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უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

აქტიური მგზავრებისა და მძღოლების 

დამოკიდებულებების კვლევა 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

1.მოკლე ანოტაცია 
 
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოდგენს უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

აქტიური მგზავრებისა და მზღოლების დამოკიდებულებების კვლევის ანგარიშს. 

კვლევა ჩაატარდა  2007 წლის ოქტომბერ - ნოემბერში. 

 

კვლევის ძირითადი მიზანი იყო უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

თბილისელი მძროლებისა და მგზავრების დამოკიდებულებების შესწავლა.  

 

კვლევაში გამოყენებული იყო თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები.  



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

2.კვლევის დიზაინი 
 
წინამდებარე თავში აღწერილია კვლევის ძირითადი მიზანი და ამოცანები და 

გამოყენებული მეთოდოლოგია.  

 

 

2.1.კვლევის მიზანი და ამოცანები 
 
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა უსაფრთხოების ღვედის მიმართ აქტიური 

მგზავრებისა და მძღოლების დამოკიდებულებების შესწავლა. 

 

მიზნის მისაღწევად დაისახა შემდეგი ამოცანები: 

 

 უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ხელისშემწყობი ფაქტორების 

იდენტიფიცირება; 

 უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ხელისშემშლელი ფაქტორების 

დადგენა; 

 რესპონდენტთა დამოკიდებულებების შესწავლა უსაფრთხოების ღვედის 

მოხმარების ტიპიურ სიტუაციებთან და სხვადასხვა პოზიციებთან 

დაკავშირებით; 

 მძღოლების, აქტიური მგზავრებისა და ექსპერტების დამოკიდებულებების 

გამოვლენა უსაფრთხოების ღვედის სესახებ არსებულ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებით; 

 უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მასტიმულირებელი ფაქტორების 

დადგენა. 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

2.2. მეთოდი და ინსტრუმენტი / სამიზნე ჯგუფი 

 
კვლევა შედგებოდა ორი - თვისობრივი და რაოდენობრივი კომპონენტისაგან.  

 

თვისობრივი კვლევის აღწერა 

 

თვისობრივ კვლევაში გამოყენებული იყო ფოკუსური ჯგუფური დისკუსიის მეთოდი.  

 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლები,  

აქტიური მგზავრები და სფეროს ექსპერტები. 

 

კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა ”გაიდი” - მოდერატორის სახელმძღვანელო 

ფოკუსური ჯგუფებისათვის.  

 

”პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის” ოფისში ჩატარდა 4 ფოკუსური ჯგუფი:  

 

1. ქალი მძღოლები; 

2. მამაკაცი მძღოლები; 

3. აქტიური მგზავრები; 

4. სფეროს ექსპერტები. 

 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო სულ 24-მა რესპონდენტმა. 

 

ფოკუსური ჯგუფის ხანგრძლივობა იყო დაახ. 1 საათი. 

 

კვლევის ანგარიში ეფუძნება ფოკუსური ჯგუფის დეტალურ ტრანსკრიპტს. 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

3. შედეგები, ანალიზი, ინტერპრეტაცია  
ებულება უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

3.1. მძღოლებისა და მგზავრების დამოკიდებულება 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

 

 

3.1.1. უსაფრთხოების ღვედის ტიპიური მომხმარებელი 

 
უსაფრთოხების ღვედის მიმართ დამოკიდებულებების გამოსავლენად, ფოკუსური 

ჯგუფის წევრებს სთხოვდნენ წარმოედგინათ მძღოლი თუ აქტიური მგზავრი, 

რომელიც რეგულარულად ატარებს უსაფრთხოების ღვედს.  

 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა უსაფრთხოების ღვედის ტიპიური მომხმარებლის 

იმიჯის როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური მახასიათებლები. იმიჯის 

აღნიშნული ამგვარი მახასიათებლები, მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც, 

გავლენას ახდენს უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება - არ მოხმარებაზე: 

უსაფრთხოების ღვედის ტიპიური მომხმარებლის პოზიტიური მახასიათებლები 

ღვედის მოხმარების ერთგვარ მასტიმულირებელ,  ნეგატიური პარამეტრები კი ამ 

ქცევის განხორციელების შემაფერხებელ  ფაქტორებად შეიძლება იქნას მიჩნეული. 

 
პოზიტიური მახასიათებლები  ნეგატიური მახასიათებლები 

 უცხოელი / ევროპელი 

 ინტელექტუალი / საღად მოაზროვნე 

 პროფესიონალი მძღოლი /  

ავტომრბოლელი 

 

 გამოუცდელი მძღოლი 

 მშიშარა 

 ზედმეტად წესიერი 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, უსაფრთხოების ტიპიური მომხმარებლის 

არაერთგვაროვანი სურათი გამოიხატა. ღვედის მოხმარება ერთის მხრივ, 

ასოცირებულია ევროპული / განვითარებული აზროვნების მქონე ადამიანის 

ქცევასთან, მეორეს მხრივ, კი რესპონდენტთა აღქმაში ღვედის რეგულარული ტარება 

მძღოლის გამოუცდელობასა და სიმხდალეზე მიუთითებს.   

 

ფოკუსური ჯგუფის წევრები ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდნენ, რომ უსაფრთხოების 

ღვედის მოხმარება უცხოელებისათვის / კერძოდ კი ევროპელებისათვის არის 

დამახასითებელი, რადგან ევროპის უმრავლეს ქვეყნებში მსგავსი ქცევა კანონით არის 

სავალდებულო. შესაბამისად, უცხოელებს უკვე გამომუშავებული აქვთ 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების უნარჩვევა და რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა 

იყვნენ, ავტომატურად ახორციელებენ ამგვარ ქცევას.  

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

”ღვედს მუდმივად ატარებს უცხოელი, რადგან საზღვარგარეთ მიღებულია 
ღვედის ტარება და ის უცხოელიც ბავშვობიდან  მიჩვეულია ამ ქცევას. 
მნიშვნელობა არა აქვს ის თბილისში იქნება თუ სტრასბურგში, ღვედს 
ყოველთვის გაიკეთებს. მენტალური მომენტია, მიჩვეულია და იმას უფრო 
მეტად აქვს გათვითცნობიერებული თუ რატომ უნდა ეკეთოს და რატომ 
უკეთია საერთოდ.  ჩვენთან სამსახურში ტოპმენეჯმენტი არის უცხოელები და 
აბსოლიტური მოთხოვნაა, როცა ზიხარ მანაქანაში, რომ გეკეთოს ღვედი, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველანაირ დახმარებაზე უარს გეუბნებიან.” [კაცი, 26 
წლის, მძღოლი] 

 

გარდა ამისა, უცხოელი ასოცირებულია უსაფრთხოების წესების მაქსიმალურ 

დამცველთან.  რესპონდენტთა აღნიშვნით, როდესაც უცხოელს საქართველოში უწევს 

ავტომანქანის მართვა, იგი გარკვეულ სირთულეებს აწყდება გზებზე არსებულ 

უწესრიგობასთან დაკავშირებით, რის გამოც მას ერთგვარი შიშის გრძნობაც კი 

უჩნდება და თავის დაცვისა და უსაფრთხოების მიზნით მოიხმარს ღვედს.  

 
”უცხოელმა თავის ქვეყანაში რომც არ გაიკეთოს ღვედი, საქართველოში რომ 
ჩამოვა, აუცილებლად გაიკეთებს. იმიტომ რომ ისინი არ არიან იმ ტარების 
მანერას შეჩვეული, რომელიც საქართველოშია. საქართველოში 
გზაჯვარედინზე რომ გადიხარ, მწვანე რომც ენთოს, მაინც იყურები მარჯვნივ 
და მერე მარცხნივ, ვინმე ხომ არ მოდის. საზღვარგარეთ, ევროპაში ეგრე არ 
არის. მწვანე თუ ანთია, იცი რომ შენი გზაა და მიდიხარ პირდაპირ, იცი რომ 
არავინ არ გამოგიხტება, ანუ ძალიან ზედმეტად წესიერად ატარებენ ისინი. 
ჩვენთან ფიზიკურად ვერ ივლი ასე წესიერად, შუქნიშნებიც ისე 
მოუწესრიგებელია, გზაჯვარედინზე არსებული ნიშნები ერთმანეთს 
ეწინააღმდეგება, ანუ ერთს რომ დაემორჩილო, მეორეს დაარღვევ. არის ესეთი 
ადგილები თბილისში ფიზიკურად რომ ვერ ივლი.” [კაცი, 28 წლის, მძღოლი ] 
 
”როგორც ჩვენ არ ვიკეთებთ ღვედს, ისე უცხოელები იკეთებენ. ჩემს ნაცნობ 
უცხოელს პირდაპირ ვკითხე, რატომ ეკეთა ღვედი, ალალად მითხრა, რომ 
მეშინია, თქვენ ისე დადიხართო. თქვენთან ურთიერთობა მძღოლებს შორის 
ხდება არა კანონით, არამედ თვალებით, ჟესტებით, ხელებითო. მართლა 
მეშინია, მაკანკალებს, ისე მეშინია და იმიტომ მიკეთიაო. უცხოელებს შიშის 
მომენტი აქვთ.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 

 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება რიგ შემთხვევებში საღად მოაზროვნე, 

ინტელექტუალი და ჩამოყალიბებული მძღოლის გააზრებულ ქცევად მიიჩნევა.  

 
”ვისაც ქალაქში ღვედი უკეთია, ვიფიქრებ რომ ეს არის კაცი, რომელიც 
ევროპულ აზროვნებას ეზიარა და განათლებით და ინტელექტითაც სხვებზე 
მაღლა დგას.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 
 
”ჩემი აზრით, ცივილიზებულია უფრო რომ იარო ღვედით, გოიმობა კი არ არის 
პირიქით, ჩამოყალიბებული, მოაზროვნე ადამიანის ქცევაა.” [ქალი, 25 წლის, 
მძღოლი ]  

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

ამასთანავე, უსაფრთხოების ღვედის საჭიროება რესპონდენტთა აღმაში ყველაზე 

მეტად  პროფესიონალ მძღოლებს - ავტომრბოლელებს აქვთ გაცნობიერებული, 

შესაბამისად, ღვედის მოხმარება  ფოკუსური ჯგუფის წევრთა აზრით, სწორედ 

ავტომრბოლელების ტიპიურ ქცევას წარმოადგენს.  
 
”გონშიკები იკეთებენ ყოველთვის ღვედს, იცით რატომ? შენ თუ კარგი მძღოლი 
ხარ და შენ თუ იცი ტარება და იცი წესები, ღვედი უნდა გაიკეთო, იმიტომ რომ 
სხვანაირად დეგენერატი ხარ, ისე რომ ატარებ მანქანას. ანუ ეგეთი მიდგომა 
აქვთ მათ და სწორედ ეგეთი მიდგომა უნდა დაინერგოს.” [ქალი, 25 წლის, 
მძღოლი ]  

 

თუმცა, მეორეს მხრივ მიიჩნევა, რომ უსაფრთხოების ღვედს ძირითადად 

გამოუცდელი / ახალბედა მძღოლები მოიხმარენ. რესპონდენტთა აზრით, 

ავტომანქანის მართვის დაუფლების პროცესში, მძღოლები ნაკლებად არიან 

დარწმუნებულნი საკუთარ თავში, შესაბამისად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, 

აქტიურად მოიხმარენ უსაფრთხოების ღვედს. 

 

უსაფრთხოების ღვედის მომხმარება რიგ შემთხვევებში ნაკლებად გაბედული / 

მშიშარა ადამინის ქცევად მიიჩნევა, რომელიც საკუთარ თავს ვერ ენდობა და ერთგვარ 

დაცვას - უსაფრთხოების ღვედს საჭიროებს. ამის გამო, ხშირად ასეთი ადამიანი 

დაცინვის ობიექტი ხდება. 

 

რესპონდენტების აღნიშვნით, საქართველოს გზებზე მძღოლების მიერ ზოგადად 

ნაკლებად ხდება მოძრაობის წესების დაცვა. აქედან გამომდინარე, ავტომანქანით 

მოძრაობის დროს უსაფრთხოებისა და საგზაო  წესების ზედმიწევნით დაცვა 

ფოკუსური ჯგუფის წევრთა აღქმაში გარკვეულწილად უარყოფით ელფერს ატარებს. 

ღვედის რეგულარული მომხმარებელიც ამგვარი წესების ზედმიწევნით დამცველად, 

კერძოდ, კი ზედმეტად წესიერ მძღოლად ხასიათდება, რომელიც ავტომანქანის 

მართვის თავისი სპეციფიური მანერით ქონის გამო სხვა მძღოლების გაღიზიანების 

საფუძველიც ხდება.  

 
”მე მაქვს დაფიქსირებული, ვისაც ღვედი უკეთია, ყველას აქვს სპეციფიკური 
ტარების მანერა, ანუ ზის გამართული, ორი ხელით საჭესთან და სულ რომ 
პიპინით გასკდე, თავისი გზიდან არ გადაუხვევს. მიდის 60-ით და ასეთი 
ტიპები ძალიან მიშლიან ნერვებს. ზედმეტად წესიერი მძღოლები არიან. 
თბილისში კი ყოველთვის არის სიტუაცია, რომ ვერ ივლი წესიერად, რადგან 
ამით საქმე გაგიფუჭდება, სადმე დაგაგვიანდება.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 
 
”არიან კიდევ ზედმეტად წესიერი მძღოლები, რომლებსაც გამჯდარი აქვთ ეს 
წესიერება. ტიპიური არის ადამიანი, რომელიც არის კანონმორჩილი თავისი 
ცნობიერებით და თავისი მსოფლმხედველობით. წესიერი ადამიანი, რომელიც 
არ დაარღვევს კანონს. სამოქალაქო საზოგადოების წევრი თავისი არსით და 
არანაირად იდეაშიც კი არა აქვს თუნდაც ქვეცნობიერში რაიმე მარცვალი 
ანარქიის.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

3.1.2. უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ხელშემწყობი და ხელის შემშლელი 

ფაქტორები 

 

 

თვისობრივი კვლევის შედეგად, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ 

ამბივალენტური - როგორც პოზიტიური ასევე, ნეგატიური დამოკიდებულებები 

გამოვლინდა. უსაფრთხოების ღვედი დახასიათდა ისეთი ბიპოლარული ცვლადებით, 

როგორებიცაა კომფორტული - არაკომფორტული, უსაფრთხო - საშიში და სხვ. 

ამგვარი განწყობა სავარაუდოდ განპირობებულია უსაფრთხოების ღვედის შესახებ 

ინფორმაციის ნაკლებობით - ფოკუსური ჯგუფის წევრები ნაკლებად იყვნენ 

ინფორმირებულნი და საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა ქონდათ უსაფრთხოების 

ღვედის დანიშნულების შესახებ. 

