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სტუდენტების სოციალ-დემოგრაფიული მახასიათებლების  

სტატისტიკური ანალიზი 

მინდორაשვილი მარინე  
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  

ასოცირებული პროფესორი 

აბესაძე ნინო 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  

ასოცირებული პროფესორი 

გიორგობიანი მაია 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დემოგრაფიულ მოვლენებსა და პროცესებზე პირდაპირი ზემოქმედება שეზღუდულია. ამიტომ, 
რთულია საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპისათვის მისაღები საზოგადოების 
რეპროდუქციული განწყობის ჩამოყალიბება და მისი שესაბამისი დემოგრაფიული ქცევის გან-
საზღვრა. საკითხი უფრო სენსიტიური ხდება, როდესაც საქმე სტუდენტი ახალგაზრდობის დე-
მოგრაფიულ განწყობას ეხება არსებული არცთუ სახარბიელო დემოგრაფიული ვითარების 
ფონზე. ამ שემთხვევაשი, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია არამარტო ახალგაზრდების שე-
ხედულებების მრავალგვარობა მოსალოდნელ დემოგრაფიულ ქცევაზე, არამედ მათი დემოგრა-
ფიული განწყობის განმსაზღვრელი ოჯახური, ეროვნული, ეკონომიკური და სოციალური ფაქ-
ტორების, რელიგიური ტრადიციების მრავალფეროვნება და სხვა ცხოვრებისეულ ფასეულობა-
თა ორიენტაცია. სტუდენტების დემოგრაფიული განწყობის სტატისტიკური שეფასება שესაძ-
ლებელია მხოლოდ שესაბამისი ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებשი. სწორედ ამ ინ-
ფორმაციული ბაზის ფორმირებას ემსახურება ჩვენ მიერ გამოკვლეული სტუდენტების სოცი-
ალ-დემოგრაფიული მახასიათებლები. 

საკვანძო სიტყვები: სტუდენტი, დემოგრაფიული ქცევა, დემოგრაფიული განწყობა, სოციალ-
დემოგრაფიული მახასიათებლები. 

მიზნობრივი კვლევითი პროექტის - „საქართველოს სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრა-
ფიული განწყობა”, ფარგლებשი განხორციელდა სტუდენტების სოციალ-დემოგრაფიული 
მახასიათებლების שესახებ ინფორმაციის მოპოვება ანკეტური მეთოდით და მისი სტატისტიკური 
ანალიზი. კითხვარის დიზაინმა საשუალება მოგვცა ამომწურავი ინფორმაცია მიგვეღო როგორც 
რესპონდენტთა დემოგრაფიული მახასიათებლების, (როგორიცაა- სქესი, ასაკი, დაბადების ადგი-
ლი, უმაღლესი სასწავლებელი, სწავლის საფეხური, ქორწინებითი სტატუსი, ეროვნება), ასევე 
სოციალური სტატუსების שესახებ (שემოსავლის დონე, שეხედულებები და მოლოდინები საზო-
გადოებისთვის საჭირბოროტო სხვადასხვა საკითხთან დაკავשირებით).  

კვლევაשი მონაწილე 2452 რესპონდენტიდან, რომელთა שერჩევა მოხდა שემთხვევითი 
 ერჩევით, გუგლის ელექტრონული აპლიკაციით მონაწილეობდა 1732 ქალი (ვალიდური პროცენტიש
70.9) და 710 კაცი (ვალიდური პროცენტი 29.1). კვლევაשი მონაწილე რესპონდენტების სქესობრივი 
თანაფარდობა არ არის პროპორციული და სავარაუდოდ, პასუხები უმეტესწილად ქალების პოზი-
ციით არის განპირობებული, რადგან მათი რაოდენობა თითქმის 2.5-ჯერ აჭარბებს მამაკაცებისას. 
ზოგადად, ელექტრონული ანკეტური გამოკითხვების სიმარტივეს, რომელიც საგრძნობლად ამსუ-
ბუქებს რესპონდენტის ტვირთს, თან ახლავს სქესთა שორის არაპროპორციული გადანაწილება, 
რაც ჩვენ שემთხვევაשი, მამაკაცთა აბსოლუტურ და שეფარდებით სიმცირეשი გამოიხატა, თუმცა ეს 
არ მეტყველებს שერჩევის არარეპრეზენტატულობაზე. 

