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საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა
ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, შე იქ მნა სა ყო ველ თაო კრი ზი სი, რო მელ მაც
მო იც ვა ცხოვ რე ბის ყვე ლა მხა რე და, მათ შო რის, დე მოგ რა ფი უ ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბი. უკი დუ რე სად შემ ცირ და შო ბა დო ბის დო ნე, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებ და მო-
სახ ლე ო ბის მხო ლოდ შეკ ვე ცი ლი აღ წარ მო ე ბის მოთხ ოვ ნებს. 2018 წელს, 1990
წელ თან შე და რე ბით, და ახ ლო ე ბით 2-ჯერ ნაკ ლე ბი ბავ შვი და ი ბა და. მო სახ ლე ო-
ბის აღ წარ მო ე ბის ასე თი რე ჟი მის პი რო ბებ ში მშობ ლე ბის თა ო ბა შვი ლე ბის
უფ რო ნაკ ლე ბი რიცხ ოვ ნო ბით იც ვლე ბო და. იყო წლე ბი, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს
მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა ნუ ლის ტო ლი იყო. დღე ი სათ ვის დე მოგ რა ფი-
უ ლი სი ტუ ა ცია ოდ ნავ გა მოს წორ და, თუმ ცა, სა სურ ვე ლი მდგო მა რე ო ბის მიღ წე-
ვას მრა ვა ლი წე ლი ესა ჭი რო ე ბა. მშო ბელ თა თა ო ბას თა ნა ბა რი რიცხ ოვ ნო ბით
ცვლის შვი ლე ბის თა ო ბა, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ასე თი რე ჟი მი
მი უ ღე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს თვის, რომ ლის მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბაც პოს-
ტსაბ ჭო თა პე რი ოდ ში, ანუ 1992-2018 წლებ ში კა ტას ტრო ფუ ლად შემ ცირ და (5,5
მლნ-დან 3,7 მლნ-მდე, ანუ 32.7 %-ით). ეს სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბაა და მო სახ-
ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის ასე თი შემ ცი რე ბა არ ცერთ პოს ტსაბ ჭო თა ქვე ყა ნა ში
არ მომ ხდა რა.

1 სტატია მომზადდა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2019 წლის საგრანტო 
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 სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, სტუ დენ ტთა დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის კვლე-
ვა პირ ვე ლად ჩა ტარ და თსუ-ს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის კა-
თედ რა ზე 2019 წელს, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მიზ ნობ რი ვი სა-
მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში - „სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტი ახალ-
გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა“. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა 
და სა თა ნა დო მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბა გან ხორ ცი ელ და კომ პი უ ტე რუ ლი 
პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით. 

 სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა, ანუ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა შვი ლი ა ნო ბის მი მართ და მი სი შეს წავ ლა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი პი რო ბაა სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მო მავ ლის პროგ ნო ზი რე ბის თვის. ჩვენ მი ერ ჩა-
ტა რე ბულ მა კვლე ვამ და მა ი მე დე ბე ლი შე დე გე ბი მოგ ვცა, კერ ძოდ: სტუ დენ ტებ მა 
ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ველ რიცხ ვად და ა სა ხე ლა 3 ბავ შვი, ხო ლო მო სა ლოდ ნე-
ლად - 2,8. ორი ვე რა ო დე ნო ბა სრუ ლად უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო-
ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბის რე ჟიმს, რა თქმა უნ და, მო მა ვალ ში მი სი რე ა ლი ზე ბის შემ-
თხვე ვა ში.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო-
ბა, შო ბა დო ბა, შო ბა დო ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი, შო ბა დო ბის შე მა-
ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი.

კვლევის ისტორია

 ადა მი ა ნე ბის ნე ბის მი ე რი გან წყო ბა ყა ლიბ დე ბა გა რე მო სო ცი უ მის 
გავ ლე ნით. გან წყო ბა, გარ კვე უ ლი გა რე მო სი ტუ ა ცი ე ბის ზე გავ ლე ნით, რე ა-
ლიზ დე ბა ადა მი ა ნის თუ ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა ში. 

 დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის და დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის თე ო რია 
დი მიტ რი უზ ნა ძის გან წყო ბის და ქცე ვის ზო გად ფსი ქო ლო გი ურ თე ო რი ას 
ეყ რდნო ბა, რო მე ლიც პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნდა 1940 წელს სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ში - „ზო გა დი ფსი ქო ლო გი ა“, აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო კი დევ გა-
მო ი ცა 2006 წელს (უზ ნა ძე დ., 2006).