 

თვისობრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

ხელისშემწყობი და ხელისშემშლელი შემდეგი ფაქტორები: 

 

ხელშემწყობი ფაქტორები ხელისშემშლელი ფაქტორები 
 კანონი / ჯარიმა 

 უსაფრთხოება 

 დაცულობის შეგრძნება 

 კომფორტი 

 

 

 

 

 

 უნარჩვევის არქონა / მიუჩვევლობა 

 ფიზიკური დისკომფორტი 

 ფსიქოლოგიური დისკომფორტი 

 არაჰიგიენურობა 

 ფიზიკური და დროითი რესურსის 

ხარჯვა 

 ავტომობილში ღვედის არ ქონა 

 საჭიროების არასებობა 

 გადამეტებული თავდაჯერებულობა 

 უსაფრთხოების ღვედის მომხმარებლის 

ნეგატიური იმიჯი 

 არ არის გავრცელებული  / ყველასათვის 

დამახასიათებელი  ქცევა  

 

 

 

უსაფრთხოების ღვედის  ხელისშემწყობი ფაქტორები 

 
არსებული კანონი 

 
უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ძირითად ხელისშემწყობ ფაქტორს არსებული 

კანონი წარმოადგენს, რომელიც ქალაქგარეთ მგზავრობისას მძღოლებსა და მგზავრებს 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას ავალდებულებს. ფოკუსური ჯგუფის წევრები 

უმეტესწილად სწორედ ჯარიმის თავიდან არიდების მიზნით მოიხმარენ 

უსაფრთხოების ღვედს.  

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

”შეიძლება ითქვას, რომ 89% მხოლოდ იმიტომ ვატარებ ღვედს ტრასაზე, რომ 
ეს არის კანონით სავალდებულო. და დაჯარიმების შიში მაქვს, დანარჩენი 29% 
ალბათ შიშის მომენტია და უნდობლობის მომენტი, სხვასთან - გამოუცდელ 
მძღოლთან თუ ზიხარ მაშინ.” [კაცი, 26 წლის, მძღოლი] 
 
”მე ვიკეთებ უსაფრთხოების ღვედს, იმიტომ რომ არ მინდა პატრულმა ჯარიმა 
გამომიწეროს.” [ქალი, 27 წლის, მძღოლი]  
 
”უსაფრთხოების ღვედის გაკეთება ქალაქგარეთ საჭიროა და ამიტომ ვიკეთებ, 
თუმცა, ხანდახან მავიწყდება და გზაში ცალი ხელით ვიკეთებ ხოლმე 
პატრულს თუ დავინახავ. ძირითადად იმიტომ ვიკეთებ, რომ კანონი 
გვაიძულებს.” [ქალი, 25 წლის,მძღოლი] 
 
”ტრასაზე ვატარებ ღვედს იმიტომ, რომ გზაზე ვარ რამდენჯერმე 
დაჯარიმებული, ამის გამო ვატარებ.” [კაცი, 28 წლის, მძღოლი ] 
 
”ტრასაზე მიკეთია, ქალაქში არა. იმიტომ რომ კანონი გვავალდებულებს 
ტრასაზე ღვედის შეკვრას.” [ქალი, 47 წლის, მგზავრი] 

 
უსაფრთხოება  

 
ფულადი სანქციის თავის არიდებასთან ერთად, მძღოლები და აქტიური მგზავრები 

რიგ შემთხვევებში აცნობიერებენ ღვედის მოხმარების საჭიროებას და მას 

უსაფრთხოების მიზნითაც მოიხმარენ. 

 
”მე პირადად ღვედი გარდა იმისა, რომ სავალდებულოა, უსაფრთხოების 
მიზნითაც მიკეთია.” [ქალი, 47 წლის, მგზავრი] 

 
”უკეთესია ღვედი გეკეთოს, ვიდრე არ გეკეთოს, რადგან გიცავს 
დაზიანებებისგან და ხშირია ისეთი შემთხვევები, რომ ავარიის შემდეგ 
ცოცხალი იმიტომ გადარჩენილა ადამიანი, რომ ეკეთა ღვედი.” [კაცი, 28 წლის, 
მძღოლი ]  

 
”ღვედის უპირატესოაბს ის არის, რომ დარტყმის დროს გიცავს რულზე 
დარტყმისგან, ან გვერდითა მგზავრს საქარე მინაზე თავის მირტყმისგან, 
ამიტომ მისი მოხმარების ერთერთი მიზეზი რათქმა უნდა უსაფრთხოებაა.” 
[კაცი, 30 წლის, მძღოლი] 
 
”ღვედი გიცავს გადაადგილებისგან, არ ეჯახები არაფერს, არ იმტვრევი. თუ 
ადამიანს ერთი შანსი მაინც აქვს რომ გადარჩეს, თუ მანქანიდან ვარდება, ის 
შანსს კარგავს. ამიტომ უნდა ქონდეს აუცილებლად შეკრული ღვედი. 
მძღოლის მოვალეობაა, რომ ჯდება მანქანაში,  შეიბნიოს ღვედი.” [კაცი, 62 
წლის, ექსპერტი] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

დაცულობის შეგრძნება 

 

რესპონდენტთა აღნიშვნით, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ძირითად 

უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ საგზაო ინციდენტის დროს ის იცავს მძღოლსა 

თუ მგზავრს დაზიანებებისაგან. აქედან გამომდინარე, ღვედის მოხმარება ერთგვარი 

უსაფრთხოების და დაცულობის შეგრძნებას იწვევს რესპონდენტებში და მეტ 

თავდაჯერებულობას მატებს მათ.  

 
”ჩვენ გვაქვს სწორედ გასიგრძეგანებული რა უბედურება შეიძლება მოიტანოს 
უღვედოდ სიარულმა, ელემენტარულმა საგზაო ინციდენტის დროსაც კი. 
მაინცდამაინც სავალდებულო არ არის რომ მოკვდე, არამედ შეიძლება 
დამაკარგინოს კონტროლი ავტომობილზე და მე გავხდე მიზეზი სხვა მანქანის 
დაზიანების. ამიტომ მირჩევნია ღვედი მეკეთოს, რადგან როდესაც შეკრული 
გაქვს ღვედი, თავს გრძნობ უფრო დაცულად და დარწმუნებულად.” [კაცი, 
47წლის, ექსპერტი] 
 

კომფორტი 
 

ფოკუსური ჯგუფის წევრები რიგ შემთხვევებში აღნიშნავდნენ, რომ უსაფრთხოების 

ღვედის მოხმარება კომფორტულია, რადგან ასეთ შემთხვევაში მგზავრს არ სჭირდება 

ზედმეტი ძალისხმევა დამუხრუჭების, მოხვევის ან რაიმე სხვა სიტუაციაში თავის 

შესამაგრებლად. უსაფრთხოების ღვედი ასეთ სიტუაციებში აკავებს მგზავრს, რაც მას 

მოდუნების საშუალებას აძლევს.   

 
”ღვედის გაკეთება მე არ მიქმნის ფიზიკურ დისკომფროტს, პირიქით უკანა 
სავარძელზე  ვიკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ ტყავის სალონში ძალიან სრიალებს 
სავარძელი და ამ ღვედით ვიკავებ თავს, თუ ჩამეძინა განსაკუთებით ტრასაზე. 
ჩაძინების დროს ღვედი მიცავს ჩასრიალებისაგან, ინერციით რომ წინ არ 
წავიდე. ისედაც დამუხრუჭების დროს, შუქნიშანთან მაკავებს.” [ქალი, 47 
წლის, მგზავრი]  

 
”ჯობია რომ ყველა მგზავრს ეკეთოს ღვედი, თვითონაც უფრო კარგად 
იგრძნობენ თავს, იმიტომ რომ ხელის მოკიდება არაფერზე არ დასჭირდებათ.” 
[ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 

 

 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ხელისშემშლელი ფაქტორები 
 

დისკომფორტი 

 
მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხოების ღვედი გარკვეულ კომფორტს უქმნის 

მგზავრებს, მისი მოხმარების  ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შემაფერხებელ ფაქტორად 

არაკომფორტულობა სახელდება. ფოკუსური ჯგუფის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების დროს ისინი იმდენად დიდ ფიზიკურ 

დისკომფორტს (მხარზე დაწოლა, კანის გახეხვა) განიცდიან, რომ ხშირ შემთხვევებში 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება მათთვის ტკივილთან და სხვა უსიამოვნო 

შეგრძნებებთან (სულის ხუთვა, დახრჩობა და სხვ.) არის ასოცირებული.  
 
”ღვედის ტარება განასაკუთრებით საშინელებაა, როცა დამწვარი ხარ და 
მოდიხარ ზღვიდან. ზაფხულში ზაგარი თუ გაქვს, ღვედი მთლიანად გაცლის 
იმ ზაგარს, როცა გეხახუნება შიშველ მხრებზე.” [ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 
 
”დიდ გზაზე არის ძალიან ცუდი ღვედის ხმარება. მე პირადად ვიყავი ზღვაზე 
წასული  მანქანით. როდესაც გამოუცდელი მძღოლი ხარ, რაღაც 
დისკომფორტები გაქვს: წელი გტკივა და ფეხი გეღლება, პლიუს კიდევ ღვედი 
გაწუხებს სერიოზულად, გაწვება მხარზე, შებოჭილი ხარ.ზაფხულში 
განსაკუთრებით, თუ კონდიციონერიც არ მუშაობს მანქანაში,ეგ არის  კოშმარი. 
მხარზე გეხახუნება და გიხეხავს ისედაც დამწვარ კანს.” [ქალი, 25 
წლის,მძღოლი]  

 

რესპონდენტები მიუთითებდნენ იმაზეც, რომ უსაფრთხოების ღვედი ზღუდავს მათ 

მოძრაობას და და ხელს უშლის მანქანის მართვისას სხვა და სხვა სახის მანევრირებაში 

(მოხვევა, უკანგახედვა და სხვ).  

 
”ღვედი რომ გიკეთია, უკან გახედვაც გიჭირს თუნდაც პარკინგის დროს.” 
[ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 

 
”მოუხერხებელია უსაფრთხოების ღვედით მანევრირება, შებოჭილი ხარ და 
ვერ ხარ თავისუფლად, ისე როგორც გინდა რომ იყო. ყველაფერს აკეთებ 
უსაფრთხოების ღვედით, მაგრამ ღვედის გარეშე უფრო კარგად და 
თავისუფლად გააკეთებ იგივეს.უფრო თავისუფლად ზიხარ, როდესაც ღვედი 
არ გიკეთია. უფრო თავისუფლად აკეთებ მოხვევას, მიხვევას, უფრო ნაკლებად 
იღლები მგზავრობის დროს. ღვედით კი შებოჭილი ხარ და ისე ხარ მიბმული 
სავარძელზე, რომ თავისუფლად ვერ ზიხარ, გადაჭერილი გაქვს 2 ცალი 
ზონარი, რომელიც შეკრულია და როცა მოძრაობ, ან წინ წაიწევი, ის გეჭირება. 
არ არის რა კომფორტული უსაფრთხოების ღვედით მოძრაობა. ამის გამო,  
ქალაქში არასოდეს არ ვატარებ.” [კაცი, 28 წლის, მძღოლი ] 

 

გარდა ამისა, მიიჩნევა, რომ  უსაფრთხოების ღვედი მძღოლსა თუ მგზავრს არ აძლევს 

მოდუნებისა და მათთვის სასურველი მდგომარეობის მიღების საშუალებას. 

რესპონდენტთა აზრით, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების შემთხვევაში მგზავრი / 

მძღოლი აუცილებლად გამართული ზის სავარძელზე, რაც საბოლოო ჯამში მეტად 

დამღლელი და მოუხერხებელია, განსაკუთრებით დიდ მანძილზე მგზავრობისას.    

 
”ღვედის ხმარება მოძრაობისას იმდენად დამღლელია, იმიტომ რომ კუნთი ვერ 
მოძრაობს, მილურსმნული ხარ სავარძელზე და უბრალოდ ვერ მოძრაობ. დიდ 
დისტანციაზე როცა მიდიხარ, შეიძლება მოშვება გინდა, შეიძლება გვერდზე 
გადაიწიო, ჩამოაყრდნო ხელი, ღვედი ამის საშუალებას არ გაძლევს.” [კაცი, 32 
წლის, მძღოლი ] 

 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება გარდა ფიზიკური დისკომფორტისა, ერთგვარ 

ფსიქოლოგიურ დისკომფორტსაც უკავშირდება. უსაფრთხოების ღვედი ისეთი 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

ნეგატიური დატვირთვის მქონე ასოციაციებს იწვევს რესპონდენტებში, როგორებიცაა  

დაბმული, შებოჭილი, მილურსმნული, მიჯაჭვული, შეპყრობილი, მიწეპებული და 

სხვა. უსაფრთხოების ღვედის მიერ მგზავრისა თუ მძღოლის მოძრაობის ერთგვარი 

შეზღუდვა რიგ შემთხვევებში ზოგადად თავისუფლების შეზღუდვასთან არის 

ასოცირებული. 

 
”ღვედის ხმარება დისკომფორტს იწვევს ჩემში. თითქოს ხარ შეპყრობილი 
რაღაცნაირად, ვერ აკონტროლებ შენს თავს, ვერ ხარ თავისუფლად. 
სუნთქვაზეც ცუდად მოქმედებს, გულზეც მოქმედებს, არ არის სასიამოვნო. 
ქალაქშიც რომ სულ ღვედით დადიოდე, მაშინ ალბათ ადაპტირდებოდა 
ორგანიზმიც და ისწავლიდა ამასთან ერთად ცხოვრებას, მაგრამ იმის გამო, 
რომ სისტემატურად არ ვატარებთ ღვედს, არის ძალიან შემაწუხებელი - 
იხრჩობი. აზრობრივად კარგია ღვედის ტარება, მაგრამ ტექნიკურად არის 
ძალიან მოუხერხებელი - გზღუდავს.” [ქალი, 49 წლის, მძღოლი] 
 
”ღვედის ნაკლონვანება არის ის, რომ მოუხერხებელია, თითქოს დაბმული ხარ 
ისეთი შეგრძნებაა, გადაჭერილი რომ გაქვს ეს ღვედი.” [ქალი, 49 წლის, 
მძღოლი] 

 
”ღვედი არ მიკეთია, იმიტომ რომ, როცა რაღაცა მზღუდავს, არ მიყვარს. არ 
ვიცი ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, 
როცა მზღუდავს ნებისმიერი რამე, არა მარტო ეგ, ამის ატანა არ შემიძლია. 
ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ არ მიყვარს როცა რაღაცა მზღუდავს და 
ამიტომ თავში აზრადაც არ მომდის ღვედის გაკეთება. ჩემი ფსიქოლოგიური 
განწყობისთვის, იმისთვის რომ მე ვიყო მაქსიმალურად ქმედითი ადამიანი 
ჩემს საქმეში, რაშიც მეხმარება მე ჩემი მანქანა, მირჩევნია არ მეკეთოს ღვედი.” 
[კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 

 

ყველა ზემოთდასახელებული  ხელისშემშლელი ფაქტორის გათვალისწინებით, 

ფოკუსური ჯგუფის წევრთა აღქმაში უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება რიგ 

შემთხვევებში ნეგატიურად აისახება მანქანის მართვის ხარისხზე. ეს პრობლემა 

განსაკუთრებით მწვავედ დგას ახალბედა / გამოუცდელი და ქალი მძღოლების წინაშე.  
 
”იმდენად დისკომფორტულია ჩემთვის ღვედი, რომ ასეთ დროს უარესად 
ვატარებ მანქანას და რაღაცნაირად შეზღუდული ვარ.” [ქალი, 49 წლის, 
მძღოლი] 
 
”მე ზუსტად ვიცი, რომ ღვედით ვერ ვატარებ მანქანას, იმიტომ რომ, როცა 
ღვედის მეკეთა, ვიყავი რაღაც მიწეპებული სავარძელზე და მაშინვე 
მოვიგლიჯე.ვერ ავიტანე.” [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 
 

 

ფიზიკური და დროითი რესურსის ხარჯვა 

 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ერთ-ერთ ასევე მნიშვნელოვან შემაფერხებელ 

ფაქტორს წარმოადგენს ის ფიზიკური და დროითი რესურსი, რომელსაც ღვედის 

შეკვრა - გახსნა მოითხოვს. აღნიშნული ფაქორი განსაკუთრებით მოუხერხებელს 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

ხდის უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას მოკლე მანძილებზე, ძირითადად ქალაქში 

გადაადგილების დროს. რესპონდენტთა აღნიშვნით, ქალაქში მოძრაობისას მათ 

ხშირად უწევთ გაჩერება, მანქანიდან გადმოსვლა - ჩაჯდომა, შესაბამისად 

უსაფრთხოების ღვედის მრავალჯერადი შებნევა - გახსნა დისკომფორტს იწვევს 

მგზავრებსა და მძღოლებში და ხშირად გადაადგილების სურვილსაც კი უკარგავს 

მათ.  