ასაკობრივი ნიשნით რესპონდენტების დაჯგუფება მოხდა ოთხ ჯგუფად, მათ שორის: 19 
წლამდე, 20 – 24; 25 - 29 და 30 წლისა და ზევით. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე 
მრავალრიცხოვანი აღმოჩნდა 20 – 24 წლიანთა ასაკობრივი ჯგუფი, ხოლო უმცირესობაשი 
აღმოჩნდა 30 წელზე მაღალი ასაკის რესპონდენტები. რესპონდენტი ქალების საשუალო ასაკია 21,3 
წელი, ხოლო მამაკაცების - 20,9. 
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ნახაზი 1. რესპონდენტების განაწილება ასაკის მიხედვით4, % 
 

 

 

სქესის მიხედვით ასაკობრივმა გადანაწილებამ გვიჩვენა, რომ მდედრობითი სქესის რესპონ-
დენტების განაწილება ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (0.26; 0,64; 0.08; 0.02) მკვეთრად გან-
სხვავდება მამაკაცებისგან, სადაც ასაკობრივ ჯგუფებשი გადანაწილება שედარებით თანაბარზო-
მიერია (0.32; 0.59; 0.27; 0.1). ორივე სქესის שემთხვევაשი მაღალია რესპონდენტთა თავმოყრა 20 – 24 
წლიანთა ჯგუფשი, თუმცა საერთო ჯამשი, 19 – 24 წლიანთა გამსხვილებულ ინტერვალשი თავმოყ-
რილია როგორც ქალების, ისე მამაკაცების 90%.  

დაბადების ადგილის მიხედვით რესპონდენტების დაჯგუფებამ დაგვანახა, რომ მათი უმეტე-
სობა ქალაქად არის დაბადებული, თუმცა სოფლად დაბადებულთაგან שეიძლება ბევრი მათგანი 
ქალაქად აგრძელებს ცხოვრებას. ამასთან, ქალაქად დაბადებული გოგონები 3-ჯერ აღემატებიან 
სოფლად დაბადებულების რიცხოვნობას, ხოლო ვაჟები - 2.5-ჯერ. 

ასაკისა და დაბადების ადგილის კროსტაბულაციამ აჩვენა, რომ ქალაქად დაბადებულთა ხვე-
დითი წილები שედარებით მაღალია 25 და მეტი ასაკის რესპონდენტთა שორის, ვიდრე დაბალ ასა-
კებשი. 

კვლევაשი ძირითადად მონაწილეობდნენ ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები (რესპონ-
დენტების 81,7%), ხოლო 18.3%-ს მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები שეადგენ-
დნენ. აღსანიשნავია, რომ ბაკალავრიატის სტუდენტთა שორის 70% ქალია, მაგისტრატურის საფე-
ხურზე - 69, ხოლო დოქტორანტურაשი მათი წილი 80%-ია. როგორც მოსალოდნელი იყო, უმაღლესი 
სასწავლებლების მიხედვით რესპონდენტები არათანაბრად გადანაწილდნენ, დიდი აქტივობა გა-
მოიჩინეს თსუ-სა და ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ყვე-
ლაზე ნაკლები კი - თელავისა და ბათუმის უნივერსიტეტების სტუდენტებმა. კვლევაשი მონა-
წილეობა მიიღეს კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტებმაც (კატეგორიაשი „სხვა“). 

სტუდენტების სტატუსი ქორწინებაשი שესწავლილ იქნა სამი კატეგორიით - დაუქორწინებელი, 
დაქორწინებული და განქორწინებული. დაუქორწინებელი სტუდენტები რესპონდენტთა უმრავლე-
სობას שეადგენენ. დაქორწინებულ სტუდენთა שორის უმეტესობა ქალია (94%). 