 გა მომ დი ნა რე დ. უზ ნა ძის ფსი ქო ლო გი ის თე ო რი ი დან, ნე ბის მი ე რი 
დე მოგ რა ფი უ ლი შემ თხვე ვის, ფაქ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ადა მი ა ნის მი ერ 
გან პი რო ბე ბუ ლია გარ კვე უ ლი გა რე მო ე ბე ბით და რე ა ლიზ დე ბა გა აზ რე ბუ-
ლად, შეგ ნე ბუ ლად. დ. უზ ნა ძემ დე, კავ შირს გა რე მო ე ბებ სა და ცოცხ ალ ორ-
გა ნიზ მებს შო რის, ხსნიდ ნენ მარ ტი ვად, ორი წევ რით: გა რე მო - ქცე ვა. დ. 
უზ ნა ძის თე ო რი ით, გა რე მოს და ქცე ვას შო რის არ სე ბობს გან წყო ბა, რა საც 
აყა ლი ბებს გა რე მო, ხო ლო გან წყო ბა ზე მოქ მე დებს ქცე ვა ზე. 

 ყო ვე ლი ვე ცოცხ ა ლი, აღ ნიშ ნავ და დ. უზ ნა ძე, ჩარ თუ ლია მი ზეზ -შე-
დეგ თა უწყ ვეტ ჯაჭ ვში და იმი სათ ვის, რომ მას ში რა ი მე მოვ ლე ნის გა ი გო, 
უთუ ოდ მი სი მი ზე ზი უნ და გა მო ნა ხო. ერ თი სიტყ ვით, ყვე ლა ფე რი მი ზე-
ზით არის გან საზღ ვრუ ლი. ყო ვე ლი ცოცხ ა ლი არ სე ბი სათ ვის, მე ტად თუ 
ნაკ ლე ბად რთუ ლი ორ გა ნიზ მი სათ ვის, ძი რი თად ში მი ზან შე წო ნი ლი ქცე-
ვაა და მა ხა სი ა თე ბე ლი. ჩვე ნი პრობ ლე მა, შე სა ბა მი სად, არის გა ვარ კვი ოთ 
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რო გო რაა შე საძ ლე ბე ლი, რომ ორ გა ნიზ მის, რო გორც მა ტე რი ის ერ თ-ერ თი 
ფორ მის ქცე ვა, უდა ვოდ მი ზე ზობ რი ვად იყოს გან საზღ ვრუ ლი, მაგ რამ იმა-
ვე დროს მი ზან შე წო ნი ლო ბი თაც ხა სი ათ დე ბო დეს. უდა ვო ა, ქცე ვის ეს ნი-
შა ნი, მი ზან შე წო ნი ლი ხა სი ა თი, ცოცხ ა ლი ორ გა ნიზ მის რო მე ლი ღაც გან-
სა კუთ რე ბით სპე ცი ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბი დან უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს.

 ცოცხ ალ ორ გა ნიზმს, აღ ნიშ ნავს დ. უზ ნა ძე, ის გა რე მო ე ბა ახა სი ა-
თებს, რომ იგი ყო ველ თვის რა ი მე მოთხ ოვ ნი ლე ბის მა ტა რე ბე ლი ა. ყო ველ 
ცოცხ ალ ორ გა ნიზმს ორი თა ვი სე ბუ რე ბა აქვს: მი ზან შე წო ნი ლი ქცე ვა და 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა. ცოცხ ა ლი ორ გა ნიზ მი იკ მა ყო ფი ლებს მოთხ ოვ ნი ლე ბას. 

