
189

ეკონომიკა და ბიზნესი, 2019, ¹4, გვ. 189-204

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2019, ¹4,  pp. 189-204

დემოგრაფია

DEMOGRAPHY

სტუდენტთა დემოგრაფიული ცოდნის დონე საქართველოში*

სიმონ გელაშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
simon.gelashvili@tsu.ge

მარინე მინდორაშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირ. პროფესორი
maia.mindorashvili@tsu.ge

ნინო მაღრაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
nino.maghradze1@gmail.com

ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში არ სე ბით როლს 
ას რუ ლებს მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი სტრუქ ტუ რა. ამ მნიშ ვნე ლო-
ბი დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია დე მოგ რა ფი უ ლი მოვ ლე ნე ბი სა და 
პრო ცე სე ბის, აგ რეთ ვე ამ სა კითხ ე ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ-
ლე ბის, ცოდ ნი სა და ცნო ბი ე რე ბის შეს წავ ლა.

სტა ტი ის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა შერ ჩე ვი თი 
სტა ტის ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვით მი ღე ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ-
რი ვი მო ნა ცე მე ბი, რო მელ თა და მუ შა ვე ბა და ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და 
სპე ცი ა ლუ რი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მის – SPSS გა მო ყე ნე ბით. კვლე ვის 
პრო ცეს ში მოხ და მრა ვა ლი ზო გა დი და კერ ძო მაჩ ვე ნებ ლის (შე ფარ დე ბი-
თი, სა შუ ა ლო და ვა რი ა ცი ის) გა ან გა რი შე ბა და შე ფა სე ბა. ანა ლი ზის შე-
დე გად დად გინ და სქე სის, ასა კის, ეთ ნი კუ რი და სხვ. ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით 
სტუ დენ ტთა გან სხვა ვე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა.

გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, გა მო კითხ ულ თა 22.8 % ფიქ-

* სტატია მომზადდა საფაკულტეტო საგრანტო პროექტის – „საქართველოს სტუდენტი 
ახალგაზრდობის დემოგრაფიული განწყობა“ – ფარგლებში.
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რობს, რომ სა ქარ თვე ლოს უმ თავ რე სი გა მოწ ვე ვა არის დე მოგ რა ფი უ ლი 
პრობ ლე მე ბი. მათ გან 67.0 % ფიქ რობს, რომ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბა სა გან გა შო ა, მაგ რამ ექ ვემ დე ბა რე ბა გა მოს წო რე ბას, 28.9 
%-ის აზ რით – ვი თა რე ბა კა ტას ტრო ფუ ლი ა, ხო ლო მხო ლოდ 1.0 % თვლის, 
რომ მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია და არ სა ჭი რო ებს რე გუ ლი რე ბას. აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მო კითხ ულ სტუ დენ ტთა 17.3 %-ს უჭირს დე მოგ რა ფი უ-
ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა, რად გან არა სო დეს არ და ინ ტე რე სე ბუ ლან 
ამ სა კითხ ით. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და სა ქარ თვე ლო ში სტუ დენ ტი ახალ გაზ-
რდო ბის გა ნათ ლე ბის და ბა ლი დო ნე დე მოგ რა ფი ულ სა კითხ ებ ზე, რა საც 
ძი რი თა დად შე სა ბა მი სი საგ ნე ბის სწავ ლე ბის დე ფი ცი ტი გა ნა პი რო ბებს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი ცოდ ნა, დე მოგ რა ფი უ ლი პო-
ლი ტი კა, სტა ტუ სი ქორ წი ნე ბა ში, შო ბა დო ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა.

შე სა ვა ლი

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, თა ნა მედ რო ვე დე-
მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა ქარ თვე ლო ში მე ტად მწვა ვე ა, რაც მრა ვა ლი ობი-
ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. ერ თ-ერ თი მათ გა ნია 
მო სახ ლე ო ბის და, გან სა კუთ რე ბით – ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი ცოდ-
ნის არა საკ მა რი სი დო ნე. სწო რედ ამ პრობ ლე მის სწო რი იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და 
შე ფა სე ბის მიზ ნით, 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი შერ ჩე ვი თი სტა ტის ტი კუ რი გა მოკ-
ვლე ვით მი ღე ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის ანა ლიზ მა 
ნათ ლად და ა დას ტუ რა არა ერ თი დი დი თუ მცი რე პრობ ლე მა ამ მი მარ თუ ლე-
ბით. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა ჩა ა ტა რა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის კა-
თედ რამ.