თუ დაბადების ადგილის მიხედვით დავაჯგუფებთ რესპონდენტებს, ვნახავთ, რომ დაუქორწი-
ნებელთა და დაქორწინებულთა უმეტესობა ქალაქად არის დაბადებული, ხოლო განქორწინებულე-
ბი თანაბრად არიან განაწილებული დაბადების ადგილების მიხედვით. 

უმაღლესი განათლების საფეხურის მიხედვით განაწილებულ რესპონდენტთა שორის, დაუ-
ქორწინებელთა ხვედრითი წილი მაღალია ბაკალავრთა שორის (94.7%), დაქორწინებულთა კი - 
დოქტორანტთა שორის (41.7%). განქორწინებულთა ხვედრითი წილი უმნიשვნელოა, თუმცა მაინც 
გვხვდება მხოლოდ ბაკალავრთა שორის (0.5%). 

გამოკითხულ სტუდენტთა שორის უმრავლესობა იყო ქართველი (93.2%), დანარჩენი ეროვნე-
ბები წარმოდგენილი იყო კლებადი თანმიმდევრობით: სომეხი, აზერბაიჯანელი, რუსი და იეზიდი. 
როგორც ქართველ, ისე სომეხ და აზერბაიჯანელ რესპონდენტთა שორის ქალები 2-ჯერ და მეტ-
ჯერ სჭარბობენ მამაკაცებს.  

                                                            
4 ყველა ნახაზი აგებულია ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის שედეგების მიხედვით. 
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ნახაზი 2. სქესის მიხედვით დაჯგუფებული რესპონდენტების განაწილება שემოსავლების  
დონის მიხედვით, % 

გამოკითხულ სტუდენტთა 2/3 მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი საשუალოשემოსავლიანია, 22.6 პრო-
ცენტი დაბალשემოსავლიანად აღიქვამს თავს, ხოლო 2.3 პროცენტი აფიქსირებს მაღალ שემოსავ-
ლებს. აღსანიשნავია, რომ ქალებთან שედარებით, გამოკითხულ მამაკაცთა მეტი რაოდენობა 
აკუთვნებს თავს დაბალשემოსავლიან (+3.9%) და მაღალשემოსავლიან (0.8%) კატეგორიებს, ხოლო 
ქალების უფრო მეტი რაოდენობა მიიჩნევს თავს საשუალო שემოსავლის მქონედ (+4.6%). 

ასაკის მიხედვით, 20 – 24 წლიან ასაკობრივ ინტერვალשი ყველაზე მეტი რესპონდენტი აიდენ-
ტიფიცირებს თავს საשუალო, დაბალ და მაღალשემოსავლიან ჯგუფებთან, მას მოსდევს 25 - 29 
წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი. დაბადების ადგილის მიხედვით ყველაზე დიდი დისპროპორცია שეიმ-
ჩნევა მაღალשემოსავლიანთა ჯგუფשი (ქალაქად დაბადებულთა ხვედრითი წილი ამ ჯგუფשი 
4.5-ჯერ აჭარბებს სოფლად დაბადებულთა წილს). უმაღლესი სასწავლებლის საფეხურის მიხედ-
ვით, დოქტორანტურისა 91.7% და ბაკალავრიატის 75.8% საფეხურებზე ძალიან მაღალია საשუალო-
 ემოსავლიანთა წილიשედარებით მაღალია დაბალש იשემოსავლიანთა წილი, ხოლო მაგისტრატურაש
27.1%. 

ქორწინებითი სტატუსის მიხედვით დაჯგუფებულ რესპონდენტთა שორის שემოსავლის ყველა 
კატეგორიაשი სჭარბობს დაუქორწინებელი სტუდენტობა, რომელთა 75% საשუალოשემოსავლიანია, 
23% დაბალשემოსავლიანი, ხოლო 2% მაღალשემოსავლიანი.  