 ქცე ვას წინ უს წრებს სუ ბი ექ ტის სპე ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბა - გან-
წყო ბა. რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა არის ადა მი ა ნის მზად ყოფ ნა ფსი ქო-
ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბი სათ ვის, მი მარ თუ ლი ,,ბავ შვე ბის ყო ლის მოთხ ოვ ნი-
ლე ბის“ დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა კენ. რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა წინ უს წრებს 
რეპ რო დუქ ცი ულ ქცე ვას, წარ მო ად გენს გარ კვე უ ლი სა ხის მზად ყოფ ნას და 
გან საზღ ვრავს რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის მიმ დი ნა რე ო ბას [წუ ლა ძე, 2005, 
გვ. 233-234]. სა ნამ ცოცხ ა ლი არ სე ბა ზო გა დად რა ი მე მნიშ ვნე ლო ვან საქ-
ცი ელს ჩა ი დენ დეს, იგი უკ ვე მა ნამ დეა მო ტი ვი რე ბუ ლი, რომ მან სწო რედ 
ეს ქცე ვა უნ და ჩა ი დი ნოს. სხვა ნა ი რად: სა ნამ ცოცხ ა ლი არ სე ბა რა ი მე 
ქცე ვას მი მარ თავ დეს, მას უკ ვე მა ნამ დე აქვს ეს ქცე ვა გან წყო ბის სა ხით 
მო ცე მუ ლი. ამის შემ დეგ დ. უზ ნა ძე გან მარ ტავს, რომ გან წყო ბა არის სპე-
ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც ჩნდე ბა სუ ბი ექ ტში მოთხ ოვ ნი ლე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის ობი ექ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის ზე გავ ლე ნის შე დე გად. გან წყო-
ბის რო ლი ადა მი ა ნის ქცე ვის პრო ცეს ში ძა ლი ან დი დი ა. მაგ რამ ის უდი დე-
სი მიღ წე ვე ბი, რო მე ლიც ადა მი ანს აქვს მო პო ვე ბუ ლი, გან წყო ბის უშუ ა ლო 
გავ ლე ნით მა ინც არ აიხ სნე ბა. ადა მი ა ნის სპე ცი ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა და 
იმა ვე დროს მი სი უდი დე სი მო ნა პო ვა რი სწო რედ ისა ა, რომ მას ძა ლა შეს-
წევს, თა ვის ქცე ვა გან წყო ბის უშუ ა ლო ბა ტო ნო ბას ხე ლი დან გა მოგ ლი ჯოს, 
რა თა იგი ცნო ბი ე რე ბის აქ ტი ვო ბით გა შუ ა ლე ბულ გან წყო ბას და უ მორ ჩი-
ლოს: ცნო ბი ე რე ბა ადა მი ა ნის ქცე ვის უს პე ცი ფი კუ რე სი ფაქ ტო რი ა.

 დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა და კავ ში რე ბუ ლია ნე ბე ლო ბას თან. ნე ბე ლო-
ბა, აღ ნიშ ნავს დ. უზ ნა ძე, არის ადა მი ა ნის ქცე ვა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ-
ლია მის ნე ბა ზე. ნე ბე ლო ბა მხო ლოდ იმას ეხე ბა, რის შეს რუ ლე ბაც ჩვენ 
ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, ხო ლო, რაც ჩვენ თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა, ის ნე-
ბე ლო ბის სა განს არას დროს არ შე ად გენს. ნამ დვილს, ნე ბის მი ერ ქცე ვას, 
დას ძენს დ. უზ ნა ძე, ყო ველ თვის თან ახ ლავს ერ თგვა რი გან ცდა, რომ ამის 
გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლი ა, რომ ამის შეს რუ ლე ბა ჩვენ ხელ თა ა. ეს გან ცდა და-
მა ხა სი ა თე ბე ლია ნე ბე ლო ბის პრო ცე სი სათ ვის.

 დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა არის ადა მი ა ნე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბის, და-
მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კომ პლექ სი დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის მი მართ, 
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რო მე ლიც დე ტა ლუ რად გან ხი ლუ ლია მ. ხმა ლა ძის სა ხელ მძღვა ნე ლო ში 
(ხმა ლა ძე, 2009, გვ. 283-301). დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა იყო ფა რამ დე ნი მე 
მი მარ თუ ლე ბით: რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა - და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში 
შვი ლი ა ნო ბის მი მართ, თვით შე ნახ ვი თი ქცე ვა - თვით შე ნახ ვი თი გან წყო ბა 
- და მო კი დე ბუ ლე ბა სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის მი მართ, მიგ რა ცი უ ლი გან-
წყო ბა და ქორ წი ნე ბი თი გან წყო ბა. 

 შვი ლი ა ნო ბა ახალ გაზ რდო ბის პრე რო გა ტი ვა ა, ხო ლო ახალ გაზ რდო-
ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და გავ ლე ნი ა ნი ნა წი ლია სტუ დენ ტო ბა. საქ სტა ტის 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, 2018-2019 სას წავ ლო წელს სტუ დენ ტთა რიცხ-
ოვ ნო ბამ სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
შე ად გი ნა 151,2 ათა სი, მათ შო რის 3,5 ათა სი (2,3%) - დოქ ტო რან ტი ა. ამა ვე 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ო ნი რებ და 19 სა ხელ მწი ფო და 55 ავ ტო რი-
ზე ბუ ლი კერ ძო უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი (www.geostat.ge). 

