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A. ᲛᲝᲙᲚᲔ ᲛᲘᲛᲝᲮᲘᲚᲕᲐ

ᲛᲝᲙᲚᲔᲓ ᲡᲐᲙᲕᲚᲔᲕᲘ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ

2018 წელს, საქართველოში, მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის ფარგლებში, 5 
წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების პრაქტიკა 
შეფასდა. მათ მშობლებს (ან მზრუნველებს) ჰკითხეს, ბოლო 7 დღის განმავლობაში 
ითამაშა თუ არა ბავშვმა ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებით, როგორებიცაა 
კომპიუტერი, სმარტფონი, ტაბლეტი, ან უყურა თუ არა ტელევიზორს? ეს მოცემული 
ანგარიშის მთავარი სამიზნე საკითხია.

აღნიშნულ ანგარიშში განხილულია 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების სავარაუდო გამომწვევი ფაქტორები და პოტენციური 
შედეგები. ყურადღება გამახვილდა კონტექსტუალურ და/ან ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, 
რომლებმაც, შესაძლოა, წაახალისოს ელექტრონული მოწყობილობების ხშირი გამოყენება. 
შესაბამისად, ანგარიშის ძირითადი ნაწილი, რომელშიც მონაცემთა ანალიზის 
შედეგებია წარმოდგენილი, ორ შინაარსობრივ სფეროდ იყოფა, კერძოდ: 1. ბავშვების 
მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების პრედიქტორები (გამომწვევი 
ფაქტორები) - რა პირობები უწყობს ხელს ბავშვის მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
ხშირად გამოყენებას? და 2. ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
გამოყენების პოტენციური შედეგები - რა გავლენას ახდენს ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენება 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვის განვითარების ძირითად 
სფეროებზე?

ანგარიშში ვეცადეთ პასუხი გაგვეცა ძირითად კვლევით კითხვებზე:

1.  რა ფაქტორები ახდენს გავლენას 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვის 
  მიერ ელექტრონული მოწყობილობების ხშირად გამოყენებაზე?

2.  არის რაიმე ტიპის კავშირი ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
  გამოყენებასა და ბავშვის ადრეული განვითარების ინდექსს შორის? თუ არის, 
  როგორ აისახება გაჯეტების ხშირი გამოყენება ადრეული განვითარების 
  ინდექსსა და მის განზომილებებზე?

ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲛᲘᲒᲜᲔᲑᲔᲑᲘ

პოტენციური პრედიქტორები

ძირითადი ტენდენცია ის არის, რომ ბავშვები ელექტრონულ მოწყობილობებს 
დღეში 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში იყენებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ 
კვლევის შედეგი, პედიატრთა ასოციაციის რეკომენდაციის შესაბამისად, მისაღებია 
ჩვენი სამიზნე ჯგუფისთვის (2-დან 5 წლამდე). ყველაზე ძლიერი განმაპირობებელი 
ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების 
სიხშირეზე, ბავშვის ასაკია. რაც უფრო დიდია ბავშვი, მით უფრო მეტია ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე. მიღებული შედეგი ყველაზე მეტად 
საყურადღებოა პოლიტიკის დამგეგმავებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის, 
ვინაიდან მათ იციან, რომელია ყველაზე მოწყვლადი/დაუცველი სამიზნე აუდიტორია 
და ვის უნდა მიექცეს მომავალში სპეციალური ყურადღება.
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 ქალაქად მცხოვრები ბავშვები უფრო ხშირად იყენებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს, 
ვიდრე სოფლად მცხოვრები ბავშვები.

თბილისში მცხოვრები ბავშვები უფრო ხშირად მოიხმარენ ელექტრონულ 
მოწყობილობებს, ვიდრე ბავშვები სხვა რეგიონებიდან. დღის განმავლობაში ერთ 
საათზე მეტი ხნით ტექნოლოგიების გამოყენების უმაღლესი მაჩვენებელი შემდეგ 
რეგიონებში გამოვლინდა: თბილისი (41%), აჭარა (38%), იმერეთი და ქვემო ქართლი 
(35%).

რაც უფრო მაღალია ოჯახის სიმდიდრის ინდექსი, მით უფრო იზრდება დღეში 1 საათზე 
მეტი ხნით ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების ალბათობა. 
სიმდიდრის ინდექსის მესამე და მეხუთე კატეგორიების ოჯახებიდან, ბავშვების 32% 
დღის განმავლობაში ერთ საათზე მეტი ხნით იყენებს ელექტრონულ მოწყობილობებს 
და უნდა ითქვას, რომ ეს აღნიშნული ინდექსის განზომილებებს შორის ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელია.

 ოჯახის სიმჭიდროვე, ოჯახის წევრების რაოდენობასთან შედარებით, ბავშვების 
მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის უფრო ძლიერი პრედიქტორია. რაც 
უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო ნაკლებ გავლენას ახდენს ოჯახის სიმჭიდროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეზე. ეს, სავარაუდოდ, იმით არის გამოწვეული, 
რომ ასაკთან ერთად ბავშვების დამოუკიდებლობის ხარისხიც იზრდება.

 ოჯახში კიდევ ერთი 5 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოფნა ამცირებს ბავშვებში 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს. ოჯახებში, სადაც მხოლოდ 
ერთი ბავშვია, ალბათობა იმისა, რომ ელექტრონულ მოწყობილობებს ბავშვები ერთ 
საათზე მეტი ხნით გამოიყენებენ, მაღალია, ვიდრე ოჯახებში, სადაც ერთ ბავშვზე 
მეტი ცხოვრობს.

 ბავშვებისთვის, რომელთაც აქვთ წვდომა ელექტრონულ მოწყობილობებსა და 
ინტერნეტზე, ალბათობა იმისა, რომ ტექნოლოგიებს საათზე მეტი ხნით გამოიყენებენ, 
თითქმის ორჯერ იზრდება იმ ბავშვებთან შედარებით, ვისაც მათზე ხელი არ 
მიუწვდებათ. აღნიშნულ შედეგს არ ცვლის კონტექსტუალური, ოჯახის წევრებისა და 
ბავშვების ფაქტორების გათვალისწინება.

უმაღლესი განათლების მქონე დედების ბავშვების შემთხვევაში, ალბათობა იმისა, რომ 
ისინი ტექნოლოგიებს საათზე მეტი ხნით გამოიყენებენ 1.518-ჯერ იზრდება, ვიდრე იმ 
ბავშვების შემთხვევაში, რომელთა დედებსაც არ აქვთ უმაღლესი განათლება. იგივე 
შედეგი მივიღეთ, როდესაც შევაფასეთ მამის განათლების გავლენა. 

 უფროსების ჩართულობის ნაწილიდან, სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი პრედიქტორი 
მხოლოდ დედების ჩართულობა აღმოჩნდა. რაც უფრო ჩართულია დედა, ალბათობა 
იმისა, რომ ბავშვი ელექტრონულ მოწყობილობას ერთ საათზე მეტი ხნით გამოიყენებს, 
მცირდება.

 რაც უფრო ბევრი საბავშვო და დასურათებული წიგნი აქვს ბავშვს, მით უფრო ხშირად 
იყენებს ელექტრონულ მოწყობილობებს. აღნიშნული კავშირი სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვანი რჩება მაშინაც, თუ გავაკონტროლებთ სტანდარტულ კონტექსტუალურ 
ცვლადებს, ოჯახის წევრებისა და ბავშვების ფაქტორებს.

 მაღაზიის სათამაშოებთან ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ბავშვების მიერ 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე იზრდება. ამგვარი შედეგი, 
შესაძლოა, შემდეგნაირად აიხსნას: ოჯახებში, სადაც აღმზრდელებს შეუძლიათ 



7

შეიძინონ საბავშვო წიგნები, დასურათებული წიგნები და სათამაშოები მაღაზიიდან, 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე უფრო მეტად არის ოჯახის 
ფინანსური რესურსის ფუნქცია.

 ბავშვები, რომლებმაც გამოსცადეს ფსიქოლოგიური აგრესია ან ფიზიკური 
ძალადობა, უფრო ხშირად იყენებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს, ვიდრე ისინი, 
ვისაც მსგავსი ტიპის დისციპლინის პრაქტიკა არ გამოუცდია. ორივე შემთხვევაში, 
განსხვავება სტატისტიკურად არსებითია, თუმცა უმნიშვნელოდ მცირდება, როდესაც 
გავაკონტროლებთ სხვა რელევანტურ ცვლადებს (ურბანულობა, იძპ სტატუსი, ოჯახის 
სიმდიდრის ქულა, ბავშვის ასაკი).

პოტენციური შედეგები

პოტენციური შედეგების ნაწილში განვიხილავთ ბავშვების ადრეულ განვითარებას და 
მის ოთხ განზომილებას: წიგნიერება და მათემატიკური აზროვნება; სოციოემოციური 
განვითარება, ფიზიკური განვითარება და სწავლის უნარები.

დღეში ტექნოლოგიების ერთ საათზე მეტი ხნით გამოყენების შემთხვევაში, 0.5-ჯერ 
მცირდება იმის ალბათობა, რომ ბავშვები ადრეული განვითარების თვალსაზრისით, 
დამაკმაყოფილებელ ზღვრულ ნიშნულს მიაღწევენ. 

იგივე შედეგები მივიღეთ სოციოემოციური განვითარების განზომილებასთან 
დაკავშირებითაც. 0.4-ჯერ უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ დღის განმავლობაში 
ტექნოლოგიების 1 საათზე მეტი ხნით გამოყენების შემთხვევაში, ბავშვები ადრეული 
განვითარების თვალსაზრისით, დამაკმაყოფილებელ ზღვრულ ნიშნულს მიაღწევენ.

როგორც კვლევამ გვიჩვენა, შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ უარყოფით ტენდენციაზე, რაც 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებას აქვს ბავშვის ადრეული განვითარების 
ინდექსსა და სოციოემოციურ განვითარებაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ბავშვების მიერ 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებასა და ადრეული განვითარების სხვა 
განზომილებებს შორის, სტატისტიკურად არსებითი კავშირი არ გამოვლენილა. თუმცა, 
აღნიშნული საკითხი უფრო ღრმა კვლევას საჭიროებს.
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B. ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ 
ჩვეულებრივ, ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების ხშირ გამოყენებაზე მეტად, 
დღეს ის უფრო საკვირველი იქნებოდა, ბავშვებს სრულებით რომ არ ჰქონდეთ წვდომა 
გაჯეტებთან. ბოლო ათწლეულებში, ტექნოლოგიური პროგრესისა და ინფორმაციული 
რევოლუციის კვალდაკვალ, ტელევიზორი, ინტერნეტი და ციფრული მოწყობილობები 
თითქმის ყველა ჩვენგანის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. 
თაობები ელექტრონულ მოწყობილობებთან მუდმივი პირდაპირი თუ ირიბი კონტაქტის 
პირობებში იზრდებიან (Erstadt, 2012) (Furlong & Davies, 2012) (Livingstone, Haddon, Görzig, 
& Ólafsson, 2011). შესაბამისად, ელექტრონული მოწყობილობების გავლენების შესწავლა, 
მკვლევრებისა და პოლიტიკის დამგეგმავების განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში 
ექცევა. უკიდურესად საინტერესო პოპულაცია კი, ბავშვები და მოზარდები არიან, რადგან 
ისინი ჯერ კიდევ ფიზიკური, ემოციური, კოგნიტური თუ ფსიქოლოგიური განვითარების 
აქტიურ ფაზაში იმყოფებიან, რაც მათ ტრადიციული თუ სოციალური მედია საშუალებების 
მიერ გავრცელებული შინაარსების მიმართ, შედარებით მოწყვლად ჯგუფად აქცევს 
(Hasebrink, Livingstone, & Haddon, 2008). ბავშვებსა და მოზარდებზე ელექტრონული 
მოწყობილობების გავლენების შემსწავლელი კვლევები განსხვავებულ მოსაზრებებს 
გვთავაზობს ამ გავლენების ბუნების შესახებ - მათი ნაწილი პოზიტიურ, ნაწილი კი ნეგატიურ 
შედეგებზე საუბრობს. როდესაც გავლენების ბუნებაზე ვლაპარაკობთ, აუცილებელია 
გავითვალისწინოთ კონტექსტი, ანუ ვინ არის ჩვენი სამიზნე აუდიტორია. უკიდურესად 
მნიშვნელოვანია, ელექტრონული მოწყობილობების გავლენა სამიზნე ასაკში ბავშვის 
განვითარების საკვანძო საფეხურების კონტექსტში შევაფასოთ. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც 
ელექტრონული მოწყობილობების გავლენის შეფასებას აქტუალურობას სძენს, ის არის, რომ 
ის შესაძლოა მომავალ ჩვევებზე აისახოს: რაც უფრო დიდ დროს ატარებს ბავშვი ეკრანთან, 
მით უფრო რთულია მოსწყვიტო ეკრანს, როდესაც გაიზრდება (Christakis & Zimmerman, 2006). 
ჩვეულებრივ, რაც უფრო მეტ დროს ატარებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები ეკრანთან, მით 
უფრო ნაკლებად ურთიერთობენ რეალურ სამყაროსთან, მით უფრო ნაკლებ დროს უთმობენ 
შემოქმედებით თამაშებს, სოციალურ, პირისპირ ურთიერთობებს, ფიზიკურ აქტივობებსა 
და მშობლებსა და მზრუნველებთან კომუნიკაციას. ეს კი იმ აქტივობების ჩამონათვალია, 
რომლებიც აღნიშნულ ასაკში ბავშვის განვითარების ძირითადი წყაროა. კვლევის შედეგები 
ცხადყოფს, რომ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება, მშობლებთან ნაკლები 
კომუნიკაციის გამო, ბავშვის ენობრივი უნარების განვითარებაზე ახდენს გავლენას 
(Wooldridge & Shapka, 2012). საეკრანო დრო (screen time) ასევე აისახება ძილის ხარისხზე 
არარეგულარული დაძინების დროის სტიმულირებით. გაჯეტების გამოყენება ჩაძინებამდე 
განსაკუთრებით აღაგზნებს და ააქტიურებს ბავშვს, ეკრანის განათება კი, შესაძლოა, 
ნეგატიურად აისახოს მელატონინის სეკრეციაზე (Thompson & Christakis, 2005) (Higuchi, 
Motohashi, Liu, Ahara, & Kaneko, 2003).

მოცემული ანგარიში MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში შეგროვებული მონაცემების 
საფუძველზე 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
გამოყენების სიხშირეზე გავლენის მქონე სავარაუდო ფაქტორებისა და პოტენციური 
შედეგების კვლევას მიეძღვნა. 

* კვლევის მიზნებისთვის, „ტექნოლოგიები“, „გაჯეტები“, „მედია“ განისაზღვრება, 
როგორც ეკრანიანი ყველა ელექტრონული მოწყობილობა, როგორიცაა: სმარტფონი, 
აიპადი, ქინდლი, ტაბლეტი, კომპიუტერი, ლეპტოპი.  დეფინიციაში ასევე მოიაზრება 
ტელევიზორიც, რადგან შეკითხვაში ის სხვა მოწყობილობებთან ერთადაა 
გაერთიანებული. შესაბამისად, არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მონაცემების 
ანალიზისას ტელევიზორთან გატარებული დრო და მისი გავლენები სხვა ელექტრონული 
მოწყობილობების გავლენებისგან დამოუკიდებლად შევაფასოთ.
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C. ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ MICS 2018-ᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ
(National Statistics Office of Georgia, 2019)

MICS გლობალური პროგრამის ფარგლებში, საქართველოში MICS 2018 ციკლი, სტატისტიკის 
ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს ბავშვთა ფონდსა (UNICEF) და დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნულ ცენტრთან (NCDC) თანამშრომლობით განახორციელა.

ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა კვლევის ჩასატარებლად უზრუნველყვეს 
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტომ (SIDA), ამერიკის 
შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტომ (USAID), საფრანგეთის განვითარების 
სააგენტომ (AFD), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტომ (SDC), 
გაეროს მოსახლეობის ფონდმა (UNFPA), მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO), 
გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), მსოფლიო ბანკმა, იტალიის ჯანმრთელობის 
ეროვნულმა ინსტიტუტმა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა. 

MICS გლობალური პროგრამა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შექმნილი და მისი 
მხარდაჭერით შინამეურნეობების მდგომარეობის შესახებ ჩატარებული საერთაშორისო 
მასშტაბის კვლევაა, რომელიც ბავშვებისა და ქალების მდგომარეობის მრავალი 
სხვადასხვა ასპექტის შესახებ ინფორმაციის საერთაშორისო კონტექსტთან შედარების 
შესაძლებლობას იძლევა. კვლევა ზომავს საკვანძო ინდიკატორებს, მონაცემების 
გამოყენება ქვეყნებს შეუძლიათ პოლიტიკის დასაგეგმად, პროგრამების შესამუშავებლად 
და ეროვნული გეგმის განვითარების პროცესში; ინფორმაცია ასევე ღირებულია მდგრადი 
განვითარების მიზნებისა და სხვა საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების 
პროგრესის მონიტორინგის პროცესში. 2005 წლის შემდეგ საქართველოში MICS-ის 
სრულფასოვანი ციკლი არ განხორციელებულა - სხვადასხვა კვლევის ფარგლებში მხოლოდ 
ცალკეული ინდიკატორების მიხედვით გროვდებოდა ინფორმაცია. 

2018 წლის ციკლის მიზანია:

მონაცემების შეგროვება სხვადასხვა სფეროში მიღწეული პროგრესის კრიტიკული 
შეფასებისათვის და იმ სფეროების გამოვლენა, რომლებიც განსაკუთრებულ 
ყურადღებას საჭიროებს; 

მონაცემების შეგროვება უთანასწორობების გამოსავლენად, რაც პოლიტიკის 
დამგეგმავებს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ფაქტებზე დაფუძნებული, 
სოციალურ ინკლუზიაზე მიმართული პოლიტიკის შემუშავების შესაძლებლობას 
მისცემს;

სხვა წყაროებიდან მიღებული შედეგებისა და ფოკუსირებული ინტერვენციების 
შედეგების ვალიდაცია.

მეტიც, საქართველოში ბავშვების სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელების საპასუხოდ, MICS 2018 ეროვნულ დონეზე, 2-დან 7 
წლამდე ასაკის ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის შესახებ, რეპრეზენტატულ 
ინდიკატორებს იძლევა. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ:  mics.unicef.org
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MICS-ᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ
მაღალი ხარისხის მონაცემების უზრუნველყოფა ბავშვების, მოზარდების, ქალებისა 
და შინამეურნეობების მდგომარეობის შესაფასებლად;  

ქვეყნის მიერ ეროვნული მიზნების მიღწევის პროგრესის მონიტორინგისთვის 
საჭირო მონაცემების უზრუნველყოფა, რომელიც მომავალი აქტივობების დაგეგმვის 
საფუძველია;

ფოკუსირებული ინფორმაციის შეგროვება უთანასწორობის გამოსავლენად, რაც 
უკიდურესად მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ინკლუზიაზე მიმართული პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესში განსაკუთრებით ღირებულია;

სხვა წყაროებიდან მიღებული მონაცემებისა და ფოკუსირებული ინტერვენციების 
შედეგების ვალიდაცია;

მონაცემების გენერირება მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული და გლობალური 
ინდიკატორების შესახებ;

სხვადასხვა სფეროში პროგრესის ამსახველი საერთაშორისო მასშტაბით შედარებადი 
მონაცემების გენერირება იმისათვის, რათა დამატებითი ძალისხმევა და რესურსი 
ჩაიდოს ისეთ სფეროებში, რომლებიც მეტ ყურადღებას საჭიროებს;

ქცევებისა და დამოკიდებულებების შესახებ ისეთი მონაცემების შეგროვება, რომლებიც 
მონაცებთა სხვა წყაროებში არ გვხვდება.

ᲛᲝᲙᲚᲔᲓ ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ
(National Statistics Office of Georgia, 2019)

MICS 2018 კვლევის დიზაინი იმგვარად შემუშავდა, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო 
მონაცემების განზოგადება მთლიანად საქართველოზე და, ასევე, სურათის დანახვა 
სოფლისა და ქალაქის, ისევე როგორც საქართველოს რეგიონებისა (თბილისი, აჭარა, გურია, 
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, და ქვემო სვანეთი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო-ზემო 
სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი) და იძულებით გადაადგილებული 
პირის სტატუსის მიხედვით.

ძირითად სტრატებად თითოეული რეგიონის ფარგლებში გამოიყო სოფლისა და ქალაქის 
დასახლებები. შემდეგ კი თითოეული ძირითადი სტრატა დამატებით ჩაიშალა იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსის მიხედვით. 

შინამეურნეობები ორ ეტაპად შეირჩა. თითოეული სტრატის ზომის პროპორციულად, 
სისტემურად შეირჩა აღსაწერი უბნების გარკვეული რაოდენობა. შემდეგ, აღსაწერ უბანში 
შემავალი შინამეურნეობებიდან სისტემურად შეირჩა 20 შინამეურნეობა. მთლიანი 
შერჩევის ზომა მოიცავს 14 120 შინამეურნეობას 706 კლასტერში. კვლევის შედეგების 
წარმოდგენისას გამოყენებულია შესაბამისი წონები. შერჩევის დიზაინის დეტალური 
აღწერა იხილეთ დანართში A (Sample Design) MICS საქართველოს 2019 წლის ანგარიშში. 
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ᲙᲘᲗᲮᲕᲐᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲑᲐᲖᲔᲑᲘ
კვლევაში გამოყენებულია შვიდი სხვადასხვა კითხვარი: 1) შინამეურნეობის კითხვარი, 
რომელიც აგროვებს დემოგრაფიულ ინფორმაციას შინამეურნეობის ყველა წევრის, 
თავად შინამეურნეობისა და საცხოვრებელი ადგილის შესახებ; 2) წყლის ხარისხის 
კითხვარი, შერჩევის თითოულ კლასტერში შემავალი ხუთი შინამეურნეობისთვის; 3) 
ქალის კითხვარი, ყველა შერჩეული შინამეურნეობის 15-49 წლის ქალისთვის; 4) მამაკაცის 
კითხვარი, ყოველი მეორე შერჩეული შინამეურნეობის 15-49 წლის მამაკაცისთვის; 5) 5 
წლამდე ასაკის ბავშვის კითხვარი, შინამეურნეობაში მცხოვრები შესაბამისი ასაკის ყველა 
ბავშვის მშობლის ან მეურვისთვის; 6) 5-17 წლის ბავშვის კითხვარი, შინამეურნეობაში 
შემთხვევით შერჩეული შესაბამისი ასაკის ერთი ბავშვის მეურვის ან მშობლისთვის; 
7) ტყვიის შემცველობის შეფასების კითხვარი, 2-7 წლის ასაკის ბავშვების მშობლის ან 
მეურვისთვის.

