმებულთა რაოდენობა 3 თანამშრომელს აღემატებოდა. 

 



კვლევის შედეგები 

 

კვლევის დაგეგმვის ეტაპზე შერჩეულ იქნა 11  ორგანიზაცია. გამოკითხულთა   

შორის იყვნენ საჯარო, არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები ერთი 

რეგიონის სამაუწყებლო ცენტრი .  
 

გრაფიკი #1. რესპოდენტთა რაოდენობა სფეროების მიხედვით 

 

 
 

 

 

სასწავლებლების სტუდენტებთან და/ან კურსდამთავრებულებთან  

თანამშრომლობის გამოცდილება. 

 

ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხული ორგანიზაციების 55%-ს აქვს 

გარკვეული ინფორმაცია უნივერსიტეტში მოქმედ პროგრამების შესახებ მათ შორის, 

45% აღნიშნავს, რომ კარგად იცნობს მოქმედ პროგრამებს. ისეთი რესპონდენტების 

რიცხვი, რომლებსაც საერთოდ არ აქვთ ინფორმაცია უნივერსიტეტში მოქმედ 

პროგრამების შესახებ , 0 %-ია.   
 
 

გრაფიკი #2. ინფორმაცია უნივერისტეტში მოქმედ პროგრამებზე 
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კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გამოკითხული ორგანიზაციების ნახევარზე მეტი 

(90%) აპირებს მომავალში უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულის პრაქტიკაზე 

აყვანას და დასაქმებას.  

კვლევის პერიოდში გამოკითხული ორგანიზაციების  11  - დან 3% გაუჭირდა 

აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემა. 

 

გრაფიკი #3. ორგანიზაციების სამომავლო განზარახვები  უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულებთან  

მიმართებაში   

 
 

აღნიშნული კვლევის ფარგლებში ასევე შესწავლილი იყო თუ რა  კვალიფიკაციის 

პერსონალი ესაჭიროებათ ყველაზე მეტად გამოკითხული   პარტნიორ 

არა, არ მაქვს არანაირი 

ინფორმაცია 

0% 

გამიგია არსებული 

პროგრამების შესახებ  

55% 

კარგად ვიცნობ მოქმედ 

პროგრამებს 

45% 

არა, არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია გამიგია არსებული პროგრამების შესახებ  

კარგად ვიცნობ მოქმედ პროგრამებს 
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მომავალში პრაქტიკაზე ავიყვან, თუმცა ნაკლებად 
სავარაუდოა რომ დავასაქმო სჯსუს  

კურსდამთავრებულები 

მომალში არც დავასაქმებ და არც პრაქტიკაზე ავიყვან 
სჯსუს კურსდამთავრებულებს 

არ ვიცი 



ორგანიზაციებს. გამოიკვეთა რამდენიმე  პროფესია, კერძოდ: 

ვეტერინარის,აგრონომის, ექსტენციონისტის    პროფესიები.   

მოცემული კვლევის ფარგლებში ინტერესის საგანს წარმოადგენდა ის საშუალებები, 

რომელთა მეშვეობითაც ორგანიზაციები უნივერსიტეტის  

სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს ეძებენ დასაქმების მიზნით. უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს  მოძიების ყველაზე გავრცელებული ფორმა 

უნივერსიტეტთან ურთიერთობა აღმოჩნდა.  აღნიშნულის შემდეგ რიგით მეორე 

ადგილზეა  ახლობლების/პირადი კონტაქტების მეშვეობით მოძიება, რასაც 

ორგანიზაციების  მეტი მიმართავს. რიგით მესამე ადგილზე კი ინტერნეტ გვერდებზე 

განცხადების განთავსებაა. 

გრაფიკი #4. უნივერიტეტის სტუდენტების/კურსდამთავრებულების მოძიების საშუალებები მათი დასაქმების 

მიზნით  

 

 

 

თანამშრომლობის გავრცელებული ფორმები 

 

უნივერსიტეტსა  და ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობა  შეიძლება სხვადასხვა 

ფორმით წარიმართოს. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა თანამშრომლობის 

ძირითადი ფორმები.  