 2018-2019 სას წავ ლო წელს და ირ ღვა სტუ დენ ტთა გენ დე რუ ლი ბა-
ლან სი. თუ 2000-2001 სას წავ ლო წელს კა ცე ბი შე ად გენ დნენ 53,0%-ს, 2018-
2019 წელს ის 48,7%-მდე შემ ცირ და. თუ გან ვი ხი ლავთ სტუ დენ ტთა ასა კობ-
რივ შე მად გენ ლო ბას, აღ მოჩ ნდე ბა, რომ მათ გან ყო ვე ლი მე სა მე, ანუ 31,4% 
არის 20 წლამ დე ასა კის, 58,6% - 20-24 წლის, 7,9% - 25-29 წლის, 2,1% - 30 
წლის და მე ტი. 

 სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი და, მათ შო რის, 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბის შეს წავ ლას არა ერ თი გა მოკ ვლე ვა მი ეძღ ვნა. 
მათ შო რის უნ და აღ ვნიშ ნოთ პ. გუ გუშ ვი ლის, ლ. ჩი ქა ვას, მ. ტუ ხაშ ვი ლის, ა. 
თო თა ძის, ვ. ლორ თქი ფა ნი ძის, გ. წუ ლა ძის, თ. ზუ ბი აშ ვი ლის, ე. მე ნაბ დიშ-
ვი ლის, გ. მე ლა ძის, ზ. გო ქა ძის, რ. გა ჩე ჩი ლა ძის, მ. შე ლი ას, შ. წიკ ლა უ რის, 
თ. ღამ ბა ში ძის, მ. ბე ქა ი ას, ზ. ცხოვ რე ბა ძის, ლ. ჭყო ნი ას, მ. ჭი პაშ ვი ლის 
დამ სა ხუ რე ბა. მაგ რამ, მათ გან მხო ლოდ ზ. გო ქა ძის სა კან დი და ტო დი სერ-
ტა ცია ეძღ ვნე ბა კონ კრე ტუ ლად ახალ გაზ რდო ბის პრობ ლე მებს (გო ქა ძე, 
1993). აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის შეს წავ ლის მიზ ნით, მან გა მო კითხა ქა ლაქ 
თბი ლი სის ქარ თუ ლი და რუ სუ ლი სკო ლე ბის სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის ორი-
ვე სქე სის 6-17 წლის ასა კის მოს წავ ლე ე ბი. 

 უშუ ა ლოდ სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა 
შე ის წავ ლეს პ. გუ გუშ ვილ მა, ნ. მე ნაბ დიშ ვილ მა და დე მოგ რა ფი ის და სო-
ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის ინ სტი ტუ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა 2004-2005 წლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის გრან ტით შეს რუ ლე ბუ ლი პრო-
ექ ტით - „სტუ დენ ტის ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა“, რომ ლის 
სა მეც ნი ე რო ხლმძღვა ნე ლიც იყო მ. ხმა ლა ძე. მაგ რამ აქ ვე უნ და აღ ვნიშ-
ნოთ, რომ სა მი ვე ნაშ რო მი შეს რულ და თბი ლი სის მა გა ლით ზე. მომ დევ ნო 
წლებ ში ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის შე სა ხებ რამ დე ნი მე 
სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცია გა მოჩ ნდა (მა გა ლი თად, მ. შე ლი ას, შ. წიკ ლა უ რის 
და სხვა თა ავ ტო რო ბით).

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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საქართველოს სტუდენტი ახალგაზრდობის რეპროდუქციული განწყობა

 პირ ვე ლი, ვინც შე ას რუ ლა სტუ დენ ტი - ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ-
ცი უ ლი გან წყო ბის და ქცე ვის დე მო სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვა, იყო აკა დე მი-
კო სი პ. გუ გუშ ვი ლი. მან ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის წი ნათ, ანუ 1970-ი ა ნი წლე ბის 
და საწყ ის ში, შე ის წავ ლა სტუ დენ ტთა შე ხე დუ ლე ბე ბი ოჯახ ში ბავ შვთა სა-
შუ ა ლო რიცხ ვის შე სა ხებ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ სა და სა-
ქარ თვე ლოს პო ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში. კვლე ვის შე დე გე ბი გა მოქ ვეყ-
ნდა პ. გუ გუშ ვი ლის მო ნოგ რა ფი ა ში - „სა ქარ თვე ლოს სსრ მო სახ ლე ო ბის 
აღ წარ მო ე ბის სა კითხ ე ბი“. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ 
ოჯახ ში ბავ შვთა იდე ა ლურ რიცხ ვად მი იჩ ნი ა: ორი ბავ შვი - სტუ დენ ტთა 
7,1%-მა, 3 ბავ შვი - 34,2%-მა, 4 ბავ შვი - 49,4%-მა, 5 და მე ტი ბავ შვი - 9,3%-მა 
[გუ გუშ ვი ლი, 1973, გვ. 116]. 

