ფეხით მოსიარულეების კვლევა

დანართი #1- რაოდენობრივი კვლევის
შედეგები
მომზადებულია ” პარტნიორობა საგზაო
უსაფრთხოებისათვის”

ივლისი, 2011

სარჩევი
კვლევის დიზაინი

 კვლევის მიზანი და ამოცანები
 კვლევის დიზაინი და მეთოდოლოგია

ანალიზი და ინტერპრეტაცია

 მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხმარება და
დამოკიდებულებები
 მიწისზედა გადასასვლელი ხიდების მოხმარება
და დამოკიდებულებები
 ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი
კანონის მიმართ დამოკიდებულებები
 რესპონდენტთა დემოგრაფიული პროფილი
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კვლევის მიზანი და ამოცანები
ძირითადი მიზანი
თბილისის მოსახლეობის დამოკიდებულებებისა და
განწყობების შესწავლა ფეხით მოსიარულეთა ქალაქშ
მოძრაობის მარეგულირებელი კანონის მიმართ

კვლევის ამოცანები
 მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხმარების პრაქტიკა
 მიწისზედა გადასასვლელი ხიდების მოხმარების პრაქტიკა
 მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობის ბარიერების
იდენტიფიკაცია
 მიწისზედა გადასასვლელი ხიდებით სარგებლობის
ბარიერების იდენტიფიკაცია
 თბილისელი მოსახლეობის დამოკიდებულებები ფეხით
მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის მიმართ
 თბილისელი მოსახლეობის დამოკიდებულებები გზის
უკანონოდ გადაკვეთის ჯარიმის თანხის მიმართ
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კვლევის დიზაინი და მეთოდოლოგია

კვლევის ჩატარების ვადები/თარიღი

სამიზნე სეგმენტი

27 ივნისი - 14 ივლისი, 2011

18+ უფროსი ასაკის თბილისელები, რომლებისაც ბოლო
ერთი თვის მანძილზე უწვედათ მიწისზედა გადასასვლელ
ხიდებთა და მიწისქვეშა გადასასვლელებთან მოხვედრა

კვლევის არეალი
თბილისი

შეჩევის მეთოდი

კვლევის ტექნიკა

მარტივი შემთხვევითი შერჩევა

სატელეფონო ინტერვიუ

ინტერვიუს ხანგრძლივობა

შერჩევის ზომა

საშ: 7-10 წუთი

N=413 რესპონდენტი
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ანალიზი და ინტერპრეტაცია

მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებთან
მოხვედრის სიხშირე და გადასასვლელებში
არსებული მდგომარეობის შეფასება

მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებთან მოხვედრის სიხშირე
და გადასასვლელებში არსებული მდგომარეობის შეფასება
გთხოვთ მითხრათ, ბოლო ერთი თვის მანძილზე, რა სიხშირით
გიწევდათ ფეხით სიარული სამანქანო გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც
ფუნქციონირებს მიწისქვეშა გადასავლელი ან მიწისზედა ხიდი და
არ არის ფეხით მოსიარულეთა შუქნიშანი?
ყოველდღე

31%

კვირაში 2-3 ჯერ

26%

კვირაში ერთხელ

13%

თვეში 2-3 ჯერ

17%

თვეში ერთხელ

15%

გთხოვთ თქვენი პირადი ან ახლობლების გამოცდილების საფუძველზე
შეაფასოთ დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების
მდგომარეობა? მიწისზედა ხიდების მდგომარეობა?

ძალიან კარგი

12%

კარგი

19%

არც ცუდი, არც კარგი
16%

ძალიან ცუდი

15%

52%

27%
37%

ცუდი

არ ვიცი

25%

31%

27%
7%

31%

1%

16%

9%

5%
ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413
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მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხმარება და
დამოკიდებულებები

მიწისქვეშა გადასასვლელებით სარგებლობა, სარგებლობის
სიტუაციები და მიზეზები
როგორ კვეთთ გზას იმ მონაკვეთზე, სადაც არ არის ფეხით
მოსიარულეთა შუქნიშანი და არის მიწისქვეშა გადასასვლელი?
ყოველთვის ვსარგებლობ

რატომ სარგებლობთ მიწისქვეშა გადასასვლელებით?