 
”ღვედის თბილისში ხმარება დაახლოებით როგორი გრძნობაა იცი? ყველა 
გადასვლაზე ფანჯარა რომ უნდა აწიო, მერე ჩაჯდომაზე ისევ ჩაწიო. ეგრევეა 
ღვედიც უნდა მოიხსნა. მერე ისევ გაიკეთო... ძალიან დისკომფროტულია.” 
[კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 
 
”მე არ ვიკეთებ ქალაქში, იმიტომ რომ არ მსიამოვნებს, ძალიან 
მოუხერხებელია. გადმოდიხარ მანქანიდან უნდა მოიხსნა, ჯდები ისევ 
გაიკეთო, არაკომფორტულია ეს შეკვრა-გახსნა.” [კაცი, 65 წლის, მძღოლი] 
 
”თბილისს რაც შეეხება, ღვედის გაკეთება ეს არის დისკომფორტი, მაღაზიაში 
გადადიხარ ვთქვათ, კიდევ სადღაც გააჩერე, გადადი-გადმოდი, უნდა 
გაიკეთო-მოიხსნა, გაიკეთო-მოიხსნა. თბილისში ძნელია ყოველ წუთას 
გააჩერო, გადახვიდე, მოიხსნა ღვედი, მერე ჩაჯდე ისევ გაიკეთო, ეს დიდ 
დიკომფორტს ქმნის და შეიძლება გადაადგილების სურვილიც კი გაგიქრეს 
რამოდენიმე ხანში. ” [კაცი, 21 წლის, მძღოლი] 

 
”ღვედის გახსნა-შეკვრის მომენტიც გიქმნის დისკომფორტს. კიდევ ზედმეტი 
ამოცანაა, რაც უნდა გააკეთო მანქანაში ჩაჯდომისას და გადმოსვლისას.” 
[ქალი, 25 წლის,მძღოლი] 

 

 

უსაფრთხოების ღვედის არაჰიგიენურობა 

 

უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების ერთერთ შემაფერხებელ ფაქტორად 

არაჰიგიენურობა დასახელდა. ქალაქის პირობებში, გამონაბოლქვისა და მტვრისაგან 

ღვედი ხშირად ჭუჭყიანდება, მისი გარეცხვა კი გარკვეულ სირთულეებს 

უკავშირდება. შესაბამისად, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება რიგ შემთხვევაში 

ნაკლებად ჰიგიენურად მიიჩნევა.  

 
”ძალიან ძნელია და ძალიან არაკომფორტულია, როდესაც დუღს სალონი, და 
არაჰიგიენურია, ამ დროს როდესაც რაღაცა გაქვს შემოტმასნილი. ნამდვილად 
დისკომფორტია. მანქანა, რომელსაც კონდიციონერი არა აქვს ძირითადად 
ზაფხულში მათ 99%-ს ფანჯარა ჩამოწეული აქვს. თბილისი, რომელიც 
ერთერთი ყველაზე ჭუჭყიანი ქალაქია მთელ მსოფლიოში ეკოლოგიური 
თვალსაზრისით, თითი რომ გაუსვათ საღამოთი გაწმენდილ ღვედს, იქნება 
ჭუჭყიანი, ანუ შესაბამისად ეს ღვედი გისვრის პერანგსაც. ღვედს ყოველდღე 
ვერ გამოცვლი და ვერ გარეცხავ. და რომ გაიკეთებ ოფლიანზე, ეგრევე 
დაგეტყობა მისი კანტი პერანგზე, ამიტომ ესეც ერთერთი ნაკლოვანებაა.” [კაცი, 
47წლის, ექსპერტი]  
 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

უსაფრთხოების ღვედის უნარჩვევის არქონა / მიუჩვევლობა 

 

რესპონდენტთა აღქმაში უსაფრთხოების ღვედის არ მოხმარება განპირობებულია 

იმით, რომ მძღოლებსა თუ აქტიურ მგზავრებს ხშირ შემთხვევებში არა აქვთ 

გამომუშავებული ღვედის მოხმარების უნარჩვევა. ფოკუსური ჯგუფის წევრთა 

აღნიშვნით, მათთვის არავის უსწავლებია უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

საჭიროება, შესაბამისად, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება  არ წარმოადგენს 

მათთვის ჩვეულ ქცევას.  ამის გამო, რესპონდენტებს ავტომანქანით მგზავრობისას 

ხშირად საერთოდ არც ახსენდებათ უსაფრთხოების ღვედის არსებობა.  

 
”ჩვენთან პრობლემა ისაა, რომ მიჩვეულები არ ვართ ღვედის ხმარებას. ჩვენ 
რომ ვიყოთ თავიდანვე მიჩვეულები, გავიკეთებდით. პირადად მე როდესაც 
დავჯექი საჭესთან, მაშინ არ იყო ღვედების შესახებ კანონი, ეხლა რომ მომიწია 
მიუჩვევევლი ვარ. ეს რომ იყოს, რომ ქალაქში უნდა გაიკეთო  ყოველ დღე, 
ალბათ ნელნელა მივეჩვეოდით.” [ქალი, 27 წლის, მძღოლი] 

 
”შეჩვევას რაც შეეხება, მე რომ გამაჩერეს, სანამ არ მითხრეს რაზე გამაჩერეს, 
ვერ მივხვდი. ხომ ფიქრობ, როცა გაჩერებენ რომ რა დაარღვიე, ვერაფრით ვერ 
მივხვდი, რომ იმიტომ გამაჩერეს, რომ ღვედი არ მეკეთა, იმდენად არც კი 
მახსოვდა მისი არსებობა.” [კაცი, 21 წლის, მძღოლი] 
 
”მე არასოდეს არ მიტარებია უსაფრთხოების ღვედი. თავში აზრად არ 
მომსვლია.არც მახსოვს ხოლმე რომ ესეთი რამე არსებობს.” [კაცი, 32 წლის, 
მძღოლი ] 
 
”რთულია, არ არის ჩვენთან ღვედის გაკეთების კულტურა, მაგრამ ალბათ 
ნელნელა მივეჩვევით. ქალაქში და სოფლის გზებზე სავალდებულო არ არის 
და საკუთარი მონდომებით არასოდეს არ გამიკეთებია. ჯერ არ ვარ მიჩვეული.” 
[კაცი, 30 წლის, მძღოლი] 

 
”უმრავლეს შემთხვევაში როცა საჭიროა და არ ვიკეთებ ღვედს, მხოლოდ 
იმიტომ რომ უბრალოდ არ მახსენდება და არა ვთქვათ იმიტომ რომ რაიმე 
დისკომფორტს მიქმნის.” [ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 
 
”ღვედს რომ არ ვიკეთებთ ეს იმით არის განპირობებული, რომ ამის უნარჩვევა 
არ გამოგვიმუშავდა ბავშვობიდან. მე ვფიქრობ ეს გარკვეულწილად ხელს 
გვიშლის.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 
 
”ღვედს არ ვატარებ, იმიტომ რომ არავის არ უსწავლებია ჩემთვის ეს. როცა 
იწყებ თუნდაც მანქანის ტარებას, რაღაც უნარჩვევა უნდა გაგიჩნდეს, რაღაც 
რეკომენდაციის სახით. როცა ვსწავლობდი, მაშინაც არ უთქვამთ ღვედის 
საჭიროების შესახებ.” [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 
 
”მე ეხლა არ მომდის აზრად, რომ უნდა გავიკეთო ღვედი. ჩემთვის არც 
უჩვენებიათ თუ რისთვის არის საერთოდ საჭირო. მასწავლებელმა მასწავლა, 
რომ სარკე უნდა გაასწორო, მერე რაღაცა, მერე რაღაცა, მაგრამ არ უთქვამს 
ღვედზე არაფერი.” [ქალი, 27 წლის, მძღოლი] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
 

ავტომობილში ღვედის არარსებობა 

 
რიგ შემთხვევებში მძღოლები თუ აქტიური მგზავრები არ მოიხმარენ უსაფრთხოების 

ღვედს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ავტომობილში უსაფრთხოების 

ღვედი ფიზიკურად არ არის ან მწყობრიდან არის გამოსული / გაფუჭებულია. 

 

 

ღვედის მოხმარების საჭიროების არარსებობა 

 

როგორც აღმოჩნდა, ფოკუსური ჯგუფის წევრები უმეტეს წილად იმიტომ არ 

მოიხმარენ უსაფრთხოების ღვედს, რომ ვერ ხედავენ ამის საჭიროებასა და 

აუცილებლობას. რესპონდენტთა აღქმაში უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება 

ნაკლებად არის საჭირო დაბალი სიჩქარით მოძრაობისას, რადგან ასეთ დროს საგზაო 

ინციდენტის შემთხვევაშიც კი ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ მძღოლმა თუ 

მგზავრმა თვითონ ვერ მოახერხოს თავის შემაგრება და რაიმე სახის მძიმე დაზიანება 

მიიღოს.    
 
”ქალაქში ღვედი არ მიკეთია, იმიტომ რომ არ დავდივარ ქალაქში სწრაფად, 
ისეთი მოძრობაა, რომ იშვიათად რომ იყოს თავისუფალი გზა. თუ შეეჯეხე 
რამეს, ცოტაა იმის ალბათობა, რომ რამე დაგემართოს. ამიტომ არ ვიკეთებ 
ღვედს. ”  [კაცი, 65 წლის, მძღოლი] 
 
”ღვედს ტრასაზე ვიკეთებ და გავიკეთებ ყოველთვის, მაგრამ ქალაქში მე ისე არ 
დავდივარ რომ ისე ავარიაში მოვყვე, რომ რამე სერიოზული დამემართოს, 
შეიძლება ვიღაცამ დამარტყას, მაგრამ მე ისე არ დავდივარ, რომ ან 
”დატორმუზების” დროს, ან ისეთ ავარიაში მოვყვე, რომ ღვედმა 
გადამარჩინოს. ისე ჩქარა არ დავდივარ ამ თბილისში, რომ ისე დავამუხრუჭო 
რომ ან თავი მივარტყა ან ტანი მივარტყა და ფანჯარა გავლეწო და 
გავამტვრიო.” [ქალი, 25 წლის,მძღოლი] 
 
”ვფიქრობ რომ არ არის საჭირო ღვედის გაკეთება. არ მქონია ავარიის 
შემთხვევა, თან გვერდზე ვისაც ვუზივარ, სწრაფად არავინ არ ატარებს. უცბად 
შეიძლება რეაქცია შენ თვითონ მოახდინო,და დამუხრუჭების ან მსუბუქი 
ავარიის დროს, ღვედმაც რომ არ დაგიჭიროს, შენ თვითონ შეიკავო თავი.” 
[ქალი, 26 წლის, მგზავრი] 
 

გადამეტებული თავდაჯერებულობა 
 

ფოკუსური ჯგუფის წევრები მიუთითებდნენ მძღოლების გადამეტებულ 

თავდაჯერებულობაზე, რაც გარკვეულწილად უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

ხელისშემშლელ ფაქტორად შეიძლება მივიჩნიოთ. რესპონდენტთა აღნიშვნით, 

ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარე მღძოლებსა თუ აქტიურ მგზავრებს უჭირთ 

დაუშვან და წინასწარ წარმოიდგინონ, რომ ავტომანქანით მგზავრობისას მათაც 

შეიძლება მოუვიდეთ  საგზაო ინციდენტი და მიიღონ სხეულისა დაზიანება. 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”როდესაც საჭესთან ვზივარ, არასოდეს არ გავიკეთებდი ღვედს, რომ არა 
კანონი და წესრიგის მანიშნებელი ნიშანი ტრასაზე. ჩვენთან ისეთი 
მენტალიტეტია, როდესაც საჭესთან ხარ, შენ შენი თავის გჯერა და ვერავინ ვერ 
გაფიქრებინებს იმაზე, რომ შენ არასწორად დადიხარ.” [კაცი, 21 წლის, 
მძღოლი] 
 
”ღვედი არ მიკეთია და ამ შემთხვევაში თვითრწმენა გამაჩნია დიდი, შეიძლება 
ეს არ არის კარგი თვისება, მაგრამ მგონია, რომ მე დამყავს კარგად მანქანა და 
არაფერი არ მომივა. თუმცა, იმასაც ვაცნობიერებ რომ შეიძლება სხვას 
დაჰყავდეს ცუდად და სხვისი მიზეზით რაღაცა მოხდეს, მაგრამ მაინც არ 
ვიკეთებ. ვერც ერთი ადამიანი ვერ უშვებს ბოლომდე იმას, რომ შეიძლება მას 
დაემართოს ავარია, ამიტომ შინაგანი კომფორტი უღვედობის იმდენად დიდია 
და თავისუფლების განცდა არის იმდენად დიდი, რომ სულ ფიქრობ, რომ მე არ 
დამემართება. შეიძლება თეორიულად უკეთესია ღვედის ხმარება, მაგრამ 
ცნობიერ დონეზე დისკომფორტია, ამიტომ მე ჩემით ჩემთვის დისკომფორტს 
არ შევიქმნი.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ]  
 
 

უსაფრთხოების ღვედის მომხმარებლის ნეგატიური იმიჯი 

 

რიგ შემთხვევაში უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების შემაფერხებელ ფაქტორს მისი 

მომხმარებლის ნეგატიური იმიჯი წარმოადგენს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

უსაფრთხოების ღვედის მომხმარებელი ხშირად მშიშარა და გამოუცდელ მძღოლთან 

არის ასოცირებული.  