კვლე ვის შე დე გე ბი

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, სტუ დენ ტთა დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის 
კვლე ვა პირ ვე ლად ჩა ტარ და 2019 წელს თსუ-ს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი სტა ტის ტი კის კა თედ რა ზე, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მიზ-
ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში - „სა ქარ თვე ლოს 
სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა“. შე სა ბა მი სი კითხ-
ვა რე ბი და იგ ზავ ნა და შევ სე ბუ ლი ან კე ტე ბი მი ღე ბუ ლი იქ ნა ელექ ტრო ნუ-
ლად. ასე ვე, მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა და სა თა ნა დო მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის გა ან გა რი შე ბა მოხ და პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ ვლე ვის ფარ გლებ ში, სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლი დან მი ღე ბულ იქ ნა 2307 შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რი, 
რო მელ თა გან 1572, ანუ 68.1% იყო ქა ლი, ხო ლო 735 (31.9%) - კა ცი. აღ ნიშ ნუ-
ლი რიცხ ოვ ნო ბა სრუ ლად პა სუ ხობს შერ ჩე ვი თი სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე-
ბის წი ნა შე წა ყე ნე ბულ მე თო დო ლო გი ურ მოთხ ოვ ნებს, მათ შო რის რეპ რე-
ზენ ტა ტი ვო ბას, რომ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 

აუ ცი ლე ბე ლი იყო 2552 შევ სე ბუ ლი ან კე ტა. 
მი ღე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტუ დენ ტთა რეპ-

რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა ზე მოქ მე დი სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის მი ხედ ვით. შო-
ბა დო ბის მო სა ლოდ ნე ლი დო ნის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის გა მოკ ვლე ვის 
ან კე ტა მო ი ცავ და კითხ ვას ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ვე ლი და და გეგ მი ლი 
(მო სა ლოდ ნე ლი) რიცხ ვის შე სა ხებ. მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბის კრებ სი თი მო ნა-
ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ცხრილ ში 1.

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და, სა ერ თოდ, აღ წარ მო ე ბის თვის ორ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხი უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის მარ ტივ აღ წარ მო ე ბას, 
ხო ლო ორ ზე მე ტი - გა ფარ თო ე ბულს. კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მო მა ვა ლი უი მე დოდ არ გა მო ი ყუ რე ბა. ორი 
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და სა მი შვი ლი სა სურ ვე ლად და ა სა ხე ლა გა მო კითხ ულ მა 69,8%-მა, ხო ლო 
მო სა ლოდ ნე ლად - 72,6%-მა. ჩვე ნი გა მოთ ვლე ბით, ბავ შვთა სა შუ ა ლო სა-
სურ ვე ლი რიცხ ვი სა მის, ხო ლო მო სა ლოდ ნე ლი - 2,8-ის ტო ლი ა. სხვა დას-
ხვა მეც ნი ე რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა გან სხვა ვე ბულ შე დე გებს იძ ლე-
ვა. მა გა ლი თად, ა. თო თა ძის გა მოკ ვლე ვით, ახალ გაზ რდა კა ცე ბის 86,7%-ს 
და ქა ლე ბის 94,7%-ს სურს სა მი შვი ლის ყო ლა [თო თა ძე, 2014, გვ. 214]. ნ. 
მე ნაბ დიშ ვი ლის გა მოკ ვლე ვით კი, ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ვე ლი რიცხ ვი 
სტუ დენ ტი ქა ლე ბი სათ ვის არის 2,5, სტუ დენ ტი კა ცე ბი სათ ვის კი - 2,7 (მე-
ნაბ დიშ ვი ლი, 2004, 10). 