კითხვარების ადმინისტრირების გარდა, კვლევა მოიცავდა ხელსაბანი ადგილის 
დათვალიერებას, 5 წლამდე ასაკის ბავშვების წონისა და სიმაღლის გაზომვას, წყლის სინჯის 
აღებასა და ვენური სისხლის აღებას, 2-7 წლის ასაკის ბავშვებში ტყვიის შემცველობის 
დასადგენად. 

კითხვარების ქართული ვერსია MICS-ის სტანდარტულ კითხვარებს ეყრდნობა. ორიგინალური 
ინგლისური ვერსიები ითარგმნა ქართულად, აზერბაიჯანულად  და სომხურად.  თარგმნილი 
ვერსიების პილოტირება განხორციელდა საქართველოს ოთხ რეგიონში (თბილისში, 
მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში). პრეტესტისათვის შეირჩა 
სამი განსხვავებული ტიპის ლოკაცია (დიდი ქალაქი, ქალაქი და სოფელი). შერჩევის ზომა 
შეადგენდა დაახლოებით 240 შინამეურნეობას 29 კლასტერში.  თითოეული კლასტერიდან 
გამოიკითხა  ყოველი მესამე შინამეურნეობა. პილოტირება განხორციელდა 2018 წლის 
ივნისში.  პილოტირების შედეგებზე დაყრდნობით, კითხვარებში გარკვეული შესწორებები 
შევიდა. 

ჩვენი კვლევის მიზნებისთვის ყველაზე საინტერესო კითხვარი 5 წლამდე ასაკის 
ბავშვის მშობლის ან მეურვის კითხვარია. მონაცემების ანალიზის პროცესში, ანალიზის 
მიზნის შესაბამისად, ძირითად ბაზას (5 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობლის ან მეურვის 
ბაზა) საინტერესო ცვლადებს ვამატებდით. ანგარიშში მხოლოდ ჩვენი საკვლევი 
საკითხის კონტექსტში მნიშვნელოვანი ცვლადებით შემოვიფარგლებით. 5 წლამდე 
ასაკის ბავშვის კითხვარი მოიცავდა შემდეგ არსებით მოდულებს: 5 წლამდე ბავშვის 
დემოგრაფიული მახასიათებლები, ადრეული განვითარება, დისციპლინა, ფუნქციონირება, 
ანთროპომეტრული მახასიათებლები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია ცვლადები 
ზემოხსენებულ მონაცემთა ბაზებიდან, რომლებიც ძირითად ბაზაში სამიზნე ცვლადებს 
შორის მიმართებების ამსახველი სხვადასხვა მოდელის შეფასებისა და ანალიზის 
პროცესში დავამატეთ.
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ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲑᲐᲖᲔᲑᲘ 5 ᲬᲚᲐᲛᲓᲔ ᲐᲡᲐᲙᲘᲡ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘᲡ ᲑᲐᲖᲐᲨᲘ 
ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲣᲚᲘ ᲪᲕᲚᲐᲓᲔᲑᲘ

შინამეურნეობების ბაზა (hh)

შინამეურნეობას აქვს ელექტროენერგია
შინამეურნეობას აქვს ტელევიზორი
ერთ-ერთი წევრი ფლობს კომპიუტერს
ერთ-ერთი წევრი ფლობს მობილურ ტელეფონს
ერთ-ერთი წევრი ფლობს სმარტფონს
შინამეურნეობას აქვს ინტერნეტთან წვდომა
შინამეურნეობაში წევრების რაოდენობა
შინამეურნეობაში 5 წლამდე ასაკის ბავშვების 
რაოდენობა
შინამეურნეობაში 15-დან 17 წლამდე ასაკის 
ბავშვების რაოდენობა
შინამეურნეობაში 2-დან 7 წლამდე ასაკის 
ბავშვების რაოდენობა
დასაძინებლად გამოყენებული ოთახების 
რაოდენობა
სიმჭიდროვე (შინამეურნეობაში წევრების 
რაოდენობა/დასაძინებლად გამოყენებული 
ოთახების რაოდენობა)

შინამეურნეობების წევრების ბაზა (hl) მამის განათლება

რეპროდუქციული ასაკის ქალების ბაზა 
(wm) დედის ასაკი

ცხრილი 1. ცვლადები, რომლებიც დაემატა 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მონაცემთა 
ბაზას 

კითხვარების ქართული ვერსია MICS-ის სტანდარტულ კითხვარებს ეყრდნობა. ორიგინალური 
ინგლისური ვერსიები ითარგმნა და ადაპტირდა ქართულად, აზერბაიჯანულად  და 
სომხურად. თარგმნილი ვერსიების პილოტირება განხორციელდა საქართველოს ოთხ 
რეგიონში (თბილისში, მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში). 
პრეტესტისათვის შეირჩა სამი განსხვავებული ტიპის დასახლება (დიდი ქალაქი, 
ქალაქი და სოფელი).  შერჩევის ზომა შეადგენდა დაახლოებით 240 შინამეურნეობას 29 
კლასტერიდან. თითოეული კლასტერიდან გამოიკითხა ყოველი მესამე შინამეურნეობა. 
პილოტირება განხორციელდა 2018 წლის ივნისში. პილოტირების შედეგებზე დაყრდნობით, 
კითხვარებში, სიტყვების ფორმულირებისა და თარგმნის მიმართულებით, გარკვეული 
შესწორებები შევიდა.

14 120 შინამეურნეობიდან, რომლებიც შერჩევაში მოხვდა, 13 030 აქტიური აღმოჩნდა. 
მათგან შინამეურნეობების კითხვარი ჩაუტარდა 12 270-ს და პასუხის მაჩვენებელმა 94.2 
პროცენტს მიაღწია. გამოკითხულ შინამეურნეობებში, 15-დან 49 წლამდე ასაკის 8 511 
ქალიდან გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 6 812-მა (პასუხის მაჩვენებელი - 80%).

შინამეურნეობის კითხვარში ჩამოთვლილი იყო 5 წლამდე ასაკის 2 824 ბავშვი. გამოკითხვაში 
მონაწილეობა 2 540 ბავშვის მშობელმა/მეურვემ მიიღო (პასუხის მაჩვენებელი 89.9%).
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ᲔᲗᲘᲙᲘᲡ ᲞᲠᲝᲢᲝᲙᲝᲚᲘ
(National Statistics Office of Georgia, 2019)

კვლევის პროტოკოლი დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა (NCDC) 2018 წლის 
აგვისტოში დაამტკიცა. პროტოკოლი მოიცავდა უსაფრთხოების პროტოკოლს, რომელშიც 
ასახული იყო პოტენციური რისკები და მათი მართვის სტრატეგია გამოკითხვის სრული 
ციკლის განმავლობაში.

სიტყვიერი თანხმობა მივიღეთ ყველა რესპონდენტისაგან, ისევე როგორც ინტერვიუებში 
ჩართული 15-17 წლის ბავშვების მშობლებისგან. ასევე, წერილობითი თანხმობა მივიღეთ 
ტყვიის შემცველობის ტესტისთვის შერჩეული 2-7 წლის ბავშვების მშობლებისგან. 
მშობლებს განემარტათ კვლევის მიზანი, მონაწილეობის პირობები, ტესტირების პროცესის 
დეტალები, ტესტში მონაწილეობის სარგებელი და რისკი, ისევე როგორც შედეგების 
გაზიარების პროცედურა. 

ყველა რესპონდენტს მიეწოდა ინფორმაცია კვლევაში ნებაყოფლობითი მონაწილეობის, 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და ანონიმურობის პირობების დაცვის შესახებ. 
დამატებით, რესპონდენტებს ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია მათი უფლების შესახებ, არ 
ეპასუხათ ცალკეული შეკითხვისთვის ან ნებისმიერ მომენტში შეეწყვიტათ ინტერვიუ.

D. ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚᲘ ᲩᲐᲠᲩᲝ
ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებასთან პოტენციურად 
დაკავშირებული ფაქტორები, მათ შორის, პრედიქტორები და შედეგები რამდენიმე 
კატეგორიად დავყავით, იმის მიხედვით, თუ რომელ აგენტს მიეწერება ისინი. კერძოდ, 
გამოვყავით:

კონტექსტუალური ფაქტორები, როგორიცაა ურბანულობა (ქალაქი/სოფელი) და 
რეგიონი, რომელშიც ცხოვრობს ბავშვი; 

შინამეურნეობასთან დაკავშირებული ფაქტორები, როგორიცაა ოჯახის უფროსის 
ეთნიკური წარმომავლობა, იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი, ოჯახის 
სიმდიდრის ინდექსი, ოჯახის ქონება (არის თუ არა ოჯახში ტელევიზორი, კომპიუტერი, 
სმარტფონი, ინტერნეტი), ბებიებისა და ბაბუების ბავშვებთან ერთად ცხოვრება, 
შინამეურნეობაში სხვა ბავშვების ცხოვრება;

მზრუნველის/აღმზრდელის მახასიათებლები, როგორიცაა დედის ასაკი, განათლების 
დონე, ფუნქციური შეზღუდვის ხარისხი, ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებული 
დამოკიდებულებები; 

ბავშვის მახასიათებლები, როგორიცაა ბავშვის სქესი, ასაკი, ფუნქციური შეზღუდვის 
ხარისხი, ბავშვის ადრეული განვითარების ინდექსი თავისივე 4 განზომილებით 
(წიგნიერება და მათემატიკური აზროვნება, ფიზიკური განვითარება, სოციოემოციური 
განვითარება და სწავლის უნარი).
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ძირითადი სამიზნე ცვლადები შეგვიძლია დავაჯგუფოთ იმის მიხედვით, ბავშვების 
მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებასთან მიმართებით, მათ როგორც 
პრედიქტორს განვიხილავთ, თუ როგორც პოტენციურ შედეგს. პრედიქტორებსა და შედეგებს 
დეტალურად განვიხილავთ მოცემული ნაშრომის შესაბამის ნაწილში.

ფიგურა 1. მონაცემთა ანალიზის საფუძვლადმდებარე ძირითად კონცეფციას ასახავს, 
რომელიც ბრონფენბრენერის ბიოეკოლოგიური თეორიის საკვანძო დაშვებებს იზიარებს. 
აღნიშნული კონცეფციის მიხედვით, ადამიანი მის ირგვლივ არსებულ მრავალ კონტექსტს 
შორის ორმხრივი ურთიერთობების პირობებში ვითარდება (Kohlberg & Mayer, 1972). იმის 
გათვალისწინებით, რომ ჩვენი სამიზნე აუდიტორია 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს 
მოიცავს, სკოლა ბაღით1  ჩანაცვლდა და გავლენიან ფაქტორებს შორის წინა პლანზე 
აღმზრდელისა და ოჯახისთვის დამახასიათებელმა ფაქტორებმა გადმოინაცვლა. ბავშვის 
განვითარებასა და მის ქცევებზე მნიშნელოვნად ზემოქმედებს ის გარემო, რომელშიც 
ბავშვი იზრდება. გარემოში, ამ შემთხვევაში, ვგულისხმობთ, როგორც ურბანულობასა 
და რეგიონს, ასევე ოჯახისა და აღმზრდელის მახასიათებლებს. გარემოს გავლენები 
განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ჩვენ სამიზნე ასაკში, რადგან ბავშვი ამ პერიოდში 
ხასიათდება ინდივიდუალურობის ნაკლები ხარისხით და უმეტესწილად იმ პიროვნებებზეა 
დამოკიდებული, ვინც მასზე ზრუნავს და ვის გარემოცვაშიც ცხოვრობს. შედეგად, ბავშვის 
ქცევა თავად ბავშვის მახასიათებლებთან ერთად, გარემო ფაქტორებისა და მის გარშემო 
მყოფი პიროვნებების ფუნქციაა. 

ვინაიდან ბავშვი იმ ადამიანების გარემოცვაში ვითარდება, ვისთანაც იზრდება, მონაცემთა 
ანალიზის პროცესში გარემოს მახასიათებლებიც გავითვალისწინეთ. 

ფიგურა 1. მონაცემთა ანალიზის საფუძვლადმდებარე ძირითადი კონცეფცია

1  ამ ანგარიშში ბაღი და ბავშვთა ადრეული განათლება ურთიერთჩამნაცვლებელი ცნებებია. 

შინამეურნეობის 
მახასიათებლები: 

იძპ სტატუსი, 
ეთნიკურობა, 
სიმდიდრის 

ინდექსი, ქონება/
აქტივი

დედის (ან 
მზრუნველის): 

განათლების დონე, 
ასაკი, ფუნქციური 

შეზღუდვა ...

ბავშვის 
მახასიათებლები:   

ასაკი, სქესი, 
ფუნქციური 

შეზღუდვა ...

კონტექსტუალური 
ფაქტორები:
ურბანულობა, 

რეგიონი

ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების 

გამოყენება
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E. ᲚᲘᲢᲔᲠᲐᲢᲣᲠᲘᲡ ᲛᲘᲛᲝᲮᲘᲚᲕᲐ ᲓᲐ 
ᲐᲠᲡᲔᲑᲘᲗᲘ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲘ
სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენით, ბავშვების მიერ ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენება უფრო და უფრო არსებითი საკვლევი საკითხი ხდება. 
თანდათან იზრდება იმ კვლევების რიცხვი, რომლებიც ბავშვების განვითარებაზე 
ელექტრონული მოწყობილობების გავლენას შეისწავლის. მედიის გამოყენების სიხშირის 
შემსწავლელი 173 კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, ბავშვების მიერ მედიის 
გამოყენების მზარდი სიხშირის გამო, მათ „M თაობა“ („Generation M“) უწოდეს (Silva, 2015). 
მეცნიერები იკვლევენ, ტექნოლოგიების გამოყენება ბავშვის განვითარების რომელ 
სფეროზე აისახება, რა ტიპის გავლენას ახდენს, ნეგატიურია ეს გავლენები თუ პოზიტიური, 
რა ფაქტორები ზემოქმედებს ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის ზრდაზე, და 
ცდილობენ ეფექტიანი ინტერვენციების შემუშავებას ელექტრონული მოწყობილობების 
პოზიტიური გავლენის გასაძლიერებლად და ნეგატიური ეფექტების შესამცირებლად. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში მრავალი განსხვავებული მოსაზრებაა იმის შესახებ, თუ 
როგორია ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების შედეგების 
ბუნება. კვლევები ცხადყოფს, რომ ტექნოლოგიების ნორმალური გამოყენება ბავშვის 
განვითარების კონკრეტულ სფეროებზე დადებითადაც კი აისახება. ქვემოთ აღნიშნულ 
საკითხზე უახლესი კვლევების შედეგებს განვიხილავთ. იმის გათვალისწინებით, 
რომ სამიზნე ასაკობრივი კატეგორია 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს აერთიანებს, 
ლიტერატურის მიმოხილვა და რეკომენდაციები უმეტესად სწორედ ამ ასაკობრივ 
ჯგუფს შეესაბამება. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სამეცნიერო-კვლევით დისკურსში 
მრავლადაა ფაქტები, რომლებიც 5-და 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს აფასებს და მის გავლენებზე საუბრობს. ვინაიდან 
აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორია სცდება ჩვენი ანალიზის ფოკუსს, მასზე ნაკლებად 
გავამახვილებთ ყურადღებას (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: (AAP COUNCIL 
ON COMMUNICATIONS AND MEDIA, 2016), (Chassiakos, et al., 2016)).

ᲛᲔᲓᲘᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲔᲤᲔᲥᲢᲔᲑᲘ

ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების განხილვისას, ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი შეკითხვა ის არის, თუ რომელი ასაკიდან შეგვიძლია ვისაუბროთ 
ბავშვების მიერ მედიის გამოყენების დადებით მხარეებზე. კვლევები ცხადყოფს, რომ 2 
წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მედიას საგანმანათლებლო მიმართულების სარგებელი არ 
მოაქვს. ამერიკის პედიატრთა აკადემიის რეკომენდაცია იმის თაობაზე, რომ 2 წლამდე 
ასაკის ბავშვებისთვის არ არის სასურველი ტექნოლოგიებთან წვდომა, ტელევიზორებისა 
და ვიდეოების გამოყენების შესახებ კვლევას ეფუძნება, რომელიც ცხადყოფს, რომ 
ბავშვების მიერ პრობლემის გადაჭრის ახალი ვერბალური და არავერბალური უნარების 
განსავითარებლად, გაცილებით ეფექტიანია მშობლებთან პირისპირ ურთიერთობა, 
ვიდრე ვიდეოებისა და ტელევიზორის მეშვეობით სწავლა. იგივე კვლევა აჩვენებს, რომ 
ჩვილები და მოზრდილი ასაკის ბავშვები ე. წ. „ვიდეო დეფიციტს“ განიცდიან.2  ვიდეო 
დეფიციტი იმის გამო ვლინდება, რომ ჩვილებსა და ზოგადად, ბავშვებს (განსაკუთრებით, 
30 თვემდე) ნაკლებად აქვთ განვითარებული სიმბოლური აზროვნება და ყურადღების 
კონტროლი, ასევე, ნაკლებად მოქნილია მათი მეხსიერება, რაც საჭიროა იმისათვის, რათა 
სუბიექტმა ორგანზომილებიანი პლატფორმიდან მიღებული ცოდნა სამგანზომილებიან 
სამყაროზე გადმოიტანოს. 2 წლიდან ბავშვი აქტიურად ივითარებს კოგნიტურ, ენობრივ, 

2  ვიდეო დეფიციტი გულისხმობს 30 თვის ასაკზე პატარა ბავშვებში ორგანზომილებიანი ვიდეო გამოსახულებებისგან სწავლის 
სირთულეს.
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სენსომოტორულ და სოციოემოციურ უნარებს. იმისათვის, რათა ამ მიმართულებით 
მომწიფების პროცესი ეფექტიანად წარიმართოს, უკიდურესად მნიშვნელოვანია ბავშვმა 
მიიღოს სამყაროსთან ურთიერთობის ინტენსიური პრაქტიკული გამოცდილება და ასევე, 
ჰქონდეს ურთიერთობა (ინტერაქცია) აღმზრდელთან, რომელსაც ის ენდობა. ამრიგად, 
მოზრდილებთან ურთიერთობა ამ ასაკში ბავშვის განვითარების ყველაზე ეფექტიანი წყაროა 
(Brown, A; Council on Communications and Media, 2011) (Barr, 2013). მეტიც, ექსპერიმენტული 
კვლევები ადასტურებს, რომ ამ ასაკში ინტერაქციული მედიის გამოყენებას დაბალი 
ეკოლოგიური ვალიდობა აქვს - დროთა განმავლობაში ბავშვს ავიწყდება ის ინფორმაცია, 
რომელიც ვიდეოების გამოყენებით დამოუკიდებლად შეიმეცნა (Mendelsohn, Carolyn A. 
Brockmeyer, Fierman, Berkule-Silberman, & Tomopoulos, 2010). 

პოპულაციაზე დაფუძნებული კვლევები მუდმივად მიუთითებს ადრეულ ასაკში 
ტელევიზორის ხშირი ყურების კავშირზე ბავშვის კოგნიტური, ენობრივი და სოციოემოციური 
განვითარების შეყოვნებასთან. ამ შედეგის შესაძლო მექანიზმი ასეთია: ბავშვები 
შეიმეცნებენ შეუსაბამო, არაარსებით, მოზრდილებზე ორიენტირებულ შინაარსებს; 
როდესაც ტელევიზორი ჩართულია, შემცირებულია მშობელსა და შვილს შორის ცოცხალი 
ინტერაქცია; ნაკლებია ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობები და საუბრები, რაც ხელს 
უშლის ბავშვის განვითარებას ასაკობრივად კრიტიკულ სფეროებში.

ადრეული ასაკიდან მედიის გამოყენება, ჯამში ტექნოლოგიებთან ურთიერთობის 
ხანგრძლივი დრო და უხარისხო და არაარსებითი შინაარსები სკოლამდელი ასაკის 
ბავშვების აღმასრულებელი ფუნქციების (იმპულსების კონტროლი, თვითრეგულაცია, 
აზროვნების მოქნილობა) ნაკლები განვითარების პრედიქტორია; ზემოთქმულის გავლენით, 
ბავშვებს ნაკლებად აქვთ განვითარებული ემპათიის უნარი (სხვების ფიქრებისა და 
გრძნობების გაგების უნარი, უნარი იმისა, რომ „შეძვრე სხვის ტყავში“, თავი სხვის ადგილას 
წარმოიდგინო). ტექნოლოგიების მრავალმხრივი და ერთდროულად მრავალი მიზნით 
გამოყენება, ადრეული მოსაზრებების მიხედვით, მხოლოდ მოზრდილებისთვის იყო 
დამახასიათებელი, დღეს კი ის 4 წლამდე ასაკის ბავშვებშიც შეიმჩნევა. ახალ სტიმულზე 
ორიენტირებული რეაქცია პატარა ბავშვებს ძლიერ აქვთ განვითარებული, შესაბამისად, 
მათ ყურადღებას მარტივად იქცევს ციფრული მედიის მიმზიდველი და სწრაფად 
ცვალებადი მახასიათებლები, როგორიცაა ანიმაციები, ხმები, თვალსაჩინო დეტალები, 
რაზეც, თითის დაჭერა და გადაადგილება/გასრიალება შეუძლიათ. იგივე მახასიათებლები, 
მეორე მხრივ, ბავშვის აღქმის უნარებზე ნეგატიურად ზემოქმედებს. უცნობია, რამდენად 
ახდენს გრძელვადიან გავლენას ყურადღების სწრაფი მონაცვლეობა/გადატანა ციფრულ 
სტიმულზე ან მისგან, ბავშვის ყურადღების კონცენტრირების უნარსა და ინფორმაციის 
გადამუშავების პროცესებზე (Chassiakos, et al., 2016) (AAP COUNCIL ON COMMUNICATIONS 
AND MEDIA., 2016).

კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ ძლიერია კავშირი ბავშვის მიერ ძალადობრივი 
შინაარსების ყურებასა და მის აგრესიულ ქცევას შორის, ამიტომაც, მშობლებმა უნდა 
შეისწავლონ, თუ რა შინაარსებთან აქვს წვდომა მათ შვილს. დღესდღეობით ბევრი ბავშვი 
ფლობს და იყენებს მობილურ მოწყობილობებს დამოუკიდებლად, რაც შინაარსების 
მონიტორინგისა და რეგულაციის პროცესს ძალიან ართულებს. მშობლები განსაკუთრებით 
ფრთხილად უნდა იყვნენ ბავშვების მიერ ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის პროცესის 
დაგეგმვისა და რეგულირების პროცესში. 

კვლევების თანახმად, 5 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის 2 საათზე ხანგრძლივი საეკრანო 
დრო მოწყვლად ჯანმრთელობასა და განსაკუთრებით, უყურადღებობის პრობლემების 
გაზრდის რისკთან ასოცირდება. საეკრანო დროსა და ქცევით დარღვევებს შორის კავშირი 
ყველაზე ძლიერი იყო სხვა რისკ-ფაქტორებთან შედარებით, როგორიცაა არაჯანსაღი 
ძილი, მშობლობის სტრესი და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები. შედეგების მიხედვით, 
სკოლამდელი ასაკი განსაკუთრებით საკვანძო პერიოდია, რომლის განმავლობაშიც 
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მნიშვნელოვანია მშობლებისა და ოჯახების ინფორმირების დონის ამაღლებაზე ზრუნვა 
შეზღუდული საეკრანო დროისა და ფიზიკური აქტივობების წახალისებასთან დაკავშირებით 
(Tamana, et al., 2019).

ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც ბავშვების მიერ ეკრანიანი მედიის გამოყენების 
კონტექსტში ხშირად განიხილება, ბავშვთა სიმსუქნეა. სიმსუქნე სახელმწიფო ჯანდაცვის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად 
ქვეყნებში, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეკრანული მედიის მოხმარება ბავშვებში 
სიმსუქნის გამომწვევი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დადასტურებული მიზეზია. ეს 
გულისხმობს ფიზიკური აქტივობის პასიური გართობით ჩანაცვლებას, ასევე, სხვადასხვა 
შინაარსის ყურებასთან ერთად ჭამის პროცესში მიღებული ენერგიის ზრდას, ასევე, 
რეკლამების ეფექტსა და ძილის შემცირებას (Robinson, et al., 2017). მედიის გამოყენება 
გულსისხლძარღვთა დაავადებების გაზრდილ რისკთანაც ასოცირდება. რაც უფრო იზრდება 
ბავშვი, ტექნოლოგიების გამოყენებასთან ასოცირებული სარგებლისა და რისკების 
ბუნებაც იცვლება. ისეთი შინაარსები, როგორიცაა სოციალური მედია, კიბერბულინგი, 
ტოლერანტობა („მნიშვნელოვანი სხვების“ გავლენის ქვეშ მოქცევა), პრივატულობის 
რისკები, სექსტინგი,3 ბავშვთა პორნოგრაფია და შეურაცხყოფა, მოზრდილ ასაკში უფრო 
და უფრო არსებითი ხდება (Chassiakos, et al., 2016). შესაბამისად, ამ ასაკის ბავშვებს 
მშობლებმა და პროფესიონალებმა (მასწავლებელი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი და ა. 
შ.) განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ, ამასთან, ისე, რომ მათმა უხეშმა ჩარევამ 
უკუეფექტი არ გამოიწვიოს. 

ერთი მექანიზმი, რაც ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის გავლენას ნეგატიურ ხასიათს სძენს, 
ზრდასრულებთან ენობრივი და თამაშზე დაფუძნებული ინტერაქციების ჩანაცვლებაა 
(Kirkorian, Pempek, Murphy, Schmidt, & Anderson, 2009). მობილური ტექნოლოგიების 
პორტატულობა და მუდმივი ხელმისაწვდომობა ზრდის იმის ალბათობას, რომ ისინი 
ადამიანებს შორის ცოცხალ ურთიერთობასა და სხვა აქტივობებს ჩაანაცვლებს. იმის გამო, 
რომ ათასობით აპლიკაციას „საგანმანათლებლო“ ხასიათი აქვს მინიჭებული (რა თქმა 
უნდა, ამის დამადასტურებელი ფაქტების გარეშე), მშობლები, შესაძლოა, მშვიდადაც კი 
ეკიდებიან ბავშვების საეკრანო დროის გაზრდას. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერაქციული 
მედია ბავშვებს სხვადასხვა ინსტრუმენტული უნარების ათვისებაში ეხმარება, სხვა 
მნიშვნელოვან პრეაკადემიურ უნარებს, როგორიცაა თვითრეგულაცია, ემპათია, სოციალური 
უნარები და პრობლემის გადაჭრის უნარები, ბავშვები ბუნებრივ გარემოსთან ცოცხალი 
ურთიერთობით, თანატოლებსა და მზრუნველებთან ინტერაქციით, არასტრუქტურირებული, 
შემოქმედებითი თამაშების გავლენით ეუფლებიან. მეტიც, ბავშვების მიერ ინტერაქციული 
მედიის გამოყენებამ, შესაძლოა, ჩაანაცვლოს ის სენსომოტორული აქტივობები (მაგ., 
მანიპულაცია, კლდეზე ცოცვა, რაღაცის შენება და ა. შ.), რაც მათი ვიზუალურ-მოტორული 
უნარების განვითარებაზე მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს, შემდგომ კი, მათემატიკასა და 
მეცნიერებებში წარმატებას განაპირობებს (Radesky, Schumacher, & Zuckerman, 2015).

მშობლების მიერ ინტერაქციული მედიის გამოყენებაც უშლის ხელს მშობელსა და 
ბავშვს შორის ურთიერთობას. ტექნოლოგიების გამოყენებისას მშობლების ყურადღება 
მთლიანად შინაარსებზეა გადატანილი, მათ სჭირდებათ ინფორმაციის ინტენსიური 
გადამუშავება, რაც ართულებს ტექნოლოგიებსა და ბავშვის ქცევებს შორის ყურადღების 
დაბალანსებას (Radesky, et al., 2014). მეორე მხრივ, ვიდეოს აპლიკაციები, შესაძლოა, 
ზრდიდეს ინტერპერსონალური კავშირების შენარჩუნების შესაძლებლობას, რადგან 
შვილებს ეძლევათ შესაძლებლობა, შეინარჩუნონ პირისპირ ურთიერთობა მათგან 
დისტანცირებულად მყოფ ოჯახის წევრებთან. 

3  სექსტინგი ჩვეულებრივ განისაზღვრება, როგორც შიშველი ან ნახევრადშიშველი ფოტოებისა და სექსუალური შინაარსის ტექსტების 
მიმოცვლა.
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ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევები ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის პოზიტიურ 
გავლენებზეც მიგვითითებს. კვლევები ცხადყოფს, რომ ინტერაქციულ მედიას, შესაძლოა, 
საგანმანათლებლო ღირებულებაც ჰქონდეს - მაგალითად, აპლიკაციები, რომლებიც 
კითხვის შესწავლაზეა მიმართული, ისევე როგორც ელექტრონული წიგნები, შესაძლოა, 
აუმჯობესებდეს ბავშვების ადრეული წიგნიერების უნარებს ასოების, ფონემებისა და 
სიტყვების ამოცნობაში გავარჯიშებით. ელექტრონული წიგნები, შესაძლოა, სასარგებლო 
აღმოჩნდეს სიტყვათა მარაგის განვითარებისა და კითხვის უნარის დახვეწის პროცესში 
(Radesky, Schumacher, & Zuckerman, 2015). ეს ფაქტი ცალსახა მაგალითია, თუ რატომ არის 
მნიშვნელოვანი იმის გათვალისწინება, თუ რა შინაარსებთან აქვთ ბავშვებს წვდომა 
ტექნოლოგიების გავლენით, და გაჯეტების ეფექტებზე საუბრისას, რატომ არ უნდა 
დავეყრდნოთ მხოლოდ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის შესახებ ინფორმაციას.
 
ტექნოლოგიების გამოყენება შესაძლოა დისტრესისგან გადართვასთან 
ასოცირდებოდეს - მობილური მედიის უნარი, კარგად გაართოს ბავშვი და გაიტაცოს მისი 
ყურადღება, ეფექტიანად გამოიყენება ბავშვების გართობის მიზნით, ანესთეზიისა და 
სამედიცინო-ქირურგიული პროცედურების დროს. ტექნოლოგიის გამოყენება ბავშვისთვის 
გარკვეულწილად „გართობის“, „გაქცევის“ შესაძლებლობაა ყოველდღიური რუტინული 
აქტივობების შესრულებისას, როგორიცაა, მაგალითად, მანქანით გადაადგილება, ან 
საკვებად გარეთ გასვლა. განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი მოსაწყენ 
გარემოში იმყოფება, მშობლები, გართობის მიზნით, მას მობილური ტექნოლოგიების 
გამოყენების ნებას რთავენ. ეს გზა, ერთი მხრივ, „გამაჩუმებელია“ სპეციფიკურ სიტუაციებში 
და საკმაოდ შედეგიანიც. მეორე მხრივ კი, ბავშვს ხელს უშლის თვითრეგულირების უნარის 
განვითარებაში, რადგან ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც მოწყენილია, ტელეფონის 
მიწოდებით, ის ვერასდროს ისწავლის თვითრეგულირებას. თვითრეგულაცია საკვანძო 
სოციალური უნარია, რაც ბავშვს მრავალ ცხოვრებისეულ მოვლენასთან ადაპტირებასა და 
ზრდასრულ ასაკში ეფექტიანად ფუნქციონირებაში ეხმარება. ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა 
გაჯეტმა, შესაძლოა, ბავშვის მიერ თვითგანვითარების უნარის დახვეწა გრძელვადიან 
პერსპექტივაში შეაფერხოს, რადგან ბავშვს გამოცდილებაში სწორედ ტელეფონის 
საშუალებით დამშვიდება მოეძევება (Radesky, Schumacher, & Zuckerman, 2015).  

ტრადიციული მედიის მსგავსად, ბავშვების მიერ ინტერაქციული მედიის გამოყენება 
ვაკუუმში არ ხდება. ბავშვის განვითარებასა და ქცევებზე მედიის პოზიტიურ და ნეგატიურ 
გავლენას მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს, მათ შორის, აღზრდის სტილი, სოციალურ-
ეკონომიკური სტატუსი, ბავშვის ტემპერამენტი და სხვ. უკიდურესად მნიშვნელოვანია 
მშობელსა და შვილს შორის ურთიერთობა (Roseberry, Hirsh-Pasek, & Golinkoff, 2013). მობილურ 
და ინტერაქციულ მედიას ძლიერი პოტენციალი აქვს სწავლის პროცესის წახალისების 
კუთხით, მზრუნველისა და ბავშვის ერთობლივი ჩართვის, მშობლისა და ბავშვის გასართობი 
აქტივობების დემონსტრირების, ან სწავლების სტრატეგიის მოდელირების საშუალებით 
(დიალოგური კითხვა, ფონეტიკა და ა. შ. ) (Radesky, Schumacher, & Zuckerman, 2015).

აღნიშნულ საკითხზე უახლეს კვლევებში მკვლევრები განარჩევენ მოზარდების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენების პასიურ და აქტიურ გზას. აქტიურისგან განსხვავებით, 
პასიური საეკრანო დრო შფოთვით აშლილობებთან ასოცირდება. პასიური საეკრანო დრო 
განსაზღვრულია როგორც დრო, რომელსაც ბავშვი ელექტრონულ მოწყობილობებთან 
ატარებს ტელევიზორის, ვიდეოს, ფილმების, მათ შორის, იუთუბის ყურებისას. ხოლო 
აქტიური საეკრანო დრო გულისხმობს ტექნოლოგიების გამოყენებით მუშაობას, თამაშს, 
მეილის გაგზავნას, ინტერნეტში რაიმეს ძებნას და ა. შ. მოზარდები, რომლებიც დღის 
განმავლობაში 4 ან მეტ საათს უთმობენ პასიურ საეკრანო აქტივობებს, სამჯერ უფრო 
მაღალი ალბათობით შეესაბამებიან DSM-IV-TR-ის კრიტერიუმებს მთავარი დეპრესიული 
ეპიზოდის, სოციალური ფობიისა და გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის კონტექსტში, 
იმ მოზარდებთან შედარებით, ვინც საეკრანო აქტივობებს 2 ან ნაკლებ საათს უთმობს 
(Kim, et al., 2020). 
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მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ასაკობრივი კატეგორია არ არის ჩვენი ანგარიშის 
სამიზნე ჯგუფი, ბავშვები სწორედ ის ჯგუფია, ვისთანაც უკიდურესად აქტუალურია 
„პასიური“ საეკრანო დრო. თუ ის ასე უარყოფითად მოქმედებს ზრდასრულებზე, არ უნდა 
გაგვიკვირდეს, რომ ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენებას მკვლევრები და 
პოლიტიკის დამგეგმავები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ. ცნობისმოყვარეობა 
და გარესამყაროს მიმართ ინტერესი წამყვანი მოტივატორებია ამ ასაკში, რადგან 
ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ ახალია ბავშვისთვის. ბავშვებს არ სჭირდებათ გარეგანი 
მოტივატორები და შეგულიანება იმისთვის, რათა დასვან შეკითხვა „რატომ“ და ეს მათი 
განვითარების ყველაზე ძლიერი წყაროა. ამ პროცესში პასიური საეკრანო დრო ჩართულია 
როგორც მზა შინაარსი, სადაც გამოსახულებები იმდენად სწრაფად იცვლება, რომ ბავშვი 
ვერ ასწრებს შინაარსის აღქმასა და გააზრებას. ეს ართმევს მას „რატომ“ შეკითხვის 
დასმის სურვილს. ამის გამო, განსაკუთრებით, 2 წლამდე ასაკის ბავშვების შემთხვევაში, 
ტექნოლოგიებთან კომუნიკაცია ბავშვის განვითარების სხვადასხვა სფეროზე ნეგატიური 
გავლენის მქონე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. 

F. MICS 2018 ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ - 5 
ᲬᲚᲐᲛᲓᲔ ᲐᲡᲐᲙᲘᲡ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ 
ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ 
ᲡᲘᲮᲨᲘᲠᲔ
ოპერაციული განსაზღვრება

ანგარიშის ამ ნაწილში ძირითადი საკვლევი ცვლადის ოპერაციული განსაზღვრების შესახებ 
ვისაუბრებთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოგაწვდით ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ 
როგორ გაიზომა ის და რა ტიპის ინფორმაციას გვაწვდის. 

2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება - 
ჩვენს კვლევაში აღნიშნული კონსტრუქტი შეფარდების სკალაზე გაიზომა და გამოხატულია, 
როგორც სიხშირე. უფრო კონკრეტულად, ბავშვების მშობლებს (მზრუნველებს) 
ჰკითხეს, „გასული 7 დღის განმავლობაში თამაშობდა თუ არა ბავშვი ელექტრონული 
მოწყობილობებით, როგორიცაა კომპიუტერი, ტაბლეტი, ან უყურებდა თუ არა ტელევიზორს?“ 
პასუხის გასაცემად შეთავაზებული იყო ასეთი სკალა: არ იყენებდა; დიახ, დღეში 1 საათზე 
მცირე ხნით; დიახ, დღეში 1-დან 2 საათამდე; დიახ, დღეში 2 საათზე ხანგრძლივი დროით. 
„ეს შედეგები არ ზომავს ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის ჭეშმარიტ პრაქტიკას და არ 
უნდა განიხილებოდეს მის საზომად, არამედ ის აფასებს ბავშვების მიერ ელექტრონულ 
მოწყობილობებთან პერიოდულ წვდომას გასული კვირის განმავლობაში“ (National Statistics 
Office of Georgia, 2019).
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ფიგურა 2. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება – სიხშირე4 

ფიგურა 2. ასახავს ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეს. აშკარაა, 
რომ მათი უმრავლესობა ელექტრონულ მოწყობილობებს დღეში საათზე ნაკლები დროით 
იყენებს ან სრულებით არ იყენებს. შესაბამისად, აღნიშნული ოთხგანზომილებიანი 
ცვლადი 2 კატეგორიამდე შევამცირეთ: (1) იყენებს 1 საათზე ნაკლები დროით, 
დღის განმავლობაში, ან საერთოდ არ იყენებს;5 (2) დღეში 1 საათზე ხანგრძლივი 
დროით იყენებს. ეს მოდიფიკაცია გარდაუვალად მივიჩნიეთ, რადგან ორიგინალურ 
ოთხგანზომილებიან ცვლადში ფაქტობრივად არ იყო ვარიაცია, რაც განზომილებების 
ერთმანეთისგან განსხვავებას გაართულებდა. შედეგების ანალიზის პროცესში აღნიშნული 
ორგანზომილებიანი ცვლადია წარმოდგენილი. 

ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚᲘ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ: 
ᲐᲠᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲙᲕᲚᲔᲕᲔᲑᲘ

პირველი შეკითხვა, რომელიც ამ საკითხის კვლევისას ჩნდება, ის არის, თუ რომელია ყველაზე 
სანდო და სარწმუნო ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების 
პრაქტიკის შემფასებელი ინსტრუმენტებიდან. ეს შეკითხვა ორი ძირითადი საკითხის 
ირგვლივ ტრიალებს: (1) რა „რაოდენობის“ მედიას მოიხმარენ ბავშვები? (ანუ შეკითხვები, 
რომლებიც ძირითადად სრული საეკრანო დროის შეფასებითაა დაინტერესებული) და (2) 
რა ტიპის შინაარსებს ეცნობიან ბავშვები ტექნოლოგიების გამოყენებით? (ანუ შეკითხვები, 
რომლებიც მედია შინაარსის ხარისხსა და რაოდენობაზეა ფოკუსირებული). უკიდურესად 
რთულია ამ, ერთი შეხედვით, მარტივ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. შესაფასებელი საკითხის 
კომპლექსურობა პირდაპირ აისახება კვლევის მეთოდოლოგიის კომპლექსურობაზე. ამ 
ნაწილში ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების შესაფასებელ 
კვლევის მეთოდებს შევეხებით.

4  სამიზნე ასაკობრივ კატეგორიაში სულ 2540 ბავშვია.
5  სამიზნე ცვლადის ოთხი განზომილება ორ განზომილებამდე შევამცირეთ. კერძოდ, შევქმენით ბავშვების მიერ ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების ახალი ცვლადი, სადაც ის ბავშვები, რომლებიც საერთოდ არ იყენებენ ელ. მოწყობილობებს და 
რომლებიც დღეში 1 საათზე ნაკლები დროით იყენებენ, გაერთიანდა პირველ კატეგორიაში, ხოლო ყველა დანარჩენი, ანუ, ვინც 
მედიას დღეში ერთ საათზე მეტი ხნით მოიხმარს,  მე-2 კატეგორიაში აღმოჩნდა.  

არ იყენებს

დიახ, საათზე მცირე დროის განმავლობაში

დიახ, 1-დან 2 საათამდე

დიახ, 2 საათზე ხანგრძლივად



ჩვეულებრივ, ბავშვების მიერ მედიის მოხმარების კვლევები გამოყენების სიხშირეზეა 
ფოკუსირებული. დროის შეფასების მრავალი მიდგომა არსებობს, მაგალითად: (1) 
გლობალური დროის შეფასებები, (2) დროის დღიურები, (3) მედია დღიურები, (4) 
გამოცდილების შერჩევის მეთოდი, (5) ვიდეო ან პირდაპირი დაკვირვება, (6) ელექტრონული 
მონიტორინგის სისტემები (განსაკუთრებით, ნილსენის ხალხის საზომი და არბიტრონის 
ხალხის პორტატული საზომი). ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჯამებს ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ ძირითად კვლევებს. 

