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მადლობა
ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაცია კვლევის
განხორციელებისათვის გაწეული ღვაწლისა და მხარდაჭერისათვის მადლობას უხდის
საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნულ კომისიას, საქართველოს სპორტისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს, აგრეთვე, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგა
ნოების ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს, კვლევაში მონაწილე სკოლებისა
და სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელებს, პედაგოგებს, მწვრთნელებს,
მოსწავლეებსა და მშობლებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ და დახმარებას
უწევდნენ მკვლევართა ჯგუფებს.

მოკლე მიმოხილვა
ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის მიერ
განხორციელებული კვლევა „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ
აქტივობაში“ ეფუძნება იუნესკოს 37C/5 კომპეტენციის სფეროებსა და პროგრამულ
პრიორიტეტებს და მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებას, მათ შორის:
იუნესკოს ორი გლობალური პრიორიტეტიდან – აფრიკა და გენდერული თანასწო
რობა, კვლევა ითვალისწინებს ერთ-ერთ გლობალურ პრიორიტეტს – გენდერული
თანასწორობა, შესაბამისად, აქცენტი კეთდება გოგონების მონაწილეობაზე;
რაც შეეხება პროგრამულ პრიორიტეტებს, კვლევა ითვალისწინებს იუნესკოს
37C/5 დოკუმენტის III ძირითადი პროგრამის – „სოციალური და ჰუმანიტარული
მეცნიერებები“ – პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელიც ეხება ქვეყანაში ისეთი
სფეროების განვითარების მხარდაჭერას, როგორიც არის ახალგაზრდობა და სპორტი
და იუნესკოს პროგრამების ფუნდამენტური პრინციპების პოპულარიზაცია ადამიანის
უფლებების დაცვის სფეროში.
კვლევის მიზანია საქართველოს სკოლის მოსწავლე გოგონების სპორტსა
და ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის თავისებურებების შესწავლა, ისეთი
მნიშვნელოვანი მიმართულებების გათვალისწინებით, როგორიც არის სოციოეკონომიკური, ეთნიკური, ტრადიციული, ინფრასტრუქტურული, გარემო და სხვა
ფაქტორები; აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება
სპორტში გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო სტრატეგიული გეგმისა და
ეფექტური პოლიტიკის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის.
კვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით, დედაქალაქსა და 7 რეგიონულ
ცენტრში. კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს: 1. სკოლის მოსწავლე გოგონების
ორი ასაკობრივი ჯგუფი: 12-15წ. და 16-19წ.; 2. მშობლები; 3. სკოლის სპორტის
მასწავლებლები; 4. სხვადასხვა სპორტული სახეობების მწვრთნელები; 5. ადგილობრივი
თვითმმართველობის (მუნიციპალიტეტის) შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები.
კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 12-19 წლამდე ასაკის 429 გოგონამ, 405-მა მშობელმა,
სხვადასხვა სკოლის 19-მა სპორტის მასწავლებელმა, სხვადასხვა სპორტული სახეობის
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16-მა მწვრთნელმა და 8 მუნიციპალური სამსახურის თანამშრომელმა, სულ 877-მა
მოქალაქემ.
კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულ იქნა თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის
შემუშავებული კითხვარი. ინფორმაციის შეგროვება განხორციელდა ტესტირებისა და
პირისპირ ინტერვიუს მეშვეობით.
საველე სამუშაოები ჩატარდა 2015 წლის აპრილ-ივნისის თვეებში.
მასალა დამუშავდა სტატისტიკის კომპიუტერულ პროგრამათა პაკეტის – SPSS-ის
გამოყენებით. ცხრილებში ცდომილება მიღებულია მეათედამდე (0,1) ან მეასედამდე
(0,01) დამრგვალების საფუძველზე.

კვლევის მიზანი
საქართველოს სკოლის მოსწავლე გოგონების სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში
ჩართულობის თავისებურებების შესწავლა სოციო-ეკონომიკური, ეთნიკური, ტრადი
ციული, ინფრასტრუქტურული, გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით; აღნიშნულ
მონაცემებზე დაყრდნობით რეკომენდაციების შემუშავება სპორტში გენდერული
თანასწორობის სახელმწიფო სტრატეგიული გეგმისა და ეფექტური პოლიტიკის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის.

კვლევის ამოცანები
• სკოლის მოსწავლე გოგონათა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის
პროპორციის განსაზღვრა;
• იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც ხელს უშლის გოგონათა სპორტულ და
ფიზიკურ აქტივობას: პირადი დამოკიდებულება, ოჯახის, გარემოს, ეთნიკური
წარმომავლობის გავლენა, სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ხელმისაწვდომობა,
ინფრასტრუქტურა;
• კვლევის მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე გოგონათა სპორტში ჩართულობის
ყველაზე სენსიტიური რგოლის გამოვლენა;
• კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, რეკომენდაციების შემუშავება მოკლე და
გრძელვადიანი გეგმებისთვის გოგონათა სპორტულ აქტივობაში ჩართულობის
გასაუმჯობესებლად;
• შესაბამისი უწყებების ინფორმირება კვლევის შედეგებსა და რეკომენდაციებზე.
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ძირითადი მიგნებები
მოსწავლეების კვლევის შედეგები
• სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ, მოსწავლეთა
ინფორმირებულობისა და ინფორმაციის ძირითადი წყაროს თაობაზე კვლევის
მონაცემების რაოდენობრივი შეფასებით გამოვლინდა: მოსწავლე გოგონების
90.9% აფიქსირებს, რომ სპორტი და ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია
ჯანმრთელობისთვის. აღნიშნულ ინფორმაციას გოგონები ძირითადად იღებენ შემ
დეგი წყაროებიდან: 1. სპორტის მასწავლებელი და ექიმი; 2. ინტერნეტი და მშობ
ლები; 3. მედია საშუალებები. მწვრთნელების აქტივობა, ამ მხრივ, კრიტიკულად
დაბალია.
• სპორტის გაკვეთილზე სკოლის მოსწავლე გოგონათა მონაწილეობის შესახებ
მონაცემების რაოდენობრივი შეფასება ადასტურებს, რომ საქართველოს
მასშტაბით, ყველა რეგიონში გაკვეთილს ესწრება გოგონების 71.1%. თუმცა,
გოგონათა ასაკის მატებასთან ერთად ვლინდება მათი სპორტის გაკვეთილზე
დასწრების მკვეთრი შემცირება (12-15 წ. – 83.9%, 16-19წ. – 53%). სპორტის
გაკვეთილის გაცდენის მიზეზებს შორის გამოიკვეთა 3 ძირითადი მიზეზი:
გოგონებს არ მოსწონთ გაკვეთილი; დარბაზში ცივა და არ არის გასახდელი;
გოგონები ფიქრობენ, რომ სპორტის გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისათვის არის.
• ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი ფიზიკური აქტივობით და/ან ვარჯიშით,
რომელიც იწვევს გულისცემისა და სუნთქვის გახშირებას, შესაბამისად, სისხლის
მიმოქცევის გაუმჯობესებას, გამოკითხული გოგონების მხოლოდ 14%-ია დაკავებული.
• სპორტულ სახეობებში გოგონათა ჩართულობა ისევე როგორც, სპორტის
გაკვეთილზე დასწრება, კვლევის მონაცემებით, 16-19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში
1.6-ჯერ მცირდება 12-15 წლის ასაკობრივ ჯგუფთან შედარებით.
• სპორტულ სახეობებში დაბალი ჩართულობის ძირითად მიზეზებს შორის გოგო
ნების 60.9% ასახელებს დროის უქონლობას. მათგან 56.9% არის 12-15 წლის გოგონა.
ეს ის ასაკია, როცა დროის გადანაწილება მეტწილად მშობლების მიერ ხდება. ხოლო
ისეთი მონაცემების შეფასება, რომელიც ავლენს გოგონების დამოკიდებულებას
სხვადასხვა სპორტულ სახეობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, ამჟღავნებს 3
ძირითად მიზეზს, რის გამოც გოგონებს არ სურთ იყვნენ დაკავებულნი სპორტული
აქტივობებით: 1. თვლიან, რომ არ არის აუცილებელი; 2. იღლებიან ვარჯიშის დროს;
3. ფიქრობენ, რომ სპორტი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის.

მშობლების კვლევის შედეგები
• სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ მშობელთა
ინფორმირებულობის კვლევის მონაცემების რაოდენობრივი შეფასება ავლენს,
რომ მშობელთა 75% ინფორმირებულია სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის
მნიშვნელობის თაობაზე, ჯანმრთელობის ხელშეწყობასთან მიმართებაში.
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• სპორტის გაკვეთილზე სკოლის მოსწავლე გოგონათა მონაწილეობის შესახებ
მშობლების პასუხების მონაცემები ადასტურებს, რომ გოგონათა 78% ესწრება
სპორტის გაკვეთილს, რაც თითქმის შესაბამისობაშია მოსწავლეთა პასუხების
მონაცემებთან (71%). თუმცა, მშობელთა მხოლოდ 34% აღნიშნავს, რომ სპორტის
გაკვეთილზე ბავშვს აცვია სპორტული ფორმა.
• მშობელთა დამოკიდებულების ამსახველი მონაცემების შესწავლა გოგონათა
სპორტულ სახეობებში ჩართულობასთან დაკავშირებით ავლენს, რომ მშობ
ლებისათვის ყველაზე მისაღები სპორტული სახეობები და ფიზიკური აქტი
ვობები, რომლებსაც ურჩევდნენ შვილებს (გოგონებს) არის: ცურვა, ცეკვა* და
ჩოგბურთი. ამდენად, ყველაზე გავრცელებული სპორტული სახეობები და ფიზი
კური აქტივობები, რომლითაც დაკავებულია გოგონების უმრავლესობა არის: ცეკ
ვა, ცურვა და კალათბურთი. ცურვა და ცეკვა ემთხვევა ყველაზე გავრცელებულ
სპორტული სახეობებისა და ფიზიკური აქტივობების იმ ჩამონათვალს, რომლებ
საც ასახელებენ მშობლები და რომლითაც დაკავებულია ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილე გოგონების უმრავლესობა. ეს გარემოება მეტყველებს მშობლების
გავლენაზე, გოგონების მიერ სპორტული სახეობის არჩევანის გაკეთების დროს.
• რაც შეეხება მშობელთა ჩართულობას სპორტულ აქტივობაში, კვლევის
შედეგად მიღებული მონაცემების თანახმად, 28.4% დაკავებულია სპორტული
აქტივობით, ხოლო იმ მშობლების 49.1%, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი
სპორტით, მიზეზად, ბავშვების მსგავსად, დროის უქონლობას ასახელებენ.

სპორტის გაკვეთილის მასწავლებლების კვლევის შედეგები
• უმაღლესი სასპორტო განათლება გამოკითხული მასწავლებლების 57.9%-ს აქვს.
• მასწავლებლების გადმოცემით, გოგონების 63% ინტერესდება სპორტული აქტი
ვობებით, ჩართულობის შესაძლებლობა კი 1.7-ჯერ ნაკლებ გოგონას აქვს.
• გოგონათა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებს, პრაქტიკულ საქმია
ნობაში გამოკითხული მასწავლებლების მხოლოდ 36% აქცევს ყურადღებას, 26%
ითვალისწინებს მათ ინტერესებს და 10% საჭიროებებს.
• სპორტის მასწავლებელთა ხელმისაწვდომობა გოგონების სპორტსა და ფიზი
კურ აქტივობაში ჩართულობის ხელშეწყობის, აგრეთვე ასაკობრივი თავისებურე
ბების განვითარების თანამედროვე მეთოდურ მასალებზე, ფიქსირდება გამო
კითხული მასწავლებლების მხოლოდ 26.3%-ის მიერ.

*

ცეკვა – კითხვარში სპორტული სახეობების ჩამონათვალში წარმოდგენილია სპორტული ცეკვა, მაგრამ გამო
კითხვის დროს გამოვლინდა, რომ კვლევაში მონაწილე რესპოდენტები ასახელებდნენ არა სპორტულ ცეკვას
არამედ ცეკვას, რომელიც მიეკუთვნება, ხელოვნების სფეროს. მიუხედავად ამისა, მოხდა მონაცემების დათვლა
და ცეკვის, როგორც ფიზიკური აქტივობის ფორმის შედეგების ასახვა შესაბამისი კითხვების პასუხებში.

7

მწვრთნელების კვლევის შედეგები
• სპორტული სახეობების საწვრთნელ კონტიგენტში ჩართული სასკოლო
ასაკის გოგონებისა და ვაჟების პროპორციული განაწილება, მწვრთნელების
ინფორმაციით, წარმოდგენილია ვაჟების უპირატესობით.
• ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა, ოჯახის დამოკიდებულება, პირადი
დამოკიდებულება/ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა – ის ძირითადი მიზეზებია,
რომლებიც დასახელდა მწვრთნელების მიერ გოგონების სხვადასხვა სპორტულ
სახეობებში ჩართულობის ხელშემშლელ ფაქტორებად.
• მწვრთნელების მხოლოდ 37% თვლის, რომ საქართველოში ქალთა სპორტის
განვითარებას საკმარისად ექცევა ყურადღება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლების
კვლევის შედეგები
• გამოკითხულ თანამშრომელთა 90% ფლობს ინფორმაციას რამდენი სპორტული
კლუბია მის მუნიციპალიტეტში.
• თანამშრომელთა მხოლოდ 37% ფლობს ინფორმაციას იმ გოგონათა რაოდენობის
შესახებ, რომლებიც ჩართულები არიან სპორტულ სახეობებში.