საკუთარი უსაფთხოებისთვის

იშვიათ შემთხვევებში ვსარგებლობ

85%

მეშინია გზის ზემოდან
გადაკვეთა

არასდროს ვსარგებლობ მიწისქვეშა გადასასვლელებით

24%

ფეხითმოსიარულეთა კანონი
მავალდებულებს

5%
77%

მიჩვეული ვარ

18%
ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413

რა სიტუაციებში სარგებლობთ მიწისქვეშა გადასასვლელებით?
როცა გზაზე ბევრი მანქანა მოძრაობს

69%

როცა არსად მეჩქარება და დრო მაქვს

საკუთარი უსაფრთხოებისთვის
სხვა
არ ვიცი

12%
3%
8%

7%

არ მინდა რომ დამაჯარიმონ

2%

მძღოლის უსაფრთხოებისთის

2%

ბავშვებთან ერთად მიწევს
სიარული და არ ვრისკავ

2%

მომწონს მიწისქვეშაში
არსებული მაღაზიები

1%

სხვა

18%

როცა ვარ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად

13%

*შენიშვნა: მონაცემთა ჯამი
აღემატება 100%-ს, რადგანაც
დასაშვები იყო ერთზე მეტი
პასუხი

არ ვიცი

5%
1%

2%

ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც იშვიათად
სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით N=70
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ბაზა: რესპონდეტები, რომლებიც ყოველთვის
სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით N=324
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მიწისქვეშა გადასასვლელებით არ სარგებლობის მიზეზები
გთხოვთ მითხრათ, რა მიზეზების გამო არ სარგებლობთ მიწისქვეშა
გადასასვლელებით? მათ შორის რომელია ძირითადი მიზეზი?

მიწისქვეშა გადასასვლელებში ანტისანიტარიაა

38%
23%
21%

მოშორებით არის მიწისქვეშა გადასასვლელი

17%
11%

არ მაქვს საკმარისი დრო

12%
7%

მეზარება მიწისქვეშა გადასავლელში ჩასვლა
დღისით და ღამით ჩაბნელებულია
არ არის უსაფრთხო

3%

12%

7%
3%

ფიზიკურად არ შემიძლია კიბეებზე ჩასვლა

6%
6%

მიწისქვეშა გადასასვლელებში არიან
გაჭირვებულები/მათხოვრები

5%

ჩასასვლელი კიბეები დაზიანებულია

4%

მეშინია დახურული სივრცის

2%
1%

არ ვარ მიჩვეული

1%
1%

მანქანით ვსარგებლობ და არ მიწევს ხშირად
სარგებლობა

2%
2%

სხვა

4%
3%

არ ვიცი/მიჭირს პასუხი

2%
4%

ფეხით მოსიარულეების კვლევა, ივლისი, 2011

47%

ზოგადი მიზეზები
ძირითადი მიზეზი

ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც იშვიათად ან საერთოდ
არ სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით N=89
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მომავალში მიწისქვეშა გადასასვლელით მუდმივად სარგებლობის
განწყობა
რა შემთხვევებში ისარგებლებდით მუდმივად მიწისქვეშა გადასასვლელით?

არცერთ შემთხვევაში არ ვისარგებლებ

1%

თუ დაცული იქნება ჰიგიენის ნორმები

54%

თუ იქნება განათებული

22%

თუ გზის უადგილო გადაკვეთის შემთხვევაში ყველას დააჯარიმებენ

10%

თუ იქნება ჩემთვის სასურველ ადგილას

9%

თუ იქნება უსაფრთხო

8%

თუ იქნება დაცვის პოლიცია/პატრული

6%

თუ გაიზრდება გზის ზემოდან გადაკვეთის ჯარიმა

3%

როცა დამჭირდება სულ ვისარგებლებ

3%

თუ მექნება მეტი დრო

2%

მაღაზიები თუ იქნება გახსნილი

2%

თუ გზა გადატვირთული იქნება

2%

თუ მოსახლეობის უმრავლესობა ისარგებლებს

1%

თუ მათხოვრები აღარ იქნებიან მიწისქვეშა გადასასვლელებში

1%

თუ იქნება ლიფტი

1%

მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევებში

1%

თუ ყოველ დღე მომიწევს გავლა ვისარგებლებდი

1%

სხვა

2%

არ ვიცი
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*შენიშვნა: მონაცემთა
ჯამი აღემატება 100%-ს,
რადგანაც დასაშვები იყო
ერთზე მეტი პასუხი

10%

ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც იშვიათად ან საერთოდ
არ სარგებლობენ მიწისქვეშა გადასასვლელით N=89
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მიწისზედა გადასასვლელი ხიდების მოხმარება და
დამოკიდებულებები

გადასასვლელი ხიდების მოხმარება, მოხმარების სიტუაციები და
მიზეზები
როგორ კვეთთ გზას იმ მონაკვეთზე, სადაც არ არის ფეხით
მოსიარულეთა შუქნიშანი და არის გადასასვლელი ხიდი?