კვლევის 
მეთოდი კვლევა წელი ასაკობრივი 

დიაპაზონი დიზაინი
მედია, 

რომელიც 
შეფასდა

საჯარო 
გამოყენება

გლობალური
დროის 

შეფასებები

ახალგაზრდების 
ეროვნული 
ლონგიტუდური 
კვლევა

1997 12–16 წელი პანელური ტელევიზორი დიახ

მიჩიგანის კვლევა 
მოზარდებისა და 
მოზრდილების 
ცხოვრების 
შესახებ 

1983–2000 მე-5 - მე-6 
კლასი პანელური ტელევიზორი, 

კომპიუტერი დიახ

ადრეული 
ბავშვობის 
ლონგიტუდური 
კვლევა

1998–1999, 
2001

ბაღიდან-
მე-12 კლასი, 

დაბადებიდან - 
1-ელ კლასამდე

პანელური ტელევიზორი, 
კომპიუტერი დიახ

ახალგაზრდების 
ჯანმრთელობის 
ეროვნული 
ლონგიტუდური 
კვლევა

1994–1995 (1-
ლი ტალღა), 
1996 (ტალღა 
2), 2001–2002 

(ტალღა 3)

მე-7-დან მე-12 
კლასი პანელური დიახ

ბავშვებზე 
ადრეული ზრუნვის 
შესახებ ბავშვების 
ჯანმრთელობისა 
და ადამიანის 
განვითარების 
ეროვნული 
ინსტიტუტის 
კვლევა 

1991–1994, 
1995–2000, 
2000–2005

0–3 წელი, 
54 თვე-1-ლი 
კლასი, მე-2 -
მე-6 კლასი

პანელური

ტელევიზორი, 
ვიდეო 

თამაშები, 
კომპიუტერი

დიახ

ჯანმრთელობისა 
და კვების 
შეფასების 
ეროვნული კვლევა

2002 (ტალღა
2) 2+ წელი პანელური

ტელევიზორი, 
ვიდეო 

თამაშები, 
კომპიუტერი

დიახ

შემოსავლების 
დინამიკის 
პანელური 
კვლევა - ბავშვის 
განვითარების 
დანამატი

2003–2004 8–18 წელი პანელური

ვიდეო 
თამაშები, 

კომპიუტერი, 
ინტერნეტი

დიახ

კაიზერის ოჯახის 
ფონდი (2005) 
(თაობა M)

2003–2004 8–18 წელი კროს სექციური

ტელევიზორი, 
DVD-ები, 

ვიდეო 
კასეტები, 

ვიდეო 
თამაშები, 
ფილმები, 

რადიო,MP3, 
CD-ები, 

კასეტები, 
კომპიუტერი, 
ინტერნეტი

არა



22

კვლევის 
მეთოდი კვლევა წელი ასაკობრივი 

დიაპაზონი დიზაინი
მედია, 

რომელიც 
შეფასდა

საჯარო 
გამოყენება

Anderson et 
al. (2001); 
(ტელევიზორის 
ყურება ადრეული 
ბავშვობისას და 
მოზარდების 
ქცევა)

1994 15–19 წელი პანელური ტელევიზორი არა

Anderson, Field, 
Collins, Lorch, & 
Nathan (1985)

1980–1981 5 წელი კროს სექციური ტელევიზორი არა

დროის 
დღიური

ამერიკელების 
მიერ დროის 
განაწილების 
კვლევა

2004 15+ წელი კროს სექციური

ტელევიზორი, 
თამაშები, 

კომპიუტერი, 
ინტერნეტი

დიახ

შემოსავლების 
დინამიკის 
პანელური 
კვლევა - ბავშვის 
განვითარების 
დანამატი

1997 (ტალღა 
1), 2002 

(ტალღა 2)

0–12 წელი, 5–18 
წელი პანელური

ტელევიზორი, 
ვიდეო 

თამაშები, 
კომპიუტერი

დიახ

მედია
დღიური

Anderson et al. 
(1985) 1980–1981 5 წელი კროს სექციური ტელევიზორი არა

Huston, Wright, 
Rice, Kerkman, & St. 
Peters (1990)

1981–1983 3 და 5 წელი პანელური ტელევიზორი არა

კაიზერის ოჯახის 
ფონდი (2005; 
თაობა M)

2003–2004 8–18 წელი კროს სექციური

ტელევიზორი, 
DVD-ები, 

ვიდეო 
კასეტები, 

ვიდეო 
თამაშები, 
ფილმები, 

რადიო,MP3, 
CD-ები, 

კასეტები, 
კომპიუტერი, 
ინტერნეტი

არა

გამოცდილე-
ბის 

შერჩევის 
მეთოდი

სლოუნის კვლევა 
ახალგაზრდებისა 
და სოციალური 
განვითარების 
შესახებ

1992–1997 მე-6, მე-8, მე-10, 
მე-12 კლასი ლონგიტუდური

ტელევიზორი, 
ვიდეო 

თამაშები
არა

დაკვირვება Anderson et al. 
(1985) 1985 5 წელი კროს

სექციური
ტელევი-

ზორი არა

ხალხის 
საზომი და 
დღიურები 

(People Meter 
and diaries)

Nielsen 1960 წლიდან 2-ს ზემოთ კროს
სექციური

ტელევი-
ზორი არა

ხალხის 
პორტატული 

(portable) 
საზომი

Arbitron ტესტი 2005 
წელს

6–17 წლის 
ბავშვები; 18+ 

პირები

კროს
სექციური

აუდიო/ ვიდეო 
სიგნალების 

დაჭერა
არა
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ცხრილი 2. ძირითადი კვლევები ბავშვების მიერ მედიის გამოყენების შესახებ კვლევის 
მეთოდის მიხედვით 

წყარო: (Vandewater & Lee, 2009)

ᲒᲐᲜᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲔᲑᲔᲑᲘ

გლობალური დროის შეფასებები თვითანგარიშის ტიპის წერილობითი ან ინტერვიუს 
ფორმატის საზომია. მედიის გამოყენების გლობალური შეფასება 2 ძირითად ფორმას 
იღებს: (1) მედიასთან გატარებული საშუალო დრო (ჩვეულებრივ, საათები) და (2) 
მედიის გამოყენებაში გატარებული დღეების რაოდენობა (ჩვეულებრივ, თვის ან 
კვირის განმავლობაში). ამ მეთოდის შეკითხვები ტიპურად ასე ჟღერს: „რამდენი 
საათის განმავლობაში უყურებდი ტელევიზორს/თამაშობდი ვიდეო თამაშებს/იყენებდი 
კომპიუტერს გუშინ?“ რესპონდენტები პასუხს ლაიკერტის სკალაზე აფიქსირებენ (მაგ., 
0-დან 1-მდე, 1-დან 2-მდე, 2-დან 4-მდე, 4-ზე მეტი).

დროის დღიურების გამოყენება ეკონომიკის სფეროდან მომავალი ძლიერი ტრადიციაა. 
ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა მუდმივად ინტერესდება იმით, 
თუ როგორ ატარებენ ამერიკელები თავიანთ დროს და ამ მიმართულებით ფართომასშტაბიან 
კვლევებს აფინანსებს. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესში დროის 
დღიურების მოდიფიცირებული ვერსიის გამოყენებაა შესაძლებელი, სადაც ბავშვის 
მშობელს, ან მზრუნველს სთხოვენ 24 საათიანი დროის დღიურის შევსებას კვირის 
დღეებიდან შემთხვევითად შერჩეული ერთ-ერთი დღისთვის. მშობლებს/მზრუნველებს, 
ჩვეულებრივ, უკავშირდებიან ერთი დღით ადრე და სთხოვენ ბავშვის აქტივობების 
ჩანიშვნას. მედია საშუალებების ყურებისას, ან ვიდეო თამაშებისას, რესპონდენტებს მათ 
დასახელებას სთხოვენ. 

მედია დღიურები შეიქმნა იმისთვის, რათა აღნუსხოს რესპონდენტების მიერ მედიის 
გამოყენება დროის გარკვეულ პერიოდში. მეთოდი დროის დღიურების ერთ-ერთი 
მოდიფიკაციაა, რომელიც კონკრეტულად მედიის გამოყენებაზეა ფოკუსირებული. 

გამოცდილების შერჩევის მეთოდის (ESM - Experience sampling method) (Csikszentmihalyi, 
Play and intrinsic rewards, 1975); (Csikszentmihalyi & Kubey, 1981) მიზანია ბუნებასთან 
ინტერაქციაში მყოფი ადამიანების სუბიექტური გამოცდილების შესწავლა (Csikszentmihalyi 
& Larson, 1987). ამ მეთოდის გამოყენებისას რესპონდენტებს დღის განმავლობაში 
რამდენჯერმე აძლევენ სიგნალს და სთხოვენ დაწერონ ანგარიში მათი გამოცდილების 
ბუნებისა და ხარისხის შესახებ. კვლევების უმრავლესობაში რესპონდენტებს ეძლევათ 
ელექტრონული მოწყობილობები და მცირე ბუკლეტი თვითანგარიშის ფორმით. ყოველთვის, 
როდესაც რესპონდენტს მისცემენ სიგნალს, ის ასრულებს გვერდს თვითანგარიშის 
ბუკლეტში.

პირდაპირი ან ვიდეოზე ჩაწერილი დაკვირვება დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა 
მედიის გამოყენების შეფასების „ოქროს სტანდარტად“. ერთი ტექნიკის მიხედვით, 
მკვლევარი შედის სახლში და პირდაპირ აკვირდება ქცევას. მეორე მხრივ, რესპონდენტის 
სახლში მონტაჟდება ვიდეოაპარატურა და იწერს პროცესს. 
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ხალხის საზომი6  ძირითადად ტელევიზორის ყურების პრაქტიკას ზომავს. ეს არის ერთგვარი 
ყუთი, რომელიც მოყვება ყველა ტელევიზორს. ყველა ოჯახის წევრს მიკუთვნებული აქვს 
ყურების პერსონალური ღილაკი. ის თითოეული მათგანის ასაკსა და სქესს ადგენს. თუ 
ტელევიზორი ჩართულია და მაყურებელი არ მიუთითებს საკუთარ თავს, საზომი ანათებს 
და მას ახსენებს, რომ დააჭიროს ღილაკს.

ხალხის პორტატული საზომი (PPM) – არბიტრონის, მედია მარკეტინგის მკვლევარი 
ორგანიზაციის, ელექტრონული მოწყობილობაა, რომელიც გამოიყენება იმისთვის, რათა 
აშშ-ში რადიოსადგურების გამოყენებით განსაზღვროს სმენის ქცევები.

მათთვის, ვინც ბავშვებზე ტექნოლოგიების მოხმარების გავლენითაა დაინტერესებული, 
მოხმარების სიხშირის გაგება მთლიანი საკითხის მხოლოდ ერთი, მცირე ნაწილია. 
კვლევები ცხადყოფს, რომ იმას, თუ რა შინაარსს უყურებს ბავშვი, არანაკლები მნიშვნელობა 
აქვს მედიის ტიპთან და გამოყენების სიხშირესთან შედარებით. შინაარსის შეფასების 
ყველაზე მარტივი ცდებია: (1) ბავშვებს სთხოვენ მათი 4-5 ფავორიტი შოუს ჩამოთვლას, (2) 
დღიურის მონაცემებში პროგრამების სათაურებს ითხოვენ, (3) პოპულარული შოუებისა და 
ვიდეოთამაშების პროგრამების კოდირება. შესაფასებელი სფეროს კომპლექსურობიდან 
გამომდინარე, არ არსებობს ერთი უნივერსალური და საუკეთესო შეფასების ინსტრუმენტი. 
ასეთ შემთხვევაში სანდო და დასაბუთებული მონაცემების მიღება მხოლოდ სხვადასხვა 
მეთოდის კომბინაციითაა შესაძლებელი (Vandewater & Lee, 2009).

ᲡᲐᲕᲐᲠᲐᲣᲓᲝ ᲞᲠᲔᲓᲘᲥᲢᲝᲠᲔᲑᲘ7 

ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენებასთან მიმართებით დამოუკიდებელ 
ცვლადებად შეფასებული სავარაუდო პრედიქტორებია: ბავშვის ასაკი, სქესი, ბაღში 
სიარული, ბაღის ტიპი (საჯარო/კერძო), წვდომა საბავშვო წიგნებთან და სათამაშოებთან, 
დისციპლინის პრაქტიკა, არაადეკვატური მეთვალყურეობა, მშობლის ჩართულობა, ოჯახის 
ქონება/აქტივი, ოჯახის სიმდიდრის ინდექსი, დედის განათლების დონე და სხვ. 

ᲞᲝᲢᲔᲜᲪᲘᲣᲠᲘ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲘ

ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენებასთან მიმართებით დამოკიდებული ცვლადად 
განხილული პოტენციური შედეგია ბავშვის ადრეული განვითარების ინდექსი (ECDI) და 
მისი განზომილებები: წიგნიერება და მათემატიკური აზროვნება, ფიზიკური განვითარება, 
სოციოემოციური განვითარება და სწავლის უნარი. 

„ადრეული განვითარება პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში ბავშის 
მოტორული, კოგნიტური, ენობრივი, სოციოემოციური და რეგულატორული უნარებისა 
და შესაძლებლობების თანმიმდევრული მომწიფებისა და ინტერაქციის პროცესია. 
აღნიშნულ ასაკში პრენატალური პერიოდიდან ჩვილობამდე და ადრეული ბავშობისას, 
ბავშვის ახლად განვითარებადი ტვინი ძალიან პლასტიკური და ცვლილებებზე 
რეაგირებადია. ამას ადასტურებს მილიარდობით ინტეგრირებული ნეირონული 
კავშირი, რაც გენეტიკის, გარესამყაროსა და გამოცდილების საფუძველზე ყალიბდება. 
მაშინ, როდესაც განვითარების პროცესი სხვადასხვა კულტურაში ერთნაირია, 
ბავშვები ვითარდებიან სხვადასხვა სიჩქარით და კონკრეტულ ასაკში განვითარების 
განსხვავებულ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. ის, თუ რა ითვლება ბავშვის „ნორმალურ“ 
განვითარებად, იცვლება სხვადასხვა გარემოსა და კულტურის კონტექსტში, იმის 
გათვალისწინებით, რომ აღზრდის სტრატეგიები და მოლოდინები ბავშვის მიმართ, 

6წყარო: https://www.definitions.net/definition/people+meter
7  პრედიქტორები ამ ანგარიშის რელევანტურ ნაწილში იქნება განხილული.
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შესაძლოა, განსხვავდებოდეს არათუ ქვეყნებს შორის, არამედ ერთი ქვეყნის შიგნით 
განსხვავებული კულტურული, ეთნიკური და რელიგიური თემის წარმომადგენლებს 
შორისაც. ცხოვრების მანძილზე სწავლა და სხვადასხვა უნარის ათვისება ადრეულ 
ასაკშივე ყალიბდება როგორც ინდივიდის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უნარი. 
მეცნიერული ფაქტები, განსაკუთრებით კი, ნეირომეცნიერებები, ადასტურებს, რომ 
ბავშვის განვითარების პროცესში უკიდურესად კრიტიკული პერიოდი დაბადებიდან 
პირველი რამდენიმე წელია, როდესაც ბავშვი ძალიან მგრძნობიარეა გარემოს 
გავლენების მიმართ“  (Loizillon, Petrowski, Britto, & Cappa, 2017).

ECDI-ს განვითარება ინსტრუმენტის განვითარების მეთოდოლოგიურ სახელმძღვანელოს 
ეფუძნება და იყენებს მრავალსაფეხურიან, მრავალმეთოდიან მიდგომას.8 

ცხრილი 3. განზომილებების ქულებისა და მთლიანი ECDI-ის ქულის შექმნა

წყარო: UNICEF [17], MICS4 Child Development Tabulation Plan, CD.5. 

8 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: (Loizillon, Petrowski, Britto, & Cappa, 2017).

(1)  წიგნიერება და მათემატიკური აზროვნება: ბავშვს შეუძლია სულ მცირე 
 10 ასოს ამოცნობა, სულ მცირე ოთხი მარტივი, პოპულარული სიტყვის წაკითხვა, 
 და 1-დან 10-მდე რიცხვითი სიმბოლოს ამოცნობა და დასახელება (თუ ბავშვი 
 ჩამოთვლილთაგან ორ დავალებას ასრულებს, მას განვითარების ამ 
 განზომილებაში დადებითი ქულა ეწერება).  

(2)  ფიზიკური განვითარება: ბავშვს შეუძლია ორი თითით აიღოს მიწიდან პატარა 
 ობიექტი (მაგალითად, ქვა, ჯოხი), აღმზრდელი არ მიუთითებს, რომ ბავშვი 
 ზოგჯერ ცუდად გრძნობს თავს და არ შეუძლია თამაში. 

(3)  სოციოემოციური განვითარება: ბავშვი ადვილად ურთიერთობს სხვა 
 ბავშვებთან, ხელს არ კრავს, არ კბენს, არ ურტყამს სხვა ბავშვებს და ადვილად 
 არ გამოდის წყობილებიდან (თუ ბავშვის ქცევა ჩამოთვლილთაგან ორ პუნქტს 
 მაინც შეესაბამება, მას განვითარების ამ განზომილებაში დადებითი ქულა 
 ეწერება).  

(4)  სწავლის უნარი: ბავშვი მიჰყვება მარტივ ინსტრუქციას იმის შესახებ, თუ 
 როგორ უნდა გააკეთოს რაღაც სწორად და/ან შეუძლია დამოუკიდებლად 
 შეასრულოს მისთვის მიცემული რაიმე დავალება. 

მთლიანი ECDI – ECDI იანგარიშება, როგორც ბავშვების პროცენტული მაჩვენებელი, 
რომლებსაც დადებითი ქულა აქვთ ოთხიდან სამ განზომილებაში მაინც.
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G. ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲗᲐ ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘ
მონაცემთა ანალიზის ნაწილში, საფუძვლადმდებარე სავარაუდო მიზეზებისა და პოტენციური 
შედეგების გამოსავლენად, ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება 
შეფასდება როგორც დამოუკიდებელი, ისე დამოკიდებული ცვლადის პერსპექტივიდან. 
გამოვყავით ოთხი ძირითადი ნაწილი, რომელთა მიხედვითაც წარმოგიდგენთ შედეგების 
ანალიზს, კერძოდ: (1) კონტექსტუალური ფაქტორები; (2) შინამეურნეობისთვის 
დამახასიათებელი ფაქტორები; (3) მზრუნველისთვის დამახასიათებელი ფაქტორები; (4) 
ბავშვის მახასიათებლები.

(1) კონტექსტუალური ფაქტორები

ᲣᲠᲑᲐᲜᲣᲚᲝᲑᲐ

ჩვეულებრივ, მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ ქალაქში მცხოვრებლებს უფრო მეტად 
მიუწვდებათ ხელი სხვადასხვა ტექნოლოგიურ რესურსზე, ვიდრე სოფლად მცხოვრებლებს. 
ეს სოფელსა და ქალაქს შორის განსხვავებული სოციალურ-ეკონომიკური ფონის შედეგია. 
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შევაფასეთ, განსხვავებული სურათი გვქონდა თუ 
არა სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვთა შემთხვევაში, ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიხშირის თვალსაზრისით. მონაცემთა ანალიზმა ზემოთქმულის მსგავსი შედეგი მოგვცა. 

ქალაქად და სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს შორის ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე 
სტატისტიკურად არსებითად განსხვავდება (X2 (1, N = 2535) = 45.626, P < 0.001). ქალაქად 
მცხოვრები ბავშვები უფრო ხშირად იყენებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს, ვიდრე 
სოფლად მცხოვრებნი.

ქვემოთ მოცემული ფიგურა ასახავს ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეს 
მათი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

χ2 (1, N=2536) = 45.626, p<0.019 
9  აღნიშნული შედეგების ინტერპრეტირება თითოეულ კატეგორიაში ბავშვების რაოდენობის შესახებ ცოდნის გარეშე არ არის 
რეკომენდებული. დეტალები იხილეთ პირველ დანართში.

ქალაქი სოფელი

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ურბანულობა



27

ფიგურა 3. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე მათი საცხოვრებელი 
ადგილის მიხედვით

აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ურბანულობის მიხედვით განსხვავება სტატისტიკურად 
არსებითი დარჩა მას შემდეგაც, რაც ანალიზში გავითვალისწინეთ შინამეურნეობის 
მახასიათებლები, კერძოდ, სიმდიდრის ინდექსი, იძულებით გადაადგილებული პირის 
სტატუსი, ეთნიკურობა. როგორც ჩანს, შინამეურნეობის ფაქტორები ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის ქულათა ვარიაციის გარკვეულ ნაწილს ხსნის, 
თუმცა ყველაზე ძლიერი პრედიქტორი მაინც ურბანულობაა. 

ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘ

ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე საქართველოს რეგიონების 
მიხედვითაც შევაფასეთ. როგორც აღმოჩნდა, რეგიონებს შორის განსხვავება 
სტატისტიკურად არსებითია, თუმცა, მხოლოდ თბილისის ხარჯზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
როდესაც თბილისს ანალიზის პროცესში ვიყენებთ, როგორც რეფერენტულ კატეგორიას, 
რეგიონებს შორის განსხვავება მხოლოდ ამ შემთხვევაში იკვეთება. თბილისში მცხოვრები 
ბავშვების შემთხვევაში, ალბათობა იმისა, რომ ისინი ტექნოლოგიებს დღეში საათზე მეტი 
ხნით გამოიყენებენ, სხვა რეგიონებთან შედარებით, 1.4-ჯერ იზრდება.

χ2 (9, N=2536) = 34.445, p<0.01

ფიგურა 4. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე რეგიონების 
მიხედვით

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ურბანულობა
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თუ დავაკვირდებით, აშკარაა, რომ ზოგადი ტენდენცია ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების 
საათზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში გამოყენებაა. ეს პატერნი შენარჩუნებულია 
საქართველოს ყველა რეგიონში. პედიატრთა ასოციაციების რეკომენდაციების მიხედვით, 
შედეგები ასე თუ ისე მისაღებია სამიზნე ასაკობრივი კატეგორიისთვის (2-დან 5 წლამდე 
ასაკის ბავშვები).10 იმ ბავშვების უმაღლესი პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც ტექნოლოგიებს 
დღეში საათზე მეტი ხნით იყენებს, თბილისის (41%) შემდეგ აჭარაში (38%), იმერეთსა და 
ქვემო ქართლში (35% თითოეულში) იკვეთება.

რეგიონებს შორის მინიმალური განსხვავებების გათვალისწინებით, რეგიონის ცვლადი 
ორგანზომილებიან ცვლადად ვაქციეთ, კერძოდ: (1) თბილისი, (2) ყველა სხვა რეგიონი. 
რეგიონის ცვლადი ანალიზის პროცესში ამ ფორმითაა წარმოდგენილი.

საბოლოოდ, კონტექსტუალური ფაქტორების (იძპ სტატუსი, სიმდიდრის ინდექსი, ეთნიკური 
წარმომავლობა), ბავშვის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირესთან მიმართების 
შესაფასებლად, ჩავატარეთ ლოჯისტიკური რეგრესიული ანალიზი. ლოჯისტიკური 
რეგრესიული მოდელი სტატისტიკურად არსებითი აღმოჩნდა (χ2(10) = 57.81, p <.0001). 
მოდელი ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის 3%-ს (Nagelkerke R2) 
ხსნის და სწორად ანაწილებს (აკლასიფიცირებს) შემთხვევათა 64.9%-ს. აუცილებელია 
აღვნიშნოთ, რომ ეს მთლიანი ვარიაციის მხოლოდ მცირე ნაწილია. შესაბამისად, 
სტატისტიკური მოდელი სუსტია და საჭიროა უფრო ძლიერი გავლენის პრედიქტორების 
ძიება. ჯამური მოდელიდან სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორი მხოლოდ ურბანულობა 
აღმოჩნდა. ქალაქად მცხოვრები ბავშვების შემთხვევაში, ალბათობა იმისა, რომ ისინი 
ტექნოლოგიებს დღეში საათზე მეტი ხნით გამოიყენებენ, სოფლად მცხოვრებებთან 
შედარებით, 1.647-ჯერ იზრდება. ჯამურ მოდელში რეგიონი სტატისტიკურად არაარსებითი 
პრედიქტორი აღმოჩნდა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბავშვები საქართველოს ყველა 
რეგიონში თანაბარი სიხშირით მოიხმარენ ტექნოლოგიებს. ასოციაცია ტექნოლოგიების 
გამოყენებასა და რეგიონებს შორის ურბანულობის ფუნქციაა.