მსოფლიო ტენდენციები – გენდერული თანასწორობა
სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში
სპორტი და ფიზიკური აქტივობა დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობის
ხარისხზე და მის საზოგადოებრივ აქტივობაზე. ამდენად, მსოფლიოს პროგრესული
საზოგადოება დიდ ყურადღებას აქცევს ქალებისა და მამაკაცების სპორტსა და ფიზიკურ
აქტივობაში ჩართულობის თანაბარი შესაძლებლობების განვითარებას, რაც ჯერ
კიდევ 1978 წელს აისახა სპორტისა და ფიზიკური აღზრდის იუნესკოს საერთაშორისო
ქარტიაში, 1989 წელს გაეროს ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციაში, 2003 წელს
გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციაში (10-ე მუხლი – სპორტსა და
ფიზიკურ აქტივობაში ქალებისა და გოგონების თანაბარი მონაწილეობის შესახებ) (CEDAW 29 Session 2003).
გენერალურმა ასამბლეამ 2003, 2004, 2005 წლებში მიიღო მთელი რიგი რეზოლუციები,
რომლებშიც განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა სპორტში გენდერული
თანასწორობის საკითხებზე 1,2,3. ათენის 2005 წლის XVII ევროპული სპორტის
კონფერენცია მიეძღვნა სპორტში გენდერული თანასწორობის პოპულარიზაციას,
კონფერენციამ მიმართა მონაწილე ქვეყნებს გამოყონ საკმარისი სახსრები ქალთა
სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისთვის.
2005 წლის საპარლამენტო ასამბლეის 1701-ე რეკომენდაციის თანახმად უნდა
გაუმჯობესდეს გოგონათა ფიზიკური აღზრდის საკითხები სკოლებში. სპორტის
მნიშვნელობის შესახებ უნდა წარიმართოს საინფორმაციო კამპანიები და დაიგეგმოს
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ღონისძიებები ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ოჯახის, სკოლის, თემის და
მთლიანად საზოგადოების დონეზე.
2011 წლის ტორონტოს ქარტია – „ფიზიკური აქტივობა – მძლავრი ინვესტიცია საზო
გადოების, ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისთვის“ – რეკომენდაციას
უწევს ქვეყნებს, ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობისთვის ინვესტირება გააკეთონ
სასკოლო პროგრამებში, საზოგადოების განათლებაში, სატრანსპორტო პოლიტიკასა
და ქალაქის დაგეგმარებაში.
2015 წლის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციებში აღნიშნულია, რომ
სპორტი უზრუნველყოფს ხელსაყრელ გარემოს ქალებისა და მამაკაცების, გოგონებისა
და ვაჟების განვითარებისათვის, ხელს უწყობს მათ ჯანმრთელობას და საზოგადოების
კეთილდღეობას5. თანამედროვე სამეცნიერო მტკიცებულებებით დადგენილია,
რომ არაჯანსაღი კვება, დაბალი ფიზიკური აქტივობა და თამბაქოს მოხმარება სამი
ყველაზე მძლავრი რისკ-ფაქტორია, რომლებიც არაგადამდები დაავადებების (აგდ)
გავრცელებას უწყობს ხელს6. აგდ-ის გავრცელება დღეს მსოფლიო მოსახლეობის
60%-ს მოიცავს, საქართველოში ეს ციფრი გაცილებით მაღალია და ამ დაავადებებით
გამოწვეული სიკვდილობის წილი, საერთო მაჩვენებლის 90%-ზე მეტს შეადგენს, მათ
შორის არის გულსისხლძარღვთა დაავადებები, ჰიპერტენზია, კიბო, სასუნთქი სისტემის
დაავადებები, დიაბეტი, სიმსუქნე და სხვ.
სამეცნიერო მტკიცებულებებით დადგენილია, აგრეთვე, რომ სპორტი და ფიზიკური
აქტივობა ხელს უწყობს ფილტვის, მსხვილი ნაწლავისა და ძუძუს კიბოს რისკის
შემცირებას. თუ ქალი დღეში 1-3 საათი დაკავებულია ფიზიკური აქტივობით, ძუძუს
კიბოს განვითარების რისკი 20-30%-ით მცირდება, თუ ფიზიკური აქტივობა დღის
განმავლობაში 4 საათია რისკი 60%-მდე კლებულობს8.
ფიზიკური აქტივობა დადებით გავლენას ახდენს ქალის რეპროდუქციულ ჯანმრთელო
ბაზე და მშობიარობასთნ დაკავშირებული შესაძლო რისკების თავიდან აცილებაზე9.
ფიზიკური აქტივობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ხელს უწყობს
ბავშვის ფიზიკურ, თუ გონებრივ განვითარებას, დამოუკიდებლობის გრძნობის
ჩამოყალიბებას და აკადემიურ მოსწრებას.
სწორედ ამიტომ, ქალთა და გოგონათა ჩართულობის მაჩვენებელი, ნებისმიერ
სპორტის სახეობაში და ფიზიკურ აქტივობაში, მთელი საზოგადოების განვითარების
მნიშვნელოვან ინდიკატორს წარმოადგენს.
მიუხედავად ამისა, მთელ მსოფლიოში, როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად
ქვეყნებში აღინიშნება გარკვეული დისბალანსი ქალებისა და მამაკაცების სპორტში
ჩართულობის მაჩვენებლებს შორის. ციფრები განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და
ეს სხვაობა არ უკავშირდება მხოლოდ იმას, რომ ქალებს და გოგონებს არა აქვთ სურვი
ლი მონაწილეობა მიიღონ სპორტულ ღონისძიებებში. უმეტესწილად, ეს უკავშირდება
ქვეყნის ტრადიციებს, სოციო-ეკონომიკურ პირობებს, სპორტის განვითარების
პოლიტიკას და იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ქვეყანა სთავაზობს გოგონებსა და
ვაჟებს სპორტში მონაწილეობისთვის10.
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საქართველოში, სპორტით დაკავებულია მოსახლეობის კრიტიკულად მცირე რაოდენობა
და ეს ციფრი მხოლოდ 40000–მდე ადამიანს მოიცავს, მათ შორის ბიჭების რაოდენობა
1,5-ჯერ აღემატება გოგონების რაოდენობას11. თუმცა, ოფიციალური მონაცემები ფიზი
კური აქტივობით დაკავებული ქალებისა და გოგონების რაოდენობრივი მაჩვენებლების,
აგრეთვე, სპორტში მათი დაბალი ჩართულობის მიზეზების შესახებ არ არსებობს.
აღნიშნული ინფორმაცია უაღრესად მნიშვნელოვანია პრობლემათა იდენტიფიცირებისა
და შესაბამისი მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავებისთვის საქართველოში
გოგონათა სპორტში და ფიზიკურ აქტივობაში მონაწილეობის გასაუმჯობესებლად.
აქედან გამომდინარე, პროექტი ფოკუსირებულია საქართველოს მასშტაბით გოგონათა
სპორტში მონაწილეობასთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზზე,
რაც მოგვცემს შესაძლებლობას შევიქმნათ სრული წარმოდგენა სპორტში არა მხოლოდ
გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით, არამედ ისეთ საკითხებზეც, როგორიც არის:
სოციალურ-ეკონომიური, ეთნიკური და კულტურული, რაც გავლენას ახდენს გოგონათა
გადაწყვეტილებაზე ჩაერთონ სხვადსხვა სპორტულ სახეობასა და ფიზიკურ აქტივობაში.

კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით წინასწარ განისაზღვრა სამიზნე
ჯგუფები:
 სკოლის მოსწავლე გოგონები;
 მშობლები;
 სკოლის სპორტის მასწავლებელი;
 სპორტის სახეობათა მწვრთნელები;
 ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები.
შერჩევა – გამოყენებულია შემთხვევითი (მარტივი) შერჩევის მეთოდი, რომლის მიხედ
ვით სამიზნე ჯგუფებში საკვლევი პოპულაციის შემადგენლობის გათვალისწინებით,
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიზნობრივად შეირჩა ის სკოლები და სპორტული
კლუბები, რომლებიც თანამშრომლობენ ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის
სპორტის ეროვნულ ფედერაციასთან.
ასევე, თითო მუნიციპალური სამსახური დედაქალაქის იმ რაიონებში, სადაც მდებარეობს
კვლევაში მონაწილე სკოლები და ყველა რეგიონული ცენტრის ადგილობრივი
თვითმმართველობა.
კვლევის გეოგრაფიული არეალი – საქართველოს დედაქალაქი და 7 რეგიონის დიდი
ქალაქი, მათ შორის, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები. კვლევაში
არ მონაწილეობს საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონები.
ქრონოლოგია – მოვლენის შესწავლა დროის ერთ მონაკვეთში (მონაცემების შეგროვება
ერთჯერადად, მოვლენის აღწერა და ანალიზი).
კვლევის ინსტრუმენტი – დახურული ტიპის, თითოეული სამიზნე ჯგუფისთვის სპე
ციალურად შემუშავებული კითხვარი. თითოეული სამიზნე ჯგუფის კითხვარი მოიცავს
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შეკითხვებს დემოგრაფიული ინფორმაციის (ასაკი, სქესი, განათლება, დასაქმება),
ფიზიკური აქტივობისა და სპორტის მნიშვნელობის შესახებ ცოდნის და ქცევითი
ფაქტორების შესახებ.
გამოკითხვის ტიპი – კითხვარის გამოყენებით სკოლებში ჩატარდა მოსწავლეთა და
მშობელთა ტესტირება, სპორტის მასწავლებლების, მწვრთნელების და მუნიციპალური
სამსახურის წარმომადგენლების პირისპირ ინტერვიუ.
მიზნობრივი ჯგუფების შერჩევის კრიტერიუმები – გოგონათა საკვლევი კონტიგენ
ტის შერჩევა მოხდა 3 ნიშნის გათვალისწინებით:
• სკოლა
• სქესი
• ასაკი
 12-15 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი
 16-19 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი
თბილისში სკოლების შერჩევა მოხდა დედაქალაქის 5 რაიონში, განათლების სისტემის
რაიონული დაყოფის თანახმად:
• ვაკე-საბურთალო
• ისანი-სამგორი
• გლდანი-ნაძალადევი
• დიდუბე-ჩუღურეთი
• მთაწმინდა-კრწანისი
თითოეული რაიონიდან შერჩევაში მოხვდა 1 სკოლა და 1 სპორტული კლუბი.
თბილისში საკვლევი პოპულაციის გენერალური ერთობლიობა (რიცხოვნობა)
განისაზღვრა კვლევაში მონაწილე ყველა სკოლის VI – XII კლასების მოსწავლე გოგონების
რიცხოვნობის ჯამური მაჩვენებლის გათვალისწინებით: თბილისის 5 შერჩეული სკოლის
მოსწავლე გოგონათა გენერალური ერთობლიობა შეადგენს 1800 გოგონას.
გენერალური ერთობლიობის საერთო რიცხოვნობიდან, შერჩევის რეპრეზენტატულობის
უზრუნველსაყოფად შერჩევის ერთობლიობა (დასაკვირვებელი კონტიგენტი)
განისაზღვრა 10%-ით. ამდენად, თბილისში გამოსაკითხი მოსწავლეების რიცხოვნობა
საშუალოდ განისაზღვრა 180 გოგონათი და 180 მშობლით, რაც ჯამში შეადგენს 360
ბენეფიციარს. სკოლებში გოგონათა შერჩევა მოხდა მარტივი შერჩევითი პრინციპით,
შერჩევის ზომა თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში – 18 გოგონა და 18 მშობელი, შესაბამისად
ერთ სკოლაში ორივე ასაკობრივი ჯგუფისთვის შეირჩა 36 გოგონა და 36 მშობელი.
იმის გათვალისწინებით, რამდენი სპორტის მასწავლებელი ჰყავს სკოლას, თითოეულ
სკოლაში გამოკითხვას დაექვემდებარა 1 ან 2 სპორტის მასწავლებელი; თითოეულ
სპორტულ კლუბში გამოიკითხა ერთი მწვრთნელი; თითოეულ მუნიციპალურ სამსა
ხურში გამოიკითხა შესაბამისი პროფილის მქონე 1 თანამშრომელი.
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შერჩევა რეგიონებში
ქვეყნის მასშტაბით, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში შერჩეულ იქნა 7
რეგიონის დიდი ქალაქი: ბათუმი, ოზურგეთი, ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი, ასევე,
ქალაქები ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში –
ახალციხე და მარნეული. თითოეულ ქალაქში კვლევა ჩატარდა ერთ სკოლაში, ერთ
სპორტულ კლუბსა და ერთ მუნიციპალურ სამსახურში, ანუ შერჩეულ იქნა 7 სკოლა, 7
სპორტული კლუბი და 7 მუნიციპალური სამსახური.
რეგიონებში საკვლევი პოპულაციის გენერალური ერთობლიობა (რიცხოვნობა)
განისაზღვრა კვლევაში მონაწილე ყველა სკოლის VI-XII კლასების მოსწავლეთა
რიცხოვნობის ჯამური მაჩვენებლის გათვალისწინებით. რეგიონების შერჩეულ
სკოლებში გოგონათა გენერალური ერთობლიობა შეადგენს 2190 გოგონას.
გენერალური ერთობლიობის საერთო რიცხოვნობიდან, შერჩევის რეპრეზენტატულობის
უზრუნველსაყოფად შერჩევის ერთობლიობა (დასაკვირვებელი კონტიგენტი)
განისაზღვრა 10%-ით. სკოლებში გოგონათა შერჩევის ზომა, თითოეულ ასაკობრივ
ჯგუფში – 15 გოგონა და შესაბამისად 15 მშობელი. ამდენად, 7 რეგიონის სკოლებში
გამოსაკითხი მოსწავლეების რიცხოვნობა საშუალოდ განისაზღვრა ერთი სკოლისთვის
30 გოგონა და 30 მშობელი, შესაბამისად 210 გოგონა და 210 მშობელი 7 რეგიონში, რაც
ჯამში 420 ბენეფიციარს შეადგენს.
იმის გათვალისწინებით, რამდენი სპორტის მასწავლებელი ჰყავს სკოლას, თითო სკოლაში
დაიგეგმა 1 ან 2 სპორტის მასწავლებლის გამოკითხვა; თითოეულ სპორტულ კლუბში
დაიგეგმა სულ მცირე 1 მწვრთნელის გამოკითხვა; თითოეულ მუნიციპალურ სამსახურში
დაიგეგმა სულ მცირე შესაბამისი პროფილის მქონე 1 თანამშრომლის გამოკითხვა.
ცხრილი N1.
საკვლევი კონტიგენტის შერჩევის რაოდენობრივი მაჩვენებლები თბილისში და რეგიონებში

საკვლევი სუბიექტი

თბილისი

რეგიონი

ჯამი

გოგონა

180

210

390

მშობელი

180

210

390

სპორტის მასწავლებელი

5

7

12

მწვრთნელი

5

7

12

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი
სამსახურის თანამშრომელი

5

7

12

375

441

816

სულ ჯამი
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კვლევის შეზღუდვები
კვლევის დროს არსებობდა გარკვეული შეზღუდვები, რომელთა გათვალისწინებაც
სასურველია შემდგომი კვლევების დაგეგმვისას:
• შეზღუდული ფინანსური რესურსები;
• კვლევა არ ჩატარებულა მაღალმთიან რაიონებში;
• კვლევა არ მოიცავდა 12 წლამდე ასაკის გოგონებს;
• კვლევა არ მოიცავდა ვაჟებს;
• კვლევა არ ითვალისწინებდა მშობლების შერჩევას გენდერული ბალანსის გა
თვალისწინებით;
• მწვრთნელებისა და მასწავლებლების, აგრეთვე მუნიციპალური სამსახურების
თანამშრომელთა მცირე რაოდენობის გამო, არ არის შესაძლებელი მონაცემთა
გაანალიზება რეგიონული დაყოფის მიხედვით.

კვლევის შედეგები
კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 429-მა მოსწავლემ ნაცვლად 390-ისა, 405 მშობელმა
ნაცვლად 390-ისა, 19-მა მასწავლებელმა ნაცვლად გათვალისწინებული მინიმალური
რაოდენობისა, რომელიც შეადგენდა 12 მასწავლებელს. 16-მა მწვრთნელმა, ნაცვლად
გათვალისწინებული მინიმალური რაოდენობისა, რომელიც შეადგნედა -12 მწვრთნელს
და მუნიციპალური სამსახურის 12-მა წარმომადგენელმა, სულ 881 ბენეფიციარმა,
ნაცვლად 816-ისა.

სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები
მოსწავლე გოგონათა პროცენტული განაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში თითქმის
თანაბარია, 5%-იანი უპირატესობით 12-15 წლის ასაკობრივი ჯგუფის სასარგებლოდ.
მშობლების პროცენტული განაწილება სქესის მიხედვით გამოირჩევა ქალების დიდი
უპირატესობით: მდედრობითი სქესი – 93.7%, მამრობითი სქესი – 6.7%. მშობლების
ასაკობრივ ჯგუფებში ყველაზე მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი მოდის 30-39 წლის
ასაკზე – 48.5%; 40-49 წ. – 34.7%; 50-59 წ. – 9.7%; ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს 30
წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს – 5.2%. მშობლების პროცენტული განაწილება განათლების
დონის მიხედვით აჩვენებს, რომ მშობლების უმრავლესობას, ანუ 74.3% უმაღლესი
განათლება აქვს, ხოლო მშობლების 23.1% კი საშუალო განათლება.
მასწავლებელთა პროცენტული განაწილება ასაკის მიხედვით აჩვენებს, რომ 30 წელ
ზე ნაკლები ასაკის მასწავლებელი არის 10%; 30-39 წლამდე ასაკის – 15.8%; 39-49
წლამდე და 49-59 წლამდე ასაკის – 26.3-26.3%; 60 წლის ზემოთ ასაკის მასწავლებლები
– 15.3%. უმაღლესი განათლება აქვს 94.7%-ს, მათ შორის უმაღლესი სასპორტო გა
ნათლება აქვს – 57.3%-ს, ხოლო 5.3%-ს კი საშუალო სპეციალური. სქესის მიხედვით
მასწავლებელთა განაწილება შემდეგნაირია: მდედრობითი სქესი – 42.1%, მამრობითი
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სქესი – 57.9%. გამოკითხული მასწავლებლების ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს, ანუ
31%-ს აქვს 10 წელზე ნაკლები სამუშაო გამოცდილება, ხოლო 10-დან 30 წლამდე სამუ
შაო გამოცდილებით გამოვლინდა მასწავლებელთა 21-26%.
მწვრთნელების ასაკობრივი განაწილების პროცენტული მაჩვენებლების თანახმად, 30
წელზე ნაკლები ასაკი აქვს 6.3%-ს, 40-49 წლის ასაკი კი ყველაზე მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლით ხასიათდება – 31%. საშუალო სპეციალური განათლება აქვს მწვრთნელების
18.8%-ს, უმაღლესი – 18.8%-ს, ხოლო უმაღლესი სპორტული 62.4%-ს. მათი სამუშაო
გამოცდილება მერყეობს 5-დან 21-წლამდე.
მუნიციპალური სამსახურის გამოკითხულ თანამშრომელთა განაწილება სქესის
მიხედვით: მდედრობითი სქესი – 12.5%, მამრობითი სქესი – 85.5%.

მოსწავლეები
1.

რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტი და ფიზიკური აქტივობა ჯანმრთე
ლობისთვის?

აღნიშნული შეკითხვის მიზანია მოსწავლეთა ინფორმირებულობის შეფასება სპორტისა
და ფიზიკური აქტივობის ჯანმრთელობაზე გავლენის შესახებ.
საქართველოს მასშტაბით, აღნიშნულ შეკითხვაზე მოსწავლეთა პასუხების პროცენტული
განაწილება მოცემულია ცხრილი N1-ზე.
ცხრილი N1

რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტი და ფიზიკური აქტივობა
ჯანმრთელობისთვის?
სავარაუდო პასუხები
ძალიან მნიშვნელოვანია
არც ისე მნიშვნელოვანია
არ ვიცი
უარი პასუხზე
სულ

ასაკი
12-15 (%)
94.8
4.4
0.4
0.4
100.0

16-19 (%)
85.6
14.4
0.0
0.0
100.0

სულ (%)
90.9
8.6
0.2
0.2
100.0

როგორც მონაცემებიდან ჩანს, მოსწავლეთა დიდი უმრავლესობა აფიქსირებს, რომ
სპორტი და ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის.
აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური პასუხებია რეგიონების მიხედვით და არსებითი სხვაობა
მონაცემებს შორის არ ფიქსირდება.
2.