უნივერსიტეტთან  ორგანიზაციების თანამშრომლობის ყველაზე გავრცელებულ 

ფორმას კურსდამთავრებულთა დასაქმება და  მემორანდუმი წარმოადგენს. შემდეგ 

ადგილზეა ორგანიზაციების ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებებში და 

ორგანიზაციების ჩართულობა პროგრამების შემუშავების და მოდერნიზების 

პროცესში. 
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საერთოდ არ ვეძებ ინერნეტ გვერდებზე 

განცხადების 

განთავსებით 

ვურთიერთობთ 

უნივერსიტეტთან 

პირადი კონტაქტების 

საფუძველზე 



 

კვლევის შედეგად აღმოჩნა, რომ პარტნიორი ორგანიზაციები უნივერსიტეტთან    

თანამშრომლობისას ორივე მხარე იჩენს თანაბარ ინიციატივას (36%),  ხოლო 

თანაბრად გადანაწილდა პროცენტული მაჩვენებლები კითხვებზე ,უნივერსიტეტის  

ინიცირებით თანამშრომლობის შესახებ და ინფრომაციის ნაკლებობის შესახებ 27 %. 

 

გრაფიკი #5 უნივერსიტეტთან  თანამშრომლობის ინიციატივა  

 

გამოკითხული პარტნიორი ორგანიზაციების 90%-ის თანახმად, უნივერსიტეტი  მათ მიერ დაგეგმილ 

სხვადასხვა აქტივობების შესახებ დროულად  აწვდის ინფორმაციას. ხოლო მხოლოდ (10%) კი 

აცხადებს, რომ არ ფლობს  აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას. 
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არ ვიცი 



 

გრაფიკი #6. სჯსუს მიერ  მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობებზე  ინფორმაციის მიწოდების ოპერატიულობა   

 

 

 

რესპონდენტების   (100%) ფიქრობს, რომ გააგრძელებს თანამშრომლობას სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან  

გრაფიკი #7. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან  თანამშრომლობის სამომავლო განწყობა  
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არ ვიცი 
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გავაგრძელებ თანამშრომლობას სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

შევწყვეტ თანამშრომლობას სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

100% 

0% 



რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იყო კომპანიების თანამშრომლობის საკითხი 

უნივერსიტეტთან. როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, გამოკითხული ორგანიზაციების (100%) 

ფლობს ინფორმაციას უნივერსიტეტის  საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ.  

ინფორმირებულობა უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების  

შესახებ 

გრაფიკი #8. უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ცნობადობის მაჩვენებელი კვლევის 

ჩატარების დროს  

 

კვლევის ჩატარების მომენტისთვის, სჯსუ-ს პარტნიორი  ორგანიზაციებისთვის 

ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდა მასობრივი 

კომუნიკაციის საშუალებები - ტელევიზია/რადიო/პრესა და სოციალური ქსელები.  

გრაფიკი #9. საგანმანათლებლო პროგრამების  შესახებ ინფორმაციის მიღების წყაროები  
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კვლევის მონაწილეები ასევე საუბრობდნენ უნივერიტეტის მიერ  გამართულ 

ღონისძიებებსა და აქტივობებზე.  

საგანმანათლებლო პროგრამების მოდერნიზების ან შექმნის პროცესში ასევე    

განხორციელებული პროექტების (კონფერენცია,ფორუმი, სამუშაო შეხვედრები და 

ა.შ.) ცნობადობის შეფასებისას, კვლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ 

რესპონდენტების მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ფლობს მათ შესახებ ინფორმაციას. 

გამოკითხულთა უმეტესობას, კი აღნიშნული პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ 

აქვს. 

ცხრილი #1. უნივერსიტეტის  მიმდინარე/განხორციელებული პროექტების ცნობადობა N=230 

 

 
დიახ არა უარი პასუხზე არ ვიცი 

კონფერენცია 90% 0% 0% 0% 

სამუშაო შეხვედრა/სემინარი 90% 0% 0% 0% 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით 

ორგანიზებული ღონისძიებები 
50% 0% 0% 0% 

პროგრამების სტანდარტების შემუშავების პროცესი 20% 0% 0% 0% 

 

გამოკითხული ორგანიზაციების უმრავლესობა (90%) თვლის, რომ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულები კარგად 

ფლობენ პროფესიას, თუმცა გარკვეული დოზით საჭიროებენ ტრენინგებს.  

გრაფიკი #10. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებულის 

პროფესიის ფლობასთან დაკავშირებული მოსაზრებები.  

 



 

 

გამოკითხული ორგანიზაციების მოსაზრებით, უცხო ენების არასათანადო დონეზე 

ფლობა (30%), კურსდამთავრებულთათვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა. 

ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი უნარ-ჩვევების ნაკლებობა, როგორიცაა 

თვითპრეზენტაციის უნარი (24%),  საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციის უნარი, 

პრობლემების გადაჭრის უნარი და ლიდერული თვისებები (22%). 