(2) შინამეურნეობის ფაქტორები

შინამეურნეობის ფაქტორებში შემდეგი მახასიათებლები გავაერთიანეთ: სიმდიდრის 
ინდექსი, ოჯახის უფროსის ეთნიკურობა და იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი,11 
ოჯახის ზომა და სიმჭიდროვე (ერთ საძინებელში ოჯახის წევრების საშუალო რაოდენობა), 
ოჯახში სხვა ბავშვების ყოფნა, ოჯახში ბებიებსა და ბაბუებთან ერთად ცხოვრება. 
აქვე აღვნიშნავთ, რომ ოჯახში ბებიებსა და ბაბუებთან თანაცხოვრებასა და 5-დან 17 
წლამდე ბავშვების ყოფნას სტატისტიკურად არსებითი გავლენა არ აქვს ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეზე. 

ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲡᲘᲛᲓᲘᲓᲠᲘᲡ ᲘᲜᲓᲔᲥᲡᲘᲡ ᲙᲕᲐᲜᲢᲘᲚᲘ

სიმდიდრის ინდექსის შესახებ ინფორმაცია შინამეურნეობების კითხვარის საფუძველზე 
შეგროვებული მონაცემებიდან მივიღეთ. სიმდიდრის ინდექსის შესაფასებელი სკალა ისეთ 
კითხვებს აერთიანებს, რომლებიც აზუსტებს ოჯახის მიერ სხვადასხვა ნივთის ფლობას, 
მაგალითად, ტელევიზორის, მანქანის; ასევე, საყოფაცხოვრებო დეტალებს, კერძოდ, 
იატაკის მასალას, სასმელი წყლის წყაროს ტიპს, საპირფარეშოს კეთილმოწყობასა და 
სხვა მახასიათებლებს. შინამეურნეობები სიმდიდრის ინდექსის მიხედვით ხუთ ძირითად 
10  დეტალები იხილეთ რეკომენდაციების ნაწილში.
11 ოჯახის უფროსის ეთნიკური წარმომავლობა და იძპ სტატუსი ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სტატისტიკურად 
არსებითი პრედიქტორი არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შედეგების მიხედვით, ბავშვები თანაბარი სიხშირით იყენებენ 
ტექნოლოგიებს მიუხედავად იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსისა და ეთნიკური წარმომავლობისა. ამ ნაწილში მხოლოდ 
სტატისტიკურად არსებით პრედიქტორებზე ვფოკუსირდებით.
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კატეგორიად გაერთიანდა, კერძოდ: უდაბლესი, მეორე, საშუალო, მეოთხე და უმაღლესი 
(უმდიდრესი). „სიმდიდრის ინდექსი განსაკუთრებით ღირებულია ისეთ ქვეყნებში, 

სადაც შედარებით ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ 
სანდო მონაცემები, რაც შინამეურნეობის ეკონომიკური სტატუსის განსაზღვრის 
ტრადიციულ ინდიკატორებად ითვლება“.12 იმის გათვალისწინებით, რომ სიმდიდრის 
ინდექსი მოიცავს ინფორმაციას ოჯახში კომპიუტერის, ტელევიზორის, სმარტფონის, 
ტაბლეტის არსებობის, ინტერნეტსა და ელექტროენერგიაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ, 
მოსალოდნელია, რომ ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების 
სიხშირე ოჯახის სიმდიდრის ინდექსის ზრდასთან ერთად გაიზრდება. 

ქვემოთ მოცემული ფიგურა ასახავს ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიხშირეს ოჯახის სიმდიდრის ინდექსის მიხედვით. აშკარაა, რომ ძირითადი ტენდენცია 
ტექნოლოგიების საათზე მცირე ხნით გამოყენებაა. პატერნი იგივე რჩება სიმდიდრის 
ინდექსის ხუთივე კვანტილში. 

χ2 (4, N=2536) = 18.562, p<0.01

ფიგურა 5. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახის სიმდიდრის ინდექსის 
მიხედვით

12 წყარო: https://dhsprogram.com/topics/wealth-index/index.cfm

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

სიმდიდრის ინდექსი

უდაბლესი მეორე საშუალო მეოთხე უმაღლესი
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პირველ კატეგორიაში მოხვედრილი შინამეურნეობებისთვის ყველაზე მცირეა იმ ბავშვების 
პროცენტული რაოდენობა, ვინც ტექნოლოგიებს საათზე მეტი ხნით მოიხმარს. მესამე და 
მეხუთე კატეგორიის შინამეურნეობებში კი, ბავშვების 32% მოიხმარს ტექნოლოგიებს 
საათზე მეტი ხნით და ეს არის დაფიქსირებული უმაღლესი მაჩვენებელი. განსხვავება 
სტატისტიკურად არსებითია (χ2 (4, N = 2535) = 18.562, P < 0.01). რაც უფრო მაღალია ოჯახის 
სიმდიდრის ინდექსი, ალბათობა იმისა, რომ ბავშვები ელექტრონულ მოწყობილობებს 
დღის განმავლობაში 1 საათზე დიდხანს მოიხმარენ, იზრდება. 

შინამეურნეობის ფაქტორების (იძპ სტატუსი, სიმდიდრის ინდექსი, ეთნიკური 
წარმომავლობა), ბავშვის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირესთან მიმართების 
შესაფასებლად, ჩავატარეთ ლოჯისტიკური რეგრესიული ანალიზი. ლოჯისტიკური 
რეგრესიული მოდელი სტატისტიკურად არსებითი აღმოჩნდა (χ2(3, N=2535) = 47.79, p 
< 0.001). მოდელი ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის 0.026%-ს 
(Nagelkerke R2) ხსნის და სწორად ანაწილებს (აკლასიფიცირებს) შემთხვევათა 64.9%-
ს. აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ ეს მთლიანი ვარიაციის მხოლოდ მცირე ნაწილია. 
შესაბამისად, სტატისტიკური მოდელი სუსტია და საჭიროა უფრო ძლიერი გავლენის 
პრედიქტორების ძიება. ოჯახის სიმდიდრის ინდექსი ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების 
გამოყენების სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორია. სიმდიდრის ქულის 1 სტანდარტული 
ერთეულით ზრდა ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების საათზე დიდხანს გამოყენების 
ალბათობას 1.413-ჯერ (თითქმის ერთნახევარჯერ) ზრდის. ეთნიკური წარმომავლობა 
და იძპ სტატუსი არ აღმოჩნდა ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის სტატისტიკურად 
არსებითი პრედიქტორი. 

იძპ სტატუსი სტატისტიკურად არსებითი ხდება მაშინ, როდესაც ანალიზის პროცესში 
ბავშვის ასაკს ვამატებთ. მოდელი დამოკიდებული ცვლადის ვარიაციის 21%-ს (Nagelkerke 
R2) ხსნის და სწორად ანაწილებს შემთხვევათა 69%-ს. ორივე პრედიქტორს სტატისტიკურად 
არსებითი გავლენა აქვს ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებაზე 
(χ2(3, N=2536) = 412.927, p <0.001). ალბათობა იმისა, რომ იძპ სტატუსის მქონე ოჯახის 
უფროსის შინამეურნეობაში მცხოვრები ბავშვები ტექნოლოგიებს დღეში საათზე დიდხანს 
გამოიყენებენ, სხვა ფაქტორების (ბავშვის ასაკი) მუდმივობის პირობებში, 1.8-ჯერ იზრდება. 
რაც შეეხება ასაკს, ბავშვის ასაკის 1 სტანდარტული ერთეულით ზრდისას, ალბათობა იმისა, 
რომ ბავშვები ტექნოლოგიებს დღეში საათზე დიდხანს გამოიყენებენ, 1.1-ჯერ იზრდება. 

ᲨᲘᲜᲐᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ ᲖᲝᲛᲐ ᲓᲐ ᲡᲘᲛᲭᲘᲓᲠᲝᲕᲔ

ოჯახის წევრების რაოდენობა ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების 
სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორია, მხოლოდ ნაწილობრივ. რაც უფრო მეტი წევრია 
ოჯახში, მით უფრო მცირეა იმის ალბათობა, რომ ბავშვები საათზე მეტი ხნით გამოიყენებენ 
ელექტრონულ მოწყობილობებს. ამ შედეგის ახსნა შესაძლებელია შემდეგნაირად, რაც 
უფრო იზრდება ოჯახის წევრების რაოდენობა, მით უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ 
ბავშვი ზრდასრულის მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს, რაც გარკვეულწილად ამცირებს 
ბავშვების მიერ ტექნოლოგიებთან საკომუნიკაციო საათებს. ანალიზის პროცესში, მას 
შემდეგ, რაც ვაკონტროლებთ კონტექსტუალურ, ოჯახისა და ბავშვის მახასიათებლებს, 
ოჯახის წევრების რაოდენობის გავლენა ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეზე, 
სტატისტიკურად არაარსებითი ხდება. რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო სურს, რომ 
სხვადასხვა აქტივობა ოჯახის წევრებისგან დამოუკიდებლად შეასრულოს. ეს, შესაძლოა, 
ბავშის ასაკის მატებასთან ერთად ოჯახის წევრების რაოდენობის გავლენის დაკარგვის 
ერთ-ერთი მიზეზი იყოს. 
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მთლიანი მოდელი ვარიაციის 24%-ს ხსნის და სწორად ანაწილებს შემთხვევათა 70%-
ს. აღნიშნულ მოდელში სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორებია: ურბანულობა, იძპ 
სტატუსი და ბავშვის ასაკი. მათგან ყველაზე ძლიერი გავლენა ბავშვის ასაკს აქვს (Wald 
χ2=346.5, როდესაც სხვა პრედიქტორების კოეფიციენტი 10 ერთეულს არ აღემატება). რაც 
უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო მაღალია რისკი იმისა, რომ ის ტექნოლოგიებს საათზე 
მეტი ხნით გამოიყენებს. 

ოჯახის სიმჭიდროვე, ოჯახის ზომასთან შედარებით, უფრო ძლიერი ფაქტორია. ის 
შემდეგნაირად გამოვთვალეთ: ოჯახის წევრების რაოდენობა გავყავით ოჯახში საძინებლად 
გამოყენებული ოთახების რაოდენობაზე. ამ მახასიათებლის მიხედვით, ოჯახები ორ 
კატეგორიად გავაერთიანეთ: (1) ერთ საძინებელზე მაქსიმუმ 2 წევრი; (2) ერთ საძინებელზე 
ორზე მეტი წევრი.

იმ ოჯახებში, სადაც საძინებელში ორ ან ნაკლებ ოჯახის წევრს სძინავს, ბავშვების 39% 
იყენებს ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის განმავლობაში საათზე დიდხანს. ხოლო 
იმ ოჯახებში, სადაც საძინებელში 2-ზე მეტ პირს სძინავს, ეს კოეფიციენტი 33%-ია. 
პროპორციებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად არსებითია (χ2(1, N=2536) = 9.078, p 
<0.01). იხილეთ ფიგურა ქვემოთ.

χ2 (1, N=2535) = 9.078, p<0.01

ფიგურა 6. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახის სიმჭიდროვის 
მიხედვით

ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ ოჯახებში სიმჭიდროვის მაღალი ხარისხით, ბავშვების 
მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე მცირეა. 

ოჯახის სიმჭიდროვის, ბავშვის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირესთან მიმართების 
შესაფასებლად, ჩავატარეთ ლოჯისტიკური რეგრესიული ანალიზი. ლოჯისტიკური 
რეგრესიული მოდელი სტატისტიკურად არსებითი აღმოჩნდა (χ2(1, N=2535) = 4.67, p < 
0.05). მოდელი ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის 3%-ს (Nagelkerke 

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

სიმჭიდროვე

2 ან ნაკლები წევრი ერთ 
საძინებელში

2-ზე მეტი წევრი ერთ 
საძინებელში
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R2) ხსნის და სწორად ანაწილებს (აკლასიფიცირებს) შემთხვევათა 65%-ს. აუცილებელია 
აღვნიშნოთ, რომ ეს მთლიანი ვარიაციის მხოლოდ მცირე ნაწილია. შესაბამისად, 
სტატისტიკური მოდელი სუსტია და საჭიროა უფრო ძლიერი გავლენის პრედიქტორების 
ძიება. სტატისტიკურად არსებითი ფაქტორებია ურბანულობა, სიმდიდრის ინდექსი და 
სიმჭიდროვე. სიმდიდრის ინდექსისა და ურბანულობის გავლენის პატერნი უცვლელია. რაც 
შეეხება სიმჭიდროვეს, ამ ორ ცვლადს შორის ასოციაცია ნეგატიური და სტატისტიკურად 
არსებითი რჩება კონტექსტუალური და ოჯახის ფაქტორების გათვალისწინების შემდეგაც. 
ეს იმას ნიშნავს, რომ შედარებით უფრო მჭიდრო ოჯახებში ალბათობა იმისა, რომ ბავშვები 
ტექნოლოგიებს დღის განმავლობაში საათზე დიდხანს გამოიყენებენ, 0.83-ჯერ მცირეა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ეფექტი სტატისტიკურად არაარსებითი ხდება ბავშვის ასაკის 
გაკონტროლების შემდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოჯახის სიმჭიდროვესა და ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეს შორის მიმართება ბავშვის ასაკის ფუნქციაა. რაც 
უფრო იზრდება ბავშვი, ოჯახის სიმჭიდროვე მით უფრო ნაკლებად ზემოქმედებს მის მიერ 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეზე, რაც იმავე მიზეზით შეიძლება 
აიხსნას, როგორითაც ოჯახის წევრების რაოდენობის გავლენის შემცირება. 

ᲝᲯᲐᲮᲨᲘ 5 ᲬᲚᲐᲛᲓᲔ ᲐᲡᲐᲙᲘᲡ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘᲡ ᲠᲐᲝᲓᲔᲜᲝᲑᲐ

ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ ოჯახში 5 წლამდე ასაკის ერთზე მეტი ბავშვის 
არსებობის შემთხვევაში, ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე 
მცირდება. ისეთ ოჯახებში, სადაც 5 წლამდე ასაკის 1 ბავშვი იზრდება, ალბათობა იმისა, 
რომ ის ტექნოლოგიებს დღის განმავლობაში საათზე დიდი ხნით გამოიყენებს, 1.337-ჯერ 
იზრდება (χ2(1, N=2536) = 11.575, p < 0.01).

ქვემოთ მოცემული ფიგურა ასახავს ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
გამოყენების სიხშირეს ოჯახში სხვა ბავშვის არსებობის მიხედვით. როგორც ჩანს, ოჯახში 
ერთზე მეტი 5 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოფნისას ბავშვების მხოლოდ 31% იყენებს 
ტექნოლოგიებს დღის განმავლობაში საათზე დიდხანს. ეს კოეფიციენტი 38%-მდე 
იზრდება ისეთი ოჯახებისთვის, სადაც მხოლოდ ერთი 5 წლამდე ასაკის ბავშვი ცხოვრობს. 
პროპორციებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად არსებითია.

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

5 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა

ერთი 5 წლამდე ასაკის 
ბავშვი

ერთზე მეტი 5 წლამდე 
ასაკის ბავშვი ოჯახში
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χ2 (1, N=2535) = 11.434, p<0.01

ფიგურა 7. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახში 5 წლამდე ასაკის 
ბავშვების არსებობის მიხედვით   

შინამეურნეობაში 5 წლამდე ასაკის ბავშვების თანაცხოვრების გავლენის შესაფასებლად, 
ლოჯისტიკური რეგრესიული ანალიზი ჩავატარეთ. ანალიზის პროცესში გავითვალისწინეთ 
კონტექსტუალური, ოჯახისა და ბავშვის მახასიათებლები. ლოჯისტიკური რეგრესიული 
მოდელი სტატისტიკურად არსებითი აღმოჩნდა (χ2(1, N=2535) = 7.067, p < 0.01). მოდელი 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის 23%-ს (Nagelkerke R2) ხსნის და 
სწორად ანაწილებს (აკლასიფიცირებს) შემთხვევათა 70%-ს. ოჯახში 5 წლამდე ასაკის 
ბავშვების თანაცხოვრების ეფექტი სტატისტიკურად არსებითი რჩება ზემოხსენებული 
ფაქტორების გაკონტროლების შემდეგაც, თუმცა, ოდნავ შემცირდა (1.337-დან 1.289-მდე 
- თუ კოეფიციენტებს ათეულებამდე დავამრგვალებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეფექტი 
უცვლელია).

რომ შევაჯამოთ, ოჯახში სხვა ბავშვის არსებობა ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების 
გამოყენების დაბალ სიხშირესთან ასოცირდება. ისეთ ოჯახებში, სადაც ერთი ხუთ 
წლამდე ასაკის ბავშვი იზრდება, ალბათობა იმისა, რომ ბავშვები საათზე დიდხანს 
გამოიყენებენ ტექნოლოგიებს, იზრდება ისეთ ოჯახებთან შედარებით, სადაც ერთზე მეტი 
5 წლამდე ასაკის ბავშვი ცხოვრობს. ეს შედეგი ორი გზით შეიძლება აიხსნას: ერთი მხრივ, 
შესაძლებელია, რომ როდესაც ოჯახში ერთზე მეტი მცირეწლოვანი ბავშვი იზრდება, 
ისინი ადვილად პოულობენ საერთო ენას და ერთად ერთობიან, შესაბამისად, ნაკლები 
დრო რჩებათ ტექნოლოგიებისთვის. მეორე მხრივ, ეს შედეგი შესაძლოა სოციალურ-
ეკონომიკური ფონის ფუნქციაც იყოს. იმ შინამეურნეობებში, სადაც ერთზე მეტი ხუთ 
წლამდე ასაკის ბავშვი ცხოვრობს, შეზღუდული რესურსის გამო, შესაძლოა, ხანგრძლივად 
ნაკლებად იყოს ხელმისაწვდომი ელექტრონული მოწყობილობები. ასეა თუ ისე, შედეგი 
გარკვეულწილად ამცირებს სამომავლო ინტერვენციებისთვის სამიზნე აუდიტორიას და 
განსაკუთრებული ყურადღების არეალში ისეთ ოჯახებს აქცევს, სადაც 5 წლამდე ასაკის 
ერთი ბავშვი იზრდება.

სამომავლოდ, საინტერესო იქნებოდა ამ საკითხის უფრო სიღრმისეული კვლევა. 
განსაკუთრებით იმის გათვალისწინება, თუ რამდენ დროს ატარებენ ბავშვები ერთად 
და რა აქტივობებით არიან დაკავებულნი ამ დროის განმავლობაში. მომავლისთვის 
ასევე უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიხშირესთან ერთად, ყურადღება იმ შინაარსებზე გავამახვილოთ, რასთანაც ბავშვებს 
გაჯეტების საშუალებით აქვთ წვდომა. ამ ინფორმაციის გარეშე სანდო და დასაბუთებულ 
მონაცემებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავების შანსი ძალიან მცირეა. 

ᲨᲘᲜᲐᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ ᲥᲝᲜᲔᲑᲐ/ᲐᲥᲢᲘᲕᲘ

MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში, შინამეურნეობის კითხვარში რესპონდენტს 
ეკითხებოდნენ ოჯახის აქტივის შესახებ, კერძოდ, იყო თუ არა ოჯახში ტელევიზორი, ჰქონდა 
თუ არა ოჯახის ერთ წევრს მაინც კომპიუტერი, სმარტფონი, ჰქონდა თუ არა ოჯახს წვდომა 
ინტერნეტთან და ა. შ. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე მოცემული 
მახასიათებლების კონტექსტშიც შევაფასეთ. გამოკითხული შინამეურნეობების ასივე 
პროცენტს ჰქონდა წვდომა ელექტროენერგიასთან, შესაბამისად, ამ ფაქტორის მიხედვით 
ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეში განსხვავების შეფასება აზრს მოკლებულია. 
რაც შეეხება ზემოხსენებულ სიკეთეებთან მიმართებას, საკმაოდ ლოგიკური შედეგები 
მივიღეთ. იმ ბავშვებისთვის, ვისაც აქვს წვდომა ელექტრონულ მოწყობილობებსა და 
ინტერნეტთან, ალბათობა იმისა, რომ ისინი დღის განმავლობაში საათზე მეტი ხნით 
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გამოიყენებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს, ყველა შემთხვევაში ორჯერ იზრდება. 
შედეგი სტატისტიკურად არსებითი რჩება კონტექსტუალური, შინამეურნეობისა და ბავშვის 
ფაქტორების გათვალისწინების შემდეგაც. 

ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის პროცენტული 
განაწილების სანახავად, ზემოთქმულ სიკეთეებთან წვდომის მიხედვით, იხილეთ ქვემოთ 
მოცემული ფიგურები.

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ინტერნეტზე წვდომა

სმარტფონები

არა

არა

დიახ

დიახ

χ2 (1, N= 2535) = 32.653, p<0.05

ფიგურა 8. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახში ინტერნეტთან 
ხელმისაწვდომობის მიხედვით  
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χ2 (1, N=2535) = 5.930, p<0.05

ფიგურა 9. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახში სმარტფონის არსებობის 
მიხედვით  

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

კომპიუტერი

ტელევიზორი

არა

არა

დიახ

დიახ

χ2 (1, N=2535) = 32.992, p<0.05

ფიგურა 10. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახში კომპიუტერის 
არსებობის მიხედვით  

χ2 (1, N=2535) = 6.227, p<0.05

ფიგურა 11. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ოჯახში ტელევიზორის 
არსებობის მიხედვით  
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აშკარაა, რომ ზოგადი ტენდენცია ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
დღეში 1 საათზე მცირე ხნით გამოყენებაა. თუმცა, იმ ბავშვებში, ვინც დღის განმავლობაში 
ტექნოლოგიებს 1 საათზე დიდხანს იყენებს, ისეთი ბავშვების პროცენტული მაჩვენებელი 
სჭარბობს, ვისთვისაც ოჯახში სხვადასხვა ტიპის ელექტრონული მოწყობილობებია 
ხელმისაწვდომი. პროპორციებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად არსებითია.