პრობ ლე მის შეს წავ ლის დო ნე და აქ ტუ ა ლუ რო ბა: XX სა უ კუ ნის ბო ლოს 
და მიმ დი ნა რე სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სა ქარ თვე ლო ში მკვეთ რად გამ წვავ და 
დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა და ჩა მო ყა ლიბ და მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე-
ბის უარ ყო ფი თი რე ჟი მი, რა მაც 1990 წელ თან შე და რე ბით, თით ქმის 30 %-ით 
შე ამ ცი რა მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბა. ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი მო მა ვა ლი კი 
გა ნი საზღ ვრე ბა მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბით და დე მოგ რა ფი უ-
ლი ქცე ვით, რო მე ლიც ახალ გაზ რდა ასაკ ში უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ა. ახალ გაზ-
რდო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი არის სტუ დენ ტო ბა, რო მე ლიც დღე ი სათ ვის 
შე ად გენს 140 ათას ზე მეტს. ამი ტომ სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი-
უ ლი გან წყო ბის შეს წავ ლა და რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი შე ფა სე ბა მე-
ტად აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. აქ ვე ხაზ გა სას მე ლია ის ფაქ ტიც, 
რომ დე მოგ რა ფი ულ გან წყო ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს დე მოგ რა ფი უ ლი ცოდ-
ნა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სტუ დენ ტთა დე მოგ რა ფი უ ლი ცოდ ნის დო ნის შეს წავ ლა 
და ანა ლი ზი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით პირ ვე ლად გან ხორ ცი ელ და. გა მოკ ვლე-
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ვის ან კე ტა ში მო ცე მუ ლი იყო 35 შე კითხ ვა დე მოგ რა ფი ის მრა ვალ სა კითხ ზე 
თა ნა მედ რო ვე სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. გე ნე-
რა ლურ მა ერ თობ ლი ო ბამ შე ად გი ნა სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტე ბუ ლი სხვა დას-
ხვა უნი ვერ სი ტე ტის ბა კა ლავ რი ა ტის, მა გის ტრა ტუ რი სა და დოქ ტო რან ტუ რის 
და ახ ლო ე ბით 142 000 სტუ დენ ტი. მათ გან გა მოკ ვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 
2452 რეს პონ დენ ტმა, რო მელ თა შერ ჩე ვა მოხ და სრუ ლი ად შემ თხვე ვი თი შერ ჩე-
ვით. ქვე მოთ წარ მოდ გე ნი ლია კონ კრე ტუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი, სა დაც 
ნათ ლად ჩანს სტუ დენ ტთა და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი დე-
მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბი სად მი მა თი სქე სობ რივ -ა სა კობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, 
ეთ ნი კუ რი, სა გან მა ნათ ლებ ლო და სხვა ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით. 

კვლე ვის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი: კვლე ვის მი ზა ნია სტუ დენ ტი ახალ გაზ-
რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი ცოდ ნის დო ნის შეს წავ ლა და მი სი რა ო დე ნობ რი ვი და 
ხა რის ხობ რი ვი შე ფა სე ბა: 

1. სა ქარ თვე ლო ში ზო გა დი დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ;
2. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მოძ რა ო ბის პრო ცე სე ბის (ქორ-

წი ნე ბა, გან ქორ წი ნე ბა, შო ბა დო ბა, სიკ ვდი ლი ა ნო ბა) შე სა ხებ;
3. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის (ე მიგ რა ცია და 

იმიგ რა ცი ა) შე სა ხებ;
4. სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა-

ხებ.
კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვის პრო ცეს ში ფარ თოდ იქ ნა გა მო ყე ნე-

ბუ ლი შე სა ბა მი სი სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბი, კერ ძოდ: სტა ტის ტი კუ რი დაკ-
ვირ ვე ბა და მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის თავ მოყ რა- დაჯ გუ ფე ბა; სა შუ ა ლო სი დი-
დე თა შე ფარ დე ბა და ვა რი ა ცი უ ლი მე თო დე ბი, სა ინ დექ სო მე თო დი, შერ ჩე ვი თი 
მე თო დი, კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზის მე თო დე ბი და სხვ. 

სტა ტის ტი კუ რი შერ ჩე ვის მე თო დო ლო გი ით გა ნი საზღ ვრა დაკ ვირ ვე ბი-
სათ ვის სა ჭი რო შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბის ერ თე ულ თა მი ნი მა ლუ რი რიცხ ოვ-
ნო ბა. ამას თა ნა ვე, კვლე ვა ჩა ტარ და ელექ ტრო ნუ ლი კითხ ვა რით გუგ ლში, მი-
ღე ბუ ლი პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა და ანა ლი ზი კი გან ხორ ცი ელ და 
სპე ცი ა ლუ რი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით. 

სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცი ის გა უ ა რე სე ბა ჯერ კი დევ XX 
სა უ კუ ნის 60-ი ა ნი წლე ბი დან და იწყ ო. აღ ნიშ ნუ ლი ნათ ლად ვლინ დე ბა ისეთ 
მაჩ ვე ნებ ლებ ში, რო გო რი ცაა შო ბა დო ბის კლე ბა, მოკ ვდა ო ბის ზრდა და შე-
დე გად – მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის ტემ პე ბის და ცე მა [ჩი ქა ვა, 2014]. 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბა, რაც შო ბა დო ბი სა და მოკ ვდა ო ბის 
ურ თი ერ თქმე დე ბის შე დე გი ა, აღ წარ მო ე ბის მარ ტი ვი რე ჟი მით ხა სი ათ დე ბა. ამ 
დროს მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ნე ტო კო ე ფი ცი ენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ერ თის 
ტო ლი ა, ხო ლო შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტი 2.10-ს უტოლ დე ბა. სტა-
ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, 2018 წელს მო სახ ლე ო ბის აღ-
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წარ მო ე ბის ნე ტო კო ე ფი ცი ენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ძა ლი ან ახ ლოს არის ერ თთან, 
შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტი კი ზუს ტად 2.1-ის ტო ლი ა, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ სა ქარ თვე ლო ში არის მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის მარ ტი ვი რე ჟი მი, 
რო დე საც მომ დევ ნო და წი ნა თა ო ბე ბის რა ო დე ნო ბა და ახ ლო ე ბით თა ნა ბა რია 
[წუ ლა ძე, 2014].