დაბალשემოსავლიანთა שორის 94.5% დაუქორწინებელია, საשუალოשემოსავლიანთა שორის 
92.6%, ხოლო მაღალשემოსავლიანებשი 54.5%. დაქორწინებულთა ყველაზე მაღალი სიხשირე მაღალ-
 ი - ეს კატეგორია სჭარბობს კვლავשემთხვევაש ია (36.4%), ასევეა განქორწინებისשემოსავლიანებש
მაღალשემოსავლიან ჯგუფשი (9.1%). 

უნდა აღინიשნოს, რომ გამოკითხული სტუდენტების დიდი უმრავლესობა რელიგიურად მიიჩ-
ნევს თავს, ყოველი მეხუთე თვლის თავს არარელიგიურ პიროვნებად. ამასთან, სტუდენტ ქალებს 
-ედარებით. ასაკის მიხედვით, მორწმუნეთა ყველაש ორის 15%-ით მეტი მორწმუნეა მამაკაცებთანש
ზე მაღალი წილი - 81.3% დაფიქსირდა 20-24 წლიანთა ინტერვალשი, ხოლო ყველაზე ნაკლებად რე-
ლიგიური აღმოჩნდა 25-29 წლიანთა ჯგუფი - 31.6%. დაბადების ადგილის მიხედვით, სოფლად და-
ბადებულები უფრო მაღალი რელიგიურობით გამოირჩევიან (84.6%), ხოლო არარელიგიურობით - 
ქალაქად დაბადებულები (23.3%). სწავლის საფეხურის მიხედვით რელიგიურობის שესწავლამ დაგ-
ვანახა, რომ ის იკლებს სწავლების საფეხურის მატებასთან ერთად და დოქტორანტურის საფე-
ხურზე არარელიგიურ რესპონდენტთა წილი 41.7%-მდე იზრდება. ქორწინებითი სტატუსის მიხედ-
ვით დაჯგუფებულ რესპონდენტთა שორის რელიგიურობა საინტერესო ვარიაციით ხასიათდება. 
კერძოდ, სტატუსი „რელიგიური“ მიუთითა განქორწინებულთა 100%-მა, დაქორწინებულთა 86.1% 
და დაუქორწინებელთა 78.0%-მა. 

საინტერესო იყო ახალგაზრდების მოსაზრება გენდერული თანასწორობის שესახებ. კერძოდ, 
კითხვაზე, ემხრობით თუ არა ქალისა და მამაკაცის გენდერულ თანასწორობას, 62.7 %-მა გასცა 
დადებითი პასუხი, ნაწილობრივ 35.4 %-მა, ხოლო სტუდენტების უმნიשვნელო ნაწილმა, 1.8 %-მა, 
დააფიქსირა ამ საკითხისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება. ჯამשი, שეიძლება ითქვას, რომ 
გენდერული თანასწორობის იდეა სტუდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მისაღებია (98.2 
%). ამასთანავე, გენდერულ თანასწორობასთან დაკავשირებით, მნიשვნელოვანი ვარიაციები 
დაფიქსირდა სქესთა שორის. განსაკუთრებით დიდი განსხვავებაა ქალებსა და მამაკაცებს שორის 
გენდერული თანასწორობის სრულიად გაზიარებასთან დაკავשირებით. ქალების 2/3 და მამაკაცე-
ბის 1/3-ზე ნაკლები სრულიად ემხრობა გენდერული თანასწორობის იდეას, ხოლო ნაწილობრივ - 63 
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და 37 პროცენტი. გენდერული თანასწორობის მოწინააღმდეგეები პროცენტულად უფრო 
უახლოვდებიან ერთმანეთს, שესაბამისად, ქალების 55.6 % და მამაკაცების 44.4 %: 

 

 
ნახაზი 3. გენდერული თანასწორობის მიხედვით დაჯგუფებული რესპონდენტების განაწილება 

სქესის მიხედვით, % 
 

 

 