რატომ სარგებლობთ გადასასვლელი ხიდებით?

ყოველთვის ვსარგებლობ

საკუთარი უსაფთხოებისთვის

იშვიათ შემთხვევებში ვსარგებლობ

87%

მეშინია გზის ზემოდან
გადაკვეთა

არასდროს ვსარგებლობ გადასასვლელი ხიდებით

18%

ფეხითმოსიარულეთა კანონი
მავალდებულებს

32%
47%

21%

13%

მიჩვეული ვარ

2%

არ მინდა რომ დამაჯარიმონ

1%

ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413

სხვა

6%

რა სიტუაციებში სარგებლობთ გადასასვლელი ხიდებით?
როცა გზაზე ბევრი მანქანა მოძრაობს
როცა მაქვს საკმარისი დრო
უკიდურეს შემთხევებში
როცა ვარ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად
თუ შუქნიშანი არის შორს
როცა ფიზიკურად შემიძლია
როცა მიწისქვეშა გადასასვლელი არ არის
როცა კარგი ამინდია
თუ ახლოს არის
სხვა
არ ვიცი
ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც იშვიათად
სარგებლობენ გადასასვლელი ხიდებით N=85
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54%
27%
11%
7%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
5%

*შენიშვნა: მონაცემთა ჯამი
აღემატება 100%-ს, რადგანაც
დასაშვები იყო ერთზე მეტი
პასუხი

ბაზა: რესპონდეტები, რომლებიც ყოველთვის
სარგებლობენ გადასასვლელი ხიდებით N=193
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გადასასვლელი ხიდებით არ სარგებლობის მიზეზები
გთხოვთ მითხრათ, რა მიზეზების გამო არ სარგებლობთ გადასასვლელი
ხიდებით? მათ შორის რომელია ძირითადი მიზეზი?
27%
20%

მეზარება ხიდზე ასვლა
ფიზიკურად არ შემიძლია კიბეებზე ასვლა

24%
20%

სადაც მივდივარ იმ ადგილიდან შორს არის

23%
22%

არ მაქვს საკმარისი დრო

11%
6%
9%
7%

მოუხერხებელია/არაპრაქტიკულია
მეშინია სიმაღლის

7%
5%

მზისგან გახურებულია და ძალიან ცხელია

6%
2%

არ ვარ მიჩვეული

6%

ასასვლელი კიბეები დაზიანებულია

6%

არ არის უსაფრთხო

4%
2%

ზოგადი მიზეზები

მიწისზედა გადასასვლელებში ანტისანიტარიაა

4%
2%

ძირითადი მიზეზი

ხიდები არამყარია/ყანყალებს

3%
1%

ვიზუალურად არ მომწონს/დამახინჯებულია ქალაქი

2%
1%

ღამით ჩაბნელებულია

2%
1%

სხვა

5%
2%

არ ვიცი

4%
5%
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ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც იშვიათად ან საერთოდ
არ სარგებლობენ გადასასვლელი ხიდებითN=220
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მომავალში გადასასვლელი ხიდებით მუდმივად სარგებლობის
განწყობა
რა შემთხვევებში ისარგებლებდით მუდმივად გადასასვლელი ხიდებით?

არცერთ შემთხვევაში არ ვისარგებლებ

10%

თუ ექნება ესკალატორი ან ლიფტი

30%

მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში

10%

თუ დაცული იქნება ჰიგიენის ნორმები

6%

თუ კიბეები უფრო დაბალი იქნება

6%

თუ იქნება უსაფრთხო

5%

თუ იქნება ახლოს

5%

თუ გზის უადგილო გადაკვეთის შემთხვევაში ყველას დააჯარიმებენ

4%

გადატვირთული მოძრაობის შემთხევაში

3%

თუ დამონტაჟებული იქნება ვიდეოკამერები

3%

თუ არ იქნება დახურული სივრცე სარეკლამო ბანერებით

2%

თუ იქნება დაცვის პოლიცია/პატრული

2%

თუ ადაპტირებული იქნება საბავშვო/ინვალიდების ეტლებისთვის

2%

თუ არ იქნება მიწის ქვეშა გადასავლელი

2%

თუ იქნება უფრო ლამაზი დიზაინის

2%

სხვა
არ ვიცი
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*შენიშვნა: მონაცემთა
ჯამი აღემატება 100%-ს,
რადგანაც დასაშვები იყო
ერთზე მეტი პასუხი