ქვე მოთ მო ცე მულ გრა ფიკ ზე წარ მოდ გე ნი ლია მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე-
ბის ნე ტო და შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენტები.

საქართველოს მოსახლეობის აღწარმოების ნეტო და შობადობის ჯამობრივი 
კოეფიციენტები 2001-2018 წლებში

გრაფიკი 1

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.

ზემოთ წარ მოდ გე ნი ლი გრა ფი კი დან ნათ ლად ჩანს, რომ 2001 წლი დან 2014 
წლამ დე მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ნე ტო კო ე ფი ცი ენ ტი 1-ზე ნაკ ლე ბი ა, ხო-
ლო შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტი – 2.1-ზე ნაკ ლე ბი. ამ დროს არის მო-
სახ ლე ო ბის შეკ ვე ცი ლი (შე ვიწ რო ე ბუ ლი) აღ წარ მო ე ბის რე ჟი მი, რაც მიგ ვა ნიშ-
ნებს მო მა ვალ ში პო ტენ ცი ურ დე პო პუ ლა ცი ა ზე [წუ ლა ძე, 2014]. სა ქარ თვე ლოს 
სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში მო-
სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბა ყო ველ წლი უ რად მცირ დე ბო და. მომ დევ ნო წლებ ში ის 
უმ ნიშ ვნე ლოდ გა ი ზარ და, მაგ რამ 2019 წლის 1 იან ვრის მდგო მა რე ო ბით, წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით, ისევ შემ ცი რე ბუ ლი ა, რა ზეც მი უ თი თებს კო ე ფი ცი ენ ტე-
ბის კლე ბა დი ტენ დენ ცი აც. 

ჩვე ნი კვლე ვის არე ალ ში მო ექ ცა აგ რეთ ვე გენ დე რუ ლი სა კითხ ე ბიც, რამ-
დე ნა დაც გენ დე რი მო ი ცავს ქა ლი სა და მა მა კა ცის ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას პექტს 
და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან სხვა ვე ბე ბის ანა ლიზს, სპე ცი ფი კურ მოთხ ოვ-
ნი ლე ბებ სა და ინ ტე რე სებს [გე ლაშ ვი ლი ს., ჩა რე ქიშ ვი ლი ლ. 2016, გვ. 19]. ჩვენ 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ მდედ რო ბი თი სქე სის გა-
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მო კითხ ულ სტუ დენ ტთა მხო ლოდ 4.4 %, ხო ლო მამ რო ბი თი სქე სის სტუ დენ ტთა 
9.2 % ფიქ რობს, რომ სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სტა ბი ლუ რია 
და არ სა ჭი რო ებს რე გუ ლი რე ბას. ორი ვე სქე სის რეს პონ დენ ტთა და ახ ლო ე ბით 
65.0 %-ის აზ რით კი, დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა გან გა შო ა, მაგ რამ ექ ვემ დე-
ბა რე ბა გა მოს წო რე ბას. მდედ რო ბი თი სქე სის 12.8 და მამ რო ბი თი სქე სის წარ-
მო მად გე ნელ თა 9.9 %-ის აზ რით კი, სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბა 
კა ტას ტრო ფუ ლი ა. სტუ დენ ტთა შე ფა სე ბის გან სხვა ვე ბის ზო მის და სად გე ნად 
გა ვი ან გა რი შეთ ვა რი ა ცი ის დი ა პა ზო ნი. იმ სტუ დენ ტებ თან შე და რე ბით, რომ-
ლე ბიც თვლი ან, რომ სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბა სტა ბი ლუ რი ა, 
6.2 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მეტ ნი არი ან ის რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ-
სე ბულ დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ო ბას კა ტას ტრო ფუ ლად აფა სე ბენ, ხო ლო ის 
სტუ დენ ტე ბი, რომ ლებ საც დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა გან გა შოდ მი აჩ ნი ათ 
– 59.3 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მო კითხ ულ სტუ-
დენ ტთა 17.3 %-ს უჭირს დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა, რად გან 
არა სო დეს არ და ინ ტე რე სე ბუ ლან ამ სა კითხ ით. 

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ზე წარ მოდ გე ნი ლია სტუ დენ ტთა პრო ცენ ტუ-
ლი რა ო დე ნო ბა სქე სის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვაგ ვა რად აფა სე ბენ დე-
მოგ რა ფი ულ სი ტუ ა ცი ას.

სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის შეფასება (სქესის მიხედვით)
დიაგრამა 1 

ასაკი წარ მო ად გენს მნიშ ვნე ლო ვან სტა ტის ტი კურ (და არამხო ლოდ სტა-
ტის ტი კურ) მა ხა სი ა თე ბელს, რო მე ლიც მჭიდ რო კავ შირ შია მრა ვალ სო ცი ა ლურ 
თუ ეკო ნო მი კურ მოვ ლე ნა სა და ადა მი ან თა მდგო მა რე ო ბას თან. ამას თან ერ-
თად, ასა კი ერ თ-ერ თი მთა ვა რი დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, რო მე ლიც 
სა ფუძ ვლად უდევს სხვა დას ხვა რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის გა ან გა რი შე ბას. სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის 
შეს წავ ლა ში აქ ტი უ რო ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ ქა ლე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლო ასა კია 
21.3 წე ლი, ხო ლო მა მა კა ცე ბი სა – 20.9 წე ლი, ამას თან, ორი ვე სქე სის მი ხედ ვით, 
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რეს პონ დენ ტებს შო რის ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი აღ მოჩ ნდა 20 – 24 წლი-
ან თა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი [მინ დო რაშ ვი ლი, 2019]. ასა კის მი ხედ ვით სა ქარ თვე-
ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გან ხილ ვი სას აღ მოჩ ნდა, რომ უფ რო სი 
ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის სტუ დენ ტებ ში (25-29 წლის, 30 წლის და უფ რო სი ასა კის) 
პრო ცენ ტუ ლად უფ რო მე ტი გა მო კითხ უ ლი თვლის დე მოგ რა ფი ულ ვი თა რე ბას 
სტა ბი ლუ რად (შე სა ბა მი სად, 7.9% და 11.1%), ვიდ რე უფ რო ახალ გაზ რდა ასა კის 
სტუ დენ ტებ ში (20-24 წლის ასა კობ რივ ჯგუფ ში – 5.9% და 20 წელ ზე უმ ცრო-
სე ბი – 4.5%). დე მოგ რა ფი ულ ვი თა რე ბას სა გან გა შოდ კი, პი რი ქით, უფ რო მე-
ტად ახალ გაზ რდა სტუ დენ ტე ბი აფა სე ბენ (20 წელ ზე უმ ცრო სე ბის 72.4%, 20-24 
წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი დან – 64.0%), ვიდ რე უფ რო სი ასა კის სტუ დენ ტე ბი 
(25-29 წლის ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი – 52.6%, 30 წლის და უფ რო სი ასა კის – 44.4%). 

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა გვიჩ ვე ნებს სტუ დენ ტთა პრო ცენ ტულ გა-
ნა წი ლე ბას ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც სხვადასხვაგვარად 
აფასებენ საქართველოს დემოგრაფიულ ვითარებას.

სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის შეფასება (ასაკობრივი 
ჯგუფების მიხედვით)

დიაგრამა 2

აღსანიშნავია, რომ სტუდენტთა დაბადების ადგილის მიხედვით დაჯ-
გუფების შედეგად მიღებული შეფასებები არ გამოირჩევა დიდი რხევადობით 
და მათი რაოდენობრივი სიდიდეები და ახ ლო ე ბით თა ნა ბა რი ა. სა ქა ლა ქო და-
სახ ლე ბებ ში და ბა დე ბულ სტუ დენ ტთა 6.1 % დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ო ბას 
სა ქარ თვე ლო ში სტა ბი ლუ რად მი იჩ ნევს. იგი ვე აზ რი და ა ფიქ სი რა სა სოფ ლო 
და სახ ლე ბებ ში და ბა დე ბულ სტუ დენ ტთა 4.9 %-მა. „ქა ლა ქე ლი“ სტუ დენ ტე ბის 
65.3 % სა გან გა შოდ, ხო ლო 11.6 პრო ცენ ტი კა ტას ტრო ფუ ლად მი იჩ ნევს დე მოგ-
რა ფი ულ სი ტუ ა ცი ას. „სოფ ლე ლი“ სტუ დენ ტე ბის 64.2 %-ის აზ რით, ვი თა რე ბა 
სა გან გა შო ა, ხო ლო 13.0 %-ის აზ რით კი – კა ტას ტრო ფუ ლი. 

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა ასა ხავს სტუ დენ ტთა პრო ცენ ტულ გა ნა წი-
ლე ბას და ბა დე ბის ად გი ლის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვაგ ვა რად აფა სე-
ბენ სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ო ბას.



195

სტუდენტთა დემოგრაფიული ცოდნის დონე საქართველოში

სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის შეფასება 
(დაბადების ადგილის მიხედვით)