 
”ჩვენთან მენტალური და ფსიქოლოგიური მომენტია, ქალაქში 
ღვედგაკეთებული ადამიანი რომ დაინახო, შეიძლება გაგიკვირდეს და 
იფიქრო, რომ ალბათ ან უცხოელია ან მშიშარა ადამიანის შთაბეჭდილება 
დატოვოს. ანუ ღვედის გაკეთება გარკვეულწილად ამ ეტაპზე საზოგადოებრივ 
აზრს ეწინააღმდეგება, იმ მიდგომიდან გამომდინარე, რაც საქართველოში 
არსებობს. ოდითგანვე ისე არ უყვართ მსგავსი რაღაცეების კეთება 
საქართველოში, რომ ქუთაისში ვიცი სპეციალურ პიჯაკებს კერავდნენ, 
რომელთაც შავი ლენტები ქონდა მიკერებული, რაც ღვედის ”იმიტაციას” 
წარმოადგენდა. 80-იან წლებში მსგავსი მაისურებიც გამოუშვეს. ანუ ეს 
მენტალურად საზოგადოებრივ აზრს ეწინააღმდეგება. ღვედი ადამიანს 
მშიშარა ადამიანის იმიჯს უქმნის, რომელსაც ეშინია ქალაქში თუნდაც ნელი 
მოძრაობის, ანუ რა უნდა მოგივიდეს ქალაქში ნელი მოძრაობისას, გაკნინებს 
ასე ვთქვათ ვიღაცის თვალში, ასეთი შთაბეჭდილება იქმნება.” [კაცი, 26 წლის, 
მძღოლი]  
 
”მე არ ვატარებ ღვედს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩემზეც მოქმედებს 
საზოგადოებრივი აზრი,  არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ ღვედს თუ გაიკეთებს 
სხვები სხვანაირად შეხედავენ და მასზე რამეს იფიქრებენ, თუმცა 
ქვეცნობიერად მაინც არის მსგავი მომენტი. მეორე იმიტომ, რომ როდესაც 
საჭესთან ვზივარ, მე ჩემს თავში ძალზედ დარწმუნებული და დაჯერებული 
ვარ. თან მიმაჩნია, რომ ქალაქში ნელა სიარულისას არ გჭირდება ღვედი.” 
[კაცი, 28 წლის, მძღოლი ] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

”აქ არა აქვს ხალხს ეს ჩვევა, ქალაქში რომ დაინახო ვინმე ღვედით, ეს 
გაკვირვებას გამოიწვევს და შეიძლება იფიქრო, რომ გიჟია.” [კაცი, 65 წლის, 
მძღოლი] 
 
 

ნაკლებად გავრცელბული  

 

ფოკუსური ჯგუფის წევრები თავს იკავებენ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებისგან 

და ამის გამართლებად ამგავრი ქცევის ნაკლებად გავრცელებულობას ასახელებენ. 

რესპონდენტთა აღნიშვნით, მათ ირგვლივ, ნაცნობ - მეგობრებში არავინ ატარებს 

უსაფრთხოების ღვედს. 
 
”ამდენი წელი ისე დადიან ქართველები მანქანით, რომ ღვედი არასდროს 
არავის არ უკეთია, შესაბამისად არც მე მომდის ტავსი აზრად ღვედის 
გაკეთება.” [ქალი, 27 წლის, მძღოლი] 
 
”არც ჩემს ირგვლივ ნაცნობები, არავინ არ ატარებს ღვედს. ალბათ ასე როცა 
ვერავისზე ვერ ხედავ, საჭიროებაც არ დამიშვია, ღვედის ტარების, ქალაქში 
მითუმეტეს.” [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 
 
 

ნაკლებად უსაფრთხო 

 
უსაფრთხების ღვედის მოხმარება თავისი სახელწოდებისდა მიუხედავად, რიგ 

შემთხვევებში მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევა. რესპონდენტები მიუთითებდნენ ისეთ 

კონკრეტულ სიტუაციებზე, როდესაც უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება საფრთხეს 

უქმნის მძღოლისა თუ მგზავრის სიცოცხლეს. კერძოდ, ისეთ ადგილებზე, სადაც 

მაღალია ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს ავტომობილის გზიდან გადავარდნის / 

გადაჩეხვის ალბათობა. ასეთ დროს რესპონდენტთა აზრით, ღვედით დამაგრებული 

მგზავრი ვერ მოასწრებს ავტომანქანიდან გადმოხტომას, და ამით ის გადარჩენის 

ერთადერთ შანსს დაკარგავს.  

 
”ღვედს დადებითთან ერთად ბევრი უარყოფითი მხარეც აქვს. ღვედის 
მოხმარებისას უარყოფითი ის არის, რომ ბევრი შემთხვევა ყოფილა თუნდაც 
ფუძის მოტეხილობის, როდესაც ტანით უცებ წინ წახვალ და ეს ღვედი ტანს 
დამიჭერს და თავი და კისერი გტყდება. ყოფილა ეგეთი შემთხვევები. მეორე 
ვარიანტი, სადაც ავარია ხდება შეიძლება გადავარდე, გადაიჩეხო, ასეთ 
შემთხვევაში არის ვარიანტი რომ გადარჩე თუ გადმოხტები მანქანიდან. იმ 
მომენტში, წამის მეასედებში უნდა მოხდეს   ეს ყველაფერი, რომ მანქანიდან 
მოასწრო და გადმოხტე. ასე დროს ღვედის გახსნაზე ცალკე დრო გეკარგება და 
გადაყვები ღვედიანად მანქანას, ვერ მოასწრებ გადმოხტომას.” [კაცი, 30 წლის, 
მძღოლი]  
 
”სადმე რომ გადაიჩეხო, შეიძლება ვერ გამოძვრე. სანაპირო ზოლებზე პირიქით 
აკრძალულიც არის ღვედის გაკეთება, იმიტომ რომ წყალში რომ გადავარდე არ 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

უნდა გეკეთოს ღვედი, რადგან შეიზლება ვერ გამოხვიდე.” [კაცი, 26 წლის, 
მძღოლი] 
 
”ავარიების დროს ყოფილა შემთხვევა, რომ გადავარდნილა მანქანა და 
გადარჩენილა ის, ვისაც შეუძლია გადმოვიდეს მანქანიდან და შემხვედრი 
მანქანა გააჩეროს. აქვთ ხოლმე პრობლემა, რომ ვერ ხსნიან ამ ღვედს და 
მანქანიდან გადმოსვლა ფიზიკურად უჭირთ.” [კაცი, 28 წლის, მძღოლი ]  

 

ფოკუსური ჯგუფის მსვლელობისას, გამოითქვა მოსაზრება, რომლის თანახმადაც,  

ღვედის მოხმარებით გამოწვეული უსაფრთხოების შეგრძნება, მძღოლებს 

ავტომანქანის მართვის დროს უფრო მეტად აძლევს მოდუნების საშუალებას. 

რესპონდენტთა აღქმაში ასეთ დროს მძღოლები ნაკლებადკონცენტრირებულები 

არიან და შესაბამისად, იზრდება ავტო საგზაო შემთხვევების მოხდენის ალბათობა.  
 
”ღვედის ხმარების ყველაზე დიდი მინუსი არის ფსიქოლოგიური მომენტი. 
ბევრად უფრო მოშვებული ხარ როცა ღვედი გიკეთია, და უფრო დიდი შანსია 
ამ შენი მოდუნების გამო ავარიაში მოყვე.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ]  
 
”რაც შეეხება ღვედის უარყოფით მხარეებს, სტატისტიკურად ეს ბევრჯერ 
აღუნიშნავთ, რომ ღვედს ვინც ატარებს შეიძლება ის უფრო ხშირად მოყვეს 
ავარიაში, ვიდრე ის ვინც არ ატარებს, იმიტომ რომ ღვედი როცა გიკეთია, 
უფრო უსაფრთხოდ გრძნობ თავს და შეიძლება უფრო სწრაფადაც იარო. 
ამერიკაში იყო მაგალითი, როცა შემოიღეს ღვედების შესახებ კანონი, ფეხით 
მოსიარულეთა სიკვდილიანობა გაიზარდა, ვიდრე მანქანით მოსიარულეთა, 
იმიტომ რომ ფეხით მოსიარულენი უფრო საფრთხეში აღმოჩდნენ, ვინაიდან 
მძღოლები უფრო სწრაფად ატარებდნენ მანქანას. რადგან იყვნენ უფრო 
თავდაჯერებულები, ნაკლებად კონცენტრირებულები და ნაკლებად 
ყურადღებიანები. მართლაც, როდესაც ღვედი გიკეთია, ეს 
თავდაჯერებულობას უფრო გმატებს და გგონია, რომ ძალიან მაგარი მძღოლი 
ხარ, და თუ რამე შეცდომა მოგივა ეს ღვედი დაგიცავს. ანუ შენი რისკიანობა 
უფრო იზრდება მაგ შემთხვევაში.” [კაცი, 21 წლის, მძღოლი]  
 
”როცა იცი, რომ ღვედი გიკეთია, დაბმული ხარ და რაღაც მომენტში 
გარანტირებულად, უსაფრთხოდ გრძნობ თავს, მანქანა რომ დაზღვეულია, 
შენც დაზღვეული ხარ, ფსიქოლოგიურადაც დაზღვეული ხარ, როცა ამხელა 
წინაპირობა გაქვს იმისთვის, რომ შენ იყო კარგად, ამის გამო შენ ხარ ძალიან 
მოშვებული, ამის გამო შეიძლება უფრო მეტად მოყვე ავარიაში, ვიდრე 
ჩვეულებრივ სიტუაციში.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 
 
 

3.1.3. უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების სიტუაციები 

 
ფოკუსური ჯგუფის მონაწილე ექსპერტები და რიგ შემთხვევებში მძღოლებიც 

მიიჩნევენ, რომ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება ნებისმიერ სიტუაციაში საჭირო და 

აუცილებელი, რადგან ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს ავტოსაგზაო შემთხვევის 

მოხდენის ალბათობა. თუმცა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა სიტუაციები, როდესაც 

ღვედის მოხმარება მეტნაკლებად აუცილებელია. 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”საერთოდ ყოველთვის საჭიროა ღვედის გაკეთება, იმიტომ რომ ყოველთვის 
შეიძლება შეიქმნას საავარიო სიტუაცია, გამორიცხული არასოდეს არ არის, 
ამიტომ ჯობია რომ სულ გეკეთოს ღვედი.” [კაცი, 65 წლის, მძღოლი] 
 
”ღვედის ალტერნატივა არ არსებობს. ღვედი აუცილებლად უნდა იხმარო 
ყოველთვის. ოთხივე სავარძელზე სავალდებულოა ღვედის შეკვრა.” [კაცი, 62 
წლის, ექსპერტი] 
 
”ღვედის ხმარება აუცილებელია მითუმეტეს ქალაქში, როცა ასეთი 
უკონტროლო სიტუაციაა და ვინ რას დაარღვევს არ იცი, რა გარანტია გაქვს, 
რომ გადარჩები. ყოველ დილას, როგორც ადამიანი იხეხავს კბილებს, ასეთივე 
აუცილებელია მანქანაში ჩაჯდომისას ღვედის შეკვრა.” [კაცი, 62 წლის, 
ექსპერტი]  

 
თვისობრივი კვლევის შედეგად გამოიკვეთა უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

ყველაზე მეტად და ყველაზე ნაკლებად საჭირო სიტუაციები: 

 
ყველაზე მეტად საჭირო სიტუაცია ყველაზე ნაკლებად საჭირო სიტუაცია 

 მაღალი სიჩქარის დროს 

 დაბალი სიჩქარის დროს 

 პროფესიული შემთხვევების დროს 

 ბავშვების / მოზარდების შემთხვევაში 
 ასაკოვანი მგზავრების შემთხვევაში  

 დაბალი სიჩქარის დროს 
 სანაპირო ზოლი / გადაჩეხვის მაღალი 

რისკი 
 ორსულთათვის 

 

უსაფრთხოების ღვედის საჭიროების თვალსაზრისით, არაერთგვაროვანი 

დამოკიდებულება დაფიქსირდა ავტომანქანის მართვის სიჩქარესთან დაკავშირებით: 
ფოკუსური ჯგუფის მონაწილე მძღოლებისა და აქტიური მგზავრების აღქმაში ღვედის 

მოხმარება უფრო მეტად საჭირო და მიზანშეწონილი ავტომანქანის მაღალი სიჩქარით 

მოძრაობის შემთხვევაში ანუ ქალაქგარეთ - ტრასაზეა. რადგან რესპონდენტთა 

აზრით,  ასეთ დროს უფრო მაღალია ავტოსაგზაო შემთხვევის მოხდენის ალბათობა, 

ღვედის გამოყენება კი ამცირებს მძიმე დაზიანებების მიღების რისკს. 

 
”მე ვფიქრობ, რომ ღვედის ხმარება ქალაქგარეთ  საჭიროა, იმიტომ რომ 
ტრასაზეც ხან ვიღაცას გაასწრებ, იქ ვიღაცა მოდის, უცებ ამუხრუჭებ.ტრასაზე 
სჭიროდ მიმაჩნია ღვედის ხმარება, იმიტომ რომ ჩქარა დადიხარ და დიდი 
შანსია ისეთი ავარიის, სადაც შეიძლება ფანჯრიდან გავარდე. 
მე ტრასაზე არამარტო კანონის გამო ვიკეთებ ღვედს, არამედ იმიტომ რომ 
მართლა საშინლად ვატარებ ტრასაზე და როცა ღვედი მიკეთია ვითომ უფრო 
უსაფრთხოდ ვგრძნობ თავს. ტრასაზე თუ არა ხარ ძალიან პროფესიონალი 
მძღოლი, სტაბილურად ვერ დადიხარ, იქ ხან ტრაილერს უსწრებ, და ”რესკი” 
მოძრაობებს აკეთებ, ხან ჩქარა დადიხარ, ხან უფრო ანელებ, ამიტომ ჯობია 
რომ ყველა მგზავრს ეკეთოს ღვედი.” [ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 
 
”ყველაზე მეტად საჭირო ღვედის გაკეთება მაშინ არის, როდესაც სწრაფად 
მიდის მანქანა. რადგან ავარიის დროს შეიძლება უფრო სავალალო შედეგი 
ქონდეს ღვედის გარეშე ყოფნას.” [ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”სწრაფი სიარულის დროს საჭიროა ღვედის ხმარება, იმიტომ რომ ავარია რომ 
მოხდეს, ბალიში რომ იხსნება, ღვედით თუ არა ხარ დამაგრებული, შეიძლება 
მეტი ტრავმა მიიღო. ამიტომ ჯობია ღვედით იყო მიბმული სავარძელზე.” 
[ქალი, 47 წლის, მგზავრი] 

 

მეორეს მხრივ, კი ექსპერტები ავტომანქანის მაღალი სიჩქარით  მოძრაობისას რაიმეზე 

შეჯახების შემთხვევაში უსაფრთხოების ღვედის ნაკლებ ეფექტურობაზე 

მიუთითებდნენ. მათი აღნიშვნით, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება სწორედ 

დაბალი სიჩქარით მოძრაობისას - ქალაქში გადაადგილების დროს არის ყველაზე 

მეტად ეფექტური.  

 
”საერთოდ უსაფრთოების ღვედი უფრო დაბალ სიჩქარეებზეა 
გათვალისწინებული. პარლამენტში რომ თქვეს, ქალაქში დაბალ სიჩქარეზე არ 
გვინდაო ღვედი, არ არის სწორი, რადგან უსაფრთხოების ღვედი სწორედ 
დაბალ სიჩქარეზეა გათვალისწინებული, მაღალ სიჩქარეზე ბალიშმა უნდა 
იმუშაოს.” [კაცი, 49 წლის, ექსპერტი]   
 
”მე ვფიქრობ რომ ღვედი ეფექტურია დაბალი სიჩქარის დროს, შესაბამისად, 
კანონი არალოგიკური,ა რომლის თანახმადაც ქალაქგარეთ აუცილებელია 
ღვედის ხმარება, ქალაქაში კი, სადაც უმრავლესი სატრანსპორტო 
საშუალებების შეჯახებები ხდება - არა.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 

 
ექსპერტთა აღნიშვნით, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება აუცილებლია 

პროფესიული სიტუაციების (მაგ. პოლიციური შემობრუნება) დროს.  ასეთ 

შემთხვევაში, უსაფრთხოების ღვედი  მძღოლს სავარძელზე აფიქსირებს და მას არ 

უხდება თავის შემაგრებაზე ზრუნვა, რაც მას რთული / პროფესიული მენევრების 

შესრულების საშუალებას აძლევს.  