(3) მშობლის (მზრუნველის) მახასიათებლები

მზრუნველის მახასიათებლების ცნების ქვეშ გავაერთიანეთ დედის განათლება, ასაკი, 
ფუნქციური შეზღუდვის სტატუსი და ფიზიკური ძალადობის მიმართ დამოკიდებულება 
(ატიტუდი). ამ ნაწილში ასევე შევეხებით მშობლობის პრაქტიკას, ბავშვის მეთვალყურეობისა 
და დისციპლინის პრაქტიკის გავლენებს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მზრუნველის 
მახასიათებლებიდან ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების ერთადერთი 
სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორი დედის განათლება აღმოჩნდა. ჩვენს შერჩევაში, 
ასევე არ აღმოჩნდა არსებითი არაადეკვატურ მეთვალყურეობასა13  და ტექნოლოგიების 
გამოყენების სიხშირეს შორის ასოციაცია. ვარიაციის სიმცირის გამო, დედის განათლების 
ხუთგანზომილებიანი ცვლადი ორგანზომილებიანად გადავაკეთეთ და გამოვყავით 2 ჯგუფი: 
(1) დედები, ვისაც არ აქვთ უმაღლესი განათლება; (2) დედები უმაღლესი განათლებით. 
შემდგომი ანალიზისას მოცემული მოდიფიცირებული ცვლადი გამოვიყენეთ. 

როგორც ქვემოთ მოცემული ფიგურა ცხადყოფს, იმ ბავშვების 39%, ვის დედასაც 
უმაღლესი განათლება აქვს, ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის განმავლობაში 
საათზე დიდხანს მოიხმარენ. უმაღლესი განათლების არმქონე დედების შვილების 32% 
მოიხმარს ტექნოლოგიებს დღეში საათზე მეტი ხნით. პროპორციებს შორის განსხვავება 
სტატისტიკურად არსებითია.  

χ2 (1, N=2535) = 17.330, p<0.05

ფიგურა 12.  ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება დედის განათლების მიხედვით

13  ბავშვის დატოვება სათანადო მეთვალყურეობის გარეშე (მაგ., მათი მარტო ან 10 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვთან ერთად 
დატოვება).

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

დედის განათლების დონე

არ აქვს უმაღლესი განათლება აქვს უმაღლესი განათლება
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აბსოლუტურად მსგავსი პატერნი მივიღეთ დედის განათლების მამის განათლებით 
ჩანაცვლების შემთხვევაში. იხილეთ ფიგურა ქვემოთ.

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

მამის განათლების დონე

არ აქვს უმაღლესი განათლება აქვს უმაღლესი განათლება

χ2 (1, N=2220) = 23.295, p<0.001

ფიგურა 13. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება მამის განათლების მიხედვით  

დედის მახასიათებლების (განათლების დონე, ფუნქციური უნარშეზღუდულობის ხარისხი, 
დამოკიდებულება ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით), ბავშვის მიერ ტექნოლოგიების 
გამოყენების სიხშირესთან მიმართების შესაფასებლად, ჩავატარეთ ლოჯისტიკური 
რეგრესიული ანალიზი. ლოჯისტიკური რეგრესიული მოდელი სტატისტიკურად არსებითი 
აღმოჩნდა (χ2(6, N=2535) = 20.208, p<.001). მოდელი ელექტრონული მოწყობილობების 
გამოყენების სიხშირის 0.023%-ს (Nagelkerke R2) ხსნის და სწორად ანაწილებს 
(აკლასიფიცირებს) შემთხვევათა 56.5%-ს. ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის 
ერთადერთი სტატისტიკურად არსებითი პრედიქტორი დედის განათლება აღმოჩნდა. 1.518-
ჯერ იზრდება ალბათობა იმისა, რომ ბავშვები, რომელთა დედებსაც უმაღლესი განათლება 
აქვთ, ტექნოლოგიებს ერთ საათზე მეტი ხნით მოიხმარენ უმაღლესი განათლების არქმონე 
დედების ბავშვებთან შედარებით.   

სტატისტიკური ასოციაციის მსგავსი პატერნი გამოვლინდა მამის განათლებასა 
და ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეს შორის. ასოციაციები 
სტატისტიკურად არსებითი დარჩა კონტექსტუალური, შინამეურნეობისა და ბავშვის 
მახასიათებლების გაკონტროლების შემდეგ. 1.311-ჯერ იზრდება ალბათობა იმისა, რომ 
ბავშვები ტექნოლოგიებს ერთ საათზე დიდხანს გამოიყენებენ იმ მამების შვილებისთვის, 
ვისაც აქვთ უმაღლესი განათლება, უმაღლესი განათლების არქმონე მამების ბავშვებთან 
შედარებით (χ2(1, N=2535) = 23.147, p<.001).
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MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში შეფასდა მშობლის ჩართულობისა და ბავშვთა 
ადრეული სტიმულირებისა და ზრუნვის პრაქტიკა. აღნიშნული კონსტრუქტი მოიცავდა 
შინამეურნეობის წევრების ჩართულობას ბავშვის აღზრდის პროცესში შემდეგი 
აქტივობების მიხედვით: კითხულობს წიგნებს ან ათვალიერებს დასურათებულ წიგნებს, 
უყვება ზღაპრებს, უმღერის, ბავშვი სასეირნოდ გაჰყავს, თამაშობს ბავშვთან ერთად, 
ატარებს დროს ბავშვთან, ითვლიან, ასახელებენ საგნებს ან ხატავენ ერთად. მშობლებს 
(მზრუნველებს) ჰკითხეს, რამდენად იყვნენ ჩართულნი ამ აქტივობებში ბოლო სამი დღის 
განმავლობაში. 

ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ სტატისტიკურად არსებითი ასოციაცია მხოლოდ დედის 
ჩართულობასა და ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეს შორის იკვეთება. 
ჩართულობის ცვლადი ორგანზომილებიანად გადავაკეთეთ, სადაც პირველ კატეგორიაში 
გავაერთიანეთ ის დედები, რომლებიც ბავშვთან ერთად ზემოთქმულ 3 ან ნაკლებ 
აქტივობაში არიან ჩართულნი, მეორეში კი - ოთხ ან მეტ აქტივობაში ჩართული დედები. 
ამ ორ კატეგორიაში მოხვედრილ ბავშვებს შორის ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე 
ერთმანეთისგან სტატისტიკურად არსებითად განსხვავდება. განსხვავება ნარჩუნდება მას 
შემდეგაც, რაც ვაკონტროლებთ ძირითად მახასიათებლებს (ურბანულობა, იძპ სტატუსი, 
სიმდიდრის ინდექსი და ბავშვის ასაკი). რაც უფრო ჩართულია დედა, ალბათობა იმისა, 
რომ ბავშვი დღის განმავლობაში ტექნოლოგიებს საათზე დიდხანს გამოიყენებს, 660-ჯერ 
მცირდება სხვა ცვლადების მუდმივობის პირობებში. იხილეთ ფიგურა ქვემოთ. 

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

დედის ჩართულობა

ნაკლებად ჩართული მეტად ჩართული

χ2 (1, N=2220) = 11.638, p<0.01

ფიგურა 14. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება დედის ჩართულობის 
მიხედვით 

ილუსტრაციის მიხედვით აშკარაა, რომ იმ ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, რომლებიც 
ტექნოლოგიებს ერთ საათზე დიდხანს იყენებს, გაცილებით ნაკლებია იმ ჯგუფში, სადაც 
ნაკლებად ჩართული დედების შვილები ერთიანდებიან. განსხვავება სტატისტიკურად 
არსებითია.
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MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში მშობლებს (მზრუნველებს) ჰკითხეს, თუ რამდენი 
საბავშვო ან დასურათებული წიგნი ჰქონდათ სახლში და ჰქონდათ თუ არა ბავშვებს წვდომა 
მაღაზიაში ნაყიდ ან სახლში დამზადებულ სათამაშოებთან. შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ სახლში საბავშვო წიგნების რაოდენობა პოზიტიურად ასოცირდება ბავშვების მიერ 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებასთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც უფრო მეტი 
საბავშვო წიგნი აქვს ბავშვს სახლში, მით უფრო მეტი სიხშირით იყენებს ის ელექტრონულ 
მოწყობილობებს. ასოციაცია სტატისტიკურად არსებითი რჩება კონტექსტუალური, ოჯახისა 
და მზრუნველის მახასიათებლების გაკონტროლების შემდეგაც. 

ასევე პოზიტიური მიმართებაა ბავშვების მიერ სათამაშოებზე (მაღაზიიდან)წვდომასა 
და ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს შორის. სათამაშოებზე 
წვდომასთან ერთად, ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების დღეში ერთ საათზე დიდხანს 
გამოყენების ალბათობა 3.6-ჯერ იზრდება (χ2(1, N=2535) = 16.924, p<.001).

ეს შედეგები, შესაძლოა, შემდეგნაირად აიხსნას: იმ შინამეურნეობებში, სადაც 
ბავშვისთვის საბავშვო ან დასურათებული წიგნების და სათამაშოების შეძენა შეუძლიათ, 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე უფრო ოჯახის ფინანსური 
მდგომარეობის ფუნქციაა, ვიდრე სხვა ფაქტორების. 

ქვემოთ მოცემული ფიგურა ასახავს მიმართებას სათამაშოებზე ხელმისაწვდომობასა 
და ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს შორის. იმ ბავშვების 94%, 
ვისთვისაც სათამაშოები ხელმიუწვდომელია, ელექტრონულ მოწყობილობებს დღეში ერთ 
საათზე ნაკლები ხნით იყენებს. მეორე მხრივ, იმ ბავშვებისგან, ვისაც ტექნოლოგიებზე 
წვდომა აქვს, მხოლოდ 63%-ია ისეთი, ვინც ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის 
განმავლობაში 1 საათზე ნაკლები დროით მოიხმარს.  

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ნაყიდი სათამაშოები

დიახ არა

χ2 (1, N=2220) = 11.638, p<0.01

ფიგურა 15. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება მაღაზიაში ნაყიდ 
სათამაშოებთან ხელმისაწვდომობის მიხედვით 
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MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში მრავლისმომცველი ანგარიში მიეძღვნა დისციპლინის 
პრაქტიკებს და მის გავლენას ბავშვების განვითარებასა და სხვა სფეროებზე. დისციპლინის 
პრაქტიკა ჩვენი სამიზნე საკითხის კონტექსტშიც შევაფასეთ. ჩვენს ანგარიშში სამიზნე 
ცვლადებს შორის მხოლოდ საკვანძო ასოციაციებს შევეხებით. დამატებითი ინფორმაცია 
ამ საკითხზე კი, ბავშვის დისციპლინის შესახებ ანგარიშში იხილეთ.

MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში ბავშვების დედებს (მზრუნველებს) დაუსვეს 
კითხვათა მთელი სერია იმ მეთოდების შესახებ, რომელთაც შინამეურნეობაში მცხოვრები 
ზრდასრულები გასული თვის განმავლობაში ბავშვის დისციპლინის უზრუნველსაყოფად 
მიმართავდნენ. დისციპლინის პრაქტიკა ოთხ განზომილებას აერთიანებს: არაძალადობრივი 
დისციპლინა, ფსიქოლოგიური აგრესია, ფიზიკური დასჯა, მძიმე ფიზიკური დასჯა. 

შევაფასეთ, არსებობდა თუ არა რაიმე ასოციაცია ბავშვის დისციპლინის განზომილებებსა 
და მის მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს შორის. 

იმ ბავშვების შემთხვევაში, ვინც ფსიქოლოგიური აგრესიის მსხვერპლია, ალბათობა 
იმისა, რომ ისინი ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის განმავლობაში საათზე მეტი ხნით 
გამოიყენებენ, 1.573-ჯერ იზრდება. 

ასოციაციის იგივე ნიმუში მივიღეთ ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებითაც (იხილეთ 
ფიგურები 15 & 16). იმ ბავშვების შემთხვევაში, ვინც ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია, 
ალბათობა იმისა, რომ ისინი ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის განმავლობაში საათზე 
დიდხანს გამოიყენებენ, 1.512-ჯერ იზრდება. 

ორივე შემთხვევაში, განსხვავება სტატისტიკურად არსებითი რჩება, თუმცა ოდნავ 
მცირდება მას შემდეგად, რაც გავაკონტროლებთ ძირითად მახასიათებლებს (ურბანულობა, 
იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსი, სიმდიდრის ინდექსი, ბავშვის ასაკი).

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ნებისმიერი ფსიქოლოგიური აგრესია

დიახ არა
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χ2 (1, N=2220) = 23.009, p<0.01

ფიგურა 16. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ფსიქოლოგიური აგრესიის 
პრაქტიკის მიხედვით 

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ნებისმიერი ფიზიკური დასჯა

დიახ არა

χ2 (1, N=2220) = 15.301, p<0.01

ფიგურა 17. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ფიზიკური დასჯის პრაქტიკის 
მიხედვით 

(4) ბავშვის მახასიათებლები

ბავშვის მახასიათებლებში გავაერთიანეთ ბავშვის ასაკი, სქესი, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, დადიოდა თუ არა ბავშვი ბაღში (ოდესმე, 
მიმდინარე სასწავლო წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს, ან ამჟამად დადის), საჯარო 
ბაღში დადიოდა თუ კერძოში და ანთროპომეტრია.14 ჩამოთვლილი მახასიათებლებიდან 
სტატისტიკურად არსებითი განსხვავება ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების 
სიხშირეში მხოლოდ ასაკის მიხედვით გამოვლინდა. ყოველ მომდევნო ასაკობრივ 
კატეგორიაში იმ ბავშვების პროცენტული რაოდენობა, ვინც დღეში ერთ საათზე მეტი 
ხნით იყენებს, იზრდება (იხილეთ ფიგურა ქვემოთ). შედეგები დადასტურდა რეგრესიული 
ანალიზის საფუძველზეც - ბავშვის ასაკის მატებასთან ერთად, ალბათობა იმისა, რომ 
ბავშვები დღის განმავლობაში ტექნოლოგიებს ერთ საათზე დიდხანს გამოიყენებენ, 
იზრდება.15  

14  ანთროპომეტრია 3 განზომილებას აერთიანებს: 1. წონა ასაკთან მიმართებით; 2. სიმაღლე ასაკთან მიმართებით; 3. წონა 
სიმაღლესთან მიმართებით.
15   ბავშვების ასაკის გავლენა უკვე განვიხილეთ ოჯახის მახასიათებლების ნაწილში.
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მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ბავშვის ასაკი

2 წლამდე 2 წლის 3 წლის 4 წლის

χ2 (3, N=2534) = 350.822, p<0.001

ფიგურა 18. ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენება ბავშვის ასაკის მიხედვით 

ᲑᲐᲕᲨᲕᲗᲐ ᲐᲓᲠᲔᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲘᲜᲓᲔᲥᲡᲘ (ECDI)

ბავშვთა ადრეული განვითარება და მისი ოთხი განზომილება ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების პოტენციური შედეგების ნაწილში განვიხილეთ. ბავშვთა 
ადრეულ განვითარებას და მის მიმართებებს რელევანტურ ცვლადებთან მრავლისმომცველი 
ანგარიში მიეძღვნა MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში, შესაბამისად, ამ ნაწილში ჩვენს 
სამიზნე ცვლადებს შორის მხოლოდ საკვანძო ასოციაციებს შევეხებით. 

ცალკე ECDI ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების ქულათა 
ვარიაციის მხოლოდ 2%-ს ხსნის. ბავშვთა ადრეული განვითარების ინდექსი სტატისტიკურად 
არსებითად განსხვავდება მათ მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების 
სიხშირის მიხედვით. მთლიანობაში, ბავშვების 89.7%, ადრეული განვითარების 
თვალსაზრისით, მისაღებ შედეგს აჩვენებს. დღეში ტექნოლოგიების ერთ საათზე დიდხანს 
გამოყენების შემთხვევაში 0.5-ჯერ მცირდება იმის ალბათობა, რომ ბავშვები ადრეული 
განვითარების თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ ზღვრულ ნიშნულს მიაღწევენ 
(χ2(1, N=1095) = 8.548, p<0.01). მსგავსი შედეგი მივიღეთ სოციოემოციური განვითარების 
თვალსაზრისითაც. ტექნოლოგიების ერთ საათზე დიდხანს გამოყენების შემთხვევაში 
0.4-ჯერ მცირდება იმის ალბათობა, რომ ბავშვები სოციოემოციური განვითარების 
თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ ზღვარს მიაღწევენ (χ2(1, N=1095) = 13.382, p<0.01).
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მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

მოიხმარს 1 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში

მოიხმარს 1 საათზე დიდხანს

ბავშვის ასაკი

სოციო-ემოციური განვითარება

არადამაკმაყოფილებელი

არადამაკმაყოფილებელი

დამაკმაყოფილებელი

დამაკმაყოფილებელი

χ2 (1, N=1095) = 7.809, p<0.01

ფიგურა 19. 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიხშირე ECDI-ის მიხედვით

χ2 (1, N=1095) = 13.660, p<0.01

ფიგურა 20. 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების 
სიხშირე სოციოემოციური განვითარების მიხედვით
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ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის მიხედვით, 
განსხვავება კითხვისა და მათემატიკური აზროვნების უნარის განვითარებაში, 
სტატისტიკურად არსებითი არ აღმოჩნდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ბავშვებიც, 
ვინც კითხვისა და მათემატიკური აზროვნების უნარების განვითარების თვალსაზრისით 
მისაღებ შედეგს აჩვენებს და ისინიც, ვინც ვერ აღწევს დამაკმაყოფილებელ ნიშნულს, 
ელექტრონულ მოწყობილობებს დღის განმავლობაში თანაბარი სიხშირით იყენებენ. 
მთლიანობაში, იმ ბავშვების 75%, ვინც ელექტრონულ მოწყობილობებს იყენებს (სიხშირის 
მიუხედავად), კითხვისა და მათემატიკური აზროვნების უნარის განვითარების სკალაზე 
დამაკმაყოფილებელ ნიშნულს აღწევს. 

ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის მიხედვით სტატისტიკურად არსებითი განსხვავება 
ასევე არ გამოვლენილა ბავშვების სწავლის უნარის განვითარებაში. სხვაგვარად რომ 
ვთქვათ, ის ბავშვებიც, ვინც სწავლის უნარის განვითარების თვალსაზრისით მისაღებ 
შედეგს აჩვენებს და ისინიც, ვინც ვერ აღწევს დამაკმაყოფილებელ ნიშნულს, ელექტრონულ 
მოწყობილობებს დღის განმავლობაში თანაბარი სიხშირით იყენებენ.

ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის მიხედვით სტატისტიკურად არსებითი განსხვავება 
ასევე არ გამოვლენილა ბავშვების ფიზიკურ განვითარებაში.

* მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სწავლის უნარისა და ფიზიკური განვითარების 
მიხედვით, ჯგუფში ვარიაცია არ გვაქვს. ბავშვების 99% ამ განზომილებებში მისაღებ 
შედეგს აჩვენებს.  

H. ᲨᲔᲯᲐᲛᲔᲑᲐ
MICS 2018 საქართველოს ფარგლებში შევაფასეთ 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირესთან დაკავშირებული სხვადასხვა 
ფაქტორ. შეჯამების სახით შემოგთავაზებთ კვლევის ძირითად მიგნებებს და შევეცდებით 
პასუხი გავცეთ კვლევის ორ ძირითად შეკითხვას:

1.  რომელია ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ 2-დან 
  5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ელექტრონული მოწყობილობების 
  ხშირ გამოყენებას?  ანუ, რა არის ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების 
  გამოყენების პოტენციური პრედიქტორები?

2.  არსებობს თუ არა რაიმე სახის კავშირი ბავშვების მიერ ტექნოლოგიების 
  გამოყენებასა და მათ ადრეული განვითარების ინდექსს შორის (ECDI)? 
  თუ არსებობს, ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირე რა გავლენას ახდენს 
  ბავშვების ადრეულ განვითარებასა და მის განზომილებებზე?

პოტენციური პრედიქტორები

ძირითადი ტენდენცია ის არის, რომ ბავშვები ელექტრონულ მოწყობილობებს 
დღეში 1 საათზე ნაკლები დროით იყენებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ 
კვლევის შედეგი, პედიატრთა ასოციაციის  რეკომენდაციის შესაბამისად, 
მისაღებია ჩვენი სამიზნე ჯგუფისთვის (2-დან 5 წლამდე). ყველაზე ძლიერი 
განმაპირობებელი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს ელექტრონული 
მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეზე, ბავშვების ასაკია. რაც უფრო 
დიდია ბავშვი, მით უფრო ხშირად მოიხმარს ელექტრონულ მოწყობილობებს. 



45

მიღებული შედეგი ყველაზე მეტად საყურადღებოა პოლიტიკის დამგეგმავებისა 
და დაინტერესებული მხარეებისთვის, ვინაიდან მათ იციან, რომელია ყველაზე 
მოწყვლადი/დაუცველი სამიზნე აუდიტორია და ვის უნდა მიექცეს მომავალში 
სპეციალური ყურადღება.

ქალაქად მცხოვრები ბავშვები უფრო ხშირად მოიხმარებნ ელექტრონულ 
მოწყობილობებს, ვიდრე სოფლად მცხოვრები ბავშვები.

თბილისში მცხოვრები ბავშვები უფრო ხშირად იყენებენ ელექტრონულ 
მოწყობილობებს, ვიდრე ბავშვები სხვა რეგიონებიდან. დღის განმავლობაში 
ერთ საათზე მეტი ხნით ტექნოლოგიების გამოყენების უმაღლესი მაჩვენებელი 
შემდეგ რეგიონებში გამოვლინდა: თბილისი (41%), აჭარა (38%), იმერეთი და 
ქვემო ქართლი (35%).

 რაც უფრო მაღალია ოჯახის სიმდიდრის ინდექსი, მით უფრო მეტია ალბათობა, 
რომ ბავშვები დღეში 1 საათზე მეტი ხნით მოიხმარენ ელექტრონულ 
მოწყობილობებს. სიმდიდრის ინდექსის მესამე და მეხუთე კატეგორიების 
ოჯახებიდან ბავშვების 32% დღის განმავლობაში ერთ საათზე მეტი ხნით 
იყენებს ელექტრონულ მოწყობილობებს და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 
აღნიშნული ინდექსის განზომილებებს შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

 ოჯახის სიმჭიდროვე, ოჯახის წევრების რაოდენობასთან შედარებით, ბავშვების 
მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირის უფრო ძლიერი პრედიქტორია. 
რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მით უფრო ნაკლებ გავლენას ახდენს ოჯახის 
სიმჭიდროვე ტექნოლოგიების გამოყენების სიხშირეზე. ეს სავარაუდოდ 
იმით არის გამოწვეული, რომ ასაკთან ერთად ბავშვების დამოუკიდებლობის 
ხარისხიც იზრდება.