გენდერული თანასწორობის საკითხის שესწავლამ ასაკების მიხედვით მნიשვნელოვანი სხვაობა 
გამოავლინა სტუდენტების שეხედულებებשი. სახელდობრ, სამივე კატეგორიის მიხედვით ყველაზე 
მაღალი აქტივობა 20-24 წლიანთა ჯგუფשი გამოიკვეთა. როგორც მომხრეების, ისე ნაწილობრივ მომ-
ხრეებისა და მოწინააღმდეგეების უმრავლესობა ამ ჯგუფשი იყრის თავს (62.1; 63.6; 66.7). უფრო მე-
ტიც, ამ ასაკობრივ ჯგუფשი მოწინააღმდეგეების ხვედრითი წილი წინა ორ კატეგორიას 2.9 პროცენ-
ტული პუნქტით აჭარბებს. ნაკლები დისპროპორციაა ყველა ასაკობრივ ჯგუფשი სამივე პასუხის განა-
წილებებს שორის, თუმცა აღსანიשნავია, რომ 19 წლამდე სტუდენტებשი გაცილებით ნაკლებია მოწინა-
აღმდეგეთა წილი (22.2% VS 28.3 და 27.4), ხოლო მეტია 20-24 (66.7%) და 25-29 წლიან(11.1%) ჯგუფებשი, 
30 და ზევით ჯგუფשი გენდერულ თანასწორობას მოწინააღმდეგე არ გამოუჩნდა. 

თუ სამივე კატეგორიის მიხედვით რესპონდენტთა კონცენტრაცია 20-24 წლიანთა ჯგუფשი გამო-
იკვეთა, ასაკების მიხედვით კატეგორიებשი განაწილებამ დაგვანახა, რომ გენდერული თანასწორობის 
იდეას ცალსახად მხარს უჭერს მხოლოდ 30 წლის და ზევით ასაკობრივი ჯგუფი, დანარჩენ ასაკობრივ 
ჯგუფებשი ეს მაჩვენებელი 60 %-ის ფარგლებשია, ხოლო ნაწილობრივი მხარდაჭერა 34-36 პროცენტს 
არ სცდება. მოწინააღმდეგეთა ბანაკשი 2 %-ზე მეტს მხოლოდ 25-29 წლიანთა ჯგუფის წარმომადგენ-
ლები שეადგენენ. როგორც ჩანს, გენდერული თანასწორობის იდეას უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს და-
ბალשემოსავლიან და საשუალოשემოსავლიან რესპონდენტებשი. ამ שემთხვევაשი, ნაწილობრივ მომხრე-
ები თითქმის მათ ნახევარს שეადგენენ, რასაც ვერ ვიტყვით მაღალשემოსავლიან კატეგორიაზე, რად-
გან მიუხედავად იმისა, რომ მათი ნახევარზე მეტი გენდერული თანასწორობის მომხრეა, საკმაო მხარ-
დაჭერას უცხადებენ „ნაწილობრივ“ კატეგორიას (36.4%) და שემოსავლის დანარჩენ კატეგორიებთან 
 .ედარებით, გარკვეულ ჯგუფსაც კი ქმნიან „მოწინააღმდეგეთა“ სახით (9.1%)ש

მიუხედავად იმისა, რომ დაბალשემოსავლიან და მაღალשემოსავლიან ჯგუფებשი საשუალოשემო-
სავლიანთან שედარებით მაღალია გენდერული თანასწორობის მოწინააღმდეგეთა ხვედრითი წილი, სა-
ბოლოო ჯამשი, გენდერული თანასწორობის იდეის ფორმირებაשი ყველაზე მნიשვნელოვან წილი საשუ-
ალოשემოსავლიან ჯგუფს שეაქვს. 