 
”ჩვენ გვაქვს კონუსები, ”ფიშკები”, ნიშნულები, რომელთაც ვალაგებთ 
ტრასაზე. შეხება ნიშნავს საგზაო ინციდენტს. საკმარისია ღვედი მოიხსნათ, ამ 
ფიშკებს თქვენ უტეხავთ ლაწალუწს. თუ თქვენ ამ დაბრკოლების 
გადასალახად გაქვთ 38 წამი, უღვედოდ უკვე თქვენი დრო იქნება 45-46 წამი. 
და რამოდენიმე ტექნიკური შეცდომა ანუ დაჯახება. პრაქტიკულად თქვენი 
მართვის ოსტატობის ხარისხის ეფექტურობა ძალიან დაბალ დონეზე არის 
დაწეული. მაშინ როცა ღვედით ამ დაბრკოლებას ძალიან ეფექტურად 
ართმევთ თავს. თუ ისეთი ექსტრემალური ტრიუკი, როგორიც არის 
პოლიციური შემობრუნება, ანუ 180 გრადუსით შემობრუნება და მანქანის 
კონტროლირებადი ცურვით მოსახვევში გავლა, ღვედის გარეშე უბრალოდ 
წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ თქვენ ხელები უნდა გქონდეთ თავისუფალი 
რომ მართოთ ავტომობილი, და თქვენ მაგ დროს ხელებით ეჭიდებით საჭეს, 
იმის მაგივრად რომ თქვენ ფაზა დაიჭიროთ მანქანა როდის ცურდება, ამ დროს 
თქვენ ჩამოკიდებული ხართ საჭეზე და იოტისოდენა შანსსაც,  რომ 
გამოიყვანოთ მანქანა ცურვიდან, კარგავთ. ანუ კონტროლს კარგავთ სრულიად 
მანქანაზე და იწყება უკონტროლო ფაზა მანქანის ცურვის.” [კაცი, 47 წლის, 
ექსპერტი] 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

ფოკუსური ჯგუფის მონაწილე როგორც მძღიოლები და მგზავრები, ასევე ექსპერტები 

ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ ავტომანქანით მგზავრობისას უსაფრთხოების ღვედის  

მოხმარება აუცილებელი და სავალდებულო უნდა იყოს ბავშვებისათვის. 

რესპონდენტთა აზრით, ბავშვს არ აქვს თავის შემაგრების უნარი და ამის გამო, 

უბრალო დამუხრუჭების შემთხვევაშიც კი შეიძლება მძიმე დაზიანება მიიღოს.  
 
”საჭიროდ მიმაჩნია, რომ მანქანაში მინიმუმ ბავშვს მაინც ეკეთოს ღვედი. 
ბავშვს იმიტომ უნდა ეკეთოს ღვედი, რომ ბავშვის ჯდომა მანქანაში იგივეა, 
რაც ჩვეულებრივად რომ დადო რაიმე ნივთი, საგანი და პატარა თუნდაც 
დამუხრუჭების შემთხვევაში თავს აბსოლიტურად ვერ შეიკავებს. ასევეა 
ბავშვიც, ის თავს ვერც ერთ სიტუაციაში ვერ შეიკავებს და დაეჯახება წინ 
მჯდომი საქარე მინას, უკანმჯდომი კი სკამს.” [კაცი, 30 წლის, მძღოლი]  
 
”ბავშვს უნდა ეკეთოს ღვედი ყოველთვის. მაგრამ ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ, 
რომ ზოგი ბავშვი არის ძალიან მოძრავი, რომელსაც ფიზიკურად ვერ დააბამ, 
მაინც გამოძვრება და თან ვერ გააგებინებ რომ საჭიროა რომ ეკეთოს ღვედი. მე 
მომხრე ვარ და ვთვლი რომ აუცილებელიცაა, იმიტომ რომ რამდენჯერ 
მინახავს, როდესაც უბრალოდ ამუხრუჭებს მანქანა, რომ ცუდ სიტუაციას 
აარიდოს თავი, დაამუხრუჭებს ხოლმე და ბავშვი ამ დროს თავს ხან სავარძელს 
არტყამს, ხან წაიქცევა. ამიტომ ღვედი ბავშვისთვის ნამდვილად საჭიროა.” 
[ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 
 
”ბავშვებს აუცილებლად უნდა ეკეთოთ ღვედი, იმიტომ რომ პატარები არიან, 
მოუსვენრები არიან და უფრო ნაკლებად შეუძლიათ თავიანთი სხეულის 
დამორჩილება. ამიტომ  უფრო მიჯაჭვულები რომ იქნებიან სავარძელზე, 
უკეთესი იქნება”. [ქალი, 26 წლის, მგზავრი] 
 

ბავშვების მგზავრობა ძალზედ საფრთხილოდ იმ თვალსაზრისითაც მიიჩნევა, რომ 

მათი ორგანიზმი ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია, და რაიმე საგანზე მსუბუქი 

შეჯახების შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია ბავშვმა სერიოზული ტრავმა მიიღოს.   
 
”ბავშვებისთვის ღვედის გაკეთება აუცილებელია, იმიტომ რომ 
ჩამოყალიბებული ორგანიზმი არ არის და პატარა მირტყმაზეც შეიძლება 
სავალალო დაზიანება მიიღოს. აქედან გამომდინარე ბავშვებისთვის 
აუცილებელიც არის ღვედის ტარება, ასევე მოზარდებისთვის და 
მოხუცებულებისთვის, რადგან მათი ორგანიზმი ისე არ არის 
ჩამოყალიბებული, რომ მირტყმას გაუძლოს.” [კაცი, 21 წლის, მძღოლი] 

 

ბავშვები ძალზედ მოძრავები და მოუსვენრები არიან და ხშირად მგზავრობის დროს 

ისეთ პოზიციაში იმყოფებიან, რომ დამუხრუჭების / საგზაო ინციდენტის 

შემთხვევაში მაღალია მათი დაშავების ალბათობა. შესაბამისად, უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით, ძალზედ მნიშვნელოვნად მიიჩნევა ბავშვების სავარძლებზე 

ფიქსირება ღვედის საშუალებით.   

 
”ბავშვი მანქანაში დაცული უნდა იყოს მაქსიმალურად. მე ვცდილობ რომ 
ღვედი გამოვიყენო ყოველთვის როცა წინ ზის ბავშვი, როცა უკან ზის ვერ 
ვიყენებ, იმიტომ რომ არ მაქვს ღვედები. ბავშვი მოძრავია, ხან აქეთ მიძვრება 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

ხან იქით, თან ბავშვებს უყვართ ხოლმე უკან რომ არის გადმოსაწევი ხელის 
დასადები იმაზე დაჯდომა, პატარა სკამივით არის, არადა ძალიან საშიშია, 
იმიტომ რომ შუაში მანძილია და ავარიის დროს პირდაპირ საქარე შუშას 
დაეჯახება. აქედან გამომდინარე, ღვედი უნდა ეკთოს ბავშვს ყოველთვის.” 
[კაცი, 28 წლის, მძღოლი ] 
 
”მე ჩემი შვილების მაგალითზე ვიტყვი: ისინი არიან ძალიან მოძრავები, ერთ 
ადგილას ფიზიკურად ვერ გააჩერებ. მუხლებზე დგებიან, ხან სკამის ქვეშ 
ძვრებიან. არადა იმხელა კონცენტრაციას მოითხოვს თბილისში მოძრაობა, რომ 
ყოველთვის მაქისმალურ ყურადღებას ვერ მიაქცევ უკან მსხდომ ბავშვებს. 
ამიტომ ღვედით ბევრად უფრო დაცულები არიან ისინიც და შენც, არამარტო 
ფიზიკურად არამედ ფსიქოლოგიურადაც, რადგან იცი რომ მათ რომ ეკეთებათ 
ღვედი, ისხდებიან თავიანთ ადგილზე დაწყნარებულად. ამიტომ ყოველთვის 
ჯობია რომ ბავშვს ეკეთოს ღვედი, ასევე მოზარდსაც.  ანუ მას ვისაც ჯერ კიდევ 
მინიმალურად შეუძლია საკუთარი თავის კონტროლი ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებში ის მაქსიმალურა უნდა დაიცვა ტექნიკური საშუალებებით. მე 
ისეთი მანქანა მყავს, რომ უკან არ აქვს ღვედები და სამწუხაროდ ბავშვებს ვერ 
ვუკეთებ. ეს არის ტექნიკური მიზეზი. მიუხედავად ჩემი ასეთი ნეგატიური 
დამოკიდებულებისა ღვედების მიმართ, ჩემს შვილებს ყოველთვის 
გავუკეთებდი რომ მქონდეს.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 
 
”როცა ბავშვები გიზის მანქანაში მაგ დროს აუცილებელია ღვედი. ვიღაც 
ბავშვიანი თუ მიზის მანქანაში, ყოველთვის ვაკეთებინებ ღვედს. ჩემი 
მეგობარი თუ მიზის ბავშვთან ერთად და მიმყავს კუს ტბაზე, ვეუბნები, რომ 
გაიკეთე ღვედი და ბავშვი დააფიქსირე, რომ მოსახვევში მაგრად გეჭიროს.” 
[ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 
 
 

რიგ შემთხვევებში მიიჩნევა, რომ ბავშვების / მოზარდების მსგავსად უსაფრთხოების 

ღვედის მოხმარება აუცილებელია ასაკოვანი / მოხუცებული მგზავრებისთვისაც, 

რადგან ამ ასაკობრივი კატეგორიის წარმომადგენლებსაც ნაკლებად შესწევს 

მგზავრობის დროს თავის შემაგრების უნარი.  

 
უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება ნაკლებად მიზანშეწონილად მიიჩნევა სანაპირო 

ზოლზე  ან ისეთ გზაზე მგზავრობისას, სადაც ავტო საგზაო შემთხვევის დროს 

შესაძლებელია მანქანის გადავარდნა. რესპონდენტთა აზრით, ასეთ შემთხვევაში 

უსაფრთხეობის ღვედით სავარძელზე ფიქსირებული მძღოლი / მგზავრი ნაკლებად 

მოასწრებს მანქანიდან გადმოხტომას.  

 
”მე 2 წლის წინ ბახმაროში ავდიოდი და მოვხვდი საშინელ ნისლში და 
დავფიქრდი, ღმერთმა არ ქნას და მართლა რამე რომ მომსვლოდა, მე რომ 
ღვედი მკეთებოდა, გადარჩენის შანსი არ იყო. იმიტომ რომ როდესაც 
გადავარდები ხრამში, შეიძლება გაგიმართლოს და მანაქანიდან გადმოვარდე. 
ღვედი რომ  გიკეთია, ასეთი შანსი არ გაქვს და გადაყვები მანქანას ხრამში.” 
[კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

რესპონდენტთა აღქმაში, უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება ნაკლებად სასურველად 

მიიჩნევა გამონაკლის სიტუაციებში მაგ. ორსული მძღოლებისა და მგზავრებისათვის, 

რადგან ასეთ დროს დაწოლა ხდება ნაყოფზე.  

 
”მე ვნახე ორსული ქალი საჭესთან, რომელსაც ეკეთა ღვედი, მე ვფიქრობ, რომ 
ჯობდა არ გაეკეთებინა, იმიტომ რომ რამე რომ მომხდარიყო, ნაყოფს ავნებდა 
სერიოზულად სწორედ ეს ღვედი. იმიტომ რომ მუცლის ქვევიდან გადიოდა 
ზუსტად ეგ ქამარი.  ასე რომ, შეიძლება ერთერთი შემთხვევა სწორედ ეგ იყოს, 
როცა არ უნდა გაიკეთო ღვედი. ” [ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 

 

 

3.1.4. უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება პოზიციების მიხედვით 

 
 

ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება ავტომანქანის 

ნებისმიერ სავარძელზე აუცილებელია, თუმცა, დისკუსიის დროს გამოიკვეთა 

პოზიციები, რომლებზეც ღვედის მოხმარება უფრო მეტად საჭირო და აუცილებლად 

მიიცნევა.  
 
”იყო ასეთი შემთხვევა, წინ იჯდა 2 მგზავრი, ეკეთათ ღვედები, უკან იჯდა 
ერთი მგზავრი მარჯვენა კუთხეში, რომელსაც არ ეკეთა ღვედი. მოსახვევში 
მანქანა შევიდა მაღალი სიჩქარით და ფანჯრიდან გადმოვარდა უკანა მგზავრი 
და დაიღუპა. დაბმული რომ ყოფილიყო, გადარჩებოდა. ჩვენ ყველა 
ერთმნიშვნელოვნად ვამბობთ,  წინ იჯდები თუ უკან, ღვედი ყველა 
შემთხვევაში გიცავს და ყველა შემთხვევაში საჭიროა.” [კაცი, 48 წლის, 
ექსპერტი]  

 

ფოკუსური ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, რომ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარება 

უფრო მეტად საჭირო წინა სავარძლებზეა, რადგან ეს ადგილები ავტოსაგზაო 

შემთხვევების დროს დაზიანებებისა და სიკვდილიანობის თვალსაზრისით, 

სტატისტიკურად ყველაზე მეტად საშიშია. თუმცა, მძღოლს შეჯახების დროს 

გარკვეულწილად საჭე აკავებს, მის გვერდზე მჯდომი მგზავრის შემთხვევაში კი 

ყველაზე დიდია ავტომანქანიდან გადავარდნის ალბათობა. გარდა ამისა, 

რესპონდენტთა აზრით,მგზავრობისას მძღოლი მეტად კონცენტრირებულია და 

აკონტროლებს სიტუაციას,(იცის, როდის ამუხრუჭებს, ხედავს საავარიო სიტუაციას) 

და გარკვეულწილად შემზადებული ხვდება ამას, ანუ მეტად ახერხებს თავის 

შემაგრებას. მის გვერდზე მჯდომი მგზავრი კი შეიძლება საერთოდ არ უყურებდეს 

გზას, შესაბამისად, ნაკლებად აკონტროლებს სიტუაციას და ვერ ახერხებს 

დამუხრუჭებაზე დროულ რეაგირებას.  აქედან გამომდინარე ყველაზე მეტად 

საჭიროდ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას რესპონდენტები სწორედ მძღოლის 

გვერდით სავარძელზე მიიჩნევენ.  

 

რაც შეეხება უკანა სავარძლებს,რესპონდენტთა აღქმაში ისინი ნაკლებად საშიშია, 

რადგან შეჯახების შემთხვევაში უკან მსხდომ მგზავრებს წინა სავარძლების 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

საზურგეები იცავს. შესაბამისად, ყველაზე ნაკლებად საჭიროდ უსაფრთხოების 

ღვედების მოხმარება სწორედ ამ პოზიციებზე მიიჩნევა.  