დიაგრამა 3

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მოკ ვლე ვა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა უნი ვერ სი ტე ტის გა მო-
კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ფიქ რობს, რომ სა ქარ თვე ლოს დე მოგ-
რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა სა გან გა შო ა, მაგ რამ ცალ კე უ ლი უმაღ ლე სი სას წავ-
ლებ ლე ბის მი ხედ ვით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვა რი ა ცია გა მოვ ლინ და. ასე, მა გა ლი თად, 
ვი თა რე ბას სტა ბი ლუ რად მი იჩ ნევს სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი-
ტე ტის გა მო კითხ ულ სტუ დენ ტთა 10.3 %, მა შინ რო დე საც ქუ თა ი სის აკა კი წე-
რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტთა მხო ლოდ 3.3 % ფიქ რობს 
ასე. ვი თა რე ბა სა გან გა შოდ ყვე ლა ზე მე ტად მი აჩ ნი ათ ქუ თა ი სის აკა კი წე რეთ-
ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებს (75.0%), სა ქარ თვე ლოს ტექ-
ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი დან კი მხო ლოდ 40.0 % ეთან ხმე ბა აღ-
ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბას. ამა ვე უნი ვერ სი ტე ტის მე სა მე დი (ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი 
უნი ვერ სი ტე ტებს შო რის) თვლის, რომ დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა ქარ თვე-
ლო ში კა ტას ტრო ფუ ლი ა. აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას ქუ თა ი სის აკა კი წე რეთ ლის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მხო ლოდ 8.7 % ეთან ხმე ბა. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ყვე ლა ზე მე ტი სტუ დენ ტი 
– 69.3 % ფიქ რობს, რომ ვი თა რე ბა სა გან გა შო ა, 9.8 %-ის აზ რით – კა ტას ტრო-
ფუ ლი, ხო ლო 4.9 %-ის აზ რით – სტა ბი ლუ რი. 

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ზე (4) წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხვა უნი ვერ-
სი ტე ტის სტუ დენ ტთა პრო ცენ ტუ ლი განაწილება საქართველოში არსებული 
დემოგრაფიული მდგომარეობის შეფასების მიხედვით.
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სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის 
შეფასება

დიაგრამა 4

სოცია ლუ რი და დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტის ტი კის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ამო ცა ნაა სა ზო გა დო ე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ტენ ცი ა ლის გა ზომ ვა და მი სი 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის, დი ფე რენ ცი ა ცი ი სა და გა მო ყე ნე ბის პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა. 
სა ზო გა დო ე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ტენ ცი ა ლი – ესაა თა ო ბე ბის მი ერ დაგ-
რო ვი ლი ცოდ ნის მო ცუ ლო ბა, ხა რის ხი და პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა, რო-
მე ლიც შეთ ვი სე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის მი ერ და მი სი კვლავ წარ მო ე ბა ხდე ბა გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მის მეშ ვე ო ბით [გე ლაშ ვი ლი ს., შო ნია ზ., ქინ ქლა ძე რ. 2013, 
გვ. 138]. მო სახ ლე ო ბის და, გან სა კუთ რე ბით – ახალ გაზ რდო ბის გა ნათ ლე ბის 
სხვა დას ხვა დო ნე ქმნის ძლი ერ დი ფე რენ ცი რე ბულ შე ხე დუ ლე ბებ სა და გან-
წყო ბებს დე მოგ რა ფი ულ სა კითხ ებ ზე. ამის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა ჩვენ მი ერ 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბიც, კერ ძოდ: უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სა გან-
მა ნათ ლებ ლო სა ფე ხუ რე ბის მი ხედ ვით, გა მოვ ლინ და მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვა-
ვე ბუ ლი პა სუ ხე ბი: სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ულ სი ტუ ა ცი ას სტა ბი ლუ რად 
აფა სე ბენ უფ რო მე ტად დოქ ტო რან ტე ბი (16.7%), ვიდ რე ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ-
დენ ტე ბი (6.1%) და მა გის ტრან ტე ბი (2.6%). ვი თა რე ბას სა გან გა შოდ მი იჩ ნევს 
ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტთა 66.9 %, მა გის ტრან ტთა 61.2 % და დოქ ტო რან ტთა 
33.3 %. კა ტას ტრო ფუ ლი მდგო მა რე ო ბა და ა სა ხე ლა დოქ ტო რან ტე ბის 16.7 %-მა, 
მა გის ტრან ტე ბის 15.5 %-მა და ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტთა 11.1 %-მა.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი დი აგ რა მა (5) გვიჩ ვე ნებს უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
სა მი ვე სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტთა შე ხე დუ ლე ბას სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი 
სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ.
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სხვადასხვა საგანმანათლებლო საფეხურის სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული 
სიტუაციის შეფასება (%%)

დიაგრამა 5

დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს ძი რი თა დად ოჯახ ში. შე სა ბა-
მი სად, მო სახ ლე ო ბის ქორ წი ნე ბი თი მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლას პირ ველ ხა რის-
ხო ვა ნი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. მა მა კა ცებ ში, ქა ლებ თან შე და რე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლია და უ ქორ წი ნებ ლე ბის ხვედ რი წი ლი [ხმა ლა ძე მ. 
2009, გვ. 199-200]. ქორ წი ნე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი 
ვი თა რე ბა სტა ბი ლუ რად მი აჩ ნია და უ ქორ წი ნე ბელ თა მხო ლოდ 5.6 %-ს და და-
ქორ წი ნე ბულ თა 8.3 %-ს. გა მო კითხ ულ გან ქორ წი ნე ბულ თა გან არ ცერ თი არ ფიქ-
რობს, რომ ვი თა რე ბა სტა ბი ლუ რი ა. დე მოგ რა ფი ულ მდგო მა რე ო ბას სა გან გა შოდ 
აღიქ ვამს და უ ქორ წი ნე ბელ თა 66.3 %, და ქორ წი ნე ბულ თა და გან ქორ წი ნე ბულ თა 
თა ნა ბა რი წი ლი – 50 %. კა ტას ტრო ფულ მდგო მა რე ო ბას ასა ხე ლებს გან ქორ წი ნე-
ბულ თა 50 %, და ქორ წი ნე ბულ თა 19.4 % და და უ ქორ წი ნე ბელ თა 11.2 %. 

ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ზე (6) ასა ხუ ლია სტუ დენ ტთა შე ფა სე ბა ქორ-
წი ნე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით. 

სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის შეფასება ქორწინების 
სტატუსის მიხედვით (%%)

დიაგრამა 6
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კვლე ვის შე დე გე ბი და მუ შავ და ასე ვე ეთ ნი კუ რი ნიშ ნის მი ხედ ვი თაც, რა-
მაც მე ტად გან სხვა ვე ბუ ლი სუ რა თი აჩ ვე ნა. ქარ თვე ლი ეროვ ნე ბის გა მო კითხ უ-
ლი სტუ დენ ტე ბის 67.1 % ფიქ რობს, რომ სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო-
მა რე ო ბა სა გან გა შო ა, მაგ რამ ექ ვემ დე ბა რე ბა გა მოს წო რე ბას, 12.1 %-ის აზ რით 
– კა ტას ტრო ფუ ლი ა, ხო ლო 4.6 %-ის აზ რით – სტა ბი ლუ რი ა. ეროვ ნე ბით სო მე ხი 
სტუ დენ ტე ბის 35.7 % მი იჩ ნევს, რომ ვი თა რე ბა სა გან გა შო ა, 21.4 %-ის აზ რით 
– სტა ბი ლუ რი და 10.7 %-ის აზ რით – კა ტას ტრო ფუ ლი. აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ეროვ-
ნე ბის სტუ დენ ტთა ერ თი მე სა მე დი ვი თა რე ბას სტა ბი ლუ რად აფა სებს, ხო ლო 
და ნარ ჩენ სტუ დენ ტებს უჭირთ პა სუ ხის გა ცე მა. გა მო კითხ უ ლი რუ სი და იე ზი-
დი ეროვ ნე ბის სტუ დენ ტთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა გან გა შოა (იხ. დი აგ რა მა 7).

სხვადასხვა ეროვნების სტუდენტთა მიერ დემოგრაფიული სიტუაციის 
შეფასება (%%)

დიაგრამა 7

ვა რი ა ცი ის დი დი დი ა პა ზო ნი აქვს შე მო სავ ლე ბის დო ნის მი ხედ ვით სტუ-
დენ ტთა ჯგუ ფე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე. ანა ლიზ მა 
აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ულ ვი თა რე ბას სტა ბი ლუ რად აფა სებს 
ყვე ლა ზე მე ტად მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი რეს პონ დენ ტე ბის 9.1 %. სხვა ჯგუ ფებ-
თან შე და რე ბით, პრო ცენ ტუ ლად ყვე ლა ზე მე ტი და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი სტუ დენ-
ტი ფიქ რობს, რომ ვი თა რე ბა სა გან გა შოა (66.1%), ხო ლო მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი 
სტუ დენ ტე ბის 27.3 %-ის აზ რით, ვი თა რე ბა კა ტას ტრო ფუ ლია (იხ. დი აგ რა მა 8).

რე ლი გი უ რო ბის მი ხედ ვით კვლე ვამ სპე ცი ფი კუ რი და მე ტად სა ინ ტე რე-
სო სუ რა თი აჩ ვე ნა, კერ ძოდ: რე ლი გი უ რი სტუ დენ ტე ბის 68.0 % ფიქ რობს, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში სა გან გა შო დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა ა, ხო ლო 12.1 %-ის 
აზ რით კი – ვი თა რე ბა კა ტას ტრო ფუ ლი ა. ასე თი გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის 
მხო ლოდ 4.7 % აფა სებს სტა ბი ლუ რად. დე მოგ რა ფი ულ სი ტუ ა ცი ას სტა ბი ლუ-
რად აფა სე ბენ უფ რო მე ტად ის სტუ დენ ტე ბი – 9.6 %, რომ ლე ბიც არ არი ან რე-
ლი გი უ რე ბი (იხ. დიაგრამა 9).



199

სტუდენტთა დემოგრაფიული ცოდნის დონე საქართველოში

შემოსავლის სხვადასხვა დონის სტუდენტთა ჯგუფების მიერ დემოგრაფიული 
სიტუაციის შეფასება (%%)

დიაგრამა 8

დემოგრაფიული სიტუაციის შეფასება სტუდენტთა რელიგიურობის ნიშნით 
(%%)