 
ნახაზი 4. שემოსავლების მიხედვით დაჯგუფებული რესპონდენტების განაწილება გენდერული 

თანასწორობის მომხრეთა/მოწინააღმდეგეთა ჯგუფებשი, % 
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გენდერულ თანასწორობასთან დაკავשირებით რესპონდენტთა שეხედულებები სამივე კატეგო-
რიაשი განაწილებულია ქართველებსა და სომხებשი, რასაც ვერ ვაკვირდებით რუს და იეზიდ რეს-
პონდენტთა שორის და ნაწილობრივ აზერბაიჯანელებשი. ამასთან, ნიשანდობლივია, რომ აზერბაიჯა-
ნელთა שორის მაღალია ნაწილობრივი მხარდაჭერის წილი, რუსები მხოლოდ ამ კატეგორიას უჭერენ 
მხარს, ხოლო იეზიდები აბსოლუტურად სრულ მხარდაჭერას აფიქსირებენ. რელიგიურ რესპონდენ-
ტთა שორის 59.3 პროცენტი ემხრობა სრულიად გენდერულ თანასწორობას, ხოლო არარელიგიურებს 
 ედარებით მაღალიაש ორის არარელიგიურებთანש ორის - 75 პროცენტი. რელიგიურ სტუდენტებსש
ნაწილობრივ მომხრეების წილი. როგორც დაქორწინებულებשი, ისე განქორწინებულებשი მორწმუნე-
თა წილი უფრო მაღალია, თუმცა არარელიგიურ პირებשი დაუქორწინებლები სჭარბობენ. 

რაც שეეხება რესპონდენტების დამოკიდებულებას „ლგბტქ“ თემის მიმართ, שეიძლება ითქვას, 
რომ გამოკითხულთა მხოლოდ მეოთხედია ტოლერანტული, 17 პროცენტამდე არატოლერანტული, 
ხოლო ნეიტრალურ שეხედულებას იზიარებს ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 58 პროცენტი. ეს კითხვა 
ერთგვარი ლაკმუსის როლს ასრულებს იმის დასადასტურებლად, რომ სტუდენტი ახალგაზრდობა, 
ისევე როგორც საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები, სტერეოტიპების გავლენას განიცდიან. სწო-
რედ ამან განაპირობა ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდობის უმრავლესობის დამოკიდებულება ამ მარგი-
ნალური ჯგუფის მიმართ ნეიტრალური ან მკვეთრად უარყოფითია. 

ყველაზე არატოლერანტულები ლგბტქ თემის მიმართ აღმოჩნდნენ რუსები, ქართველთა და სო-
მეხთა שორის მათი წილი שესაბამისად 16 და 25.9 %-ია, ხოლო აზერბაიჯანელი და იეზიდი რესპონ-
დენტები აბსოლუტურ ნეიტრალიტეტს აფიქსირებენ. ქართველებשი ტოლერანტობის წილი უფრო 
მაღალია სომხებთან שედარებით, ხოლო ნეიტრალურობის მიხედვით მათი წილები თითქმის ერთნაი-
რია (57.4 და 55.6). ტოლერანტულ, არატოლერანტულ და ნეიტრალურ რესპონდენტებს שორის უმე-
ტესობა საשუალოשემოსავლიანია, ნეიტრალურ ჯგუფשი שედარებით მაღალი წილით (24.8) არის წარ-
მოდგენილი დაბალשემოსავლიანი ჯგუფი. 