რა არის მოსწავლეთა ინფორმაციის ძირითადი წყარო სპორტისა და ფიზიკური
აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ?

აღნიშნული შეკითხვა შესაძლებლობას იძლევა გაირკვეს, თუ საიდან იღებს მოსწავლე
ინფორმაციას სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ, ხოლო
მონაცემების გაანალიზებისას გამოიკვეთება, თუ რაზე გაკეთდეს აქცენტი მოსწავლეთა
ინფორმირების გაზრდის მიზნით.
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საქართველოს მასშტაბით, მოსწავლეთა პასუხების პროცენტული განაწილება
წარმოდგენილია დიაგრამა N1-ზე. გამოვლინდა, რომ მოსწავლეების დაახლოებით
18%-სთვის ინფორმაციის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს სპორტის მასწავლებელი
და ექიმი; 16%-სთვის – ინტერნეტი და მშობელი, ხოლო 15%-სთვის კი მედია საშუალებები.
დიაგრამა N1
უარი პასუხზე

2.7

არ მაქვს ინფორმაცია

1.3

მეგობრები

4.8

მშობლები

16.7

ინტერნეტი

16.7

ტელევიზია/რადიო/პრესა

15.7

ექიმი

18.7

მწვრთნელი

5.1

სპორტის მასწავლებელი

18.4
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

საინტერესოა აღნიშნული მონაცემების განხილვა ასაკობრივ ჭრილში. აღნიშნული
მონაცემები, საქართველოს მასშტაბით, წარმოდგენილია ცხრილი N2.
ცხრილი N2

თუ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ან არ არის მნიშვნელოვანი,
საიდან გაქვს ეს ინფორმაცია?
სავარაუდო პასუხები
სპორტის მასწავლებელი
მწვრთნელი
ექიმი
ტელევიზია/რადიო/პრესა
ინტერნეტი
მშობლები
მეგობრები
არ მაქვს ინფორმაცია
უარი პასუხზე
სულ

ასაკი
12-15 (%)
22.3
4.9
20.2
13.4
14.3
17.8
4.2
0.9
1.9
100.0

16-19 (%)
12.3
5.4
16.3
19.2
20.3
14.9
5.8
1.8
4.0
100.0

სულ (%)
18.4
5.1
18.7
15.7
16.7
16.7
4.8
1.3
2.7
100.0
15

12-15 წლის ასაკისთვის სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ
ინფორმაციის მიღების 3 ძირითადი წყაროა: 1. სპორტის მასწავლებელი; 2. ექიმი; 3.
მშობელი; ხოლო 16-19 წლის ასაკისთვის – 1.ინტერნეტი; 2. მედია; 3. ექიმი. მონაცემთა
ამგვარი განაწილება აჩვენებს, რომ მცირე ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეების
ინფორმაციის წყაროს უფროსები წარმოადგენენ, ხოლო მოზრდილებისთვის წინა
პლანზე მოდის ინტერნეტი და მედია საშუალებები.
მონაცემები აჩვენებს, რომ ის 3 ძირითადი წყარო, საიდანაც მოსწავლეები იღებენ
ინფორმაციას, სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის შესახებ ჯანმრთელობასთან
მიმართებაში, საშუალოდ არ აღემატება 18%-ს რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია.
საყურადღებოა აგრეთვე, რომ მწვრთნელი, როგორც აღნიშნულ საკითხებზე
ინფორმაციის წყარო, დასახელდა მოსწავლეთა მხოლოდ 4.9-5.4% მიერ, რაც ერთის
მხრივ, მიუთითებს იმაზე, რომ მოსწავლე გოგონათა რიცხვი, რომლებიც დადიან
სპორტულ სექციებში მცირეა, მეორეს მხრივ, კი მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ
მწვრთნელები არ ფლობენ სათანადო ინფორმაციას და არ ამყარებენ კომუნიკაციას
აღსაზრდელებთან, ერთობ მნიშვნელოვანი საკითხების განსახილველად, რაც თავის
მხრივ ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია გოგონათა სპორტულ აქტივობაში
ჩართულობის მაჩვენებელის გაზრდის თვალსაზრისით. აღნიშნული მონაცემების
განხილვამ რეგიონულ ჭრილში გამოავლინა გარკვეული სხვაობა (იხილეთ ცხრილი N3).
ცხრილი N3.
მოსწავლეთა ინფორმაციის ძირითადი წყარო სპორტისა და ფიზიკური
აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ
სავარაუდო პასუხები

თბილ. ბათუმი ოზურგ. ზუგდ. ქუთა. თელავი ახალც. მარნ.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

სპორტის მასწავლებელი

18.0

9.1

0.0

7.1

24.5

10.3

38.1

34.1

მწვრთნელი

4.9

4.5

6.9

0.0

13.4

5.1

6.3

0.0

ექიმი

17.7

17.0

44.8

21.4

17.0

28.2

9.5

15.9

ტელ/რადიო/პრესა

13.9

14.8

20.7

34.7

15.1

12.8

12.7

15.9

ინტერნეტი

17.4

18.2

13.8

16.7

15.1

15.4

19.0

9.1

მშობლები

18.9

23.9

10.3

14.3

11.3

17.9

9.5

9.1

მეგობრები

4.9

8

0.0

2.4

1.9

7.7

3.2

6.8

არ მაქვს ინფორმაცია

2.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

უარი პასუხზე

2.0

2.3

3.4

2.4

1.9

2.6

1.6

9.1

სულ

100

100

100

100

100

100

100

100

აღნიშნული მონაცემების გაანალიზებით ირკვევა, რომ მოსწავლეთა ინფორმაციის
ძირითად წყაროს რეგიონებში წარმოადგენს სპორტის მასწავლებელი, ექიმი, მშობელი,
ინტერნეტი და მედია საშუალებები. თუმცა, იგივეს ვერ ვიტყვით მარნეულსა და
ახალციხეზე, ამ რეგიონებში ექიმი და მშობელი წარმოდგენილია 10%-ზე ნაკლები
მაჩვენებლებით.
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მონაცემთა პროცენტული განაწილება, ინფორმაციის სამი ძირითადი წყაროს მიხედვით,
ავლენს გარკვეულ თავისებურებებს:
• სპორტის მასწავლებლები ყველაზე აქტიურები არიან: მარნეულში – 34.1%,
ახალციხესა 38.1% და ქუთაისში – 24.5%;
• ექიმები ყველაზე აქტიურები არიან: ოზურგეთში – 44.8%, თელავსა – 28.2% და
ზუგდიდში – 21.4%;
• მედიას ყველაზე აქტიურად, მოსწავლე გოგონები, იყენებენ: ზუგდიდში – 34.7%,
ოზურგეთსა – 20.7% და მარნეულში – 15.9%;
• ინტერნეტი, როგორც ინფორმაციის წყარო ყველაზე აქტიურად გამოიყენება:
ახალციხეში – 19.0%, ბათუმში – 18.2% და თბილისში – 17.4%;
• მშობლები აქტიურობით გამოირჩევიან: ბათუმში – 23.9%, თბილისსა – 18.9% და
თელავში – 17.9%;
მწვრთნელების აქტივობა დაბალია ყველა რეგიონში, საშუალო პროცენტული
მონაცემების მიხედვით, მოსწავლეების 4.5%-7% ასახელებს მათ, როგორც
ინფორმაციის წყაროს, მონაცემები 0-ის ტოლია ზუგდიდსა და მარნეულში;
გამოიხატა მხოლოდ ერთი გამონაკლისი იმერეთის რეგიონის სახით, სადაც
მონაცემი 13.4%-ს უტოლდება.
3. გოგონათა სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე საქართველოს მასშტაბით
ცხრილი N4.

რა სიხშირით ესწრები სკოლაში გაკვეთილს?
სავარაუდო პასუხები

სულ (%)

სულ (%)

12-15

16-19

ყველა გაკვეთილს ვესწრები

83.9

53.6

71.1

იშვიათად ვესწრები

14.9

30.4

21.4

საერთოდ არ ვესწრები

0.0

12.2

5.1

უარი პასუხზე

1.2

3.9

2.3

100.0

100.0

100.0

სულ

როგორც მონაცემებიდან ჩანს, საქართველოს მასშტაბით, 16-19 წლის ასაკობრივ
ჯგუფში 12-15 წლის გოგონებთან შედარებით, 30%-ით ნაკლებია იმ გოგონების
რაოდენობა, ვინც სპორტის გაკვეთილს ესწრება სისტემატიურად და მხოლოდ 53.6%-ს
შეადგენს; 12-15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში 0%-ია იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც
საერთოდ არ ესწრება სპორტის გაკვეთილს, მაშინ როცა მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში ეს
მონაცემი იზრდება და 12.2%-ს აღწევს. აღნიშნული მონაცემების განხილვა რეგიონების
მიხედვით ავლენს გარკვეულ თავისებურებებს (იხილეთ დიაგრამა N2, N3, N4, N5, N6,
N7, N8, N9).
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დიაგრამა
დასწრების
სიხშირე
თბილისში
დიაგრამაN2.
N2.სპორტის
სპორტის გაკვეთილზე
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
თბილისში
დიაგრამა
N2. სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების სიხშირე თბილისში
დიაგრამა N2. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თბილისში
დიაგრამა N2. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თბილისში

N3.
სიხშირე
ბათუმში
დიაგრამა
N3.სპორტის
სპორტის გაკვეთილზე
გაკვეთილზე დასწრების
დასწრების
სიხშირე ბათუმში
ბათუმში
დიაგრამა
დასწრების
სიხშირეგაკვეთილზე
დიაგრამა N3. სპორტის გაკვეთილზე
დიაგრამა
N3. სპორტის
დასწრების სიხშირე ბათუმში
დიაგრამა N3. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ბათუმში

N4.
სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების
ოზურგეთში
დიაგრამა
N4.
სპორტის
გაკვეთილზე
ოზურგეთში
დიაგრამა
N4.
სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
დიაგრამა
N4.
სპორტის
გაკვეთილზედასწრების
დასწრების სიხშირე
სიხშირე ოზურგეთში
ოზურგეთში
დიაგრამა

დიაგრამა N4. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ოზურგეთში

N5.სპორტის
სპორტისგაკვეთილზე
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
დიაგრამაN5.
დასწრების
სიხშირე
ზუგდიდში
დიაგრამა
დიაგრამა
N5. სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების სიხშირე ზუგდიდში
N5.სპორტის
სპორტის გაკვეთილზე
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
ზუგდიდში
დიაგრამა
N5.
დასწრების
სიხშირე
ზუგდიდში
დიაგრამა

N6.სპორტის
სპორტისგაკვეთილზე
გაკვეთილზედასწრების
დასწრების სიხშირე
სიხშირე ქუთაისში
ქუთაისში
დიაგრამაN6.
დიაგრამა
18
N6.სპორტის
სპორტის გაკვეთილზე
გაკვეთილზე დასწრების
დასწრების სიხშირე
სიხშირე ქუთაისში
დიაგრამაN6.
ქუთაისში
დიაგრამა
19
19

19
1

დიაგრამა N6. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ქუთაისში

დიაგრამა N7. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თელავში
დიაგრამა N7. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თელავში
დიაგრამა N7. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თელავში
დიაგრამა N7. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თელავში
დიაგრამა N7. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე თელავში

დიაგრამა N8. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ახალციხეში
დიაგრამა N8. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ახალციხეში
N8. სპორტის გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
ახალციხეში
დიაგრამა N7.
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
თელავში
დიაგრამა
დიაგრამა
N8. სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების სიხშირე ახალციხეში
დიაგრამა N8. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე ახალციხეში

დიაგრამა N9. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე მარნეულში
დიაგრამა N9. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე მარნეულში

დიაგრამა N9. სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე მარნეულში
დასწრების
სიხშირე
მარნეულში
N8. სპორტის
სპორტის გაკვეთილზე
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე
ახალციხეში
დიაგრამა N9.
დიაგრამა
N9. სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების სიხშირე მარნეულში

12-15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში სპორტის გაკვეთილზე დასწრების ყველაზე მაღალი
12-15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში სპორტის გაკვეთილზე დასწრების ყველაზე მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები, 90%-ზე მეტი, დაფიქსირდა მხოლოდ 2 რეგიონში - ქუთაისსა და
პროცენტული
90%-ზე მეტი,
დაფიქსირდა
მხოლოდ
2 რეგიონში
- ქუთაისსა
და
12-15
წლამდე მაჩვენებლები,
ასაკობრივ ჯგუფში
სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების
ყველაზე
მაღალი
ზუგდიდში;
80%-ს
აღემატებაჯგუფში
მოსწავლეთა
დასწრება
თბილისში,დასწრების
ოზურგეთსაყველაზე
და ახალციხეში;
12-15
წლამდე
ასაკობრივ
სპორტის
გაკვეთილზე
მაღალი
ზუგდიდში;
80%-ს
აღემატება
მოსწავლეთა
თბილისში,
ოზურგეთსა
ახალციხეში;
N9. სპორტის
გაკვეთილზე
დასწრების
სიხშირე მარნეულში
დიაგრამა
პროცენტული
მაჩვენებლები,
90%-ზე
მეტი, დასწრება
დაფიქსირდა
მხოლოდ
2 რეგიონშიდა- ქუთაისსა
და
19
60-65%-ია
თელავსა
და
მარნეულში
და
მხოლოდ
50%
დაფიქსირდა
ბათუმში.
პროცენტული
მაჩვენებლები,
90%-ზე
მეტი,
დაფიქსირდა
მხოლოდ
2
რეგიონში
ქუთაისსა
და
60-65%-ია თელავსა
და მარნეულში
და მხოლოდ
50% დაფიქსირდა
ბათუმში.
მოსწავლეთა
დასწრება
თბილისში, ოზურგეთსა
და ახალციხეში;
ზუგდიდში;
80%-ს აღემატება
20
ზუგდიდში;
80%-ს აღემატება
მოსწავლეთა
დასწრება
თბილისში, ოზურგეთსა
20
60-65%-ია თელავსა
და მარნეულში
და მხოლოდ
50% დაფიქსირდა
ბათუმში. და ახალციხეში;
60-65%-ია თელავსა და მარნეულში და მხოლოდ 50% დაფიქსირდა ბათუმში.
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12-15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში სპორტის გაკვეთილზე დასწრების ყველაზე მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები, 90%-ზე მეტი, დაფიქსირდა მხოლოდ 2 რეგიონში
6-19 წლამდე
ასაკობრივ ჯგუფში სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე კლებულობ
– ქუთაისსა და ზუგდიდში; 80%-ს აღემატება მოსწავლეთა დასწრება თბილისში,
როგორც თბილისში,
ისე ყველა რეგიონში. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, 70%-ზე მცირედ
ოზურგეთსა და ახალციხეში; 60-65%-ია თელავსა და მარნეულში და მხოლოდ 50%
ეტი, დაფიქსირდა
თბილისში
დაფიქსირდა
ბათუმში. და ზუგდიდში; 50% - ქუთაისში;

16-19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე
ანსაკუთრებით
საყურადღებოა, რომ 16-19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში წარმოდგენილ
კლებულობს როგორც თბილისში, ისე ყველა რეგიონში. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი,

ონაცემები
დაბალია მარნეულში - 34%; ოზურგეთში, ახალციხესა და თელავში მოსწავლ
70%-ზე მცირედ მეტი, დაფიქსირდა თბილისში და ზუგდიდში; 50% – ქუთაისში;

ოგონათა სპორტის გაკვეთილზე დასწრების მაჩვენებლები 20%-ის ფარგლებშია;

ბათუმ

განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ 16-19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში წარმოდგენილი
ვლავ ყველაზე
დაბალი
პროცენტული
მონაცემებით
გამოირჩევა
-15%.
მონაცემები
დაბალია
მარნეულში
– 34%; ოზურგეთში,
ახალციხესა
და თელავში
მოსწავლე გოგონათა სპორტის გაკვეთილზე დასწრების მაჩვენებლები 20%-ის
ღნიშნული
მონაცემები
ადასტურებს,
საქართველოს
მასშტაბით,გამოირჩევა
ყველა რეგიონშ
ფარგლებშია;
ბათუმი
კვლავ ყველაზერომ
დაბალი
პროცენტული მონაცემებით
ლინდება-15%.
სპორტის გაკვეთილზე გოგონათა მონაწილეობის მკვეთრი შემცირება ასაკი

ატებასთან
ერთად. მონაცემები ადასტურებს, რომ საქართველოს მასშტაბით, ყველა რეგიონში
აღნიშნული
ვლინდება სპორტის გაკვეთილზე გოგონათა მონაწილეობის მკვეთრი შემცირება ასაკის

. სპორტის
გაკვეთილის
გაცდენის მიზეზები
მატებასთან
ერთად.