13%
12%

ბაზა: რესპონდენტები, რომლებიც
იშვიათად ან საერთოდ არ სარგებლობენ
გადასასვლელი ხიდებითN=220
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ფეხით მოსიარულეთა მარეგულირებელი კანონის
მიმართ დამოკიდებულებები

ადმინისტრაციული ჯარიმის ცნობადობა და დამოკიდებულებები
გსმენიათ თუ არა ადმინისტრაციული ჯარიმის შესახებ?
დიახ

იცით თუ არა რამდენი ლარია ჯარიმა?

არა
სწორი პასუხი

29%

18%
82%

არასწორი პასუხი

32%

არ ვიცი

40%

ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413

დაუჯარიმებიხართ თუ არა როდესმე გზის უკანონოდ
გადაკვეთისთვის?

დიახ

რამდენად მისაღებია ადმინისტრაციული
ჯარიმის არსებობა?

სრულიად
მისაღებია

არა

91%

46%
79%

მისაღებია
9%

მეტ-ნაკლებად
მისაღებია

33%
9%

მიუღებელია

6%

სრულიად
მიუღებელია

4%

არ ვიცი

3%

ბაზა: რესპონდეტები, რომლებსაც სმენიათ
ადმინისტრაციული ჯარიმის შესახებN=336
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ადმინისტრაციული ჯარიმის ფასების ტესტირება
ისარგებლებდით თუ არა მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებით
თუ ადმინისტრაციული ჯარიმა იქნება 15 ლარი? 20 ლარი?

15 ლარი

მუდმივად ვისარგებლებ

20 ლარი

74%

72%

80%

80%
უფრო ვისარგებლებ

უფრო არ ვისარგებლებ

6%

8%

4%

4%

8%
არცერთ შემთხვევაში არ
ვისარგებლებ

არ ვიცი/მიჭირს პასუხი

4%

12%

8%
4%

12%

ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413
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რესპონდენტთა დემოგრაფიული პროფილი

რესპონდენტთა სოციო-დემოგრაფიული სეგმენტაცია / ჯამური
სურათი

სქესი

ასაკი

განათლება

ოჯახური
მდგომარეობა

სამუშაო სტატუსი

74%

61%

57%
43%
31%

26% 24%
19% 12%
9%

10%

7%

7%

მოსწავლე

სტუდენტი

პენსიონერი

დიასახლისი

თვითდასაქმებული

დაქირავებული მუშაკი

უმუშევარი

სრული უმაღლესი

2%

არასრული უმაღლესი

ქვრივი

10%

საშუალო ტექნიკური

5%

სრული საშუალო

3%

გაშორებული

დაქორწინებული

დაუქორწინებელი

65 წელი და მეტი

12% 10%

55-64

17%

45-54

35-44

25-34

18-24

კაცი

ქალი

20% 21% 21%

ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413
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რესპონდენტთა პირადი და ოჯახის შემოსავლები / ჯამური
სურათი
საშუალოდ რამდენს შეადგენს თქვენი პირადი
ყოველთვიური შემოსავალი?
40%

შემოსავლის გარეშე
11%

<100

1%
3%

12%

101-300
301-500
501-700

საშუალოდ რამდენს შეადგენს თქვენი
ოჯახური ყოველთვიური შემოსავალი?

12%

11%

14%
6%

5%

701-900

2%

901-1200

3%

1201-1500

1%

1501-2000

1%

4%

2001 >

1%

3%

უარი პასუხზე
არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

48 % აქვს
შემოსავალი

4%

59 % აქვს
შემოსავალი

8%
5%

11%
2%

25%
14%

საშუალო პირადი თვიური
შემოსავალი

ოჯახის საშუალო თვიური
შემოსავალი

280 ლარი

848 ლარი

ბაზა: სრული შერჩევითი ერთობლიობა N=413
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საქართველო, თბილისი, 0194,
საირმის გორა 51.,
ტელ / ფაქსი: (+995 322) 422 322
ელ. ფოსტა: contact@act-gr.com
ვებ-გვერდი: www.act-gr.com