როგორც კვლევიდან გამოვლინდა, რელიგიურ სტუდენტთა שორის ტოლერანტულების წილი 
ნეიტრალურებთან שედარებით 3-ჯერ დაბალია, ხოლო არარელიგიურებს שორის განსხვავება ნეიტ-
რალურებსა და ტოლერატულებს שორის მხოლოდ 3.9 %-ია; რელიგიურ რესპონდენტთა שორის არა-
ტოლერანტულების წილი 2.5-ჯერ მეტია. ტოლერანტულ სტუდენტთა שორის არარელიგიურები 
2-ჯერ სჭარბობენ მორწმუნეებს, არატოლერანტურებשი 90 %-ზე მეტი მორწმუნეები არიან, ხოლო 
ნეიტრალურთა שორის დისპროპორცია ძალიან მაღალი არ არის, თუმცა მორწმუნეები 1.2-ჯერ მეტ-
ნი არიან. ტოლერანტობისა და გენდერული თანასწორობის კროსტაბულაციიდან ირკვევა, რომ 
ლგბტქ თემის მიმართ ტოლერანტულებს שორის 83.3 პროცენტი სრულიად ემხრობა გენდერულ თა-
ნასწორობას, არატოლერატულებს שორის 35.8, ხოლო ნეიტრალურებს שორის 61.1 %. ლგბტქ თემის 
მიმართ არატოლერანტულებს שორის 56.8 პროცენტი ნაწილობრივ, ხოლო 35.8 % სრულიად ემხრობა 
გენდერულ თანასწორობას. გენდერულ თანასწორობას არ ემხრობა ტოლერანტულთა 0.8, არატო-
ლერანტულთა 7.4 და ნეიტრალურთა 0.7 %. 

საინტერესო იყო სტუდენტთა שეხედულების שესწავლა მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალი-
ზაციაზე. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი დარწმუნებულია, რომ მარიხუანას მოხმარების დეკრიმი-
ნალიზაცია שეამცირებს שვილიანობას. საკმაოდ დიდ ნაწილს, 36 %-მდე, არ გააჩნია მყარი პოზიცია 
ამ საკითხისადმი და მხოლოდ 13 %-ს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა მა-
რიხუანის მოხმარებასთან დაკავשირებით პირდაპირ არ გამოიწვევს שვილიანობის שემცირებას. 

ლგბტქ თემის მიმართ ტოლერანტულ რესპონდენტთა שორის 65.6% თვლის, რომ დეკრიმინა-
ლიზაცია გავლენას არ მოახდენს שვილიანობაზე, ხოლო არატოლერანტული სტუდენტების 72.8 
%-ის აზრით - שეამცირებს. ლგბტქ თემის მიმართ ნეიტრალური სტუდენტებიდან 53.6 %-ის აზრით 
 .ეამცირებს, ხოლო თითქმის 40 %-ს უჭირს კითხვაზე პასუხის გაცემაש

აგრეთვე, მნიשვნელოვანია ახალგაზრდების მოსაზრებები საქართველოსთვის უმთავრეს გა-
მოწვევებთან მიმართებაשი. שედეგების ანალიზმა ცხადყო, რომ რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა - 
57%-მა, უმთავრეს პრობლემებად მიიჩნია უმუשევრობა და სიღარიბე, ტერიტორიული მთლიანობა - 
49%-მა, ეკოლოგია - 32%-მა, დემოგრაფიული პრობლემები დაასახელა რესპონდენტთა 22.7%-მა, 
კრიმინოგენური სიტუაცია - 22%-მა, ხოლო სხვა - 25.4%-მა.  

 