ითხვარის4. თანახმად,
აღნიშნულ
შეკითხვაზე
პასუხის გაცემა მოეთხოვებოდა მხოლოდ ი
სპორტის გაკვეთილის
გაცდენის
მიზეზები

ოსწავლეებს,
ვინც თანახმად,
იშვიათად
ან საერთოდ
არპასუხის
ესწრება
სპორტის
გაკვეთილს.
კითხვარის
აღნიშნულ
შეკითხვაზე
გაცემა
მოეთხოვებოდა
მხოლოდაღნიშნულ

ონტინგენტში,
საქართველოს
მასშტაბით,
მიღებული
პასუხების
თანახმად
გამოვლინდ
იმ მოსწავლეებს,
ვინც იშვიათად
ან საერთოდ
არ ესწრება
სპორტის
გაკვეთილს.
აღნიშნულ კონტინგენტში,
მასშტაბით,
პასუხების
პორტის გაკვეთილის
გაცდენის 3საქართველოს
ძირითადი მიზეზი:
1. მიღებული
არ მომწონს
- 11%, თანახმად
2. დარბაზში ცივა

გამოვლინდა გოგონებისთვის
სპორტის გაკვეთილის
გაცდენის
3 ძირითადი
მიზეზი: 1. მხოლოდ
არ მომწონს
–
რ არის გასახდელი
- 29.9%,
3. სპორტის
გაკვეთილი
ბიჭებისთვი
11%, 2. დარბაზში ცივა, არ არის გასახდელი გოგონებისთვის – 29.9%, 3. სპორტის
გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის – 14.9% (დიაგრამა N10).

რის - 14.9% (დიაგრამა N10).

დიაგრამა N1

დიაგრამა N10
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ონაცემების განხილვა რეგიონების მიხედვით ადასტურებს, რომ აღნიშნული საკითხებ

ქტუალურია თითქმის ყველა რეგიონში. თუმცა, ზოგიერთ მათგანში გამოხატულია საკმაოდ

აღალი

მაჩვენებლები,

რაც

კონკრეტულ

შემთხვევებში

წარმოაჩენს

რეგიონისთვი

მონაცემების განხილვა რეგიონების მიხედვით ადასტურებს, რომ აღნიშნული საკითხები
აქტუალურია თითქმის ყველა რეგიონში. თუმცა, ზოგიერთ მათგანში გამოხატულია
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები, რომლებითაც კონკრეტულ შემთხვევებში წარმოაჩენს
რეგიონისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელ პრობლემებს, ეს შესაძლებლობას
გვაძლევს მოვახდინოთ პრობლემათა იდენტიფიცირება რეგიონულ ჭრილში და
გამოვყოთ პირველი რიგის ამოცანები, რომელთა მოგვარებაც გადაუდებელ საჭიროებას
მოითხოვს (ცხრილი 5).
ცხრილი N5
თუ არ ესწრები სპორტის გაკვეთილებს რა არის ამის მიზეზი?
სავარაუდო პასუხები

თბილისი ბათუმი ოზურგ. ზუგდ. ქუთაისი თელავი ახალ. მარნ.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

არ მომწონს

18.6

19.2

0.0

0

0

17.6

5.9

0

ჯანმრთელობა არ მიწყობს
ხელს

2.3

15.4

0.0

0

0

0

0

0

არ გვაქვს სპორტული
დარბაზი

4.7

3.8

0.0

0

0

0

0

18.6

0.0

0.0

60

50

0

64.7

92.9

11.6

19.2

0.0

0

25

41.2

11.8

0

44.2

42.3

0.0

40

25

41.2

17.6

7.1

100

100

0

100

100

100

100

100

დარბაზში ცივა, არ
არის გასახდელი
გოგონებისთვის
სპორტის გაკვეთილი
მხოლოდ ბიჭებისთვის არის
უარი პასუხზე
სულ

0

უნდა აღინიშნოს, რომ შეკითხვაზე პასუხის დაფიქსირება არ მოხდა ოზურგეთის
მოსწავლეების მიერ, ვინაიდან წინა შეკითხვაში, ყველა მათგანმა დააფიქსირა, რომ ეს
წრება სპორტის გაკვეთილს. სხვა შემთხვევებში გაკვეთილის გაცდენის მიზეზად დარ
ბაზში სიცივე და გასახდელის არარსებობა დასახელებულია გოგონათა 50-64.7%-ის
მიერ ზუგდიდში, ქუთაისსა და ახალციხეში. ამ მონაცემის კრიტიკულად მაღალი
მაჩვენებელია მარნეულში – 92%, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა აღნიშნულ რეგიონებში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს სპორტულ
აქტივობებში გოგონათა მონაწილეობასთან მიმართებაში.
არ მოსწონს სპორტის გაკვეთილი გოგონათა 17-19.2%-ს თბილისში, ბათუმსა და
თელავში.
სპორტის გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის – აღნიშნავს გოგონების 11-19.2%
თბილისში, ბათუმსა და ახალციხეში; აღნიშნული მონაცემები გაცილებით მაღალია
თელავში -25% და ქუთაისში – 46.2%.

პროცენტული მაჩვენებლები მიანიშნებს , რომ 8 რეგიონიდან 5-ში, ანუ დაახლოებით
62%-ში, სპორტის გაკვეთილის დაგეგმვა ხდება იმგვარად, რომ აქტიურობის შესაძლებ
21

ლობა ეძლევათ მხოლოდ ვაჟებს, არ არის გათვალისწინებული გოგონათა საჭიროებები
და ინტერესები, რაც განსაკუთრებით აისახება მაღალი ასაკობრივი ჯგუფის გოგონათა
სპორტის გაკვეთილზე დასწრების სიხშირეზე. საქართველოს მასშტაბით, ამ ასაკის
გოგონების მხოლოდ 53% ესწრება სპორტის გაკვეთილს.
5.

რამდენად ხშირად ხარ დაკავებული ვარჯიშით, რომელიც იწვევს გულისცემისა
და სუნთქვის გახშირებას?

აღნიშნული შეკითხვის მიზანია გამოვლინდეს, რა სიხშირით არის დაკავებული
გოგონა ისეთი რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, რომელიც იწვევს გულისცემისა
და სუნთქვის გახშირებას, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევის
გააქტიურებას და რასაც უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელობისა და
გონებრივი აქტივობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
ცხრილი N6

რამდენად ხშირად ხარ დაკავებული ვარჯიშით, რომელიც იწვევს გულისცემისა
და სუნთქვის გახშირებას?
სავარაუდო პასუხები

ასაკი

სულ (%)

12-15 (%)

16-19 (%)

ყოველდღე

12.9

16.0

14.2

კვირაში 4-6 ჯერ

17.7

7.7

13.5

კვირაში 2-3 ჯერ

42.3

35.9

39.6

კვირაში ერთხელ

12.5

18.2

14.9

თვეში ერთხელ

3.2

5.0

4.0

რამდენიმე თვეში ერთხელ

1.6

6.6

3.7

არასდროს

8.1

10.5

9.1

უარი პასუხზე

1.6

0.0

0.9

100.0

100.0

100.0

სულ

როგორც კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემებიდან ჩანს, საქართველოს მასშტაბით,
12-19 წლამდე ასაკის გოგონების მხოლოდ 14%-ია დაკავებული აღნიშნული აქტივო
ბით ყოველდღიურად, მათ შორის, მაღალი ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები
3.1%-ით მაღალ შედეგებს აჩვენებენ, ვიდრე 12-15წ.-ის მოსწავლეები. ყველაზე მაღა
ლი მაჩვენებელი გამოვლინდა კვირაში 2-3 ჯერ, რაც საშუალოდ 39.6%-ს უდრის.
პროცენტული მაჩვენებელი ასეთი გოგონებისა, ორივე ასაკობრივ ჯგუფების მიხედვით
ავლენს, რომ 12-15 წლის გოგონები დაახლოებით 7%-ით მეტად აქტიურები არიან,
ვიდრე უფროსი ჯგუფის წარმომადგენლები. კვირაში 4-6-ჯერ ფიზიკური აქტივობით
დაკავებულია 10%-ით მეტი გოგონა მცირე ასაკობრივ ჯგუფში – 17.1%, ვიდრე
მოზრდილებში – 7.7%. აღნიშნული მონაცემები საყურადღებოა, ვინაიდან უმცროს
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ასაკობრივ ჯგუფში გამოხატულია უკეთესი მონაცემები, თუმცა, ორივე ასაკობრივი
ჯგუფისთვის საშუალო პროცენტული მაჩვენებლები საკმაოდ დაბალია და მათ შორის
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 40%-საც კი ვერ აღწევს (კვირაში 2-3-ჯერ).
მონაცემების განხილვა რეგიონულ ჭრილში არსებითი განსხვავებით არ გამოირჩევა,
ყველა რეგიონში აღინიშნება ტენდენცია ასაკის მატებასთან ერთად რეგულარული
ფიზიკური აქტივობის ამსახველი მონაცემების შემცირებით.
6.

გოგონათა ჩართულობა სპორტულ სახეობებში

საქართველოს მასშტაბით კვლევაში მონაწილე გოგონების მხოლოდ 36%-ია
დაკავებული სხვადასხვა სპორტული სახეობით. მონაცემების ასაკობრივ ჭრილში
განხილვა წარმოაჩენს 16-19 წლის გოგონების სპორტში ჩართულობის პროცენტული
მაჩვენებლების (26%) შემცირების ტენდენციას 1.6-ჯერ, 12-15 წლის ასაკის გოგონებთან
შედარებით (43%).
ცხრილი N7

ხარ დაკავებული რომელიმე სპორტული სახეობით?
სავარაუდო პასუხები

ასაკი

სულ (%)

12-15 (%)

16-19 (%)

დიახ

43.5

26.0

36.1

არა

56.0

74.0

63.6

უარი პასუხზე

0.4

0.0

0.2

100.0

100.0

100.0

სულ

მონაცემების რეგიონულ ჭრილში განხილვა ავლენს იგივე ტენდენციას, თუმცა,
განსხვავებულია მონაცემები ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში:
ახალციხეში 16-19 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის გოგონების სპორტულ სახეობებში
ჩართულობა 2-ჯერ მცირდება 12-15 წლის ასაკობრივ ჯგუფთან შედარებით, მარნეულში
კი უფროსი ასაკის გოგონების ჯგუფში, სპორტში ჩართულობის პროცენტული
მაჩვენებელი 0-ის ტოლია (ცხრ. N8, N9)
ცხრილი N8. ახალციხე

ხარ დაკავებული რომელიმე სპორტული სახეობით?
სავარაუდო პასუხები

ასაკი

სულ (%)

12-15 (%)

16-19 (%)

დიახ

40.0

18.2

34.1

არა

60.0

81.8

65.9

უარი პასუხზე

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

სულ
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ცხრილი N9. მარნეული

ხარ დაკავებული რომელიმე სპორტული სახეობით?
სავარაუდო პასუხები

7.

ასაკი

სულ (%)

12-15 (%)

16-19 (%)

დიახ

30.0

0.0

10.3

არა

70.0

100.0

89.7

უარი პასუხზე

0.0

0.0

0.0

სულ

100.0

100.0

100.0

თუ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა არის ამის მიზეზი?

საქართველოს მასშტაბით მონაცემები აჩვენებს, რომ იმ მოსწავლეებისთვის ვინც
დაკავებულია სპორტით მნიშვნელოვანია ძირითადად ორი ფაქტორი: 1. მინდა ვიყო
ჯანმრთელი – 45%; 2. მეტად მომწონს საკუთარი თავი – 22%. საყურადღებოა, რომ
მშობლების სურვილი გოგონას სპორტში ჩართულობასთან დაკავშირებით ძალიან
დაბალია – 6.1%. მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში, 12-15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფთან
შედარებით, პროცენტული მაჩვენებლები 2.5%-ით მცირდება და მხოლოდ 4.3%-ს
შეადგენს. აღნიშნული, იძლევა შესაძლებლობას ვივარაუდოთ, რომ ძალიან დაბალია
მშობელთა სურვილი და მოტივაცია ხელი შეუწყონ მოსწავლეთა სპორტში ჩართულობას,
რაც გოგონას ასაკის მატებასთან ერთად კიდევ უფო მცირდება.

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ ფაქტზე, რომ მიღებული შედეგები ეწინააღმდეგება
მონაცემებს, რომლებიც თავად გოგონების დამოკიდებულებას ასახავს. ვინაიდან სხვა
მცირე ასაკობრივი ჯგუფის მონაცემებთან შედარებით, მართალია მცირედ, მაგრამ
მაინც 16-19 წლამდე ასაკის გოგონების დაახლოებით 8%-ით მეტი აღნიშნავს, რომ
სპორტით დაკავებულები არიან, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტად მოსწონთ საკუთარი
თავი, დაახლოებით 3%-ით მეტი აღნიშნავს, რომ სურს იყოს ჯანმრთელი (ცხრ.10).
ცხრილი N10

თუ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა არის ამის მიზეზი?
სავარაუდო პასუხები

ასაკი (%)

სულ (%)

12-15
6.8

16-19
4.3

უფრო მეტად მომწონს საკუთარი თავი

19.8

27.5

22.0

მინდა ვიყო ჯანმრთელი

44.6

46.4

45.1

მომწონს მოგება

9.0

5.8

8.1

მომწონს მასწავლებელი

4.0

7.2

4.9

მინდა გავხდე წარმატებული სპორტსმენი

12.4

7.2

11.0

უარი პასუხზე

3.4

1.4

2.8

100.0

100.0

100.0

მშობლების სურვილი

სულ
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6.1

საყურადღებოა, რომ ძალიან მცირეა პროცენტული მაჩვენებელი ისეთი მონაცემისა,
როგორიც არის „მომწონს მოგება“ – 8.1% და „მომწონს მასწავლებელი“ – 4.9%.
ასევე, სპორტში ჩართული გოგონების საკმაოდ მცირე პროცენტი მიუთითებს იმაზე,
რომ სურს გახდეს წარმატებული სპორტსმენი – 11%.
აღნიშნული მონაცემები პირდაპირ მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ მწვრთნელების
უმრავლესობა არ ფლობს ინფორმაციას გოგონათა სპორტში ჩართულობის ხელშეწყობის
თანამედროვე მეთოდების შესახებ. ამავე დროს, სათანადოდ ვერ გეგმავს და ვერ
წარმართავს სპორტულ აქტივობებს იმ თვალსაზრისით, რომ დაიმსახუროს მოსწავლეთა
მოწონება და გაუჩინოს მათ მოგებისა და წარმატებულ სპორტში მონაწილეობის
მოტივაცია.
აღნიშნული მონაცემების განხილვა რეგიონულ ჭრილში წარმოაჩენს იგივე ტენდენ
ციებს. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა რეგიონების მოსწავლეებისგან
განსხვავებით, შეკითხვაზე პასუხები არ დაუფიქსირებია მარნეულის 16-19 წლის
ასაკობრივ ჯგუფში არც ერთ გოგონას, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ეთნიკური
ჯგუფის 16-19 წლის ასკის გოგონები არ არიან სპორტში ჩართულები და შესაბამისად,
არც რაიმე მიზეზს ასახელებენ.
8.

ვინ არის ოჯახში შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი?

საქართველოს მასშტაბით, პასუხები გადანაწილდა შემდეგნაირად: დედა – 29.6%, მამა
– 21%, ძმა – 11.1%.
რეგიონულ ჭრილში განსხვავება ფიქსირდება ახალციხისა და მარნეულის რაიონში.
ახალციხეში გულშემატკივარი მამების პროცენტული მაჩვენებელი 4-ჯერ ნაკლებია
დედებზე, მარნეულში კი მამების გულშემატკივრობა საერთოდ არ ვლინდება.
9.

თუ არ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა არის ამის მიზეზი?
ცხრილი N11

თუ არ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა არის ამის მიზეზი?
სავარაუდო პასუხები

ასაკი (%)

სულ (%)

12-15

16-19

არ მაქვს სურვილი

13.2

8.6

10.9

არ მაქვს დრო

56.9

65.0

60.9

ჯანმრთელობის გამო

2.1

2.9

2.5

გადასახადის გამო

1.4

5.7

3.5

მშობლებს არ მოსწონთ

2.1

0.7

1.4

არ არის სპორტული წრე, რომელიც მე მომწონს

13.2

7.9

10.6

უარი პასუხზე

11.1

9.3

10.2

100.0

100.0

100.0

სულ
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თუ არ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა
არის ამის მიზეზი?