 ოჯახში კიდევ ერთი 5 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოფნა ამცირებს ბავშვებში 
ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირეს. ოჯახებში, სადაც 
მხოლოდ ერთი ბავშვია, ალბათობა იმისა, რომ ელექტრონულ მოწყობილობებს 
ბავშვები ერთ საათზე მეტი ხნით მოიხმარენ, უფრო მაღალია, ვიდრე ოჯახებში, 
სადაც ერთ ბავშვზე მეტი ცხოვრობს.

 ბავშვებისთვის, რომელთაც აქვთ წვდომა ელექტრონულ მოწყობილობებსა 
და ინტერნეტზე, ალბათობა იმისა, რომ ტექნოლოგიებს საათზე მეტი ხნით 
გამოიყენებენ, თითქმის ორჯერ იზრდება იმ ბავშვებთან შედარებით, 
ვისაც მათზე ხელი არ მიუწვდებათ. შედეგი არც მაშინ იცვლება, როდესაც 
გათვალისწინებულია კონტექსტუალური, ოჯახის წევრებისა თუ ბავშვების 
ფაქტორები.

 უმაღლესი განათლების მქონე დედების ბავშვების შემთხვევაში, ალბათობა 
იმისა, რომ ისინი ტექნოლოგიებს საათზე დიდხანს გამოიყენებენ, 1.518-ჯერ 
იზრდება, ვიდრე იმ ბავშვების შემთხვევაში, რომელთა დედებსაც არ აქვთ 
უმაღლესი განათლება. იგივე შედეგი მივიღეთ მამის განათლების გავლენის 
შეფასებისასაც. 

უფროსების ჩართულობის ნაწილიდან სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 
პრედიქტორი მხოლოდ დედების ჩართულობა აღმოჩნდა. რაც უფრო ჩართულია 
დედა, ალბათობა იმისა, რომ ბავშვი ელექტრონულ მოწყობილობას ერთ 
საათზე დიდხანს გამოიყენებს, მცირდება.
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 რაც უფრო ბევრი საბავშვო და დასურათებული წიგნი აქვს ბავშვს, მით 
უფრო ხშირად მოიხმარს ელექტრონულ მოწყობილობებს. ამგვარი კავშირი 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი რჩება მაშინაც, თუ გავაკონტროლებთ 
სტანდარტულ კონტექსტუალურ ცვლადებს, ოჯახის წევრებისა და ბავშვების 
ფაქტორებს.

 მაღაზიის სათამაშოებთან ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ბავშვების 
მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე იზრდება. ეს, 
შესაძლოა, შემდეგნაირად აიხსნას: ოჯახებში, სადაც აღმზრდელებს შეუძლიათ 
შეიძინონ საბავშვო წიგნები, დასურათებული წიგნები და სათამაშოები 
მაღაზიიდან, ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე უფრო 
მეტად არის ოჯახის ფინანსური რესურსის ფუნქცია.

 ბავშვები, რომლებმაც გამოსცადეს ფსიქოლოგიური აგრესია ან ფიზიკური 
ძალადობა, უფრო ხშირად იყენებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს 
მათთან შედარებით, ვისაც მსგავსი ტიპის დისციპლინის პრაქტიკა არ 
ჰქონია გამოცდილებაში. ორივე შემთხვევაში, განსხვავება სტატისტიკურად 
არსებითია, თუმცა, უმნიშვნელოდ მცირდება, როდესაც გავაკონტროლებთ 
სხვა მნიშვნელოვან ცვლადებს (ურბანულობა, იძპ სტატუსი, ოჯახის სიმდიდრის 
ქულა, ბავშვის ასაკი).

ᲞᲝᲢᲔᲜᲪᲘᲣᲠᲘ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲘ

პოტენციური შედეგების ნაწილში განვიხილავთ ბავშვების ადრეულ განვითარებას და 
მის ოთხ განზომილებას: წიგნიერება და მათემატიკური აზროვნება; სოციოემოციური 
განვითარება, ფიზიკური განვითარება და სწავლის უნარები.

  დღეში ტექნოლოგიების ერთ საათზე მეტი ხნით გამოყენების შემთხვევაში, 
0.5-ჯერ მცირდება იმის ალბათობა, რომ ბავშვები ადრეული განვითარების 
თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ ზღვრულ ნიშნულს მიაღწევენ. 

  იგივე შედეგები მივიღეთ სოციოემოციური განვითარების განზომილებასთან 
დაკავშირებითაც. 0.4-ჯერ უფრო ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ დღის 
განმავლობაში ტექნოლოგიების 1 საათზე მეტი ხნით გამოყენების შემთხვევაში, 
ბავშვები ადრეული განვითარების თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ 
ზღვრულ ნიშნულს მიაღწევენ.

  როგორც კვლევამ გვიჩვენა, შეგვიძლია ვისაუბროთ იმ უარყოფით გავლენაზე, 
რაც ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებას აქვს ბავშვის ადრეული 
განვითარების ინდექსსა და სოციოემოციურ განვითარებაზე. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებასა და 
ადრეული განვითარების სხვა განზომილებებს შორის, სტატისტიკურად 
არსებითი კავშირი არ გამოკვეთილა. თუმცა აღნიშნული საკითხი უფრო ღრმა 
კვლევას საჭიროებს.
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I.  ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲡᲢᲔᲘᲙᲰᲝᲚᲓᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ - ᲗᲔᲛᲘᲡ ᲡᲞᲔᲪᲘᲤᲘᲙᲣᲠᲘ 
ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲔᲜᲪᲘᲔᲑᲘ 

1. ზოგადი რეკომენდაციები

ამერიკის პედიატრთა აკადემიის თანახმად (AAP), ბავშვები დღეში დაახლოებით შვიდ 
საათს ატარებენ ელექტრონულ მოწყობილობებთან. მათივე რეკომენდაციით, თავიდან 
უნდა ავირიდოთ 2 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების 
გამოყენება, იმიტომ რომ რადგანაც სწორედ ამ პერიოდში ვითარდება მათი ტვინი, 
შესაბამისად, უფრო მეტს სწავლობენ სხვებთან ურთიერთობის პროცესში, ვიდრე 
კომპიუტერული მოწყობილობებისგან. ასევე, მათი რეკომენდაციით, ბავშვებმა დღის 
განმავლობაში მაქსიმუმ 1-2 საათი უნდა გაატარონ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, მათ 
ნაცვლად კი ჩაერთონ სხვადასხვა გასართობ აქტივობაში: ჰობი, ეზოს თამაშები, კითხვა 
და ა.შ. (AAP, Media and Children, 2015).16 

ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით, მშობლების განათლება, ბავშვების მიერ წიგნებისა და 
სათამაშოების გამოყენება, გარკვეულწილად რევერსულად მიემართება  ტექნოლოგიების 
გამოყენების სიხშირეს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უმაღლესი განათლების მქონე 
მშობლების შვილები უფრო მეტ დროს ატარებენ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, 
ვიდრე ბავშვები, რომელთა მშობლებსაც არ აქვთ უმაღლესი განათლება. ასევე, ბავშვები, 
რომელთაც აქვთ საბავშვო წიგნები და სათამაშოები, უფრო ხშირად იყენებენ გაჯეტებს. 
როგორც წესი, რაც უფრო განათლებულია მშობელი და რაც უფრო მეტი საბავშვო წიგნია 
ბავშვისთვის ხელმისაწვდომი, კომპიუტერთან მით უფრო ნაკლებ დროს უნდა ატარებდეს. 
თუმცა, კვლევის შედეგი ცხადყოფს, რომ უმაღლესი განათლების მქონე მშობლებს ამ 
მიმართულებით უფრო მეტი ინფორმაცია ესაჭიროებათ. როდესაც ბავშვისთვის თანაბრად 
ხელმისაწვდომია საბავშვო წიგნები, სათამაშოები და გაჯეტები, მნიშვნელოვანია, 
მშობელმა სწორად განსაზღვროს თითოეულის გავლენა ბავშვის განვითარებაზე. ასევე, 
მნიშვნელოვანია, მშობლებს ჰქონდეთ სწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელ ასაკში 
რა დადებითი და უარყოფითი შედეგების მომტანია ბავშვის მიერ გაჯეტების გამოყენება. 
სამომავლოდ, ამ საკითხების შესახებ, სასურველია უფრო ხშირი და მრავლისმომცველი 
დისკუსიების დაგეგმვა, სხვადასხვა ტიპის მედიის გამოყენებით, ვებინარებისა და საჯარო 
შეხვედრების ორგანიზება, სადაც საზოგადოებას თემის ექსპერტებთან კომუნიკაციისა და 
სასურველი შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა ექნება.

ამერიკის პედიატრთა აკადემიისა და ავსტრალიური სახელმძღვანელო პრინციპების 
საფუძველზე, იტალიელ პედიატრთა გაერთიანების რეკომენდაციის თანახმად, 
პედიატრებმა უნდა შეახსენონ ოჯახებს, რომ მშობლებმა კარგი ქცევის მაგალითი 
უნდა მისცენ ბავშვებს: ბავშვები იმიტატორები/მიმბაძველები არიან. სწორედ ამიტომ, 
მშობლებმა თავად უნდა შეზღუდონ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება და 
ბავშვებთან უფრო მეტი კავშირი დაამყარონ. მშობლებმა არ უნდა გამოიყენონ გაჯეტები 
ბავშვის დასამშვიდებლად, რადგან ის ხელს შეუშლის ბავშვს ისწავლოს საკუთარი 
ემოციების რეგულირება. საუკეთესო გამოსავალი/მიდგომა მშობლებისა და შვილების 
პროაქტიული ინტერაქციაა (Bozzola, et al., 2018). 

16 იხილეთ: https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx .
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იტალიელ პედიატრთა საზოგადოების რეკომენდაციები:

ᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲕᲘᲧᲔᲜᲝᲗ ᲛᲔᲓᲘᲐ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲔᲑᲘ

• ორ წლამდე ასაკის ბავშვებში;

• კვების დროს; 

• დაძინებამდე მინიმუმ ერთი საათით ადრე; 

• სწრაფად ტემპით განვითარებადი/მიმდინარე პროგრამების შემთხვევაში; 
           ძალადობის შემცველი ან შემაშფოთებელი შინაარსის მქონე აპლიკაციები. 

• საჯარო სივრცეში ბავშვის დასამშვიდებლად.

ᲨᲔᲕᲐᲛᲪᲘᲠᲝᲗ ᲛᲔᲓᲘᲐ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ/ᲔᲥᲡᲞᲝᲖᲘᲪᲘᲐ:

• 2-დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში დღეში ერთ საათზე ნაკლები დროით; 

• 5-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებში დღეში 2 საათზე ნაკლები დროით; 

• მაღალი ხარისხის პროგრამული უზრუნველყოფა; 

• მხოლოდ უფროსის თანდასწრებით. ბავშვებს აღმზრდელებმა უნდა გაუზიარონ 
მედია მოწყობილობები, რათა ხელი შეუწყონ ბავშვის სწავლასა და 
განვითარებას. სამყაროში, სადაც ბავშვები „ციფრულად იზრდებიან“, მშობლებს 
მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ, მათ უნდა ასწავლონ ბავშვებს ტექნოლოგიების 
უსაფრთხოდ გამოყენება. ოჯახის წევრებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ბავშვების 
მიერ გამოყენებული აპლიკაციებისა და გადმოწერილი ინფორმაციის შინაარსს.

•            აღმზრდელებმა მანამდე უნდა შეამოწმონ აპლიკაციები, ვიდრე ბავშვი 
გამოიყენებს. 80,000-ზე მეტი აპლიკაცია აღმოჩნდა საგანმანათლებლო ხასიათის, 
მაგრამ რამდენიმე კვლევამ აჩვენა მათი რეალური ხარისხი. მშობლებმა უნდა 
შეამოწმონ ასაკის შესაბამისი აპლიკაციები, თამაშები და პროგრამები და 
ბავშვისთვის საუკეთესო შეარჩიონ. ხოლო იმისათვის, რათა სწორად შეაფასონ, 
მათ პედიატრებთან გაიარონ კონსულტაცია. 

ცხრილი 4. რეკომენდაციები იტალიელ პედიატრთა ასოციაციისგან

წყარო: (Bozzola, et al., 2018)
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2. ჯანსაღი ძილის ჩვევებთან დაკავშირებით

უამრავი მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ უკავშირდება ბავშვების მიერ 
ტექნოლოგიების გამოყენება ძილის პრობლემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კვლევის 
ფარგლებში ეს მიმართება არ შეგვიფასებია, რეკომენდაციის ნაწილში ამ საკითხთან 
დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას მაინც შემოგთავაზებთ.

ადრეულ ასაკში ძილთან დაკავშირებული პრობლემები ზრდის ფსიქოპათოლოგიების 
განვითარების ალბათობას ბავშვობისა და პუბერტატულ ასაკში (Sadeh, Tikotzky, & Kahn, 
2014). კვლევის თანახმად (N= 32,662),  5 წლამდე ასაკის ბავშვებში მცირე ხანგრძლივობის 
ძილი და ღამით გაღვიძება დაკავშირებულია ქცევით და ემოციურ პრობლემებთან (Sivertsen, 
et al., 2015). როგორც აღმოჩნდა, ძილის პრობლემები 4 წლის ასაკში, განაპირობებს ქცევით 
და ემოციურ პრობლემებს მოზარდობის ასაკში (Gregory & O’Connor, 2002).

გთავაზობთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს - „იმისათვის, რათა 
ბავშვი ჯანმრთელი გაიზარდოს, ის უნდა თამაშობდეს მეტს და უნდა იჯდეს ნაკლები 
დროის განმავლობაში“.

ᲩᲕᲘᲚᲘ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘ (ᲔᲠᲗ ᲬᲔᲚᲖᲔ ᲜᲐᲙᲚᲔᲑᲘ) ᲣᲜᲓᲐ:

იყვნენ ფიზიკურად აქტიურები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იატაკთან დაკავშირებული 
თამაშები; მათთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან ფიზიკურად მობილურები, აქტიურობა 
მოიცავს მუცელზე წოლას დღის განმავლობაში მინიმუმ 30 წუთს, სანამ ღვიძავს.

ჯამში 1 საათზე მეტი არ უნდა იყვნენ სიჩუმეში. არ არის რეკომენდებული ეკრანთან ჯდომა. 
ეკრანთან ჯდომის დროს, რეკომენდებულია, აღმზრდელი უკითხავდეს, ან ამბებს მოუთხრობდეს.

ჰქონდეთ 14-17 საათი (0-დან 3 თვემდე ასაკი) ან 12-16 საათი (4-დან 11 თვემდე ასაკი) მშვიდი 
ძილი, მოკლე ძილის ჩათვლით.

1-2 ᲬᲚᲘᲡ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘ:

მინიმუმ 180 წუთი უნდა დაუთმონ ნებისმიერი ინტენსივობის სხვადასხვა ფიზიკურ 
აქტივობას. დრო უნდა გადანაწილდეს მთელ დღეზე. უმჯობესია უფრო მეტი დროის დათმობა 
დღის განმავლობაში.

ჯამში 1 საათზე მეტი არ უნდა იყვნენ სიჩუმეში, ან არ უნდა ისხდნენ ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში. 1 წლის ასაკის ბავშვებისთვის არ არის რეკომენდებული გაჯეტების 
(ტელევიზორი, ვიდეოები, კომპიუტერული თამაშები) გამოყენება. 2 წლის ასაკის ბავშვებისთვის 
ეკრანთან ყოფნა ნებადართულია მაქსიმუმ 1 საათით; უმჯობესია, უფრო ნაკლები დროითაც. 
ეკრანთან ჯდომის დროს, რეკომენდებულია, აღმზრდელი უკითხავდეს ან ამბებს მოუთხრობდეს.

11-14 საათი მშვიდი ძილი, მოკლე ძილის ჩათვლით. ასევე, გაღვიძებისა და დაძინების დროის 
მოწესრიგებული რეჟიმი.
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3-4 ᲬᲚᲘᲡ ᲑᲐᲕᲨᲕᲔᲑᲘ: 

მინიმუმ 180 წუთი უნდა დაუთმონ ნებისმიერი ინტენსივობის სხვადასხვა ფიზიკურ 
აქტივობას. მინიმუმ 60 წუთი უნდა დაეთმოს საშუალო და ძლიერი ინტენსივობის ფიზიკურ 
აქტივობას. დრო უნდა გადანაწილდეს მთელ დღეზე. უმჯობესია უფრო მეტი დროის დათმობა 
დღის განმავლობაში.

ჯამში 1 საათზე მეტი არ უნდა იყვნენ სიჩუმეში, ან არ უნდა ისხდნენ ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში. ეკრანთან ჯდომის დრო არ უნდა აღემატებოდეს ერთ საათს, უმჯობესია ეს დრო 
უფრო ნაკლებიც იყოს. ეკრანთან ჯდომის დროს, რეკომენდებულია, აღმზრდელი უკითხავდეს ან 
ამბებს მოუთხრობდეს.

10-13 საათი მშვიდი ძილი, მოკლე ძილის ჩათვლით. ასევე, გაღვიძებისა და დაძინების დროის 
მოწესრიგებული რეჟიმი.

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲔᲥᲘᲛᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲦᲛᲖᲠᲓᲔᲚᲔᲑᲡ ᲯᲐᲜᲡᲐᲦᲘ ᲫᲘᲚᲘᲡ 
ᲬᲐᲛᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲔᲚᲘ ᲥᲪᲔᲕᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ:

• ესაუბრეთ ოჯახებს ადეკვატური ძილის მნიშვნელობის შესახებ;

• ურჩიეთ, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში დაიწყონ ჯანსაღი ძილის წახალისება;

• აუხსენით ოჯახებს, რა უარყოფითი გავლენა აქვს ძილზე ღამით განათებული 
            ეკრანების გამოყენებას;

• ურჩიეთ ოჯახებს, რომ წაახალისონ ძილის დროის დარეგულირება, რათა ბავშვებს   
           ადეკვატური დრო ჰქონდეთ დასაძინებლად. ასევე, ხელი შეუწყონ ძილისწინა 
            რუტინის დაგეგმვას დაძინებამდე 1 საათით ადრე. რუტინა გაამდიდრონ დამამშვიდებელი 
           აქტივობებით და თავიდან აირიდონ ტექნოლოგიების გამოყენება. 

• ურჩიეთ ოჯახებს საძინებელ ოთახში არ იქონიონ ელექტრონული მოწყობილობები 
            (ტელევიზორი, ვიდეოთამაშები, კომპიუტერები, ტელეფონები). წაახალისეთ მშობლები, 
            რომ თავად იყვნენ კარგი ქცევის მაგალითები.

• არასაკმარისი ძილი განიხილეთ, როგორც ბავშვების განწყობის, აკადემიური ან 
            ქცევითი პრობლემების გამომწვევი ფაქტორი.

• შთააგონეთ ბავშვებს, განივითარონ ავტონომიურობა, თავად დაარეგულირონ 
            და ისწავლონ როგორ გამოიყენონ ელექტრონული მოწყობილობები ჯანსაღად.

ცხრილი 5. რეკომენდაციები ჯანსაღი ძილის წამახალისებელი ქცევების შესახებ (1)

წყარო: (World Health Organization (WHO), 2019)
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ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲛᲨᲝᲑᲚᲔᲑᲡ ᲯᲐᲜᲡᲐᲦᲘ ᲫᲘᲚᲘᲡ ᲬᲐᲛᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲔᲚᲘ ᲥᲪᲔᲕᲔᲑᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ
დაეხმარეთ ბავშვებს ტექნოლოგიებთან კომუნიკაციის ჯანსაღი ქცევების ჩამოყალიბებაში, 
რაც მათ საშუალებას მისცემს, ძილი გაიუმჯობესონ.

• დაგეგმეთ ძილი ისეთ დროს, რომ მათ დასაძინებლად ადეკვატური დრო ჰქონდეთ.

• თავიდან აირიდეთ დაძინებამდე ერთი საათით ადრე ელექტრონული მოწყობილობის 
            გამოყენება.

• ძილის წინ გაჯეტების გამოყენება სხვა აქტივობებით ჩაანაცვლეთ (კითხვა, გაფერადება, 
            საუბარი და ა.შ.).

• არ იქონიოთ ელექტრონული მოწყობილობები საძინებელში.

• თავიდან აირიდეთ პასიური ფონური მედია: ბავშვებზე შეიძლება გავლენა 
            იქონიოს ისეთმა ელექტრონულმა მოწყობილობებმაც, რომელთა გამოყენებაშიც 
            ის აქტიურად/პირდაპირ არ არის ჩართული, არამედ მხოლოდ თვალს ადევნებს, 
            როგორ იყენებს სხვა. 

• შინაარსობრივი ფაქტორი: თავიდან აირიდეთ ძალადობრივი ან საშიში 
           შინაარსის მატარებელი ინფორმაცია/ფილმი ა.შ. რამაც, შესაძლოა, ნეგატიური 
           გავლენა იქონიოს ბავშვის ძილზე.

• ოჯახის წესები/რუტინები ყველაზე შედეგიანია, როდესაც ის ოჯახის ყველა 
            წევრზე ვრცელდება.

ᲗᲥᲕᲔᲜᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲨᲕᲘᲚᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐᲐᲛᲙᲕᲘᲓᲠᲔᲗ ᲯᲐᲜᲡᲐᲦᲘ ᲫᲘᲚᲘᲡ ᲡᲮᲕᲐ 
ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲔᲑᲘᲪ
• დაადგინეთ და დაიცავით ძილის დრო ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით, რაც 
            ბავშვს საშუალებას მისცემს დაარეგულიროს ძილის ხანგრძლივობა (ასაკის შესაბამისად).

• ძილის წინ უნდა მიჰყვეთ დადგენილ რუტინას (მაგალითად: კბილების გახეხვა, 
            წიგნის კითხვა და ა.შ.).