სტუდენტთა შეხედულებები ბავშვთა სასურველი და მოსალოდნელი რიცხვის შესახებ

ცხრილი 1

ბავშვების რიცხვი პროცენტულად

სასურველი მოსალოდნელი სასურველი მოსალოდნელი

ერთი 105 125 4,3 5,2

ორი 625 618 25,7 25,5

სამი 1027 1140 42,3 47,1

ოთხი 440 360 18,2 14,9

ხუთი და მეტი 160 115 6,6 4,6

არცერთი 65 64 2,9 2,7

სულ 2422 2422 100,0 100,0

სა ერ თოდ, ოჯახ ში მე ტი შვი ლი უნ დათ კა ცებს, ვიდ რე ქა ლებს. სა-
ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რებ თა აკა დე მი ის დე მოგ რა ფი ი სა და სო ცი ო ლო გი უ რი 
კვლე ვის ინ სტი ტუ ტის მი ერ 2004-2005 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვით, 
კა ცე ბი სათ ვის ოჯახ ში ბავ შვე ბის სა შუ ა ლო სა სურ ვე ლი რიცხ ვი შე ად გენ და 
2,6-ს, ხო ლო მო სა ლოდ ნე ლი - 2,44-ს. ქა ლე ბი სათ ვის აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი, შე სა ბა მი სად შე ად გენ და, 2,6 და 2,4 (სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის 
დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა, 2005, 65). 

გა მოკ ვლე ვით დად გინ და რეპ რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა სა და შო ბა დო-
ბის დო ნე ზე მოქ მე დი რო გორც შე მა ფერ ხე ბე ლი, ასე ვე მას ტი მუ ლი რე ბე-
ლი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნა. 

თი თო ე ულ ფაქ ტორს, მნიშ ვნე ლო ბის მი ხედ ვით, მი ე ნი ჭა 1-დან 5-მდე 
ქუ ლა.

ბავშვის ყოლის ხელშემშლელი ფაქტორები გამოკითხულთა უდი-
დე სი უმრავლესობის მიერ 4 და 5 ქულით შეფასდა. ყველაზე უფრო ხელ-
შემშლელ ფაქტორებად დასახელდა შემოსავალი, ჯანმრთელობა და ბინა. 

საინტერესო სურათი მივიღეთ იმის მიხედვით, თუ როგორი ვარიაციაა 
ქულებს შორის თითოეული ხელშემშლელი ფაქტორის მიხედვით, რო მე-
ლიც შევაფასეთ ვარიაციის წრფივი კოეფიციენტით. შეხედულებათა გან-

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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სხვავებებში ყველაზე მაღალი ვარიაციით ხასიათდება ჯანმრთელობა 
- 88,4%, შემდეგ მოდის შემოსავალი - 80,4%, ბინა - 70%, გადატვირთული 
სა მუშაო გრაფიკი - 41,2%, სწავლა - 32,2%, კარიერა - 29,0%. ყველაზე ნაკ-
ლები განსხვავებები დაფიქსირდა სკოლამდელი დაწესებულებების უკ-
მარისობაზე შეხედულებებში - 17,8%. როგორც აღმოჩნდა, სტუდენტთა 
შე ხედულებები შობადობის შემზღუდველ ფაქტორებზე რადიკალურად 
გან სხვავებულია. ამიტომ, საჭიროა მათი გათვალისწინება შესაბამისი 
დე მოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებისას. ამასთანავე, გამოკითხულთა 
მხო ლოდ 61,0%-მა აღნიშნა, რომ ნარკოტიკების მოხმარება უარყოფითად 
იმოქ მედებს შობადობაზე. შესაბამისად, სტუდენტთა მნიშვნელოვანი ნა-
წი ლი (39,0%) თვლის, რომ ნარკოტიკების მოხმარება უარყოფითად არ 
იმოქმედებს შობადობაზე, რაც უაღრესად შემაშფოთებელი ფაქტია. აღ-
ნიშნული მდგომარეობა საჭიროებს მთლიანად საზოგადოების სერიოზულ 
დაფიქრებას. 

       ბავშვთა ყოლის ხელშემშლელი ფაქტორები

ცხრილი 2

ფაქტორები
ქულები პროცენტებით

სულ
1 2 3 4 5

სწავლა 10,5 13,6 20,7 19,8 35,4 100

შემოსავალი 6,4 6,4 7,6 18,9 60,7 100

ჯანმრთელობა 6,1 6,1 5,7 17,9 64,2 100

ბინა 5,6 7,0 12,4 25,0 50,0 100

სკოლამდელი 
დაწესებულებების 
უკმარისობა

16,6 19,0 28,9 16,5 19,0 100

კარიერა 10,2 15,3 24,8 25,9 23,8 100

გადატვირთული 
სამუშაო გრაფიკი

7,9 12,4 19,1 25,6 35,0 100

პესიმისტური 
განწყობა 
მომავლისადმი

11,4 13,2 16,7 22,1 36,6 100

 რაც შეეხება შობადობის მასტიმულირებელ ფაქტორებს, შეფასებები 
შემდეგნაირად განაწილდა (იხ. ცხრილი 3).

მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი დან, რო გო რი უც ნა უ რიც არ უნ და 
იყოს, ყვე ლა ზე და ბა ლი შე ფა სე ბა მი ე ცა მშობ ლე ბის დახ მა რე ბას და სკო-
ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. და ნარ ჩენ ფაქ ტო-
რებს, გან სა კუთ რე ბით, ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბას, და საქ მე ბას და 
შე მო სავ ლებს, მი ე ცა ყვე ლა ზე მა ღა ლი (5 ქუ ლა) შე ფა სე ბა. შე ხე დუ ლე ბა თა 
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ვა რი ა ცი ა, რან ჟი რე ბუ ლი კლე ბა დო ბის მი ხედ ვით, შემ დეგ ნა ი რი ა: და საქ-
მე ბა - 92,8%, შე მო სა ვა ლი - 89,8%, სა ბი ნაო პი რო ბე ბი - 81,2%, სწავ ლის დას-
რუ ლე ბა - 71,6%, კა რი ე რა - 43,2%, მშობ ლე ბის დახ მა რე ბა - 25,2%, სკო ლამ-
დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა - 5%. 

ბავშვების ყოლის მასტიმულირებელი ფაქტორები

ცხრილი 3

ფაქტორები
ქულები პროცენტებში

სულ
1 2 3 4 5

სწავლის დასრულება 9,3 7,3 12,8 14,8 55,8 100

დასაქმება 5,4 6,7 7,1 14,4 66,4 100

მშობლების დახმარება 10,9 16,5 24,7 23,4 24,5 100

შემოსავალი 5,6 4,9 6,0 18,6 64,9 100

ჯანმრთელობის მდგომარეობა 6,9 4,3 2,8 12,9 73,1 100

საბინაო პირობები 6,7 5,1 7,6 21,3 59,3 100

სკოლამდელი დაწესებულების 
ხელმისაწვდომობა

12,5 15,2 20,6 22,9 28,8 100

კარიერა 8,6 10,5 19,3 24,1 37,5 100

სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტო ბას ორი ენ ტა ცია აღე ბუ ლი აქვს სამ შვი-
ლი ან ოჯახ ზე და მა თი და ახ ლო ე ბით 70% შო ბა დო ბის ყვე ლა და დე ბით 
ფაქ ტორს გა ნი ხი ლავს სამ შვილ თან მი მარ თე ბით. მე ო რე ად გილ ზეა ორ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხი. ამას თა ნა ვე, არ შე იძ ლე ბა შეშ ფო თე ბა არ გა მო იწ ვი ოს 
იმ ფაქ ტმა, რომ სტუ დენ ტე ბის 2,7% არ ცერ თი შვი ლის გა ჩე ნას არ გეგ მავს. 
ჩვენ მა გა მოკ ვლე ვამ გა ით ვა ლის წი ნა იმ გა რე მოც ვის შეს წავ ლაც, რაც ზე-
მოქ მე დებს რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბის ფორ მი რე ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ შვი ლის ყო ლა ზე ოჯა ხის 

წევ რის გავ ლე ნა და ა ფიქ სი რა გა მო კითხ ულ თა 95,0%-მა, შემ დეგ მო-
დის მოძღ ვა რი - 68,6%, დე მოგ რა ფი უ ლი პო ლი ტი კა - 68,6%, მე გობ რის აზ რი 
- 68,8% და მე დი ის გავ ლე ნა - 69,1%. 

რო გორც ჩვენ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, შვი ლი ა ნო ბა მცირ დე ბა თა ო ბი დან 
თა ო ბა ში. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ბო ლო პე რი ოდ ში მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და შო ბა დო ბის რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი, ასე ვე შე ფარ-
დე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც. სა ქარ თვე ლო ში 2018 წელს, 1990 წელ თან შე და-
რე ბით, და ახ ლო ე ბით 2-ჯერ ნაკ ლე ბი ბავ შვი და ი ბა და (თო თა ძე, 2018, 5).