არ არის გასახდელი/სისუფთავე

3.7

არ ვიცი

2.3

ცხრილი N12
უარი პასუხზე
17.9
ასაკი
სავარაუდო პასუხები
სულ
თუ არ ხარ დაკავებული სპორტით, გაიხსენე რა არის ამის მიზეზი?
სულ

12-15

16-19

13.2

8.6

10.9

არ მაქვს დრო

56.9

65.0

60.9

ჯანმრთელობის გამო

2.1

2.9

2.5

გადასახადის გამო

1.4

5.7

3.5

მშობლებს არ მოსწონთ

2.1

0.7

1.4

არ მაქვს სურვილი

სავარაუდო პასუხები

არ მაქვს სურვილი
არ მაქვს დრო

ჯანმრთელობის გამო

ფინანსური პრობლემების გამო

არის სპორტ.
არ არის არ
სპორტული
წრე, წრე, დარბაზი, მოედანი
13.2
7.9
10.6
რომელიც
მომწონს
არმეარის
გასახდელი/სისუფთავე
უარი პასუხზე

არ ვიცი
სულ

უარი პასუხზე

11.1

9.3

10.2

100.0

100.0

100.0

100.0

მშობლები (%)
9.6
40.8
4.6
12.8
8.3
3.7
2.3
17.9

სულ
100.0
იმის მიზეზად, თუ რატომ არ არის დაკავებული სპორტით გოგონების 60.9% ასახელებს
დროისიმის
უქონლობას
N11).არ
აღნიშნული
გოგონების
56.9% გოგონების
არის 12-1560.9%
წლის.ასახელებს
ამ ასაკში
მიზეზად, (ცხრ.
თუ რატომ
არის დაკავებული
სპორტით
მოსწავლეების
დროის გადანაწილება
მშობლების
მიერ
ხდება.
დროის უქონლობას
(ცხრ. N11).მეტწილად
აღნიშნული
გოგონების
56.9%
არის 12-15 წლის. ამ
ასაკში
მოსწავლეების
გადანაწილება
მეტწილად
მშობლებისმეტყველებს
მიერ ხდება. იმაზე,
ის ფაქტი,
რომ
12-15 წლის დროის
ბავშვებს
დრო არ რჩებათ
სპორტისთვის,

რომ მშობლების
პრიორიტეტებში
არ შედის
სპორტულ აქტივობებში
ჩართვა.
ის ფაქტი, რომ
12-15 წლის ბავშვებს
დრომოზარდის
არ რჩებათ სპორტისთვის,
მეტყველებს
იმაზე,
რასაც რომ
ადასტურებს
პასუხების
მონაცემები
კითხვაზე
(ცხრ. ჩართვა,
N12) მშობლებისმშობლების
პრიორიტეტებში
არ შედის
მოზარდისიგივე
სპორტულ
აქტივობებში
მშობლების
მიაჩნია, რომ
გოგონას
არა აქვს დრო
იყოს დაკავებული
სპორტით.
რასაც40.8%
ადასტურებს
მშობლების
პასუხების
მონაცემები
იგივე კითხვაზე
(ცხრ. N12) –
მშობლების
მიაჩნია, პასუხების
რომ გოგონასშედარებით
არა აქვს დრო
იყოს დაკავებული
მოსწავლეთა
და 40.8%
მშობელთა
დიაგრამაზე
N11 სპორტით.
ჩანს, რომ
პროცენტული
სიდიდის
მიხედვით, პასუხების
მეორე არგუმენტი,
რომელსაც
ასახელებენ
მშობლები
მოსწავლეთა
და მშობელთა
შედარებით
დიაგრამაზე
N11 ჩანს,
რომ
უკავშირდება
ფინანსების
ნაკლებობას
და
დაახლოებით
13%-ს
შეადგენს.
პროცენტული სიდიდის მიხედვით, მეორე არგუმენტი, რომელსაც ასახელებენ მშობლები
უკავშირდება ფინანსების ნაკლებობას და დაახლოებით 13%-ს შეადგენს.
დიაგრამა N 11
დიაგრამა N 11

აღსანიშნავია, რომ რეგიონალურ ჭრილში, ამ შეკითხვაზე მშობელთა მონაცემების
განხილვა ადასტურებს, რომ ყველა რეგიონში, სპორტში დაბალი ჩართულობის ყველაზე
მნიშვნელოვანი არგუმენტი დროის უქონლობაა, რაც მშობელთა და მოსწავლეთა
29
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პასუხებში მერყეობს 40.8-60.9%-ის ფარგლებში. თუმცა, რეგიონების მიხედვით,
გამოიკვეთა ასევე განსხვავებული მიზეზებიც: 1. ფინანსური პრობლემები თბილისში
აქვს დაახლოებით 18%-ს, თელავში 16%-ს, მარნეულში 54%-ს; 2. შესაბამისი სპორტული
წრის, დარბაზისა და სპორტული მოედნის უქონლობას ასახელებს სამეგრელოში -14%,
ქუთაისში და თელავში -16%, ახალციხეში – 18%.
10. გაგვიზიარე, რატომ არ გაქვს სურვილი იყო დაკავებული სპორტით?
ცხრილი N13

გაგვიზიარე, რატომ არ გაქვს სურვილი იყო დაკავებული სპორტით?
ასაკი (%)
12-15

16-19

სულ
(%)

არ ვთვლი რომ აუცილებელია

30.4

42.9

35.1

ვცადე, მაგრამ წარმატებას ვერ მივაღწიე

4.3

0.0

2.7

ვიღლები ვარჯიშის დროს

21.7

21.4

21.6

სპორტი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის

43.5

35.7

40.5

თავს უხერხულად ვგრძნობ სპორტულ ფორმაში

0.0

0.0

0.0

მეგობრები დამცინიან

0.0

0.0

0.0

არ მომწონს მასწავლებელი

0.0

0.0

0.0

უარი პასუხზე

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

სავარაუდო პასუხები

სულ

გოგონები, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი სპორტით ასახელებენ 3 ძირითად მიზეზს
იმისა, თუ რატომ არა აქვთ სურვილი დაკავდნენ სპორტული სახეობებით: 1. არ ვთვლი,
რომ აუცილებელია – 35%; 2. ვიღლები ვარჯიშის დროს – 21%; 3. სპორტი მხოლოდ
ბიჭებისთვის არის – 40%.
ასაკობრივი თვალსაზრისით საყურადღებოა, რომ 16-19 წლის გოგონების 12%-ით
მეტი აღნიშნავს, რომ სპორტი არ მიაჩნია აუცილებლად, როცა ამ ასაკში მოსწავლე
შეიძლება არ იყოს დაკავებული სპორტით, მაგრამ ფლობდეს ინფორმაციას სპორტის
მნიშვნელობის თაობაზე და გააზრებული ჰქონდეს, რომ სპორტი აუცილებელია
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
ხოლო ის ფაქტი, რომ მოსწავლეები აღნიშნავენ, რომ იღლებიან ვარჯიშის დროს და
სპორტი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის, მიუთითებს იმაზე, რომ მწვრთნელები არ უთმობენ
სათანადო ყურადღებას გოგონების საჭიროებებს, არ ითვალისწინებენ დატვირთვის
ასაკობრივ თავისებურებებს, უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ ბიჭებს, ვიდრე გოგონებს.
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11. გასული 7 დღის განმავლობაში, რამდენი დღე იყავი ფიზიკურად აქტიური დღის
განმავლობაში მინიმუმ 60 წუთი?
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიხედვით, ადამიანი
ყოველდღიურად დღის განმავლობაში 60 წუთი უნდა იყოს დაკავებული ნებისმიერი
სახის ფიზიკური აქტივობით.
აღნიშნული შეკითხვა დაესვა კვლევაში მონაწილე როგორც მოსწავლეებს, ასევე მათ
მშობლებს. შეკითხვის მიზანია გამოვლინდეს გამოკითხულთა რა ნაწილი დააფიქსირებს
პასუხს ფიზიკური აქტივობის ისეთი სიხშირის შესახებ, რაც შეესაბამება ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს.
მონაცემების ანალიზით ირკვევა, რომ ისეთი ახალგაზრდა გოგონების საშუალო
პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც დაკავებულია რეგულარული ფიზიკური აქტივობით,
საქართველოს მასშტაბით, 10%-ია, ხოლო ასეთი მშობლების პროცენტული მაჩვენებელი
კრიტიკულად დაბალია და 5,6% არ აღემატება.
მონაცემების განხილვა რეგიონულ ჭრილში ავლენს გარკვეულ თავისებურებებს:
ყველაზე აქტიური მოსწავლეები არიან ოზურგეთში – 24%, მშობლები – ქუთაისში 28%,
ზუგდიდში -20%, თელავსა და ახალციხეში – 17.2-17.9%.
ყველაზე დაბალი მონაცემებით, ორივე შემთხვევაში, გამოირჩევა მარნეული და თბილისი,
შესაბამისად ყველაზე პასიური გოგონები და მშობლები ფიქსირდებიან დედაქალაქში
და აზერბაიჯანული მოსახლეობით დასახლებულ რეგიონში. ბავშვებისა და მშობლების
შედარებითი მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილი N14 და დიაგრამაზე N12.
ცხრილი N14

გასული 7 დღის განმავლობაში, რამდენი დღე იყავი ფიზიკურად აქტიური დღის
განმავლობაში მინიმუმ 60 წუთი?
დასახელება

მოსწავლეები %

მშობლები %

10.3

5.6

თბილისი

9.5

6.9

ბათუმი

12.2

13.0

ოზურგეთი

24.1

16.7

ზუგდიდი

6.9

20.0

ქუთაისი

6.5

28.6

თელავი

10.0

17.2

ახალციხე

9.8

17.9

მარნეული

3.4

0.0

საქართველო
რეგიონები
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დიაგრამა N12.
დიაგრამა N12

აღნიშნული
მონაცემების
ანალიზი
კიდევერთხელ
ერთხელ ადასტურებს
ფაქტს,
რომრომ
პასიური,
აღნიშნული
მონაცემების
ანალიზი
კიდევ
ადასტურებსიმ იმ
ფაქტს,
პასიური,
მჯდომარე
ცხოვრების
წესი,
რაცდღევანდელი
დღევანდელი მსოფლიოს
განვითარებული
ქვეყნების
მჯდომარე
ცხოვრების
წესი,
რაც
მსოფლიოს
განვითარებული
ქვეყნების

სერიოზული პრობლემაა, საქართველოს მოსახლეობის პრობლემადაც იქცა. როგორც
სერიოზული
პრობლემაა, საქართველოს მოსახლეობის პრობლემადაც იქცა. როგორც
მონაცემებიდან ჩანს, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით დაკავებული გოგონებისა
და მშობლების ყველაზე მაღალი პროცენტი 24-28% არ აღემატება და ესეც მხოლოდ
მშობლების
ყველაზე
მაღალი პროცენტი 24-28% არ აღემატება და ეს ეც მხოლოდ ერთეულ
ერთეულ
შემთხვევებში.

მონაცემებიდან ჩანს, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით დაკავებული გოგონებისა და
შემთხვევებში.

მშობლები
მშობლები
1.

1. რამდენად მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა და სპორტი ჯანმრთელო
ბისთვის?

რამდენად მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობა და სპორტი ჯანმრთელობისთვის?

საქართველოს მასშტაბით მშობლების 75% აღნიშნავს, რომ სპორტი და ფიზიკური
აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის. მონაცემთა განხილვა
რეგიონულ ჭრილში იდენტურ სურათს იძლევა და რაიმე განსაკუთრებულ
თავისებურებებს არ ავლენს.
2.

ინფორმაციის ძირითადი წყარო

ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში
მშობლები ასახელებენ ინფორმაციის 3 ძირითად წყაროს, მათ შორის ყველაზე
მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი აქვს ექიმს – 33.7%, მედია საშუალებებს -26% და
ინტერნეტს-15.1%. საყურადღებოა, რომ ამ მონაცემებში საკმაოდ დაბალია სპორტის
მასწავლებლის წვლილი, მწვრთნელის წვლილი კი კრიტიკულად დაბალ მონაცემებს
აჩვენებს – 4.3%, რაც ასევე დაფიქსირდა მოსწავლეთა ანალოგიური შეკითხვის
პასუხებში ( ცხრ. N15, ცხრ. N16).
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ცხრილი N15

საიდან გაქვთ ინფორმაცია ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ?
სავარაუდო პასუხები

მშობელი (%)

სპორტის მასწავლებელი

12.8

მწვრთნელი

4.3

ექიმი

33.7

ტელევიზია/რადიო/პრესა

26.1

ინტერნეტი

15.2

ახლობლები

6.2

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწ.

0.6

უარი პასუხზე

1.0
სულ

100.0
ცხრილი N16

თუ ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ან არ არის მნიშვნელოვანი, საიდან გაქვს ეს
ინფორმაცია?
სავარაუდო პასუხები

მოსწავლე (%)

სპორტის მასწავლებელი

18.4

მწვრთნელი

5.1

ექიმი

18.7

ტელევიზია/რადიო/პრესა

15.7

ინტერნეტი

16.7

მშობლები

16.7

მეგობრები

4.8

არ მაქვს ინფორმაცია

1.3

უარი პასუხზე

2.7
სულ

100.0

აღნიშნული მონაცემების ანალიზი გვაძლევს საფუძველს, ვიფიქროთ, რომ ერთის
მხრივ, სპორტის მასწავლებლებს და მწვრთნელებს არა აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ,
თუ რა გავლენას ახდენს ფიზიკური აქტივობა და სპორტი ბავშვის განვითარებაზე,
გონებრივ აქტივობაზე და ზოგადად ჯანმრთელობაზე. მეორეს მხრივ კი, საკმაოდ
დაბალია კომუნიკაცია მშობელს, მასწავლებელსა და მწვრთნელს შორის. ამას
ადასტურებს ასევე, სპორტის მასწავლებელთა პასუხები იმის თაობაზე, თუ რამდენად
30

ინტერესდებიან მშობლები მოსწავლე გოგონათა ჩართულობითა და წარმატებებით
სპორტის საგნობრივ პროგრამაში (ცხრ. N17) და აღნიშნავენ, რომ ასეთი მშობლების
პროცენტული მაჩვენებელი მხოლოდ 36%-ს შეადგენს.
ცხრილი N 17

რამდენად ინტერესდებიან მშობლები მოსწავლეთა შედეგებით სპორტის საგნობრივ
პროგრამაში?
სავარაუდო პასუხები

(%)

უმრავლესობა ინტერესდება

36.8

უმრავლესობა არ ინტერესდება

57.9

არავინ არ ინტერესდება

5.3

უარი პასუხზე

0.0
სულ

3.

100.0

გოგონათა სპორტულ გაკვეთილზე დასწრების სიხშირე

შეკითხვაზე თუ რა სიხშირით ესწრება გოგონა სპორტის გაკვეთილს და რამდენად
მოსწონს სპორტის გაკვეთილი, მშობელთა დიდი უმრავლესობა, საქართველოს
მასშტაბით დადებით პასუხს იძლევა: სისტემატიურად ესწრება სპორტის გაკვეთილს
-78%, მოსწონს სპორტის გაკვეთილი 80%-ს.
სპორტის გაკვეთილზე დასწრების მონაცემთა შედარებითი დიაგრამა მოსწავლეთა და
მშობელთა პასუხების მიხედვით, წარმოდგენილია დიაგრამაზე N13:
დიაგრამა N13
120
100

მშობელი
მოსწავლე
Column1

80
60
40
20
0
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პასუხების შედარება ადასტურებს, რომ მშობლების უმრავლესობა ფლობს ინფორმაციას
მოსწავლეთა სპორტის გაკვეთილზე დასწრების შესახებ. თუმცა, არის გარკვეული
შეუსაბამობებიც, ყველაზე დიდი ცდომილება მშობლებისა და მოსწავლეების პასუხებს
შორის სპორტის გაკვეთილზე სისტემატიურად დასწრების შესახებ დაფიქსირდა
თელავში, ზუგდიდსა და ბათუმში.
4. სპორტის გაკვეთილზე სპორტული ფორმის გამოყენების სიხშირე
საქართველოს მასშტაბით, მშობელთა მხოლოდ 34% აღნიშნავს, რომ სპორტის გაკვეთილზე
საქართველოს მასშტაბით, მშობელთა მხოლოდ 34% აღნიშნავს, რომ სპორტის
გოგონას აცვია სპორტული ფორმა (დიაგრამა N13).
გაკვეთილზე გოგონას აცვია სპორტული ფორმა (დიაგრამა N14).
დიაგრამა N14
დიაგრამა N13.

თუ ამ მონაცემს შევადარებთ სპორტის გაკვეთილზე დასწრების მაჩვენებელს, რომელიც
თუ ამ მონაცემს
შევადარებთ
სპორტის 78%-ის
გაკვეთილზე
დასწრების
მაჩვენებელს,რომ
მოსწავლეებთან
და მშობლებთან
დაახლოებით
ფარგლებშია,
უნდა ვივარაუდოთ,
რომელიც
მოსწავლეებთან
დამაჩვენებლის
მშობლებთანფონზე
დაახლოებით
78%-ის
ფარგლებშია,
უნდა
დასწრების
შედარებით
მაღალი
სპორტის
გაკვეთილის
მიმდინარეობა
რომ დასწრების სპორტული
შედარებით მაღალი
ფონზე სპორტის
ვერვივარაუდოთ,
ჩაითვლება სრულფასოვნად.
ფორმის მაჩვენებლის
გარეშე შეუძლებელია
ფიზიკური
გაკვეთილის
მიმდინარეობა
ვერ
ჩაითვლება
სრულფასოვნად.
სპორტული
ფორმის
აქტივობების შესრულება, რომ არაფერი ვთქვათ უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე,
გარეშე შეუძლებელია ფიზიკური აქტივობების შესრულება, რომ არაფერი ვთქვათ
სპორტის
გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესში.
უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე, სპორტის გაკვეთილის მიმდინარეობის
პროცესში.
5.