 
”ალბათ მძღოლის გვერდზე არის ყველაზე საშიში ადგილი, მერე  ალბათ 
მძღოლის სავარძელი და მერე უკანა სავარძლები.” [ქალი, 26 წლის, მგზავრი] 
 
”ღვედის ხმარება ყველაზე მეტად საჭიროა მძღოლის გვერდზე, იმიტომ რომ 
ყველაზე საფრთხიანი ადგილია თეორიულად თუ სტატისტიკურად.” [კაცი, 32 
წლის, მძღოლი ] 
 
”ყველაზე მნიშვნელოვანია მძღოლის გვერდზე ვინც ზის, იმას ეკეთოს ღვედი, 
იმიტომ რომ უკან ვინც ზის, იქ ხომ არის წინა სავარძელი, რომელიც 
რაღაცნაირად აკავებს. საჭესთან რომ ხარ საჭეზე გიჭირავს ხელი და მართლა 
რაღაცნაირად აკონტროლებ თავს და გვერდზე ვინც ზის, ის შეიძლება 
საერთოდ გზას არ უყურებდეს და დამუხუჭების ან შეჯახების დროს 
გადმოვარდეს, შუშა თავით გაიტანოს, ან თავი მაგრად მიარტყას შუშას. შენ 
საჭით იფიქსირებ შენს თავს. უკან ვინც ზის იმას სკამები იჭერს.” [ქალი, 25 
წლის,მძღოლი] 
 
”ყველაზე მეტად საჭირო ღვედის ხმარება არის მძღოლის გვერზე, იმიტომ რომ 
ამ ადგილზე მგზავრი ყველაზე მეტად დაუცველია და პირდაპირ თავს 
ურტყამს საქარე მინას. უკან მჯდომი ადამიანი შედარებით დაცულია, იმით 
რომ მას გარკვეულწილად იცავს წინამდებარე სავარძელი, თუ რაღაც 
განსაკუთრებული შემთხვევა არ მოხდა. ყველაზე მეტად საშიში არის 
მძღოლის გვერდზე ადგილი და უკანა შუა ადგილი, სადაც არაფერი არ იცავს 
მგზავრს და რამე თუ მოხდა პირდაპირ გადის საქარე მინაში.” [კაცი, 21 წლის, 
მძღოლი] 
 
”დაზიანებების ყველაზე მეტი სტატისტიკა არის მძღოლის მხარეს, მაგრამ 
დაღუპულების სტატისტიკა - მძღოლის გვერდზე. ჯერ ერთი იმიტომ რომ,  
მძღოლს საჭეზე უკიდია ხელი და თავს იმაგრებს, მომზადებულია, თვითონ 
მართვას მანქანას და დაახლოებით იცის რა ხდება წინ. მძღოლის გვერდზე 
მჯდომი მგზავრი კი ამ სიტუაციას ვერ აკონტროლებს. შეიძლება ეძინოს, თან 
თავს რითი შეიმაგრებს? არაფერი არ აქვს. ყველაზე საშიში ადგილი სწორედ ეგ 
არის. ყველაზე უსაფრთხო კი უკანა მარჯვენა მხარე, ამიტომ სწორედ ამ 
პოზიციაზე ყველაზე ნაკლებად არის საჭირო ღვედის ხმარება.” [კაცი, 28 წლის, 
მძღოლი ] 
 
”შენ უფრო კარგად იცი, როდის მოგიწევს დამუხრუღება და შენ თავს ფლობ. 
ვინც გვერდით გიზის, იმან ხომ არ იცის შენ რა დროს რას აკეთებ, ამიტომ 
იმისთვის უფრო აუცილებელი მგონია ღვედის ხმარება.” [ქალი, 25 წლის, 
მძღოლი ]  
 
”რაც უფრო დიდია მძღოლის კომპეტენცია, მით უფრო ნაკლებად საჭიროდ 
ვთვლი ღვედის გაკეთებას. მე ვთვლი რომ მძღოლს არ უნდა ეკეთოს და 
მგზავრს უნდა ეკეთოს ღვედი, იმიტომ რომ მძღოლი თავის თავში უფრო 
დაჯერებულია, უფრო კონცენტრირებულია.” [კაცი, 21 წლის, მძღოლი]  
 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

”წინა სავარძელზე ყველაზე მეტად არის საჭირო ღვედის გაკეთება, რადგან 
დარტყმის დროს წინ იშლება ბალიშები, რომელიც თავის მხრივ, კიდევ 
ტრავმას იწვევს თუ არ გიკეთია ღვედი. მემგონი უკან არ არის დიდად 
სავალდებულო ღვედის ხმარება, იმიტომ რომ  წინიდან რომ ხდება დარტყმა, 
უფრო საშიშია წინა ადგილები. გვერდიდან თუ დაგარტყამენ, ღვედი მაინც 
ვერაფერს გიშველის. წინიდან უბრალოდ იკავეებს თავის დარტყმისგან, 
ამიტომ წინ უფრო საჭიროა ღვედი, ვიდრე უკან.” [ქალი, 26 წლის, მგზავრი] 
 
”სავალდებულოა ყველა სავარძელზე, მაგრამ ეტაპობრივად რომ დავიწყოთ, 
ყველაზე მეტად საჭიროა წინა სავარძლებზე, იმიტომ რომ სტატისტიკურად 
უფრო მეტი დაზიანებაა წინ. დაბალ სიჩქარეზე უკანა მგზავრი მაინც 
სავარძელს ეჯახება და ნაკლებ დაზიანებას იღებს. წინ კიდევ საჭეა, მინაა, რაც 
უფრო საშიშია. თუმცა,  მე ვიცი მაგალითი, როცა მანქანაში  იჯდა ოჯახი და 
საგზაო ინციდენტის დროს წინ მჯდომებს  არაფერი არ მოსვლიათ, უკან იჯდა 
გოგონა 16 წლის, რომელმაც ძალინ მძიმე დაზიანება მიიღო. არ იყო მაგარი 
შეჯახება, მაგრამ ცუდად ედო ფეხი და გადმოვარდა. ამიტომ ნამდვილად 
ყველა სავარძელზეა საჭირო ღვედის შეკვრა.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 
 
”ყველაზე საშიშია შტურმანის ადგილი, მერე მძღოლის ადგილი, მერე 
მარცხენა უკანა ადგილი და მღოლის უკანა ადგილი არის ყველასთან 
შედარებით უსაფრთხო. მაგრამ ღვედი ყველა პოზიციაზე აუცილებელია 
მაინც.” [კაცი, 62 წლის, ექსპერტი] 
 
 

 

3.2. არსებული კანონმდებლობის მიმართ მძღოლებისა და 

მგზავრების დამოკიდებულება 

 
ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური დამოკიდებულება დაფიქსირდა ღვედის შესახებ 

არსებულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ 

ქალაქგარეთ, მაღალი სიჩქარით მოძრაობის პირობებში, აღნიშნული კანონის 

არსებობა საჭიროა.  

 

რაც შეეხება, ქალაქში მოძრაობის დროს უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

აუცილებლობის შესახებ კანონის შემოღებას, აქ რესპონდენტთა შეხედულებები 

გაიყო. რესპონდენტთა ნაწილი აცნობიერებს რა უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების 

უპირატესობებს და ითვალისწინებს რა განვითარებული ქვეყნების მაგალითებს, 

მსგავსი კანონის შემოღებას საჭიროდ მიიჩნევს. მეორე ნაწილი კი, რომელთა აზრით, 

ღვედის მოხმარება დაბალი სიჩქარით მოძრაობისას ნაკლებად საჭიროა, ამგვარი 

კანონის შემოღების მოწინააღმდეგეა.  

 
”მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწორია რომ არსებობს ეს კანონი, იმიტომ რომ ადრე 
თუ გვიან უნდა ამუშავდეს, ეს კანონი საჭიროა უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით. ყველა ნორმალურ ქვეყანაში უკეთიათ ღვედი და რადგან 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

არსებობს მსგავსი კანონები სხვა ქვეყნებში ე.ი. საჭიროა.”[ქალი, 33 წლის, 
მძღოლი]  
 
”ქალაქში ნელა სიარულის გამო ღვედის არგაკეთება არ არის მართებული 
დამოკიდებულება, კი შეიძლება მე ნელა მივდიოდე, მაგრამ სხვა სწრაფად 
მოდიოდეს და დამეჯახოს. ამიტომ რათქმა უნდა მიანც საჭიროა.” [კაცი, 30 
წლის, მძღოლი] 
 
”ტრასაზე კანონი უნდა არსებობდეს, ეგ ძალიან კარგი კანონია, საჭიროა, ბევრი 
რაღაცისგან გიცავს. ტრასაზე მე ჩემს თავზე მაქვს გამოცდილი, რომ კარგია, 
როცა გიკეთია ღვედი, იმიტომ რომ ისე გადმომიხტა ძროხა, ისე საშინლად 
”დავატორმუზე”, რომ ღვედმა დამიჭირა. კი არაფერს გავიტანდი, უბრალოდ 
საჭეს დავეცემოდი და შეიძლება რაღაცა გამტეხვოდა, შეიძლება არც 
გამტეხვოდა, უბრალოდ მტკენოდა. ამიტომ მე ტრასაზე კანონის გარეშეც 
ვიკეთებ ღვედს.” [ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 

 
”თბილისში რომ შემოვიდეს მსგავსი კანონი, იძულების წესით 
დავემორჩილები, მაგრამ არა საკუთარი სურვილით. სანამ ძალიან არ 
მომაწვება ეს ჯარიმები, მანამდე არ დავემორჩილები, მერე ალბათ 
დავემორჩილები. უკანა სავარძელზე ღვედის ტარების აუცილებლობის შესახებ 
კანონს ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ ბევრ მანქანას უკან ფიზიკურად არა აქვს 
ღვედი.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ]  

 
”მე მიმაჩნია, რომ თბილისში, როცა კოსტავაზე ჩადიხარ მინუს ხუთით 
”პროპკაში”, ღვედი არ არის საჭირო.” [ქალი, 25 წლის,მძღოლი]  
 
”კანონის არსებობა საჭიროა ტრასებზე, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნებში 
ყველგან გაჯარიმებენ, როცა არ გიკეთია ღვედი. აქაც რომ იყოს კანონი, არ 
იქნება ურიგო.” [ქალი, 49 წლის, მძღოლი] 

 

 

 

3.3  ქალაქში ღვედის მოხმარების მასტიმულირებელი ფაქტორები  

 
ფოკუსური დიკუსიის დროს გამოიყო ქალაქში ღვედის მოხმარების 

მასტიმულირებელი ფაქტორები: 

 

 
ქალაქში ღვედის მოხმარების მასტიმულირებელი ფაქტორები 

 კანონის შემოღება / ფულადი სანქციის დაწესება 

 საინფორმაციო კამპანია 

 საგანმანათლებლო კამპანია 

 საზოგადოებრი აზრზე ზემოქმედება / არსებული სტერეოტიპების ცვლილება 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

კანონის შემოღება / ფულადი სანქციის დაწესება 

 
ფოკუსური ჯგუფის წევრები ქალაქში ღვედის მოხმარების დანერგვის აუცილებელ 

წინაპირობად ღვედების მოხმარების აუცილებლობაზე კანონის შემოღებას თვლიან. 

რესპონდენტთა აღქმაში მძღოლები და მგზავრების უმრავლესობა მხოლოდ მაშინ  

გაიკეთებს უსაფრთხოების ღვედს, როდესაც ეს ქცევა კანონით იქნება 

დარეგულირებული და სანქცირებული. 
 
”თუ კანონი შემოვა, რომ უნდა გაიკეთო ღვედი, მემგონი ყველა გაიკეთებს, 
იმიტომ რომ არავის არ უნდა ზედმეტი ფულის გადახდა.” [ქალი, 49 წლის, 
მძღოლი] 
 
”ერთადერთი გამოსავალი  კანონის შემოღება უნდა იყოს, მე სხვანაირად არ 
გავიკეთებ ღვედს. მართლა ალბათ მარტო ჯარიმის შიშით თუ გაიკეთებენ 
ღვედებს, რადგან სიგარეტის მოწევა ვიცით რომ მავნეა, მაგრამ მაინც ვეწევით. 
ასევეა ღვედზეც. ” [კაცი, 26 წლის, მძღოლი] 
 
”კანონი თუ არ არსებობს გამორიცხულია რომ ხალხი აიძულო ატარონ ღვედი. 
პირველ ეტაპზე უნდა აიძულო, მერე უკვე გადამდებია. მე ვფიქრობ რომ 
საჭიროა კანონის არსებობა. იგივე ყველამ იცის, რომ კაცი არ უნდა მოკლა, 
მაგრამ ამას კანონი რომ არ არეგულირებდეს, ალბათ გაცილებით უფრო 
ხშირად იქნებოდა, მე ესე მგონია, ვიდრე ეხლა ხდება, რაღაც დასჯადობის 
სინდრომი უნდა იყოს.” [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 
 
”კანონი უნდა იყოს ღვედის ტარებაზე, იმიტომ რომ, რაც არ უნდა 
ცნობიერებაში გაუჯდეს მძღოლებს, რომ ღვედი კარგია, სულ ხომ არ 
ილაპარაკებ რომ კარგია, როდესმე ხომ უნდა შეწყვიტო ეს ლაპარაკი და მერე 
თაობიდან თაობაზე უნდა გადადიოდეს, ბავშვი უნდა უყურებდეს, რომ მამა 
მანქანაში ჩაჯდომისას იკეთებს ღვედს. მაგრამ რაღაც მომენტში აღმოჩნდება, 
რომ შეიძლება ღვედი არ გაიკეთო, იმიტომ რომ არავინ არაფერს არ გეტყვის. 
აქედან გამომდინარე, რაღაც მომენტში ისევ მოიხსნიან ამ ღვედებს. ამიტომ ეს 
ჯარიმა მაინც უნდა იყოს, რომ ათასში ერთხელ თუ ვიღაცა დაარღვევს, რომ 
დააჯარიმონ. საზოგადოებაში შეიძლება მიღებული იყოს რომ კაცის კვლა 
ცუდია, მაგრამ რომ არ იყოს კანონით აკრძალული, შეიძლება დაიწყოს 
მასობრივი მკვლელობები.” [ქალი, 25 წლის,მძღოლი] 
 
”მე ღვედს გავიკეთებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ჯარიმა და სადაც 
შემეძლება რომ თავი ავარიდო, არ გავიკეთო და გავექცე ამ ჯარიმას და ვიცი 
რომ პატრული ვერ დამინახავს, ყველგან ავარიდებ თავს. მე ვფიქრობ, რომ 
ყველაფერი ეს უნდა იყოს ჯარიმის თანხლებით, იმიტომ რომ ჯარიმის გარეშე, 
მხოლოდ პროპაგანდა რომ გაწიო, არანაირი შედეგი არ ექნება. რაც არ უნდა 
პროპაგანდა გამიწიონ, მე რომ ვიცი, რომ მოუხერხებელია, თბილისში ღვედს 
არ გავიკეთებ არასოდეს, თუ ჯარიმას არ შემოიღებენ.” [კაცი, 28 წლის, 
მძღოლი] 

 
უსაფრთხოების ღვედების მოხმარების სტიმულირებისათვის კანონის შემოღებას 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ექსპერტებიც. მათი აზრით, პირველ რიგში სწორედ 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

სახელმწიფოს მხრიდან უნდა მოხდეს მისი მოქალაქეების იძულება ღვედის 

გაკეთებასთან დაკავშირებით.  
 
”ღვედის გამოყენება ეფექტურია ქალაქაში, ამიტომ კანონშიც აუცილებლად 
უნდა ჩაიდოს ღვედის შებნევის აუცილებლობა. ანუ მე თუ ამას არ ვფიქრობ და 
არ მაქვს სათანადო უნარები, ამაზე ხელისუფლებამ ჩემზე უფრო მეტად უნდა 
იფიქროს. ასე რომ სავალდებულო უნდა იყოს ღვედით მოძრაობა. 
უმნიშვნელოვანესი იქნება კანონში ღვედების საკითხის გათვალისწინება, ანუ 
სახელმწიფომ უნდა აიძულოს მოქალაქეები გაიკეთონ ღვედი. პირველ რიგში 
აუცილებლად დაუყოვნებლივ პარლამენტში უნდა შევიდეს კანონპროექტი 
ღვედების შესახებ.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 
 

თუმცა, ამასთანავე მიიჩნევა, რომ  ღვედების შესახებ კანონი უნდა იყოს 

მაქსიმალურად მოქნილი და არსებული რეალობის შესაბამისი. რესპონდენტთა 

აზრით, აღნიშნული კანონი თანმიმდევრულად უნდა გატარდეს: საწყის ეტაპზე 

ღვედების მოხმარება სავალდებულო უნდა იყოს მხოლოდ ყველაზე მეტად საშიშ 

პოზიციებზე - წინა სავარძლებზე, შემდეგ კი ეტაპობრივად ეს კანონი უკანა 

სავარძლებზეც გავრცელდეს.  
 