• საძინებელი უნდა იყოს გრილი (65-70 გრადუსი), კომფორტული, ბნელი და მშვიდი.

• მოერიდეთ საღამოს ტკბილეულს ან ნებისმიერ სასმელს წყლის გარდა, რამაც 
            შესაძლოა ხელი შეუშალოს ძილს (გაზიანი სასმელები, ჩაი, ყავა, ენერგეტიკული 
            სასმელები).იყავით ფიზიკურად აქტიურები დღის განმავლობაში და 
            შეძლებისდაგვარად გაატარეთ დრო გარეთ.

ცხრილი 6. რეკომენდაციები ექიმებსა და აღმზრდელებს ჯანსაღი ძილის 
წამახალისებელი ქცევების შესახებ (2) 

წყარო: (Hale, et al., 2018)
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ᲘᲧᲐᲕᲘᲗ ᲯᲐᲜᲡᲐᲦᲘ ᲫᲘᲚᲘᲡ ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲘ ᲗᲥᲕᲔᲜᲘᲕᲔ ᲫᲘᲚᲘᲡ ᲓᲐᲠᲔᲒᲣᲚᲘᲠᲔᲑᲘᲗ

• გაიუმჯობესეთ ძილთან დაკავშირებული საკუთარი ქცევები (მაგ.: შეამცირეთ 
            დრო რომელსაც ატარებთ ეკრანთან ძილის წინ, დაამკვიდრეთ რეგულარული ძილის 
            დრო და ა.შ. რათა, გაიუმჯობესოთ თქვენი ჯანმრთელობა.

• საღამოობით მთელ სახლში გათიშეთ ელექტრონული მოწყობილობები და 
            მობილური ტელეფონები დატენეთ საძინებელი ოთახისგან მოშორებით.

•  გადაღლილი მშობლები ნაკლებად ეფექტიანად ახერხებენ აღზრდას და 
            პროაქტიულად ვერ ერთვებიან ბავშვთა რუტინის განსაზღვრაში.

ᲐᲦᲖᲐᲠᲓᲔᲗ ᲑᲐᲕᲨᲕᲘ ᲡᲬᲝᲠᲘ ᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲘᲡ, ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲘᲐᲜᲘ, ᲗᲐᲜᲛᲘᲛᲓᲔᲕᲠᲣᲚᲘ ᲓᲐ 
ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲖᲔ ᲓᲐᲧᲠᲓᲜᲝᲑᲘᲗ
• ხშირად ესაუბრეთ თქვენს ბავშვს ან თინეიჯერს ჯანმრთელობაზე ადეკვატური 
            ძილის გავლენის შესახებ;

• იყავით ინფორმირებული, რა დროს ხარჯავს თქვენი შვილი ელექტრონული 
            ტექნოლოგიების გამოყენებაში, მათ შორის, ძილის წინ და გაღვიძებისას;

• ყურადღება მიაქციეთ თქვენი ბავშვის ხასიათს და ქცევას ოჯახში. მასთან 
            განიხილეთ თქვენი შენიშვნები. ხშირად, განწყობის ცვლილება იწვევს უძილობას;

• თქვენი ბავშვებისთვის, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში, დააწესეთ ელექტრონული 
            მოწყობილობის გამოყენების და ძილის წესები. თანმიმდევრულად აუხსენით, რა 
            შეიძლება მოჰყვეს წესების დაუცველობას, რათა ბავშვს დაეხმაროთ თავად 
            გააცნობიეროს არაადეკვატური ძილის უარყოფითი შედეგები;

• ბავშვებთან ერთად განავითარეთ ჯანსაღი ძილის რუტინები, რომლებიც მათ 
            გარკვეულ პასუხისმგებლობასაც დააკისრებს (მაგ.: საშინაო დავალება ან სპორტი) და 
            ზემოთ განხილულ სახელმძღვანელოსაც მიესადაგება. მნიშვნელოვანია, ბავშვებსა 
            და თინეიჯერებში ავტონომიურობისა და თვითრეგულირების განვითარებას 
            შეუწყოთ ხელი.

ცხრილი 7. რეკომენდაციები მშობლებს ჯანსაღი ძილის წამახალისებელი ქცევების 
შესახებ (3)

წყარო: (Hale, et al., 2018)
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3. მშობლის ჩართულობასთან დაკავშირებით

სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად, კარგი მშობლობა მოიცავს: ბავშვის მხარდაჭერას, 
განივითაროს ემპათიის გრძნობა, კეთილსინდისიერება/პატიოსნება, თავდაჯერებულობა, 
თვითკონტროლი, იყოს კეთილი და შეეძლოს სხვებთან თანამშრომლობა. ის ასევე 
წაახალისებს ინტელექტუალურ ცნობისმოყვარეობას, მოტივაციასა და მიღწევის სურვილს 
(Patrikakou, 2016). ამასთანავე, ტექნოლოგიები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში წამყვან 
ადგილს იკავებენ, შესაბამისად, ბევრ დროს ვუთმობთ მათ გამოყენებას. ტექნოლოგიები 
ვერ ჩაანაცვლებს მშობლების ჩართულობას ბავშვის განვითარების პროცესში. მეტიც, 
მშობლები ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ტექნოლოგიებსა და ბავშვებს 
შორის ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში. წიგნში, „კარგი აღზრდის 10 ძირითადი 
პრინციპი“, სტეინბერგი (2005, 2011) მიმართავს მშობლებს: რასაც თქვენ აკეთებთ, ახდენს 
გავლენას; თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ზედმეტად მოსიყვარულე; იყავით თქვენი შვილის 
ცხოვრებაში ჩართულნი; მოარგეთ აღზრდის წესები თქვენს შვილს; დააწესეთ წესები და 
ლიმიტები; წაახალისეთ თქვენი შვილის დამოუკიდებლობა; იყავით თანმიმდევრული; 
თავიდან აიცილეთ მკაცრი დისციპლინა; აუხსენით თქვენი წესები და გადაწყვეტილებები; 
პატივისცემით მოეპყარით თქვენს შვილს.

ქვემოთ მოცემული ილუსტრაცია გვიჩვენებს მშობლების ჩართულობის 
ურთიერთდაკავშირებულ პრინციპებს და გვთავაზობს გარკვეულ რეკომენდაციებს.

ფიგურა 21. ათი ურთიერთდაკავშირებული პრინციპი - მშობლის ჩართულობა და 
ტექნოლოგიების გამოყენება

წყარო: (Patrikakou, 2016)
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ᲒᲐᲜᲕᲛᲐᲠᲢᲝᲗ ᲤᲘᲒᲣᲠᲐ 19-ᲨᲘ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘ ᲞᲠᲘᲜᲪᲘᲞᲔᲑᲘ: 

იყავით მაგალითი. შეწყვიტეთ მუდმივად ეკრანთან ყოფნა. ისე გამოიყენეთ ელექტრონული 
მოწყობილობები, როგორც თქვენმა შვილმა, გსურთ, რომ გამოიყენოს.

იყავით ჩართული თქვენი შვილის ინტერნეტ ცხოვრებაში. იცოდეთ, როგორ ატარებენ ისინი დროს 
ონლაინ სივრცეში. სთხოვეთ, გაჩვენონ თავიანთი საყვარელი ვებგვერდები, კლიპები და ა.შ. ითამაშეთ 
მათთან ერთად კომპიუტერული თამაშები - ყოველთვის სახალისოა, როდესაც მშობელს უგებ!

დააწესეთ ნათელი წესები და ლიმიტები ვებგვერდების გამოყენებისთვის. განსაზღვრეთ საეკრანო 
დროის მაქსიმალური ხანგრძლივობა. გართობის მიზნით ტექნოლოგიების გამოყენება და ვებგვერდებზე 
წვდომა პრივილეგიაა - წესების დაცვა ხდის მას ხელმისაწვდომს ან დაკარგულს.

აუხსენით კომპიუტერის გამოყენებასთან დაკავშირებული თქვენი წესები და გადაწყვეტილებები. 
კომპიუტერის გამოყენებასა და ვებგვერდებთან დაკავშირებული ისეთი დეტალებიც კი, რომლებიც, 
შესაძლოა, თავისთავად ცხადად მიგაჩნდეთ (მაგალითად, გზაზე გადასვლისას არ ვიმესიჯოთ). 
მიუთითეთ იმ მიზეზებზე, რომელთა გამოც უკრძალავთ გარკვეული შინაარსის მატარებელ ინფორმაციაზე 
წვდომას. აუხსენით ბავშვს ციფრულ სივრცესთან დაკავშირებული საშიშროებები. 

დაეხმარეთ ბავშვებს იყვნენ დამოუკიდებლები, ყურადღება მიაქციეთ თქვენი შვილის მიერ 
კომპიუტერის გამოყენებას, მაგრამ არ ჩაერიოთ მის არჩევანში (მაგ.: სიმღერები, თამაშები), თუ ისინი 
თქვენ მიერ დაწესებულ წესებს არ ეწინააღმდეგებიან. თქვენ გსურთ, რომ თქვენმა შვილებმა უსაფრთხო 
არჩევანის გაკეთება დამოუკიდებლად შეძლონ.

მუდმივად დაემორჩილეთ წესებს. ნათლად განსაზღვრეთ, რა არის მიუღებელი და მყარად დაიცავით 
თქვენი პოზიცია - არ დათმოთ ის დროებითაც კი, იმ მიზეზით, რომ თავიდან აიცილოთ თქვენი შვილის 
წუწუნი, რადგან შემდგომში წინ უფრო მეტი სირთულე დაგიხვდებათ.

თუ მედიის გამოყენების წესები ირღვევა, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე - გახსოვდეთ, რომ თქვენ უნდა 
იყოთ მაგალითი. გააკეთეთ, რასაც დაპირდით წესების დარღვევის შემთხვევაში. არ აქციოთ ეს 
ინციდენტი ძალაუფლების დემონსტრირების ან ჩხუბის მიზეზად, არამედ, გამოიყენეთ იმისთვის, რათა 
ბავშვმა ისწავლოს ანგარიშვალდებულება და უსაფრთხო ქცევები, რაც მომავალში საკუთარი ცხოვრების 
კონტროლში დაეხმარება. 

შეაქეთ თქვენი შვილი ტექნოლოგიების გამოყენებისას პოზიტიური ქცევისთვის, როგორიცაა, 
მაგალითად, ონლაინში გაკეთებული სიკეთე და მზრუნველობა სხვების მიმართ. არ გაგაბრაზოთ 
თინეიჯერების მხრიდან ცინიკურმა დამოკიდებულებამ. მათაც მოსწონთ, როდესაც აქებენ, ოღონდ მაშინ, 
როცა მათი თანატოლები არ უსმენენ.   

მოარგეთ თქვენი აღზრდის სტილი ტექნოლოგიურ პროგრესს იმის ნაცვლად, რომ შეეწინააღმდეგოთ 
მას, რადგან ტექნოლოგიები სულ ჩვენ გვერდით იქნება. იყავით თქვენი შვილის ონლაინ ცხოვრების 
ნაწილი. იყავით ღია, ისწავლეთ მასთან ერთად.

პატივისცემით მოეპყარით თქვენს შვილებს, რათა პატივისცემით მოგეპყროთ თქვენც და სხვა 
ადამიანებსაც როგორც პირისპირ, ასევე ონლაინ. ყურადღება მიაქციეთ, რას ამბობენ ონლაინ 
კომუნიკაციის დროს და გაიგეთ მისი აზრი. გახსოვდეთ: ტექნოლოგია არ გამორიცხავს პირისპირ 
საუბრებს, რომლებიც ხელს უწყობს მის ზრდას. მიეცით ბავშვებს საშუალება, ისაუბრონ იმაზე, რაც 
მათთვის მნიშვნელოვანია!

ცხრილი 8. რეკომენდაციები მშობლის ჩართულობის შესახებ

წყარო: (Patrikakou, 2016)
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ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ ᲛᲝᲛᲐᲕᲐᲚᲘ 
ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
სამომავლოდ, ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებისა 
და ტელევიზორთან გატარებული დროის შესახებ რეალური სურათის აღსაწერად, 
მნიშვნელოვანია პოტენციურად დაკავშირებული სფეროების მაქსიმალური სიზუსტით 
განსაზღვრა და, შესაბამისად, სანდო და სარწმუნო გასაზომი ინსტრუმენტის შექმნა. 
ანგარიშის ამ ნაწილში შემოგთავაზებთ რეკომენდაციებს, რაც მომავალში, ამ საკითხის 
სიღრმისეული კვლევით დაინტერესების შემთხვევაში, სანდო და დასაბუთებული 
მონაცემების შეგროვების გარანტი იქნება. რეკომენდაციები სამ შინაარსობრივ სფეროდ 
დავყავით, კერძოდ: 1. შერჩევასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები; 2. შესაფასებელ 
სფეროებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები; 3. კვლევის ინსტრუმენტთან 
დაკავშირებული რეკომენდაციები;

1. ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲐᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲔᲑᲘ

უკიდურესად მნიშვნელოვანია მოვიცვათ ბავშვების სრული ასაკობრივი კატეგორია 
-საქართველოში ბავშვების მიერ ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირის 
პრედიქტორებისა და შედეგების შესაფასებლად, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, პირველ 
რიგში, დაკონკრეტდეს, როგორ განვმარტავთ ტერმინს „ბავშვი“. აღნიშნული კვლევის 
ფარგლებში, ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების სიხშირე ნაკვლევია მხოლოდ 
2-დან 5 წლამდე ასაკის პოპულაციაში. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად კრიტიკულია 
ამ ასაკში ელექტრონული მოწყობილობების ხშირად გამოყენებისა და ტელევიზორთან 
გატარებული ხანგრძლივი დროის გავლენა, ის არანაკლებ მძაფრად ზემოქმედებს 5-წლის 
ზემოთ ასაკობრივი კატეგორიის ბავშვების განვითარებაზეც. შესაბამისად, საკითხის 
სიღრმისეულად შესასწავლად, მნიშვნელოვანია საკვლევი პოპულაციის გაზრდა. კანონის 
მიხედვით, „ბავშვი“17  ეწოდება 18 წლამდე ასაკის პირს. შესაბამისად, სამომავლოდ, 
საინტერესო იქნებოდა სწორედ ამ პოპულაციის კვლევა. მრავალი კვლევა ცხადყოფს 
ელექტრონული მოწყობილობების გავლენას ბავშვის განვითარების სხვადასხვა სფეროზე. 
თუმცა, ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს გავლენები ცალსახად უარყოფითი ხასიათისაა 
(Kardefelt-Winther, 2017). კვლევები ადასტურებს, რომ გავლენებზე საუბრისას უკიდურესად 
მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ შინაარსზეც, თუ რას აკეთებს ბავშვი 
გაჯეტების გამოყენებით. მხოლოდ გამოყენების სიხშირით მანიპულირება ერთიორად 
ამცირებს სიღრმისეული მიმართებების წვდომისა და რეალური სურათის შეფასების 
შესაძლებლობას. ეს კი პირდაპირპროპორციულად აისახება კვლევაზე დაფუძნებული 
რეკომენდაციების ეფექტიანობაზე.

17 ბავშვთა უფლებების კოდექსი, მუხლი 3 –
იხ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4613854?publication=1
„ბავშვის“ განმარტების სხვა წყაროც მოვიძიეთ, კერძოდ ბავშვთა უფლებების კონვენციაში (1989) მითითებულია, რომ „წინამდებარე 
კონვენციის მიზნებისათვის ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი, სანამ 18 წლის ასაკს მიაღწევდეს, თუ კანონით, რომელიც ამ 
ბავშვისადმი გამოიყენება, ის უფრო ადრე არ აღწევს სრულწლოვანებას“. მუხლი 1 -
იხ: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0 ; https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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გარდა ამისა, შედეგების განზოგადების თვალსაზრისით, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, 
შერჩევა პოპულაციის რეპრეზენტატული იყოს - მაქსიმალური სიზუსტით ასახავდეს 
სამიზნე პოპულაციის მახასიათებლებს. კვლევის ფარგლებში კომპლექსური ანალიზის 
გაკეთების შესაძლებლობას შემთხვევითი სტრატიფიცირებული შერჩევის მეთოდოლოგიის 
გამოყენება მოგვცემს, სადაც მონაცემები შეგროვდება რამდენიმე დონეზე, კერძოდ: 
რეგიონი, სოფელი/ქალაქი, სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლა.18  ამ 
შემთხვევაში, სიახლე სკოლის ფაქტორების დამატებაა.

გასათვალისწინებელი ფაქტორია შერჩევა ასახავდეს პოპულაციის კულტურულ 
მრავალფეროვნებას, შესაბამისად, კვლევაში ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენლების ჩართვის უზრუნველსაყოფად, სათანადო ღონისძიებები უნდა 
დაიგეგმოს. ასევე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი კვლევაში სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მონაწილეობა.

2. ᲨᲔᲡᲐᲤᲐᲡᲔᲑᲔᲚ ᲡᲤᲔᲠᲝᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ

მნიშვნელოვანია გაიზარდოს შესაფასებელი სფეროების რაოდენობა - წინა 
რეკომენდაციის გათვალისწინებით, სამიზნე პოპულაციის ასაკობრივი კატეგორიის 
გაფართოების შედეგად, ასევე იზრდება იმ სფეროების რაოდენობა, რაც ელექტრონულ 
მოწყობილობებსა და ტელევიზორთან გატარებულ დროსთან კავშირში უნდა შევაფასოთ. 
უკიდურესად მნიშვნელოვანია ეს სფეროები სამეცნიერო-კვლევითი ლიტერატურის 
სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე გამოიყოს. კერძოდ, კრიტიკულად უნდა შეფასდეს 
სხვადასხვა კვლევის შედეგები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უწყობს ხელს ბავშვების 
მიერ ელექტრონულ მოწყობილობებსა და ტელევიზორთან ხანგრძლივი დროის 
გატარებას და რომელია ბავშვის ფუნქციონირების ის ძირითადი სფეროები, რაზეც ეს 
ფაქტორი ზემოქმედებს. ცხადია, იმის მიხედვით, თუ რომელი სფეროა წამყვანი ბავშვის 
განვითარების ამა თუ იმ საფეხურზე, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის 
შესაფასებელი განზომილებების შესაბამისი კონფიგურაციის გამოყოფა. მაგალითად, 
კვლევები ცხადყოფს, რომ გაჯეტების გამოყენება სხვადასხვა ასაკში ყურადღების 
კონცენტრაციისა და ძილის სირთულეებთან ასოცირდება (Ehmke, n.d.) (Hale, et al., 2018) 
(Fuller, Lehman, Hicks, & Novick, 2017) (Bozzola, et al., 2018). სამომავლოდ, მნიშვნელოვანია 
ამ სფეროების შეფასება იმის დასადგენად, თუ რა მიმართებაა მოცემულ ფაქტორებს 
შორის ქართველი ბავშვების მაგალითზე.

მნიშვნელოვანია ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეფასდეს კომპიუტერის, 
სმარტფონის/ტაბლეტისა და ტელევიზორთან გატარებული დროის გავლენა - მობილური 
მედია ტელევიზორისგან თავისი მრავალი განზომილებით განსხვავდება (მაგ.: ვიდეოები, 
თამაშები, საგანმანათლებლო აპლიკაციები), ინტერაქტიული შესაძლებლობებით და ე.წ. 
„მობილურობით“ (მისი ტარება თითქმის ყველგანაა შესაძლებელი) (Radesky, Schumacher, & 
Zuckerman, 2015).  იმის გათვალისწინებით, რომ მობილური ტექნოლოგიების გამოყენებასა 
და ტელევიზორის ყურებას განსხვავებული გავლენა აქვს ბავშვის განვითარებაზე, 
მნიშვნელოვანია ისინი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შევაფასოთ. მომავალში 
საკითხის სიღრმისეული შესწავლის შემთხვევაში, ამის გათვალისწინება კვლევის 
შედეგების სანდოობის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება.

18  სამიზნე ასაკობრივი კატეგორიის გაფართოებასთან ერთად, საინტერესოა შევაფასოთ მოსწავლეების მიერ ტექნოლოგიებთან 
წვდომის საჭიროება და სწავლა-სწავლების პროცესში ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების გავლენა მათ აკადემიურ 

მიღწევებზე. 
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3. ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲘᲜᲡᲢᲠᲣᲛᲔᲜᲢᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ

უნდა შეიქმნას19  კვლევის სანდო და სარწმუნო ინსტრუმენტი – მას შემდეგ, რაც 
განისაზღვრება სამიზნე პოპულაცია და კვლევის ფარგლებში შესაფასებელი სფეროები, 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საბოლოოდ ჩატარებული კვლევის 
ხარისხზე აისახება, სათანადო ინსტრუმენტების შერჩევაა. იმის გათვალისწინებით, რომ 
სასურველია სამიზნე პოპულაციის 18 წლის ასაკამდე გაზრდა, საჭირო გახდება კვლევის 
სხვადასხვა მეთოდის კომპილაცია. შესაძლებელია უფრო ზუსტი ინფორმაცია მივიღოთ 
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი წყაროს გამოკითხვის საფუძველზე, როგორიცაა მშობელი და 
ბავშვი (შესაბამისი ასაკის). 

საბოლოო ჯამში, საკვლევი ინსტრუმენტი ადეკვატურად უნდა ასახავდეს შესაფასებელი 
სფეროების მრავალფეროვნებას – სანდო და სარწმუნო ინსტრუმენტის შექმნის პროცესში 
ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ნაბიჯი მისი შინაარსობრივი ვალიდაციაა, რის შესახებაც 
ექსპერტული შეფასების საფუძველზე ვასკვნით. ფსიქომეტრიაში შინაარსობრივი 
ვალიდაცია გულისხმობს იმის განსაზღვრას, თუ რამდენად ადეკვატურადაა წარმოდგენილი 
ინსტრუმენტში შესაფასებელი კონსტრუქტის ყველა განზომილება და რამდენად 
სრულყოფილადაა დაფარული ყველა სამიზნე სფერო (დეტალური ინფორმაციისთვის, იხ: 
(Thorn & Deitz, 1989)).

 19 ვგულისხმობთ როგორც ახალი, ორიგინალური ინსტრუმენტის შექმნას, ასევე, უკვე არსებულის ადაპტირებას/ სტანდარტიზებას (თუ 
შესაძლებელია).  
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