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ ვლე ვით, სტუ დენ ტე ბის პა პა- ბე ბი ე ბის ერთ ოჯახს 
ჰყავ და 3,8 შვი ლი, ხო ლო მშობ ლე ბის ერთ ოჯახს - 3,3. და ახ ლო ე ბით ანა-
ლო გი უ რი შე დე გე ბი მი ი ღო ვ. ლორ თქი ფა ნი ძემ. მი სი გა მოკ ვლე ვით, გა-
მო კითხ ულ და უ ქორ წი ნე ბელ თა სა შუ ა ლო სა სურ ვე ლი შვი ლე ბის რიცხ ვმა 

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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შე ად გი ნა 3,2, ხო ლო შვი ლე ბის სა შუ ა ლო ფაქ ტობ რი ვი რა ო დე ნო ბა, რომ-
ლე ბიც ჰყავ დათ გა მო კითხ ულ თა მშობ ლებს, შე ად გენ და 4,8 (ლორ თქი ფა-
ნი ძე, 1998. 178).

დას კვნა

დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის სტა ტის ტი კუ რი შეს წავ ლა და სა თა ნა-
დო მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბა პა სუხს გვაძ ლევს კითხ ვა ზე - რამ დე-
ნი?, მაგ რამ ზუს ტად ვერ პა სუ ხობს კითხ ვა ზე, თუ რო გორ მოქ მე დებს სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და სხვა ფაქ ტო რე ბი ადა მი ა ნე ბის რეპ რო დუქ ცი ულ 
გან წყო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი შე ის წავ ლე ბა შერ ჩე ვი თი დე მო- სო ცი-
ო ლო გი ურ -სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვე ბით. სტუ დენ ტე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ-
ლი ბავ შვე ბის რო გორც სა სურ ვე ლი (3), ასე ვე მო სა ლოდ ნე ლი რიცხ ვი (2,8) 
სრუ ლი ად საკ მა რი სია მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბი სათ-
ვის. მი სი რე ა ლი ზე ბა სა შუ ა ლოდ 2,15-ის ფარ გლებ შიც კი აკ მა ყო ფი ლებს 
მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბის რე ჟიმს, თუმ ცა, ბო ლო 25 
წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში ეს არ მომ ხდა რა. 

დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ხა სი ათ დე ბა მარ ტი ვი აღ-
წარ მო ე ბის რე ჟი მით. რო გორც ჩვენ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, შვი ლი ა ნო ბა მცირ-
დე ბა თა ო ბი დან თა ო ბა ში. ასე ვე დად გინ და რეპ რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა სა 
და შო ბა დო ბის დო ნე ზე მოქ მე დი რო გორც შე მა ფერ ხე ბე ლი, ასე ვე მას ტი-
მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი. გა მო კითხ ულ მა სტუ დენ ტებ მა 

შვი ლი ა ნო ბის ყვე ლა ზე უფ რო ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რე ბად და ა სა ხე-
ლეს: შე მო სა ვა ლი, ჯან მრთე ლო ბა და ბი ნა. იმავ დრო უ ლად, სა მი შვი ლის 
მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი დან 

აღ ნიშ ნეს: კა რი ე რა, შე მო სა ვა ლი, მშობ ლე ბის დახ მა რე ბა, ბი ნა და 
ჯან მრთე ლო ბა.
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After the collapse of the Soviet Union, in Georgia, as in the other former 
Soviet republics, a general crisis erupted that covered all aspects of life, including 
demographic relations. The birth rate has fallen sharply, meeting only the needs of 
short-lived reproduction. In 2018, about two times fewer babies were born than in 
1990. Under such a regime of population reproduction, the generation of parents 
would have been replaced by a smaller number of children. There were years when 
the natural growth of the Georgian population was zero. Today, the demographic 
situation is slightly improved, but it takes many years to achieve the desired 
situation. The generation of parents is replaced by the generation of children in 
equal numbers. But such a regime of population reproduction is unacceptable for 
Georgia, whose population declined sharply in the post-Soviet period, from 1992 
to 2018 (from 5.5 million to 3.7 million, or 32.7%). This is an alarming situation and 
such a decline in population has not occurred in any post-Soviet country.

Throughout Georgia, student demographic sentiment surveys were first 
conducted at the Tbilisi State University, Department of Economic and Social 
Statistics in 2019, within the framework of the targeted research project of the 
Faculty of Economics and Business - “Student Demographic Mood of Georgia”. 
The obtained data were processed and the corresponding indices were calculated 
using SPSS software.

The reproductive mood of students and youth, that is, the attitude towards 
childbearing and its study, is an important condition for predicting Georgia’s 
demographic future. Our study gave some encouraging results, namely: students 
named 3 children as the desired number of children in the family and 2.8 expected. 
Both of these points fully support the expanded reproduction mode of the 
population, of course, if realized in the future. 

Keywords: Demographic disposition; Reproductive disposition; Birth rate; 
Birth stimulating factors; Birth preventing factors.
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