”ჩემი აზრით კანონი უნდა შემოიღონ მხოლოდ წინა მგზავრისათვის და არა 
მძღოლისათვის.” [კაცი, 28 წლის, მძღოლი ]  

 

გარდა ამისა, ღვედის არმოხმარებაზე დაწესებული სანქციებიც ეტაპობრივად უნდა 

გამკაცრდეს, რათა მძღოლებმა თუ მგზავრებმა შესძლონ ახალ კანონთან ადაპტირება.  

 
 ”კანონის შემოღების შემთხვევაში, გამაფრთხილებელი მომენტები უნდა იყოს  
და მერე უნდა იზრდებოდეს ეს ჯარიმა, რადგან იმდენად მიუჩვეველია 
ადამიანი,  რომ უბრალოდ დაავიწყდება ღვედის გაკეთება.” [კაცი, 26 წლის, 
მძღოლი] 
 
”თავიდან ასე უნდა იყოს, ერთხელ გაგაჩერებენ ღვედი არ გიკეთია, 
დაგაჯარიმებენ ვთქვათ 10 ლარით, მეორეჯერ გაგაჩერებენ, დაგაჯარიმებენ 20 
ლარით, მესამეჯერ გაგაჩერებენ და თუ კიდევ არ გიკეთია, საერთოდ უნდა 
ჩამოგართვან მართვის მოწმობა. მერე უკვე გაიკეთებ.” [კაცი, 21 წლის, 
მძღოლი]  
  
”კანონის შემოღება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. ხვალ რომ კანონი მიიღონ და 
ზეგ გამაჩერონ,  ღვედი რომ არ მეკეთოს და 50 ლარიანი ჯარიმა გამომიწერონ 
შეუჩვეველზე, ეს აბსურდია.” [კაცი, 30 წლის, მძღოლი] 

 

რესპონდენტები აზრით, აღნიშნულ კანონში უნდა მოხდეს გარკვეული 

გამონაკლისების დაშვება. კერძოდ, ღვედების მოხმარების აუცილებლობა არ უნდა 

ვრცელდებოდეს ტაქსის მძღოლებზე, რადგან ღვედებით მათი სავარძლებზე 

ფიქსირება ზრდის მათი დაყაჩაღების რისკს. ასევე, საწყის ეტაპზე მაინც, 

გამონაკლისების დაშვება უნდა მოხდეს კონკრეტული მარკის ავტომობილებზე, 

რომელთაც უსაფრთხოების ღვედები ფიზიკურად არ გააჩნიათ.  

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

”როდესაც იყო ღვედის შესახებ კანონზე ლაპარაკი, თუნდაც კომუნისტების 
დროს, ტაქსის მძღოლებს ქონდათ ამაზე შეღავათი, იმიტომ რომ როცა ღვედი 
უკეთია ადამიანს, იმის დღევანდელ საქართველოში დაყაჩაღება, იმის ცემა 
ძალინ ადვილია, იმიტომ რომ ადვილად მოუჭერ ღვედს და ადგილზე დააბამ 
ფაქტიურად. ასეთი რაღაცეების გათვალისწინება უნდა მოხდეს კანონში.” 
[კაცი, 21 წლის, მძღოლი] 

 
”არ შეიძლება, რომ ღამე მიიღონ კანონი და ხვალ დილით კაცი, რომელსაც არ 
ეკეთა ღვედი, თუნდაც იმიტომ რომ რეტრო მანქანა ჰყავს, რომელსაც არა აქვს 
ღვედი, დამრღვევად გამოაცხადო. მაგალითად, ”პაბედას” სად დაუყენებ 
ღვედს? არადა საქართველოში ”პაბედები” დადიან. ყველაზე პოპულარული 
მანქანები 12-13 წლის მანქანებია. ღვედებსაც გააჩნია თავისი ვარგისიანობის 
ვადა. ღვედების კანონის აუცილებელ შემოღებას, გადავწყვიტოთ რა ვუყოთ ამ 
მანქანებს, რომელთაც არა აქვთ ღვედი. საკმარისია ეს ვახსენოთ ხმამაღლა 
ეგრევე მახსენდება საამქრო, რომელიც ამაზე ფულის კეთებას დაიწყებს. 
ამიტომ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ვთქვათ, აღარ შემოვიყვანოთ 15 
წელზე ძველი ავტომანქანები და ყოველ წელს თითო წელი მოვაკლოთ, რომ 15 
წლის მერე დავიტოვოთ იმედი, რომ სულ სხვა თაობის მანქანები იქნება. რაღაც 
ეტაპები უნდა შემოვიღოთ, თორემ იმპერატიულად ამ კანონის შემოღება, 
გაჭყლიტავს ჩვენს მოქალაქეებს. ზოგს არა აქვს ეს ღვედი მანქანაზე და რა 
ქნას.” [კაცი, 47წლის, ექსპერტი] 

 

ფოკუსური ჯგუფის წევრთა ნაწილი კი თვლის, რომ უსაფრთხოების ღვედების 

შესახებ კანონი საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს და კანონდამრღვევთათვის დაწესებული 

ჯარიმა საკმაოდ სოლიდურ თანხას უნდა შეადგენდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

გამოკითხულთა აღქმაში, ღვედის მოხმარების მთელი რიგი ხელის შემშლელი 

ფაქტორების გათვალისწინებით, აღნიშნულ კანონს მოქალაქეები ნაკლებად / არ 

დაემორჩილებიან. 
 
”უნდა დაწესდეს ძალიან დიდი ჯარიმა ანუ თანხობრივად დიდი ოდენობით, 
ისე მე ვფიქრობ რომ არ გაიკეთებენ ქალაქში ღვედს. უნდა იყოს ძალინ დიდი 
თანხა, რომ არ ღირდეს ამ რაღაცისთვის ამის გადახდა.  ვთქვათ, 300-400 
ლარი.” [ქალი, 25 წლის,მძღოლი] 
 
”ვერანაირი კამპანია მე ვერ მაიძულებს ღვედის გაკეთებას, ერთადერთი 
ჯარიმა, იმიტომ რომ ისედაც ვიცი, რომ ღვედის გაკეთება კარგია. მომავალში 
ღვედის გაკეთებისკენ მიბიძგებს კანონში ცვლილება, ჯარიმა დიდი 
ოდენობით, ვთქვათ -50 ლარიანი ჯარიმა.10 ლარის გამო მე პირადად არ 
გავიკეთებ ღვედს, ამ თანხის გამო პატრულს ჭიჭყინსაც კი არ დავუწყებ. 
მივცემ ამ 10 ლარს და არ გავიკეთებ.” [ქალი, 27 წლის, მძღოლი] 
 
”თბილისში რომ ვატარო ღვედი მომავალში, ალბათ წესად უნდა 
ჩამოყალიბდეს. წესად ჩამოყალიბებაში კი ალბათ ჯარიმა შეუწყობს ხელს. 
როდესაც ადამიანს ჰყავს მანქანა, მისთვის უმრავლეს შემთვევაში პატარა 
ჯარიმის გადახდა პრობლემას არ წარმოადგენს, ამიტომ ვფიქრობ რომ 20 ლარი 
საქმეს არ უშველის. მხოლოდ იმ შემთხვევაში უშველის, თუ თვეში 9-ჯერ 
დააჯარიმებენ. ვფიქრობ სადღაც 50 ლარამდე უნდა იყოს ჯარიმა, რომ შედეგი 
გამოიღოს.” [ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”ერთადერთი შანსი იმისა მე, რომ ღვედი გავიკეთო არის დიდი ჯარიმა. ერთი 
150-200 ლარი. უფრო ნაკლების შემთხვევაში ალბათ მაინც გავიკეთებდი, 
მაგრამ შეიძლება გამერისკა არ გაკეთებაც.” [კაცი, 32 წლის, მძღოლი ] 

 

 

საინფორმაციო კამპანია 

 
ფოკუსური ჯგუფის წევრთა აზრით, ღვედის მოხმარების კანონის  ძალით იძულებამ, 

მისი მოხმარების საჭიროების გაცნობიერების გარეშე, შეიძლება მძღოლებსა და 

მგზავრებში გარკვეული შინაგანი პროტესტის გრძნობა გამოიწვიოს. არსებულმა 

გარემოებამ კი შეიძლება  მოქალაქეებს კანონდარღვევისაკენ უბიძგოს.  

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვნად მიიჩნევა კანონის შემოღებასა და სანქციების 

დაწესებასთან ერთად აქტიური საინფრომაციო კამპანიის ჩატარება, რათა  მოხდეს 

საზოგადოების წევრების მიერ უსაფრთხოების ღვედის საჭიროების გაცნობიერება.  

მოქალაქეების ქცევა უნდა იყოს არა მხოლოდ იძულებითი ხასიათის, ანუ მექანიკური 

და გაუაზრებელი, არამედ აბსოლიტურად ცნობიერი, შეგნებული  და შესაბამისად, 

ნებაყოფლობითი.  

 

რესპონდენტთა აზრით, მეტი დამაჯერებლობისა და სანდოობისათვის 

უსაფრთხოების ღვედის საჭიროების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება უნდა მოხდეს 

კომპეტენტური და ავტორიტეტი პირების -  სფეროს ექსპერტების მიერ. 

(პროფესიონალ მძღოლებთან ერთად შესაბამისი ორგანოების მაგ. შსს-ს 

წარმომადგენლები.) მიიჩნევა, რომ ექსპერტებმა დეტალური და კომპეტენტური 

ინფრომაცია უნდა მიაწოდონ საზოგადოებას უსაფრხოების ღვედის დანიშნულების 

შესახებ, აუხსნან მათ რისგან იცავს მგზავრსა თუ მძღოლს კონკრეტლ სიტუაციაში, რა 

შემთხვევაშია ყველაზე მეტად ეფექტური ღვედის მოხმარება, რა შედეგები შეიძლება 

მოჰყვეს მის არმოხმარებას და სხვ. აღნიშნული ინფორმაცია კი უნდა იყოს 

მაქსიმალურად არგუმენტირებული.  
 
”ღვედების პროპაგანდით ჩვენ გვინდა რომ შევამციროთ დაღუპულთა 
მაჩვენებელი. თუ ჩვენი მიზანი არის რაღაც დროებითი, მაგაზე კანონიც, რომ 
მიიღო, თუნდაც 100 ლარიანი ჯარიმით, რაღაც შედეგს მიიღებ, იმიტომ რომ 
ყველა გაიკეთებს კანონის შიშით ღვედს და დაღუპულთა მაჩვენებელიც 
შემცირდება. ადამიანმა ბევრი იფიქრა და იმიტომ გაიკეთა, თუ კანონის 
შეეშინდა და იმიტომ, მაგას მნიშვნელობა არა აქვს, ეფექტი მაინც იქნება, 
ღვედი ყველას ეკეთება. მაგრამ ეს იქნება დროებითი, რადგან სადღაც მართლა 
გაძვრები, სადაც ვერ დაგინახავს პატრული და მოიხსნი ამ ღვედს, ანუ 
კანონით შედეგს მიაღწევ, მაგრამ მთლად იმას ვერა, რაც აუცილებელია. თუ 
ჯარიმა მუდმივად იქნება, შეიძლება მუდმივად დარჩეს მსგავსი მომენტი. 
მაგრამ ხალხის შინაგანი წინააღმდეგობა ყოველთვის იარსებებს, რაც 
პრინციპში უარყოფითია. ამიტომ კანონთან ერთად აუცილებელია პროპაგანდა 
და ხალხის შეგნების ამაღლება ამ მიმათულებით.” [კაცი, 26 წლის, მძღოლი] 

 
”მე ეგეც არ ვიცი, რამდენად საჭიროა ღვედი. იდეაში ვიცი, რომ საჭიროა, 
მაგრამ მირჩევნია პროფესიონალმა მითხრას, რომ ამიტომ არის საჭირო და ამ 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

სიტუაციაში გიცავს. ახლა მხოლოდ ვიცი რომ იდეაში კარგია, რომ არ გავარდე 
წინ, მე ინფორმაცია მაქვს ეხლა უფრო ზოგადად, მაგრამ უფრო კონკრეტული 
შემთხვევები მინდა ვიცოდე. ეს გაჭრის უფრო.” [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 

 
”მე ამ საკითხში გამოუცდელი ადამიანი ვარ, მაგრამ ვთვლი, რომ თუ იქნება 
რაღაც დასაბუთება, ინფორმაცია, ლიტერატურა, რომ ამ შემთხვევაში ამას 
აკეთებს ღვედი, ამ შემთხვევაში ეს ხდება, ანუ არგუმენტირებული 
ინფორმაცია იქნება, ანალიზი ამის თუ იქნება, ჩვენ ვართ რაციონალური 
ადამიანები, არ ვართ ფანატიკოსები, ყველა ნორმალური ადამიანი ამ 
დასაბუთების შესაბამისად მოიქცევა. მე პირადად ისეთი ტიპის ადამიანი ვარ, 
თუ დასაბუთება, არგუმენტირება იქნება ღვედის აუცილებლობის შესახებ, 
გავიკეთებ ღვედს. დასაბუთება, ნახვა, ეს ყველაფერი არის აუცილებლად 
საჭირო, რადგან იმდენად დისკომფორტს ვგრძნობ ღვედის ტარებისას, რომ 
შევეცდები პროფესიონალი მძღოლებისაგან გავიგო ინფორმაცია და 
დავრწმუნდე ქალაქში რამდენად საჭიროა ღვედი, გამიჩნდეს საკუთარი აზრი. 
მე მინდა რომ ეს იყოს დასაბუთებული. თუ დამისაბუთებენ რომ ეს საჭიროა, 
მაშინ აუცილებლად გავიკეთებ. მე ვფიქრობ, ამას სჭირდება ექსპერტები, 
სპეციალისტები, რომ აგვიხსნან ამ შემთხვევაში ასე ხდება, ამ შემთხვევაში ასე 
ხდება. შედარებები, ანალიზი, კომპეტენტური, პროფესიონალური ანალიზი 
უნდა გავრცელდეს ტელევიზიით.” [ქალი, 49 წლის, მძღოლი] 

 
”შენ ექვემდებარები ბრმად კანონს, სულ არ იცი რომ ღვედი საჭიროა, მაგრამ 
დაგაჯარიმებენ და აკეთებ. რათქმა უნდა ჯობია, რომ ცნობიერება გქონდეს 
ამაღლებული და ყველა მძღოლი იყოს მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე. 
აქეთკენ რომ წავიდეს საზოგადოება და ეს თუნდაც ნელნელა 20 წლის მერე 
იყოს, ესეც ძალიან კარგია. ანუ ცოტ-ცოტა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ვიდრე მხოლოდ 
იმიტომ რომ კაი ტიპი ვარ, თუ ცუდი ტიპი ვარ და ასე ზედაპირული 
არგუმენტებით ადამიანებმა რაღაცეები აკეთონ.” [ქალი, 49 წლის, მძღოლი] 
 