დასკვნა 

სტუდენტი ახალგაზრდობის დემოგრაფიული ქცევის שესწავლაשი აქტიურობით გამოირჩეოდ-
ნენ ქალები, რომელთა საשუალო ასაკია 21.3 წელი, ხოლო მამაკაცებისა - 20.9 წელი, ამასთან, ორი-
ვე სქესის მიხედვით, რესპონდენტებს שორის ყველაზე მრავალრიცხოვანი აღმოჩნდა 20 – 24 წლი-
ანთა ასაკობრივი ჯგუფი. ბაკალავრიატის სტუდენტთა שორის 70% ქალი აღმოჩნდა, მაგისტრატუ-
რის საფეხურზე - 69, ხოლო დოქტორანტურაשი - 80%. უმაღლესი განათლების საფეხურის მიხედ-
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ვით განაწილებულ რესპონდენტთა שორის დაუქორწინებელთა ხვედრითი წილი მაღალია ბაკალავ-
რებשი, დაქორწინებულთა კი - დოქტორანტთა שორის. განქორწინებულთა ხვედრითი წილი უმნიש-
ვნელოა. გამოკითხულ სტუდენტთა 2/3 მიიჩნევს, რომ მისი ოჯახი საשუალოשემოსავლიანია, 22.6 % 
დაბალשემოსავლიანად მიიჩნევს თავს, ხოლო 2.3 % აფიქსირებს მაღალ שემოსავლებს. ამასთან, 
დოქტორანტურისა და ბაკალავრიატის საფეხურებზე ძალიან მაღალია საשუალოשემოსავლიანთა 
წილი, ხოლო მაგისტრატურაשი שედარებით მაღალია დაბალשემოსავლიანთა წილი. ქორწინებითი 
სტატუსის მიხედვით დაჯგუფებულ რესპონდენტთა שორის שემოსავლის ყველა კატეგორიაשი 
სჭარბობს დაუქორწინებელი სტუდენტობა, რომელთა 75% საשუალოשემოსავლიანია. 23% დაბალ-
 ემოსავლიანი. გამოკითხული სტუდენტების დიდი უმრავლესობაשემოსავლიანი, ხოლო 2% მაღალש
რელიგიურად მიიჩნევს თავს, ყოველი მეხუთე თავს თვლის არარელიგიურ პიროვნებად. სტუდენტ 
ქალებს שორის 15%-ით მეტი მორწმუნეა მამაკაცებთან שედარებით. ასაკის მიხედვით, მორწმუნეთა 
ყველაზე მაღალი წილი - 81.3% დაფიქსირდა 20-24 წლიანთა ინტერვალשი, ხოლო ყველაზე ნაკლე-
ბად რელიგიური აღმოჩნდა 25-29 წლიანთა ჯგუფი - 31.6%. დაბადების ადგილის მიხედვით, სოფ-
ლად დაბადებულები უფრო მაღალი რელიგიურობით გამოირჩევიან. სტუდენტთა გადამწყვეტი 
უმრავლესობა ემხრობა გენდერული თანასწორობის იდეას. ქალების 2/3 და მამაკაცების 1/3-ზე 
ნაკლები სრულიად ემხრობა გენდერული თანასწორობის იდეას. გენდერული თანასწორობის იდე-
ას უფრო მეტი მხარდაჭერა აქვს დაბალשემოსავლიან და საשუალოשემოსავლიან რესპონდენტებשი. 
ლგბტქ თემის მიმართ გამოკითხულთა მხოლოდ მეოთხედია ტოლერანტული, 17 %-მდე არატოლე-
რანტული, ხოლო ნეიტრალურ שეხედულებას იზიარებს ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 58%. რეს-
პონდენტთა ნახევარზე მეტი დარწმუნებულია, რომ მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია שეამცირებს 
 ვილიანობას, ამ საკითხისადმი მყარი პოზიცია არ გააჩნია 36 %-ს და მხოლოდ 13 %-ს მიაჩნია, რომש
სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა მარიხუანას მოხმარებასთან დაკავשირებით, პირდა-
პირ არ გამოიწვევს שვილიანობის שემცირებას. რესპონდენტთა დიდმა ნაწილმა საქართველოსთვის 
უმთავრეს პრობლემებად მიიჩნია (კლებადი თანმიმდევრობით) უმუשევრობა და სიღარიბე, ტერი-
ტორიული მთლიანობა, ეკოლოგია, დემოგრაფია, სხვა პრობლემები და ბოლოს, კრიმინოგენური 
სიტუაცია. 
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Direct impacts on demographic events and processes are limited. Therefore, it is difficult to establish the 
acceptable reproductive attitude of society, for the current stage and to determine its corresponding 
demographic behavior. The problem becomes more acute when it comes to demographic behavior of young 
people when background is not very favorable. In this case, of course, one should take into account not only 
the diversity of young people's ideas about the expected demographic behavior, but also the variety of family, 
national, economic and social factors, religious traditions and other life values that determine their 
demographic mood. The socio-demographic characteristics of the students we surveyed, serve to form the 
database for statistical assessment of the demographic mood of students in Georgia.  
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