რომელი
სპორტული
აქტივობით
არის დაკავებული
მოსწავლე
გოგონა?
5.
რომელი
სპორტული
აქტივობით
არის დაკავებული
მოსწავლე
გოგონა?

საქართველოს
მასშტაბით,
მშობლები
ასახელებენ
2 ძირითად
სპორტულ
სახეობას
- ცურვა
საქართველოს
მასშტაბით,
მშობლები
ასახელებენ
2 ძირითად
სპორტულ
სახეობას
– და
ცურვა და კალათბურთი
და არასპორტულ
ცეკვას,
რომელთა პროცენტული
განაწილება
კალათბურთი
და არასპორტულ
ცეკვას, რომელთა
პროცენტული
განაწილება წარმოდგენილია
წარმოდგენილია
შემდეგნაირად:
ცეკვა – 38%;3.2.კალათბურთი
ცურვა – 16.7%;
3. კალათბურთი
შემდეგნაირად:
1. ცეკვა
- 38%, 2.1.ცურვა-16.7%,
-9.9%.
სხვა სახეობებს
-9.9%. სხვამონაცემები
სახეობებს უმნიშვნელო
აქვს. ყველაზე
დაბალიმთამსვლელობას
პროცენტი აქვს და
უმნიშვნელო
აქვს. ყველაზემონაცემები
დაბალი პროცენტი
აქვს კრივს,
კრივს, მთამსვლელობას
და სახეობებში
ციგურებითგოგონათა
სრიალს ჩართულობა
-0.6%, სხვა სახეობებში
გოგონათა
ციგურებით
სრიალს -0.6%, სხვა
1.9% - 6.85-მდე
მერყეობს.
ჩართულობა 1.9% – 6.85-მდე მერყეობს.
მონაცემების რეგიონულ ჭრილში განხილვა აჩვენებს, რომ ყველაზე მეტ სპორტულ სახეობაში,
მონაცემების რეგიონულ ჭრილში განხილვა აჩვენებს, რომ ყველაზე მეტ სპორტულ
რეგიონებთან
გოგონები
თბილისში
მონაწილეობენ.
სახეობები, რომლებიც
სახეობაში, შედარებით,
რეგიონებთან
შედარებით,
გოგონები
თბილისშიარის
მონაწილეობენ.
არის
რეგიონებში
საერთოდ
არ
ფიგურირებს,
მაგ.
ცურვა,
ციგურებით
სრიალი,
მთამსვლელობა,
სახეობები, რომლებიც რეგიონებში საერთოდ არ ფიგურირებს, მაგ.: ცურვა, ციგურებით
თხილამურებით
სრიალი (ცხრ.
N18), რაც განსაკუთრებულ
ინფრასტრუქტურას
საჭიროებს და
სრიალი, მთამსვლელობა,
თხილამურებით
სრიალი (ცხრ.
N18), რაც განსაკუთრებულ
შესაბამისი წრეები მხოლოდ დედაქალაქში და რამდენიმე რეგიონშია თავმოყრილი. ამდენად,
32
რეგიონულ
ჭრილში მონაცემების განხილვა ადასტურებს, რომ თბილისის გარდა, რაიონულ

ცენტრებში, გოგონებს არა აქვთ სპორტული სახეობების ფართო არჩევანი, რაც შეიძლება ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია მათი სპორტში დაბალი ჩართულობის.

ინფრასტრუქტურას საჭიროებს და შესაბამისი წრეები მხოლოდ დედაქალაქში და
რამდენიმე რეგიონშია თავმოყრილი. ამდენად, რეგიონულ ჭრილში მონაცემების
განხილვა ადასტურებს, რომ თბილისის გარდა, რაიონულ ცენტრებში, გოგონებს არა
აქვთ სპორტული სახეობების ფართო არჩევანი, რაც შეიძლება ერთ-ერთი მნიშვნელო
ვანი მიზეზია მათი სპორტში დაბალი ჩართულობის.
ცხრილი 18

დაგვისახელეთ, რომელი სპორტით ან ფიზიკური აქტივობით არის დაკავებული
თქვენი შვილი?
სავარაუდო
პასუხები

თბილ. ბათუმი ოზურგ. ზუგდ. ქუთაის. თელავი ახალც. მარნ.
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

არასპორტული ცეკვა

18.4

12

ცურვა

25.3

13

ფრენბურთი

1.1

17.4

კალათბურთი

2.3

4.3

ჩოგბურთი

3.4
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10

როლიკებით
სრიალი

6.7

10

6.7

10

1.1

3.3

3

6.7

3.6

მთამსვლელობა

1.1

სათხილამურო
სპორტი

1.1

მძლეოსნობა

1.1

ველოსპორტი

4.6

უარი პასუხზე

33.2

34.8

100

100

6.

29

28

32.1

5
9.4

10.7

ციგურებით სრიალი

სულ

29.7

2.6

ჭიდაობა
ფეხბურთი

25

4.3

3.6
10

3.3

3.6

3.4

3.6

7.7

10

12.9

15

3.6

40

45

17.9

41.4

41.9

57

100

100

100

100

100

100

რომელ სპორტულ სახეობაში ჩართვას ურჩევდით გოგონას?

მშობლების მიერ გაცემული პასუხებიდან გამოვლინდა, ორი ყველაზე პოპულარული
სპორტული სახეობა: ცურვა – 32.8% და ჩოგბურთი – 12.9%, ხოლო მშობლების
22.4% ურჩევს გოგონას დაკავდეს ცეკვით (არასპორტული ცეკვა). თუ ამ მონაცემებს
შევადარებთ გოგონათა სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლებს (ცხრ. N18), დავინახავთ,
რომ ყველაზე გავრცელებული სპორტული სახეობები და ფიზიკური აქტივობა, ხშირ
შემთხვევაში ემთხვევა მშობლებისათვის მისაღებ სახეობებს.
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7.

გოგონამ თავად უნდა აირჩიოს სპორტის სახეობა, თუ უფროსების დახმარებით
უნდა გააკეთოს არჩევანი?

აღნიშნულ შეკითხვაზე მშობლების უმრავლესობა პასუხობს, რომ გოგონამ თავად უნდა
გააკეთოს არჩევანი. საინტერესოა, რომ მათ შორის მდედრობითი სქესის 72% ეთანხმება
შვილის არჩევანს, მამრობითი სქესისა კი 22%-ით ნაკლები – 50%. მშობლების 23.9%
თვლის, რომ სპორტის სახეობის არჩევისას გოგონას უფროსი უნდა დაეხმაროს (ცხრ.
N19). თუმცა, როგორც ცხრილი N18-დან ჩანს, გოგონები ძირითადად დაკავებულები
არიან იმ სპორტული სახეობებით/ფიზიკური აქტივობით, რაც ყველაზე მეტად მოსწონთ
მშობლებს – თბილისსა და ბათუმში ცურვა და ყველა რეგიონში – ცეკვა. აქედან
გამომდინარე, ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი გოგონების მიერ სპორტული სახეობების და
ფიზიკური აქტივობებს შორის არჩევანის გაკეთებისას, უფროსების გავლენის უფრო
მაღალ მაჩვენებელთან მიმართებაში, ვიდრე ეს ფიქსირდება მშობლების პასუხებში.
ცხრილი N19

გოგონამ თავად უნდა აირჩიოს სპორტის სახეობა, თუ უფროსების დახმარებით
უნდა გააკეთოს არჩევანი?
სავარაუდო პასუხები

სქესი (%)

სულ (%)

მდედრობითი

მამრობითი

თავად უნდა აირჩიოს

72.8

50.0

71.3

უფროსი უნდა დაეხმაროს

23.6

27.8

23.9

არვიცი

0.4

5.6

0.7

უარი პასუხზე

3.2

16.7

4.1

100.0

100.0

100.0

სულ
8.

თუ გსურთ, რომ თქვენი გოგონა იყოს დაკავებული სპორტით, რა არის ამის მიზეზი?

აღნიშნულ შეკითხვაზე, მშობლების პასუხები შეესაბამება ანალოგიურ შეკითხვაზე
მოსწავლეთა პასუხებს, მშობლების 56% აღნიშნავს, რომ სპორტში ჩართულობის
მიზეზი ჯანმრთელობის ხელშეწყობაა (ცხრ. N20), 22%-ს მიაჩნია, რომ სპორტი ხელს
უწყობს სხეულის სილამაზეს, ხოლო რაც შეეხება სპორტულ კარიერას, ამ საკითხით,
საქართველოს მასშტაბით, მშობლების კრიტიკულად დაბალი პროცენტი ინტერესდება
და მონაცემი არ აღემატება 2%-ს, რაც იგივე შეკითხვაზე მოსწავლეთა პასუხებზე (11%),
დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლებია. რეგიონულ ჭრილში ვხვდებით მონაცემთა განაწილების
იგივე ტენდენციას. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ ოზურგეთში, ახალციხესა და
მარნეულში სპორტულ კარიერასთან დაკავშირებული მონაცემი 0-ის ტოლია.
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ცხრილი N20

თუ გსურთ, რომ თქვენი გოგონა იყოს დაკავებული სპორტით, რა არის ამის მიზეზი?
სავარაუდო პასუხები

%

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

56.8

ლამაზი სხეული

22.5

სპორტული კარიერა

2.0

თავისუფალი დროის დაკავება

8.9

მავნე ჩვევებისგან დაცვა

5.8

არ ვიცი

1.4

უარი პასუხზე

2.6
სულ

9.

100.0

თქვენ თუ ხართ ჩართული რაიმე სპორტულ აქტივობაში/ვარჯიშობთ?

გამოკითხული მშობლების 28.4% დაკავებულია სპორტული აქტივობით (ცხრ. N21),
ხოლო იმ მშობლების 49.1% (ცხრ.22), რომლებიც არ არიან დაკავებულნი სპორტით,
მიზეზად, ბავშვების მსგავსად, კვლავ დროის უქონლობას ასახელებენ. მშობლების 66%
აფიქსირებს, რომ არ ვარჯიშობს და ფიზიკური აქტივობითაც არ არის დაკავებული
(ცხრ. N20). გამომდინარე იქიდან, რომ მშობლების ქცევა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
დეტერმინანტია მოზარდის ქცევის ჩამოყალიბების პროცესში, ლოგიკურია, რომ
გოგონების 63.6% (ცხრ. N7) არ არის ფიზიკურად აქტიური, არ ვარჯიშობს და არც
სპორტულ აქტივობებშია ჩართული.
ცხრილი N21

თქვენ თუ ხართ ჩართული რაიმე სპორტულ აქტივობაში/ვარჯიშობთ?
სავარაუდო პასუხები

სქესი (%)

სულ

მდედრ.

მამრ.

(%)

კი

27.2

44.4

28.4

არა

67.6

44.4

66.0

უარი პასუხზე

5.2

11.1

5.6

100.0

100.0

100.0

სულ
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ცხრილი N22

თუ არ ხართ ჩართული სპორტულ აქტივობაში/არ ვარჯიშობთ, რა არის ამის მიზეზი?
სავარაუდო პასუხები

(%)

ვერ ვხედავ აუცილებლობას

3.3

ასაკის გამო

9.3

სქესის გამო

0.9

ჯანმრთელობის გამო

8.9

დროის უქონლობის გამო

49.1

ინფრასტრუქტურის გამო

6.5

ფინანსური პრობლემების გამო

8.4

არვიცი

2.3

უარი პასუხზე

11.2
სულ

100.0

სპორტის მასწავლებლები
კვლევაში მონაწილე სპორტის მასწავლებლების განაწილება განათლების მიხედვით
(დიაგრ. N15), აჩვენებს, რომ უმაღლესი სასპორტო განათლება აქვს კვლევაში მონაწილე
მასწავლებელთა მხოლოდ 57.9 %-ს.
დიაგრამა N15

• მასწავლებელთა
10% აღნიშნავს,
რომ სკოლაში
კარგი მდგომარეობაა
• მასწავლებელთა
10% აღნიშნავს,
რომ სკოლაში
ძალიან ძალიან
კარგი მდგომარეობაა
სასწავლო

სასწავლო
პროცესის
წარმართვის ხელშეწყობისთვის,
57%-ის
შეფასებით
კარგი,
პროცესის
წარმართვის
ხელშეწყობისთვის,
57%-ის შეფასებით
- კარგი,
31%-ის– შეფასებით

31%-ის შეფასებით კი დამაკმაყოფილებელი.
კი დამაკმაყოფილებელი.

•

• მასწავლებელთა
ინფორმაციით
გოგონების
63% ინტერესდება
სპორტული
მასწავლებელთა
ინფორმაციით
გოგონების
63% ინტერესდება
სპორტული
აქტივობით

აქტივობით
(ცხრ.
N23), სპორტულ
აქტივობებში
ჩართვის
შესაძლებლობა
(ცხრ. N23),
სპორტულ
აქტივობებში
ჩართვის
შესაძლებლობა
კი მხოლოდ
36.8%-სკიაქვს
მხოლოდ 36.8%-ს აქვს (ცხრ. N24).

(ცხრ. N24).
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ცხრილი N23
თქვენი ინფორმაციით გოგონების
უმრავლესობას აინტერესებს სპორტულ

ცხრილი N24
რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის
სასურველ სპორტის აქტივობაში ჩართვა?

ცხრილი N23

თქვენი ინფორმაციით გოგონების უმრავლესობას აინტერესებს სპორტულ
აქტივობებში მონაწილეობა?
სავარაუდო პასუხები

(%)

კი

63.2

არა

36.8
სულ

100
ცხრილი N24

რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის სასურველ სპორტის აქტივობაში ჩართვა?
სავარაუდო პასუხები

(%)

სავსებით ხელმისაწვდომია

36.8

არ არის ხელმისაწვდომი

21.1

არ გამოხატავენ ინტერესს

0.0

უარი პასუხზე

42.1
სულ

100.0

• მასწავლებლების გადმოცემით, მშობლების მხოლოდ 36%
მოსწავლეთა შედეგებით სპორტის საგნობრივ პროგრამაში.
1.

ინტერესდება

გაკვეთილის დაგეგმვისას ძირითადად რას აქცევთ ყურადღებას?

გამოვლინდა, რომ გამოკითხული მასწავლებლების მხოლოდ 36% აქცევს ყურადღებას
გოგონათა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებს, 26% ითვალისწინებს მათ
ინტერესებს და 10% მათ საჭიროებებს (დიაგრამა N16).
დიაგრამა N16
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აღნიშნული მონაცემები საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სპორტის მასწავლებლების
უმრავლესობა ვერ ახერხებს გოგონათა დაინტერესებას სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში
ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით, რამეთუ იგნორირებას უკეთებს ყველაზე მნიშვნელოვან

აღნიშნული მონაცემები საფუძველს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ სპორტის
მასწავლებლების უმრავლესობა ვერ ახერხებს გოგონათა დაინტერესებას სპორტსა
და ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით, რამეთუ იგნორირებას
უკეთებს ყველაზე მნიშვნელოვან მეთოდებს, რომლებიც უნდა გამოიყენოს როგორც
გოგონებთან, ისე ვაჟებთან მუშაობის დროს. აღნიშნულს ადასტურებს გოგონების
პასუხი შეკითხვაზე – თუ არ ესწრები სპორტის გაკვეთილს რა არის ამის მიზეზი? –
„არ მომწონს’’ – 11% „სპორტის გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის -14%’’ „დარბაზში
ცივა, არ არის გასახდელი გოგონებისთვის -29.9%’’ (ცხრ.N13).
აღნიშნულთან დაკავშირებით საყურადღებოა აგრეთვე, თავად მასწავლებლების პასუ
ხები შეკითხვაზე რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის თანამედროვე ინფორმაცია
ან მეთოდოლოგიური მასალა? მასწავლებელთა მხოლოდ 26.3% აფიქსირებს (ცხრ.
N25), რომ ხელმისაწვდომია. გამომდინარე იქიდან, რომ მასწავლებელთა გამოკითხვა
მიმდინარეობდა პირისპირ ინტერვიუს ფორმით, მასწავლებლებმა დააფიქსირეს
საკუთარი მოსაზრებები ისეთ საკითხებზე, რომლებიც კითხვარში შეკითხვის სახით არ
იყო წარმოდგენილი. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ თითქმის არ მოიპოვება თანამედროვე
მასალა ქართულ ენაზე. მათ უმრავლესობას კი, განსაკუთრებით რეგიონებში, ხელი არ
მიუწვდება ინტერნეტზე და ვერ ახერხებს უცხოენოვანი მასალების გაცნობას.
ცხრილი N25

რამდენად ხელმისაწვდომია თქვენთვის თანამედროვე ინფორმაცია ან
მეთოდოლოგიური მასალა?
სავარაუდო პასუხები
ხელმისაწვდომია
არ არის ხელმისაწვდომი
არ არის ხელმისაწვდომი
უარი პასუხზე
უარი პასუხზე
სულ
სულ
2.