ცხრილი #2. კურსდამთავრებულების უნარჩვევების ნაკლებობასთან დაკავშირებული მოსაზრებები   

კარგად ფლობს 

პროფესიას- 
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დოზით 
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ტრეინინგს 

ცუდად ფლობს 

პროფესიას, 

სჭირდება 

ტრეინინგი დიდი 

დოზით 

არ ვიცი 

9 
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 დიახ არა 

საბაზისო კომპიუტერული უნარების ნაკლებობა 20% 60% 

თვითპრეზენტაციის უნარის ნაკლებობა 15% 24% 

უცხოენების არასათანადო დონეზე ფლობა 30% 11% 

საქმიანი ზეპირი კომუნიკაციის უნარის ნაკლებობა 22% 20% 

წერითი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევების არ ქონა 15% 20% 

პრობლემების გადაჭრის უნარის არქონა 12% 14% 

გადაწყვეტილების მიღების უნარის არქონა 18% 29% 

ლიდერული თვისებების არქონა 22% 24% 

პასუხისმგებლობის გრძნობის ნაკლებობა 17% 31% 

გუნდური მუშაობის უნარის არ ქონა 10% 38% 

ორგანიზებულობის ნაკლებობა 17% 32% 



 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პარტნიორი ორგანიზაციების 

აზრით, უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობა რეგიონის  

შრომის ბაზარზე საკმაოდ მაღალია. რესპონდენტთა 98% მიიჩნევს, რომ 

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები  რეგიონის შრომის  ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანად ითვლება. 

გრაფიკი #11. რეგიონის  დასაქმების ბაზარზე სჯსუს  კურსდამთავრებულის კონკურენტუნარიანობა    
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არაკონკურენტუნარიანია კონკურენტუნარიანია არ ვიცი 

დროის მენეჯმენტის პრობლემა 20% 15% 

სამუშაო რეჟიმთან ადაპტირების პრობლემა 16% 20% 

საბაზისო არითმეტიკული უნარები 12% 26% 

პროფესიის შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

არ ქონა 

20% 28% 

თეორიული ცოდნის შეუსაბამობა პრაქტიკულ 

მოთხოვნებთან 

15% 30% 



ძირითადი დასკვნები  

 
 კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელია შემდეგი ძირითადი დასკვნებისა 

და შეფასებების გაკეთება:  

 საჭირო კადრების მოძიება-მოზიდვისას დამსაქმებელთა დიდი ნაწილი ეყრდნობა 

პირად კონტაქტებსა და რეკომენდაციებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირ შემთხვევაში 

რეკომენდაცია ზეპირსიტყვიერად ეწევა კანდიდატს.  

 ხშირ შემთხვევაში კადრებთან დაკავშირებული სირთულეები ექმნებათ იმ 

დამსაქმებლებს, რომლებიც კადრების აყვანის პროცესში ძირითადად 

ხელმძღვანელობენ პირადი კონტაქტებითა და ნაცნობთა რეკომენდაციებით, ხოლო 

ის დამსაქმებლები, რომლებიც იყენებენ კადრების შერჩევის სხვადასხვა მეთოდების 

კომბინაციებს, აცხადებენ რომ კადრებთან დაკავშირებით ძალიან იშვიათად ექმნებათ 

პრობლემები;  

 დამსაქმებელთა მხრიდან გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება გასაუბრების ეტაპს და 

ხშირია კადრების აყვანა გამოსაცდელი პერიოდით;  

 კონკრეტულ პოზიციაზე კადრების ხშირი ცვლილებები ძირითადად გამოწვეულია 

შემდეგი მიზეზებით: დასაქმებულები კვალიფიკაციის ამაღლების შემდეგ მიდიან და 

იწყებენ საკუთარ ბიზნესს, ტოვებენ სამსახურს საკუთარი ნება-სურვილით და ამ 

შემთხვევაში კონკრეტული მიზეზები დამსაქმებლებისთვის არ არის ცნობილი, ვერ  

ასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობას, სრულად ვერ პასუხობენ კონკრეტული 

პოზიციის მიმართ დამსაქმებლის მოთხოვნებს, უცხო ენების ცოდნის დაბალი დონე, 

დაბალი ანაზღაურება და უარყოფითი პიროვნული მახასიათებლები;  

 დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის ხარისხით კმაყოფილია გამოკითხულ 

დამსაქმებელთა 90%, ხოლო დასაქმებულთა კვალიფიკაციის დონე ნაწილობრივ 

აკმაყოფილებს გამოკითხულთა 10%-ს;  
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