დიაგრამა 9

ქა ლი სა და მა მა კა ცის გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე სხვა დას ხვა შე ხე დუ-
ლე ბის მქო ნე სტუ დენ ტებს შო რის ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა ასე 
შე ფას და: მათ გან, ვინც არ ემ ხრო ბა გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას, ყვე ლა ზე მე-
ტი რეს პონ დენ ტი, ანუ 55.6 პრო ცენ ტი თვლის, რომ კა ტას ტრო ფუ ლი დე მოგ-
რა ფი უ ლი ვი თა რე ბა გვაქვს. მათ გან, ვინც ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლი ად ემ ხრო ბა 
გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას, პრო ცენ ტუ ლად ყვე ლა ზე მე ტი ფიქ რობს, რომ სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა გან გა შოა (შე სა ბა მი სად, 64.2 და 66.5 
პრო ცენ ტი). ჩვე ნი აზ რით, სტუ დენ ტთა ასე თი მკაც რი გან წყო ბა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კითხ ში, გარ კვე ულ წი ლად იმა ზე მი უ თი თებს, რომ მათ ძა ლი-
ამ მწი რი ცოდ ნა გა აჩ ნი ათ ზო გა დად გენ დე რის სა კითხ ებ ზე. გენ დე რუ ლი პრობ-
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ლე მა კი მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში მეტ -ნაკ ლე ბად არ სე ბობს და მი სი 
გა დაჭ რის გზე ბიც გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სი არც სა ქარ თვე-
ლო ა, სა დაც, მარ თა ლი ა, გენ დე რუ ლი პრობ ლე ბე მი სა ხელ მწი ფოს ყუ რადღ ე ბის 
ცენ ტრში ა, მაგ რამ სა სურ ვე ლი შე დე გე ბი ჯერ კი დევ არ არის მიღ წე უ ლი. ბო ლო 
წლებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით გენ დე რუ ლი სა კითხ ე ბის სწავ ლე ბა გა ფარ თოვ და 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, სა-
დაც ამოქ მედ და სა მა გის ტრო პროგ რა მა – „გენ დე რის კვლე ვე ბი“, ასე ვე, ეკო-
ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის სა მა გის ტრო მო დულ ში „ე კო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა“ ის წავ ლე ბა სა გა ნი – „გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა“, მაგ-
რამ, აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს ყვე ლა ფე რი არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ფარ-
თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, მათ შო რის – სტუ დენ ტე ბი სათ ვის.

მე-10 დი აგ რა მა ზე წარ მოდ გე ნი ლია გენ დე რულ თანასწორობაზე 
სხვადასხვა შეხედულების მქონე სტუდენტთა დემოგრაფიული განწყობა.

სტუდენტთა შეხედულებები გენდერულ თანასწორობაზე (%%)
დიაგრამა 10

გარ კვე ულ ინ ტე რესს იწ ვევს სტუ დენ ტთა გან წყო ბის შეს წავ ლა მა რი ხუ ა-
ნას მოხ მა რე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის სა კითხ ზე. კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, 
რომ ის რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ მა რი ხუ ა ნას მოხ მა რე ბის 
დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია ზე გავ ლე ნას არ მო ახ დენს შო ბა დო ბა ზე და დე მოგ რა ფი უ-
ლი სი ტუ ა ცია სტა ბი ლუ რი ა, მხო ლოდ 7.8 %-ს შე ად გენს; გა მო კითხ უ ლი სტუ-
დენ ტე ბის 67.5% თვლის, რომ მა რი ხუ ა ნას მოხ მა რე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია შე-
ამ ცი რებს შო ბა დო ბას და დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა სა გან გა შო ა, ხო ლო 
ასე თი სტუ დენ ტე ბის 15.2 %-ის აზ რით კი – ვი თა რე ბა კა ტას ტრო ფუ ლია (იხ. 
დი აგ რა მა 11).

გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, გა მო კითხ ულ თა 22.8 % ფიქ რობს, 
რომ სა ქარ თვე ლოს უმ თავ რე სი გა მოწ ვე ვა არის დე მოგ რა ფი უ ლი პრობ ლე მე-
ბი. მათ გან 67.0 % ფიქ რობს, რომ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა სა-
გან გა შო ა, მაგ რამ ექ ვემ დე ბა რე ბა გა მოს წო რე ბას, 28.9 %-ის აზ რით, ვი თა რე ბა 
კა ტას ტრო ფუ ლი ა, ხო ლო 1.0 % თვლის, რომ მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია და 
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არ სა ჭი რო ებს რე გუ ლი რე ბას. გა მო კითხ ულ თა 9.4 %-ის აზ რით, სა ქარ თვე ლოს-
თვის ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე მოგ რა ფი უ ლი პრობ ლე მა, მა თი 
7.5 % ფიქ რობს, რომ დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბა ქვე ყა ნა ში სტა ბი ლუ რი ა. 

შვილიანობაზე მარიხუანის მოხმარების გავლენის შეფასება 
სტუდენტების მიერ

დიაგრამა 11

სტუ დენ ტე ბის გა მო კითხ ვის შე დე გად დად გინ და, რომ ის რეს პონ დენ ტე ბი, 
ვი სი აზ რი თაც სა ქარ თვე ლო ში უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში და ბა-
დე ბულ თა რიცხ ვი გარ დაც ვლილ თა რიცხ ვზე ნაკ ლე ბი ა, უმე ტე სად ფიქ რო ბენ, 
რომ ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა სა გან გა შო ან კა ტას ტრო ფუ ლია 
(67.9% და 17.8%). ის გა მო კითხ უ ლე ბი კი, რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ და ბა დე-
ბულ თა რიცხ ვი გარ დაც ვლილ თა რიცხ ვზე მე ტი ა, სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი-
ულ ვი თა რე ბას სა გან გა შოდ აფა სებს 70.0%, სტა ბი ლუ რად კი – 10.0% (იხ. დი-
აგ რა მა 12):