2. რა

ზომებს

მიმართავთ

(%)
68. 4 26.3
5.3 68. 4
50.0 5.3
50.0
გოგონათა

სპორტში

აქტიური

ჩართულობის

რა ზომებს
მიმართავთ გოგონათა სპორტში აქტიური ჩართულობის უზრუნ
უზრუნველსაყოფად?
ველსაყოფად?
დიაგრამა
N17
დიაგრამა
N16

38 როგორც დიაგრამაზე წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, მასწავლებლები ყველაზე დიდ

უპირატესობას ანიჭებენ შეჯიბრებებს გოგონათა მონაწილეობით -28.8%. ასევე, გოგონებთან
შეხვედრებსა

და

საუბრებს

-23%

და

ღონისძიებებს,

რომლებიც

იგეგმება

სპორტის

პოპულარიზაციის მიზნით - 13.5%. კრიტიკულად დაბალია მონაცემი, რომელიც წარმოაჩენს

როგორც დიაგრამაზე წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, მასწავლებლები ყველაზე
დიდ უპირატესობას ანიჭებენ შეჯიბრებებს გოგონათა მონაწილეობით -28.8%. ასევე,
გოგონებთან შეხვედრებსა და საუბრებს -23% და ღონისძიებებს, რომლებიც იგეგმება
სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით – 13.5%. კრიტიკულად დაბალია მონაცემი,
რომელიც წარმოაჩენს მასწავლებელთა ურთიერთობას მშობლებთან – 7.7%.
აღნიშნული მონაცემები ადასტურებს, რომ მასწავლებლების აქტივობები სხვადასხვა
მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, რომლებიც გამიზნულია გოგონათა სპორტში
ჩართულობის ასამაღლებლად საკმაოდ დაბალია და გაცილებით მეტ ძალისხმევას
საჭიროებს.
3.

გოგონების ჩართულობის გასაუმჯობესებლად რომელ მიმათულებას უნდა
მიენიჭოს უპირატესობა?
ცხრილი N26

გოგონების ჩართულობის გასაუმჯობესებლად რომელ მიმართულებას
უნდა მიენიჭოს უპირატესობა?
დასახელება

I

II

III

IV

V

სულ

1. მასობრივი სპორტი
“სპორტი ყველასათვის”

10.1

2.9

7.2

0.0

2.9

23.2

2. სასპორტო განათლება

2.9

10.1

2.9

4.3

0.0

20.3

3. სასკოლო საშეჯიბრო
სისტემის განვითარება

4.3

5.8

2.9

1.4

7.2

21.7

4. ფიზიკური გაჯანსაღება

0.0

1.4

0.0

1.4

1.4

4.3

5. მაღალი მიღწევების
სპორტი

7.2

0.0

5.8

4.3

1.4

18.8

6. შშმ პირთა სპორტი

0.0

1.4

0.0

4.3

5.8

11.6

7. უარი პასუხზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

24.6

21.7

18.8

15.9

18.8

100.0

მასწავლებლების მიერ დასახელებული იმ პრიორიტეტული მიმართულებებიდან,
რომელთა განვითარებაც აუცილებელია გოგონათა სპორტში ჩართულობის
ამაღლებისთვის, შეიძლება გამოიყოს 3 მიმართულება: 1. მასობრივი სპორტი „სპორტი
ყველასათვის“ – 23.2%; 2. სასკოლო საშეჯიბრო სისტემის განვითარება – 21%; 3.
სასპორტო განათლება – 20.3%.

მწვრთნელები
კვლევაში მონაწილე მწვრთნელების განაწილება სქესის მიხედვით ავლენს, რომ კვლე
ვაში მონაწილე მწვრთნელი მამაკაცების პროცენტული მაჩვენებელი 2-ჯერ აღემატება
ქალებისას – მამრობითი სქესი – 64%, მდედრობითი სქესი -36%, განაწილება განათლე
ბის მიხედვით ავლენს, რომ მათგან 63.6% არის უმაღლესი სასპორტო განათლების მქონე.
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მწვრთნელების 50% არის გუნდური სახეობის მწვრთნელი, 50% – ინდივიდუალური.
საწვრთნელ კონტინგენტში წარმოდგენილი გოგონების და ვაჟების თანაფარდობა,
მწვრთნელების ინფორმაციით, ვაჟების უპირატესობით არის წარმოდგენილი (ცხრ. N27).
საწვრთნელ კონტინგენტში, რომელთანაც მუშაობთ წარმოდგენილია – მხოლოდ
ვაჟები – 18.8%, მეტი ვაჟები – 37.5%, თანაბარი რაოდენობა – 24.9%, მეტი გოგონები
-12%, მხოლოდ გოგონები -6.3%.
გოგონების მონაწილეობა სპორტულ აქტივობაში, მწვრთნელების აზრით, განპი
რობებულია 3 ძირითადი მიზეზით: 1. ფიზიკური გაჯანსაღება – 69%, 2. კარგი აღნაგობა
– 19%, 3. სპორტული კარიერა -12 %.
გოგონების მასობრივ ჩართვას სპორტულ აქტივობებში ხელს უშლის: 1. ოჯახის
ეკონომიკური მდგომარეობა – 26.9%; 2. ოჯახის დამოკიდებულება – 23.1%; 3. პირადი
დამოკიდებულება/ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა – 15.4%
ქალთა სპორტის განვითარებას საკმარისად ექცევა ყურადღება აღნიშნავს მხოლოდ
მწვრთნელთა 37%.
გოგონათა სპორტული წვრთნის სიახლეებზე ინფორმაციის არსებობაზე მიუთითებს 68%.
გოგონების სპორტში ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით მწვრთნელების აზრით
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს შემდეგ 3 მიმართულებას: 1. სასპორტო განათლება და
ფიზიკური გაჯანსაღება – 23. 7%; 2. მასობრივი სპორტი ყველასათვის – 21.1%, მაღალი
მიღწევების სპორტი – 18.4%.
ცხრილი N27

გოგონების ჩართულობის გასაუმჯობესებლად რომელ მიმართულებას უნდა
მიენიჭოს უპირატესობა?
დასახელება

I

II

III

IV

V

სულ

1. მასობრივი სპორტი
“სპორტი ყველასათვის”

13.2

2.6

5.3

0.0

0.0

21.1

2. სასპორტო განათლება

7.9

2.6

10.5

2.6

0.0

23.7

3. ფიზიკური გაჯანსაღება

2.6

18.4

2.6

0.0

0.0

23.7

4. მაღალი მიღწევების სპორტი

0.0

0.0

2.6

2.6

13.2

18.4

5. შშმ პირთა სპორტი

0.0

0.0

2.6

10.5

0.0

13.2

6. უარი პასუხზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.7

23.7

23.7

15.8

13.2

100.0

სულ

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები
მუნიციპალური თანამშრომლების კვლევის კითხვარის ანალიზით გამოიკვეთა შემდეგი
საყურადღებო ინფორმაცია: გამოკითხულ თანამშრომელთა 90% ფლობს ინფორმაციას
რამდენი სპორტული კლუბია მის მუნიციპალიტეტში. მათ შორის ყველაზე მაღალი
40

პროცენტით წარმოდგენილია შემდეგი სპორტული სახეობები:
• მძლეოსნობა/კალათბურთი/ჭიდაობა – 15.8%,
• ფრენბურთი/კრივი – 10%,
• სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობა – 7.6%,
• სხვა სახეობების პროცენტული მაჩვენებელი 2.5-5.6%-მდე მერყეობს.
რამდენი გოგონაა დაკავებული სპორტით, ამის შესახებ ინფორმაცია, კვლევაში მო
ნაწილე თანამშრომელთა 37%-ს აქვს. გამოკითხულ თანამშრომელთა 50% ასახელებს იმ
პროგრამებს, რომელთა განხორციელებაც აუცილებლად მიაჩნიათ მუნიციპალიტეტის
დონეზე გოგონათა სპორტში ჩართულობის ხელშეწყობისთვის (ცხრ. N28).
ცხრილი N28

დაგვისახელეთ პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს
გოგონების ჩართულობას სპორტში?
დასახელება

(%)

სასკოლო შეჯიბრებების ჩატარება გოგონათა შორის

12.5

სკოლათა შორის შეჯიბრებები ფრენბურთსა და მინი ფეხბურთში

12.5

სპორტული შეჯიბრება ცეკვაში, ჩემპიონატი ქალთა კალათბურთში, მინი
ფეხბურთი

12.5

სტუდენტური და სასკოლო სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზება,
ფრენბურთში, კალათბურთში, სპორტულ ცეკვებში

12.5

უარი პასუხზე

50%
სულ

100

მუნიციპალური სამსახურის თანამშრომლებმა დაასახელეს რამდენიმე საყურადღებო
პრობლემა, რომელთა მოგვარებაც მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ გოგონების სპორტსა და
ფიზიკურ აქტივობაში დაბალი ჩართულობის ამაღლებისთვის:
ცხრილი N 29

ხომ არ გამოყოფდით პრობლემას თქვენი რაიონის ფარგლებში, რომლის მოგვარებაც
მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ გოგონების სპორტში და ფიზიკურ აქტივობაში
მონაწილეობის ასამაღლებლად?
დასახელება

(%)

ქალთა სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვა, მასმედიის საშუალებების აქტიური ჩართულობით

13

სასკოლო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

13

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11.1

სპორტში ჩართულობის ფინანსური ხელშეწყობა სხვადასხვა მიზნობრივი
ჯგუფებისთვის

11.1

სასკოლო საშეჯიბრო სისტემის განვითარების ხელშეწყობა

9.3%
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დასკვნები
კვლევის – „გენდერული თანასწორობა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში“ – შედეგები
ავლენს, რომ ამ მიმართულებით საქართველოში საკმაოდ მკვეთრი გენდერული
დისბალანსია, რომელიც გამოწვეულია უშუალოდ ქალების პასიური ჩართულობით
სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში და ასევე, სპორტის მართვის სისტემაში არსებული
პრობლემებით.
ანალოგიური ვითარება გვხვდება სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის განვითარებულ ქვეყ
ნებში, რაც დადასტურებულია არაერთი კვლევით. თუმცა, ჩვენს მიერ განხორციელებუ
ლი კვლევის მონაცემები გამოირჩევა იმით, რომ საქართველოში გოგონათა სპორტსა
და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობის გაცილებით დაბალი პროცენტული მაჩვენებ
ლები ფიქსირდება. შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC) მიერ ჩატარებული კვლევები, რომლებიც
ძირითადად კენიასა და ეგვიპტეში განხორციელდა, წარმოაჩენს დაახლოებით იგივე
პროცენტულ თანაფარდობას, რაც საქრთველოში განხორციელებულ კვლევაში
ვლინდება. აღნიშნული ადასტურებს, რომ საქართველო ქალების სპორტსა და ფიზიკურ
აქტივობებში ჩართულობით, ძალიან დაბალ დონეზეა და სერიოზულ ჩარევას საჭი
როებს.
სპორტში მოსახლეობის ჩართულობის მაჩვენებელთა ამაღლების ერთერთი
მნიშვნელოვანი პირობაა ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესების ხელშეწყობა.
აღნიშნულ მოსაზრებას ამყარებს 2011 წელს NCAA-ს (National Collegiate Athletic Association) მიერ, ამერიკის შტატ ინდიანას დედაქალაქ ინდიანაპოლისში ჩატარებული
კვლევა, სადაც ჩანს, რომ მხოლოდ საუნივერსიტეტო ლიგის შეჯიბრებებში ჩართულ
პირთა რაოდენობა მთლიანად ინდიანაპოლისის მოსახლეობის 50%-ზე მეტს შეადგენს.
ეს მეტწილად განაპირობა საუნივერსიტეტო შეჯიბრებებში ქალთა აქტიურმა
მონაწილეობამ, რაც მთლიანი ჩართულობის 43%-ს შეადგენს. 2011 წლის ტორონტოს
ქარტია ქვეყნებს აძლევს რეკომენდაციებს მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობის
ხელშეწყობისთვის განახორციელონ ინვესტირება 7 ძირითადი მიმართულებით და
მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია „სასკოლო პროგრამების განვითარება“
– ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის გაკვეთილების სათანადო დონეზე ორგანიზება,
მოსწავლეთა ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობის ხელშეწყობა სკოლის შემდგომ.
ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ახალგაზრდობის სპორტით დაინტერესების
მოტივაციის ჩამოყალიბებისთვის.
სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობა ადამიანის ჯანმრთელობის
ხელშეწყობისთვის, სულ უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს საერთაშორისო
ორგანიზაციების კვლევებში და რეკომენდაციებში. ევროკომისიის კვლევის ორგა
ნიზაციის „ევრობარომეტრის“ კვლევის თანახმად დადგინდა, რომ ფიზიკურ
აღზრდაში, განათლებასა და მასობრივ სპორტში დახარჯული 1 ევრო, იძლევა 12
ევროს დაზოგვის შესაძლებლობას, არაგადამდები დაავადებების გართულებებით
გამოწვეულ მკურნალობის ხარჯებსა და ადამიანის შრომისუუნარობის მიზეზით
გამოწვეულ სახელმწიფოსა და ოჯახის ეკონომიკურ ზარალში.
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თუ გავითვალისწინებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას არაგადამდები
დაავადებების პროგრესული გავრცელების კუთხით, „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის
დოკუმენტის“ ძირითად სტრატეგიულ მიზანს, მასობრივი სპორტის განვითარებისა და
მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებლის მაქსიმალურად გაზრდის თვალსაზრისით, აგრეთვე,
იმ ფაქტს რომ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარს ქალები წარმოადგენენ, შეგვიძლია
დარწმუნებით ვთქვათ, რომ მოსახლეობის სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში
ჩართულობის 50%-საც ვერ მივაღწევთ, თუ არ გავაძლიერებთ მუშაობას გენდერული
თანასწორობის მიმართულებით და ახალგაზრდობაზე აქცენტით.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში მხოლოდ 40000 ადამიანია
დაკავებული სპორტით, სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში გენდერული ბალანსის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კვლევის
შედეგებისა და დასკვნების გათვალისწინება:
სპორტის გაკვეთილზე გოგონათა დასწრება – საქართველოს მასშტაბით, სპორტის
გაკვეთილზე დასწრების პროცენტული მაჩვენებელი, 16-19 წლის ასაკის გოგონებში,
პროგრესულად მცირდება 12-15 წლის ასაკობრივ ჯგუფთან შედარებით. გაკვეთილზე
მოსწავლეების 34% არ აცვია სპორტული ფორმა. შესაბამისად, იმ მოსწავლეებისთვის,
ვინც ესწრება სპორტის გაკვეთილს, გაკვეთილი სრულფასოვნად არ ტარდება და ამავე
დროს ირღვევა უსაფრთხოების ნორმები. აღნიშნულის საფუძველზე შეიძლება ითქვას,
რომ საქართველოს სკოლებში ვერ ხერხდება სპორტის გაკვეთილის დაგეგმვისას
გოგონების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინება, რაც კარგად ჩანს
კვლევაში მონაწილე გოგონათა პასუხებში: „არ მომწონს“, „ვიღლები“, „სპორტის
გაკვეთილი მხოლოდ ბიჭებისთვის არის“, „დარბაზში ცივა“, „არ არის გასახდელი
გოგონებისთვის“. აღნიშნული მიზეზები საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ გამოიწვიოს
მაღალი ასაკობრივი ჯგუფის გოგონათა დასწრების მაჩვენებლის შემცირება.
საქართველოს მასშტაბით, ამ ასაკის გოგონების მხოლოდ 53% ესწრება სპორტის
გაკვეთილს.
კვლევის თანახმად, მოსწავლეების დიდი ნაწილი სპორტის მნიშვნელობის შესახებ
მთავარ ინფორმაციის წყაროდ სპორტის მასწავლებელს ასახელებს. ეს იმ პირობებში,
როცა სპორტის მასწავლებლები აღნიშნავენ, რომ თავად განიცდიან თანამედროვე
ინფორმაციისა და მეთოდური მასალების დეფიციტს. აღნიშნულის საფუძველზე უნდა
ვივარაუდოთ, რომ მასწავლებლები ვერ უზრუნველყოფენ მოსწავლეებს სრულფასოვანი
ინფორმაციით.
რაც შეეხება გოგონათა სპორტულ სახეობებში ჩართულობას, ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა წამყვან ხელშემშლელ ფაქტორებს შორის ფიგურირებს, თუმცა
დამატებით გამოიკვეთა ისეთი პრობლემებიც, როგორიცაა, ოჯახის დაბალი სოციალურეკონომიკური მდგომარეობა, ოჯახის გავლენა გოგონას არჩევანზე და ზოგადად
სპორტული სახეობების მცირე არჩევანი. გარდა ამისა, გამოვლინდა ისეთი სპორტული
სახეობები, რომელთა არაპოპულარობა პირდაპირ კავშირშია ინფრასტრუქტურის
არარსებობასთან მაგ. ცურვა, ციგურებით სრიალი, მთამსვლელობა, თხილამურებით
სრიალი, რაც განსაკუთრებით რეგიონების პრობლემებია და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია
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სპორტული სახეობების მცირე არჩევანისა და გოგონათა დაბალი ჩართულობისა.
ამასვე ადასტურებს მწვრთნელების გამოკითხვის შედეგები, მწვრთნელების მხოლოდ
1/3 აღნიშნავს, რომ მის რეგიონში საკმარისად ექცევა ყურადღება ინფრასტრუქტურისა
და ქალთა სპორტის განვითარების საკითხებს.
ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში გამოვლენილი თავისებურებები
– ახალციხეში 16-19 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის გოგონების სპორტულ სახეობებში
ჩართულობა 2-ჯერ მცირდება მცირე ასაკობრივ ჯგუფთან შედარებით, მარნეულში
კი, უფროსი ასაკის გოგონების ჯგუფში, სპორტში ჩართულობის პროცენტული
მაჩვენებელი 0-ის ტოლია. სხვა რეგიონებში, ასევე ფიქსირდება უფროსკლასელთა
სპორტში ჩართულობის დაბალი მაჩვენებლები, თუმცა მონაცემები 30%-ის ფარგლებში
მერყეობს. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე გულშემატკივარი მშობლების პროცენტული
მაჩვენებლების თანაფარდობა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში:
საქართველოში კვლევის საშუალო პროცენტული მონაცემების თანახმად, დედები
გულშემატკივრობენ გოგონებს 29%-ში, მამები ჩამორჩებიან 8%-ით. ახალციხეში კი
გულშემატკივარი მამების პროცენტული მაჩვენებელი 4-ჯერ ნაკლებია დედებზე,
მარნეულში მამების გულშემატკივრობა საერთოდ არ ვლინდება.
აღნიშნული გარემოება ავლენს, რომ სხვა პრობლემების გარდა, რომლებიც ფიქსირდება
მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ეთნიკურ რეგიონებში გოგონებს არა აქვთ ოჯახის,
განსაკუთრებით კი მამების მხარდაჭერა, რაც აუცილებლად საჭიროებს ყურადღების
გამახვილებას ეთნიკური უმცირესობების გოგონათა სპორტში და ფიზიკურ აქტივობაში
ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით.
სპორტის მასწავლებლებისა და მწვრთნელების განათლება – საყურადღებოა, რომ
სპორტის მასწავლებლის და მწვრთნელების დიდ ნაწილს არა აქვს უმაღლესი სასპორტო
განათლება. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისა, რომ სპორტის გაკვეთილზე
მასწავლებლები ვერ ახერხებენ გოგონების ინტერესების, განვითარების ასაკობრივი
თავისებურებებისა და საჭიროებების გათვალისწინებას. იმის გამო, რომ მწვრთნელების
უმრავლესობა არ ფლობს ინფორმაციას გოგონათა სპორტში ჩართულობის ხელშეწყობის
თანამედროვე მეთოდების შესახებ, მათი გარკვეული ნაწილი სათანადოდ ვერ გეგმავს
და ვერ წარმართავს სპორტულ აქტივობებს იმ თვალსაზრისით, რომ დაიმსახუროს
მოსწავლეთა მოწონება და გაუჩინოს მათ მოგებისა და წარმატებულ სპორტში
მონაწილეობის მოტივაცია.
მშობელთა ჩართულობა – კვლევის მონაცემები იძლევა შესაძლებლობას გაკეთდეს
დასკვნა მშობელთა დაბალი ჩართულობისა და დაინტერესების შესახებ გოგონათა
სპორტული აქტივობების მიმართ. ამავე დროს, მშობლების დიდი ნაწილი თავადაც არ
გამოირჩევა აქტიური ცხოვრების წესით და არ აძლევს შვილს აქტიურობის მაგალითს.
გამომდინარე იქედან, რომ მშობლის ქცევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტერმინანტია
ბავშვის ქცევისთვის, აუცილებელია მშობელთა ინფორმირება სპორტის მნიშვნელობისა
და გოგონათა სპორტში ჩართულობის ხელშეწყობის შესახებ. ინფორმაციის წყაროდ
ისეთი არხების გამოყენება, რომლებსაც კვლევის თანახმად მშობლები ყველაზე ხშირად
იყენებენ გამოიკვეთა ტელევიზია, ბეჭდურ მედია და ინტერნეტ სივრცე.
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რეკომენდაციები
სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების მიზნით
შემუშავებული რეკომენდაციები მთლიანად ეყრდნობა „გენდერული თანასწორობა
სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობაში“ კვლევის შედეგებს და პასუხობს „სპორტის
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის“ სტრატეგიულ მიზნებს. რეკომენდაციები
ასევე სრულად შეესაბამება ევროპის საბჭოს მიერ მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში
გამოქვეყნებულ რეკომენდაციებს „გენდერული თანასწორობა სპორტში“.
1.

„სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში“ უფრო ნათლად იქნეს
გამოკვეთილი გენდერული ბალანსის პრობლემატიკა და ქალების სპორტსა და
ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობის სტრატეგიული მიმართულებები;

2.

„სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტიდან“ გამომდინარე და აღნიშნულ
კვლევაზე დაყრდნობით შემუშავდეს მინიმუმ 2 წლიანი სამოქმედო გეგმა, სადაც
კონკრეტულად იქნება გაწერილი კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემების
გადაჭრისკენ მიმართული ღონისძიებები;

3.

აღნიშნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით ერთი ან რამდენიმე
სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
ერთად შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი;

4.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ
არასამთავრობო სპორტულმა სექტორმა ერთობლივად განსაზღვროს
სპორტის სახეობათა ნუსხა, რომელიც კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით
სპორტული ტრადიციებით წარმოადგენს ქალებისთვის ყველაზე მიმზიდველ
პოპულარულ სახეობას;

5.

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გაიცეს რეკომენდაცია ადგილობრივი
თვითმმართველობებისთვის, რათა მუნიციპალიტეტებმა უზრუნველყონ
„სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის“ მიხედვით გენდერული
კუთხით განსაზღვრული სტრატეგიული მიმართულებებისა და სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

6.

ქალების სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობის წახალისების მიზნით,
როგორც ცენტრალურმა, ასევე ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა ხელი შეუწყონ
სპეციალური პროგრამების შემუშავებას, რომლის პროცესშიც ჩართული იქნება
ყველა დაინტერესებული მხარე;

7.

გოგონების სპორტის გაკვეთილზე ჩართულობის ხარისხის ამაღლებისთვის, რაც
მომავალში შესაძლებელია გახდეს მათი სპორტული კარიერის განმსაზღვრელი,
აუცილებელია ინფორმაციის წყაროს გაძლიერება. რაც თავის მხრივ ქმნის
აუცილებლობას სპორტის მასწავლებლების თანამედროვე, მრავალფეროვანი,
ქართულენოვანი ლიტერატურით უზრუნველყოფისთვის;

8.

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროებმა ერთობლივად შეიმუშაონ სახელმწიფო პროგრამა, რომლის

და
იმ
და
და
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მიზანიც იქნება მშობელთა, მასწავლებელთა და სკოლის ექიმთა ცნობიერების
ამაღლება, სპორტისა და ფიზიკური აქტივობების როლზე, მოსწავლის ფიზიკურ
გაჯანსაღებასა და განვითარების ხელშეწყობაზე;
9.

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ გოგონათა უმრავლესობა (საშუალოდ 70%)
მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურისა და გასახდელების არარსებობის გამო
უარს ამბობს ფიზიკური აღზრდის გაკვეთილებში მონაწილეობაზე. აქედან
გამომდინარე, სახელმწიფო უწყებებმა, განსაკუთრებით განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრომ, სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების
ერთიანი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში უზრუნველყოს სასკოლო დარბაზებისა
და გასახდელების ეტაპობრივი მშენებლობა/რეკონსტრუქცია;

10. სპორტისა და ფიზიკური აქტივობების მნიშვნელობისა და მისი სასიცოცხლოდ
აუცილებელ ფუნქციების მეტად წარმოსაჩენად შესაბამისი ბეჭდური მასალისა
და ვიდეო-რგოლების შემუშავება. მოსახლეობაში, მათ შორის ქალებში,
სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულების
გაღვივების და ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით; აუცილებელია
აგრეთვე მშობლების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა სპორტული აქტივობის
მნიშვნელობის შესახებ, რათა გოგონების ფიზიკური და სპორტული აქტივობა
გაჩნდეს მშობლების პრიორიტეტებში და გოგონების დრო გადანაწილდეს
იმგვარად, რომ სპორტულ აქტივობებს დაეთმოს ის რეკომენდებული პერიოდი,
რაც საერთაშორისო რეკომენდაციებით აუცილებელია მათი ჯანსაღი ფიზიკური
და გონებრივი განვითარებისათვის;
11. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებულ რეგიონებზე, როგორც მოსწავლეთა, ისე მშობელთა ცნობიერების
ამაღლების კუთხით სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის შესახებ.
12. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, სხვა უწყებებისა და არასამთავრობო
სპორტული ორგანიზაციების ჩართულობით შეიმუშაოს საშეჯიბრო სისტემის
მოდელი სკოლებს შორის, იმ სპორტის სახეობების მიხედვით, რაც ხელს
შეუწყობს თანაბარი შესაძლებლობების განვითარებას ვაჟებისა და გოგონების
სპორტში მონაწილეობის კუთხით;
13. საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება სპორტის როლზე ქალის ცხოვრებაში.
ფიზიკური გაჯანსაღებისა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესების გარდა,
ყურადღების გამახვილება ისეთი უნარების განვითარებაზე, როგორებიცაა:
გუნდური მუშაობა; კომუნიკაცია; ლიდერობა; თავდაჯერებულობა; მაღალი
თვითშეფასება; გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი და სხვ.
ასევე, საჭიროა ნათლად გამოიკვეთოს ფიზიკური აქტივობის როლი ქალის
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში;
14. ქალთა სპორტში ჩართულობის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და
ადმინისტრირება, რაც დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მისცემს შეაფასოს
არსებული სიტუაცია, განსაზღვროს ბოლო რამდენიმე წლის დინამიკა და მოახდინოს
მონაცემთა საშუალებით გენდერული პრობლემატიკის სწორად წარმოჩენა;
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15. განხორციელდეს, სპორტული ორგანიზაციების მენეჯმენტში ქალთა მონა
წილეობის დეტალური ანალიზი და მართვის ორგანოებში ქალთა აქტიური
მონაწილეობის ხელისშემშლელი ფაქტორების გამოვლენა; აუცილებელია
მწვრთნელი მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების დასაქმების ხელშეწყობა,
რაც თავის მხრივ იქნება გოგონების სპორტში ჩართულობის ზრდის ხელშემწყობი
და წამახალისებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი;
16. სახელმწიფო ორგანოების შესაბამისი სამსახურების მიერ ადგილობრივ,
რეგიონალურ და ეროვნულ დონეზე მოხდეს გენდერული პოლიტიკის
განხორციელების მუდმივი მონიტორინგი და შეფასება;
17. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ სპორტული
ორგანიზაციების აღიარებისა და დაფინანსების კრიტერიუმების ერთ-ერთ
კომპონენტად გაითვალისწინოს გენდერული თანასწორობის საკითხები;
18. სახელმწიფოს მხრიდან, მოხდეს სპორტში გენდერული ბალანსის კუთხით
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაწეული სამუშაოს წახალისება
(მოხდეს წახალისების ფორმების განსაზღვრა);
19. საგაზეთო და სამაუწყებლო კომპანიებმა შესაბამისი ვიდეო რგოლებითა და
დოკუმენტური ფილმებით მოახდინონ ქალთა სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში
ჩართვის პოპულარიზაცია და წახალისება.
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Summary of the Project
The National Survey “Gender Equality in Sports and Physical Activity”
Sports and physical activity are the essential components of healthy lifestyle that largely influence the community life quality and social activity. Thus, one of the most important State
priorities is the involvement of young people in sport. In Georgia, as it is known, only 45000
people are engaged in sport activities, with males number significantly exceeding that of
females (http://http://www.ncdc.ge), however there is no official information on the reasons
for low degree of female physical activities. This information represents serious grounds for
the promotion and strategy planning of gender equity in sports.
Based on the above, in 2015 the Georgian Children and Youth National Sport Federation in
collaboration with the Ministry of Sport and Youth Affairs as well as with the financial support from the UNESCO performed a National Survey “Gender Equality in Sport and Physical
Activity”. The Survey is based on the UNESCO global priority, the gender equality with an
emphasis on girls sports activity and on the priority direction “Youth and Sport” of the UNESCO main program III “Social and Humanitarian Sciences” of the document 37C/5
The aim of the Project:
• Organization of the National Survey on Gender Equality issues in sport and physical
activity.
• Elaboration of recommendations based on the Survey results analysis in respect of
promotion and strategy planning for girl involvement in sports.
• Actualization of the importance of girl involvement in sports and promotion of public
opinion formation.
Target groups: schoolgirls aged 12-15 and 16-19, parents, physical education teachers,
sport instructors, representatives of municipal services.
Geographical Location of the Survey: the capital of Georgia, 7 regional centres of Eastern and Western Georgia including 2 regions inhabited by national minorities.
Based on the preliminary selection, the number of the respondent contingent was determined based on official statistical data. The representative number was defined as 10%.
The selection of subjects involved was carried out in Georgian Children and Youth National
Sport Federation partner schools, sport units/clubs and branch departments of municipal
service.
Goals of the Survey. The goal of the study was to determine the ratio of girl participants in
sports and physical activities as well as to detect the causes of low degree involvement of
young women in sports activities: socio- economic, ethnic and traditional reasons, family,
environment, infrastructure.
Results of the Survey.

Participation of Girls in Physical Education Classes. The percentage of girl attendance of
sports lessons throughout Georgia is 75%. The number of girls aged 16-19 regularly attending sport lessons is by 30% (53%) less than that of 12-15 – year olds (83.9%). Among the
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factors causing a progressive drop of the attendance index in high age group girls there are
reasons as follows: ”I don’t like it”, “I get overtired”, “Sport lessons are only for boys”, “It’s
cold in the gym.” There is no dressing room for girls”. 34% of students are reluctant to wear
sports uniforms, which confirm that interests and needs of girls are not taken into account
when planning sports lessons and the safety standards are violated. The number/percentage of girls engaged in sports is 36.1%, with malfunctions in infrastructure being the main
cause of low rates. With that, some other problems have been revealed such as low socioeconomic status of families, influence of the family on a girl’s choice, and poor assortment of
sporting kinds. As it was revealed in the regions, there are no sports like swimming, skating,
skiing, and mountaineering because of the absence of infrastructure, which contributes to
the option restriction. This is also confirmed by the results of sports instructors and coaches
survey: only one third of the respondents report on a positive situation in their regions – „the
infrastructure and the issues of female sports development are paid proper attention“.

Ethnical peculiarities in the regions inhabited by national minorities. In the region inhabited
by Armenian ethnical minority, the number of girls’ aged 16-19 is twice as low compared with
12-15 –year olds. In the region of Azerbaijan minority, the index of girls involved in sports
equals 0 in senior groups. The percentage of “fan” –parents is also important. In Georgia,
“fan”-mothers make up 29% while “fan”-fathers leg behind by 8%. In Armenian minority
regions, the number of “fan”-fathers is four times as low compared with “fan”- mothers. In
Azerbaijan minority population there are no “fan”-fathers at all. This situation shows that
together with other problems existing all over the country, girls from ethnical regions do not
have a parental support from their families, especially from their fathers.
The results of the survey on sports instructors’ education reveal: only 57.9% of them have
higher sports education; 36% take into account the developmental specificities of a female
organism in their professional practice; 26.3% pay attention to girls’ interests; 10% consider
their needs.
26.3% of sports instructors and coaches have an access to modern methodological information on the promotion of the involvement of girls into sports and physical activity.

Parent involvement. According to the findings obtained from instructors, only 36% of parents
take interest in their children’s performance in sports thematic programs.
At the same time most of the parents do not follow an active lifestyle thus not serving as
an active example for their children. Based on the fact that parental behaviour is one of the
most important determinants for a child’s behaviour, it is important to provide comprehensive information for parents regarding the significance of sports and the promotion of girl
involvement into physical activity. The source of information should be the media most frequently used by the parents: television, Internet and print media.
Recommendations. Based on the results of the Survey we have developed recommendations for solving the problems concerning gender equality in sports in Georgia, which will
help state structures to develop short- and long-term result oriented action plans for promotion of the involvement of girls in sports.
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