სტუდენტების მიერ შობადობისა და სიკვდილიანობის დონეთა შეფასება (%%)
დიაგრამა 12
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გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სტუ დენ ტთა აზ რით, სა ქარ თვე ლო-
ში ყო ველ მა წყვილ მა (ქალ -ვაჟ მა) მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის გა საზ რდე ლად 
უნ და იყო ლი ოს 2 ბავ შვი (8.8%), 3 ბავ შვი (61.4%), 4 ბავ შვი (22.7%), 5 და მე ტი 
ბავ შვი (6.3%), სა შუ ა ლოდ კი – 2.27 ბავ შვი. გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბი აპი-
რე ბენ სა შუ ა ლოდ 2.6 ბავ შვის ყო ლას. შე და რე ბი სათ ვის აქ სა ინ ტე რე სო ა, რომ 
გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის მშობ ლებს სა შუ ა ლოდ ჰყავთ 2.3 ბავ შვი, სტუ დენ-
ტე ბის ბე ბი ა- ბა ბუ ას დე დის მხრი დან სა შუ ა ლოდ ჰყავთ 2.82 ბავ შვი, ხო ლო ბე ბი-
ა- ბა ბუ ას მა მის მხრი დან – 2.84 ბავ შვი. 

გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის 30.3 % იც ნობს სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი-
ულ პო ლი ტი კას, 59.3 % – არ იც ნობს, ხო ლო 8.4 %-ის აზ რით, დე მოგ რა ფი უ ლი 
პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. 

დას კვნა 

ჩვე ნი კვლე ვის მი ხედ ვით, გა მო კითხ ულ სტუ დენ ტთა და ახ ლო ე ბით მე-
ოთხ ე დი (23%) სა თა ნა დოდ ვერ აფა სებს სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ დე მოგ რა-
ფი ულ მდგო მა რე ო ბას. მა თი ნა წი ლის აზ რით, ვი თა რე ბა სტა ბი ლუ რია და არ სა-
ჭი რო ებს რე გუ ლი რე ბას, და ნარ ჩე ნებს კი უჭირთ დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცი ის 
შე ფა სე ბა, რად გან არ და ინ ტე რე სე ბუ ლან ამ სა კითხ ით. მე ო რე სა ყუ რადღ ე ბო 
შე დე გი, რაც გა მოკ ვლე ვამ აჩ ვე ნა, არის ის, რომ გა მო კითხ ულ სტუ დენ ტებს 
სურთ იყო ლი ონ სა შუ ა ლოდ უფ რო ნაკ ლე ბი ბავ შვი, ვიდ რე მათ მშობ ლებს და 
ბე ბი ა- ბა ბუ ას ჰყავთ. ეს კი, ისე დაც შემ ცი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის 
კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევს და მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის მარ ტი ვი 
რე ჟი მი დან შეკ ვე ცი ლი (შე ვიწ რო ე ბუ ლი) აღ წარ მო ე ბის რე ჟიმს და ვუბ რუნ დე-
ბით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბა და, გან სა კუთ რე ბით, 
სტუ დენ ტე ბი, მო მა ვა ლი მშობ ლე ბი, უფ რო სიღ რმი სე უ ლად გა ეც ნონ ქვეყ ნის 
დე მოგ რა ფი ულ სტრუქ ტუ რას, გა ა ა ნა ლი ზონ მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი შე დე-
გე ბი. სა ხელ მწი ფომ უნ და წა ა ხა ლი სოს სამ და ოთხ -შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის რა ო დე-
ნო ბის ზრდა ბავ შვთა ყო ლის გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბის მო ტი ვა ცი ის ფორ მი-
რე ბი თა და შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი დახ მა რე ბით. 

კვლე ვის შე დე გად ნათ ლად გა მოვ ლინ და სა ქარ თვე ლო ში სტუ დენ ტი ახალ-
გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი ულ სა კითხ ებ ზე გა ნათ ლე ბის და ბა ლი დო ნე, რაც ძი-
რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლია უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში შე სა ბა მი სი საგ ნე ბის 
სწავ ლე ბის დე ფი ცი ტით. 
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The demographic structure of the population plays a signifi cant role in the socio-
economic development of the country. Given this importance, it is necessary to study 
demographic events and processes, as well as public opinion, knowledge and awareness of 
these issues.

Quantitative and qualitative indicators of demographic knowledge level of students 
in Georgia were obtained from sampling statistical analysis by using SPSS software. Many 
general and special indicators (ratios, means and variations) were calculated and evaluated 
during the research process. The analysis revealed students’ diff erent demographic mood 
according to gender, age, ethnicity and other groups.

According to the results of the survey, 22.8% of respondents fi nd demographic 
problems most challenging in Georgia. Majority of them (67.0%) think that the demographic 
situation in the country is alarming and needs to be corrected, 28.9% consider the situation 
catastrophic, and only 1.0% believe that the situation is stable and does not require 
regulation. It should be noted that 17.3% of the students surveyed fi nd it diffi  cult to assess 
their demographic situation in the country, since they have never been interested in this issue.

The study revealed a low level of demographic education of students in Georgia, which 
is mainly due to the lack of relevant subjects.

Keywords: Demographic knowledge, demographic policy, marriage status, birth rate, 
gender equality.
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