”როცა ღვედის მოხმარების ”დაპიარებაზე” მიდგება საუბარი, შესაბამისმა 
სამსახურების მიერ, ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული და იყოს 
მიტანილი საზოგადოებამდე ის, თუ რაში არის კარგი ღვედი და რაში არის 
ცუდი. როდის უნდა გაიკეთო და როდის არ უნდა გაიკეთო. მხოლოდ ამ 
შემთხვევაში ავიცილებთ იმას, რომ საზოგადოებაში არ გაჩნდეს პროტესტის 
გრძნობა. ამისთვის გამოყენებული უნდა იყოს ტელე სივრცე, პრესა და ეს 
უნდა იყოს ბროშურებად და ბუკლეტებად გაკეთებული. ამ სიტუაციაში 
ჩემთვის ცნობილი და საყვარელი ადამიანი ავტორიტეტი ვერ იქნება. 
ავტორიტეტი იქნება ის, ვინც ეს საქმე იცის. ანუ ამაში უნდა იყოს ჩართული 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ის სამსახურები, რომლებსაც შესაბამისი 
გამოცდილება აქვთ.  ამისთვის. უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია. ის კი არა 
რომ ღვედი გაიკეთე და ევროპას დაეწევი ამითი, არა, ამითი ევროპას ვერ 
დაეწევი, ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე შენ უნდა მიიტანო 
ადამიანებამდე ის, რომ ესე უნდა იყოს, და ამის სხვა ალტერნატივა არ 
არსებობს. აქ უნდა იყვნენ ჩართული ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, 
საპატრულო პოლიცია, შესაბამისი ექსპერტები და ადამიანები ვისაც აქვთ ამის 
კეთების გამოცდილება. ეს სერიოზული საქმეა, რომელზედაც უნდა დაჯდეს 
ბევრი ტიპის ადამიანი, ბევრი პროფესიის ადამიანი და მოიფიქრონ სისტემა, 
ჩამოაყალიბონ და შემდეგ მეთოდურად ეს განახორცილონ.” [კაცი, 32 წლის, 
მძღოლი ] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”ადამიანი არ უნდა აიძულო, ადამიანი უნდა დაარწმუნო თუნდაც 
თვალსაჩინო მაგალითების შედეგად. მაგალითად რაღაცას რომ გირჩევს შალვა 
ოგბაიძე ტელევიზიით, მანქანებზე, რომელიც ამ საქმის პროფესიონალია, 
უფრო მისაღებია, ვიდრე დუტა სხირტლაძე რომ დადგება და იტყვის რამეს ამ 
თემაზე. იმან უნდა დამარწმუნოს მე, რომ ეს არის საჭირო და ეს არის კარგი და 
არა ის, რომ შენ გაიკეთე ღვედი, თორემ დაგაჯარიმებ.” [კაცი, 26 წლის, 
მძღოლი]  
 
”ჯარიმის არსებობა აუცილებელია - შიში შეიქმს სიყვარულსა. თუმცა, ვისაც 
სულ კიდია ეს 300 ლარი იქნება თუ რამდენიც იქნება, იმაზე ეს ჯარიმაც არ 
იმოქმედებს.ამიტომ აუცილებელია სხვა ზომების მიღებაც.”[ქალი, 25 წლის, 
მძღოლი ]  

 

ღვედის მოხმარების საჭიროების თვალსაჩინოებისთვის ამასთანავე მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევა სტატისტიკური მონაცემების გაცნობა. რესპონდენტთათვის საინტერესო 

აღმოჩნდა ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა / დაშავებულთა  

მაჩვენებელისა და მათ მიერ უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მაჩვენებელს შორის 

მიმართება.  
” უნდა გაგვაცნონ სტატისტიკა. მე არ ვიცი სად უფრო მეტი ავარიები ხდება, 
ქალაქში თუ ტრასაზე, ვინ უფრო იღუპება - ვისაც ღვედი უკეთია, თუ ვისაც არ 
უკეთია. ტრასაზე უფრო მეტი იღუპება ამის შედეგად, თუ ქალქში. ამის 
სტატისტიკური მონაცემები რომ იყოს, ძალიან საინტერესო იქნებოდა. 
უბრალოდ ადამიანი უნდა დაარწმუნო, რომ ეს აუცილებელია. მე წამიკითხავს, 
საქართველოში იღუპება ყოველწლიურად ვთქვათ, 29 ათასი ადამიანი გზებზე, 
რატომ იღუპება, რის შედეგად იღუპება, ღვედი რამდენს ეკეთა აქედან , 
რამდენს არა, ეს საინტერესოა და აუცილებელია. ადამიანი უნდა დაარწმუნო 
შენ და ის მხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთებს ღვედს. ” [კაცი, 65 წლის, მძღოლი] 

 

საზოგადოების ინფრომირებულობას და მათთვის სტატისტიკური მონაცემების 

გაცნობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ექსპერტებიც. მათი აღნიშვნით, ამ ეტაპზე 

ამგვარი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის თითქმის არ ხდება. შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს, კერძოდ კი საპატრულო პოლიციის მიერ გავრცელებული 

სტატისტიკა ძალზედ მშრალი და ყოველგვარ ანალიზს მოკლებულია.  

 
”ადამიანს როცა ინფრომაცია არა აქვს, ის თვლის, რომ პრობლემა არ არის. აი, 
როდესაც ის სტატისტიკას გაეცნობა, მერე მიხვდება, თუ რამდენად საჭიროა ეს 
ღვედი.  უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია, აი რა მოყვა ამას, რომ 
არ ეკეთა ღვედი. ჩვენ ხომ არ ვაწვდით საზოგადოებას არანაირ ინფრომაციას.”  
[კაცი, 51 წლის, ექსპერტი] 

 
”საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში მომხსენებელი ეხლა არის მხოლოდ და 
მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო  საპატრულო პოლიციის სახით, 
გამოდის სტანდარტული საბჭოთა მოხსენება: შარშან მოხდა ამდენი ავარია, 
დაიღუპა ამდენი, დამთავრდა... ანალიზი, გრადაცია, რა ასაკობრივი 
ჯგუფი...ასეთი ინფორმაცია არ მოგვეწოდება. სახელმწფოში უნდა არსებობდეს 
ორგანო, რომელიც აიღებს პასუხისმგებლობას საგზაო მოძრაობის 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

უსაფრთხოებაზე. ასეთი რგოლო დღეს სახელმწიფოს არ გააჩნია. არც 
ადგილობრივი თვითმმართველობის, არც ცენტრალური ხელისუფლების 
დონეზე. საპატრულო პოლიციის სტატისტიკა ძალიან მშრალია.” [კაცი, 47 
წლის, ექსპერტი]  

 

სტატისტიკური მონაცემების გაცნობასთან ერთად, მეტი დამაჯერებლობისათვის 

საჭიროდ მიიჩნევა  მეტი ვიზუალიზაცია. რესპონდენტთა აზრით, სხვადასხვა 

მასობრივი თუ საინფორმაციო საშუალებების გამოყენებით უნდა მოხდეს 

უსაფრთხოების ღვედის საჭიროების თვალნათლივ ჩვენება. 

არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება დაფიქსირდა კადრების ვიზუალიზაციასთან 

დაკავშირებით. ერთის მხრივ, მიიჩნევა, რომ აქცენტირება უნდა მოხდეს ავტოსაგზაო 

შემთხვევების დროს უსაფრთხოების ღვედის არმოხმარების სავალალო შედეგებზე. 

მგზავრებსა და მძღოლებზე ზემოქმედების მოხდენის, კერძოდ მათი ”შეშინების” 

მიზნით, ნაჩვენები უნდა იქნას საგზაო ინციდენტის ამსახველი ნეგატიური მუხტით 

დატვირთული / შემზარავი კადრები, სადაც აქცენტირება იქნება იმაზე, რომ 

დაზარალებულს / დაღუპულს არ ეკეთა უსაფრთხოების ღვედი.  
 
”ჩემზე უარყოფითად დამუხტული მაგალითი უფრო მოახდენს 
შთაბეჭდილებას, იმიტომ რომ დადებითი არ მახსენდება, როცა მანქანით 
მივდივარ. ყოველ შემთხვევაში მე ღვედზე როცა ვფიქრობ, მახსენდება ის 
ავარიები, ახლობლები, რომელთაც მოუვიდათ ავარია, ასევე ჩემი ავარიები, 
ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ნეგატიური კადრების ჩვენება უფრო გაჭრის. ამგვარი 
რეკლამები ჩემში გაღიზიანებას არ გამოიწვევს, არამედ თუნდაც მცირეოდენ 
შიშს, რომელიც მერე მუდმივად შემახსენებს თავს.” [ქალი, 35 წლის, მგზავრი] 
 
”ამისათვის გამოყენებულ უნდა იქნეს ტელევიზია, რადიო, მედია, 
თვალსაჩინო მაგალითები, ფილმების ჩვენება, საზოგადოებრივი რეკლამა. 
უნდა აჩვენონ კონკრეტული შემთხვევა, რა მოჰყვა იმას, რომ ადამიანს 
შეჯახების დროს არ ეკეთა ღვედი. უნდა იყოს რამდენიმე სიუჟეტი: მაგ. 
როგორ დაინვალიდდა გოგონა ავტოავარიის დროს, იმიტომ რომ მას არ ეკეთა 
ღვედი.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 
 
”ფსიქოლოგიურად ამის გაანალიზება, რომ მე ეს მომივა, ადამიანის 
გადარწმუნება, როდესაც ის უკვე სრულყოფილ ასაკშია და ჩამოყალიბებული 
აქვს თავისი შეხედულებები, ცოტა რთულია. ეს უნდა იყოს მართლა დიდი 
პროპაგანდით, რომელსაც უნდა ქონდეს ნეგატიური სახე, ანუ აყურებინონ აი 
რა ხდება ავარიის დროს, როდესაც ღვედი არ გიკეთია.  უნდა პირადად 
ხედავდე ამას. იყოს ვთქვათ, ერთ საათიანი კოლაჟი. აი ეს მოხდა ეს მოხდა, 
საშინლად ცუდი საყურებელი. ამან შეიძლება შეგზაროს და ფსიქოლოგიურად 
დაგძაბოს.” [კაცი, 26 წლის, მძღოლი]  

 
”პატრული რომ აჩვენებს  -  მოხდა ავარია, პატრულმა უნდა გააკეთოს 
პედალირება, რომ ადამიანს, რომელიც ვთქვათ გარდაიცვალა ან მძიმე 
დაზიანება მიიღო, მას არ ეკეთა ღვედი.” [კაცი, 47 წლის, ექსპერტი] 

 
”პირველი უნდა იყოს შოკური თერაპია, კაცი უნდა შეაშინო, უნდა 
გაასიგრძეგანებინო რა პრობლემაა. ადამიანს ჰგონია რომ, ეს მას არ მოუვა, რომ 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

მას არ დაემართება, რომ თუ ამოტრიალდება მანქანით, ღვედი ხელს შეუშლის, 
ჰგონიათ, რომ მოკლე მანძილზე ავარია არ მოხდება , პლიუს ბავშვობიდან არ 
ასწავლეს ღვედის ხმარება და ა.შ. შენ თუ ამ ადამიანს მიაწვდი თუ რასთან 
ექნება საქმე, რომ ეს არ არის უწყინარი თამაში უღვედოდ სიარული, ის 
დაიშოკება.” [კაცი, 47 წლის, ექსპერტი] 
 
”შემზარავი კადრები და სიკვდილი არ არის აუცილებებლი, მაგრამ ღვიძლის 
გახეთქვაც ცუდია, დაბრმავებაც ცუდია. არ უნდა იყოს რაღაც ისეთი, რომ 
ადამიანებმა არ უყურონ. უნდა იყოს საინტერესო, ვთქვათ აჩვენონ, რომ 
ადამიანს, რომელსაც არ ეკეთა ღვედი, ავარიის დროს დაუზიანდა ღვიძლი და 
დაემართა რაღაც დაავადება, ანუ უნდა იყოს ინფორმაციული, რომ  
დააინტერესოს ადამიანი.” [ქალი, 49 წლის, მძღოლი] 

 

თუმცა, მეორეს მხრივ მიიჩნევა, რომ ამგვარი აგრესული კამპანია ნაკლებად 

ეფექტური იქნება და შეიძლება მძროლებისა და მგზავრების გაღიზიანებაც კი 

გამოიწვიოს, და საერთოდ გაუქროს უსაფრთხოების ღვედის შესახებ რაიმე სახის 

ინფორმაციის მიღების სურვილი.  

 

აქედან გამომდინარე, სასურველად მიიჩნევა პოზიტიური დატვირთვის მქონე 

კამპანიის წარმოება, სასიამოვნო და საინტერესო საყურებელი კადრების ჩვენება, და 

იმაზე აქცენტირება, თუ რამდენად ეფექტურია ღვედის მოხმარება.  

 
”ქართველები მაინცდამაინც კანონმორჩილი ადამიანები არ არიან ასეთ 
საკითხებში და გაუჭირდებათ ამასთან შეგუება. ჯარიმის გადახდა ურჩევნია 
ზოგს, ვიდრე ღვედის გაკეთება. ამიტომ ვიზუალური მხარე უნდა აჩვენო 
ხალხს, რაში შეუწყობს ხელს ღვედის გაკეთება, რისგან გადაარჩენს, რა სახის 
ტრავმებს ააცილებს თავიდან. ეს შეიძლება ასევე იყოს ბუკლეტების სახით, 
რომელიც გადმოცემს ინფორმაციას, რომ ღვედი ეკეთა და როგორ გადარჩა. 
ნეგატიური კადრების ჩვენება არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ამ ნეგატივით 
მძღოლები უფრო გაღიზიანდებიან და თან მალე დაავიწყდებათ. ადრე გზებზე 
ძალიან ხშირად გვინახავს ნაავარიები მანქანა, ძალიან შეიცხადებენ ხოლმე 
მძღოლები, მაგრამ მერე რომ გააგრძელებენ გზას, ისევ ისე სწრაფად მიდიან 
ხოლმე, როგორც მიდიოდნენ. ამიტომ პოზიტიური კამპანია ჯობია, ჩემი 
აზრით, რადგან უფრო დაამახსოვრდებათ.” [ქალი, 47 წლის, მგზავრი] 
 
”ჩემზე არ მოახდენს გავლენას შემზარავი კადრების ყურება, შეიძლება 
პირიქით გადავრთო. უნდა იყოს ისეთი რომ უყურო. არსებობს ისეთი 
რეკლამები, რომლებსაც შეიძლება ელოდებოდე, არის ისეთებიც, რომლებსაც 
არასოდეს არ უყურებ, რომ დაინახავ რომ იწყება ეგრევე გადართავ. ამიტომ 
უნდა იყოს სასიამოვნო საყურებელი რეკლამები ღვედზეც.” [კაცი, 21 წლის, 
მძღოლი] 

 
”საზოგადოებას შეიძლება ანახონ ”კრაშ ტესტები”, ანუ როცა ხდება 
ავტომობილის შემოწმება უსაფრთხოებაზე, რა მოსდის შეჯახების შემდეგ 
ავტომობილს ეს არის გადაღებული. უნდა მოხდეს ამის ჩვენება. ღვედის 
გარეშე რა მოსდის ადამინს და რა მოსდის ღვედით. ასეთ დროს აშკარად 
ხედავს მოქალაქე თუ რა დაზიანება მიიღო, როცა ის იყო ღვედის გარეშე. როცა 
ღვედით იყო დაბმული ასეთი რამე არ მომხდარა.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ] 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 
”ჩემი აზრით, პოზიტიური უნდა იყოს ეს კამპანია. იმიტომ რომ იყო ესეთი 
პრეცენდენტი, როცა ხალხს აყურებინეს საშინელი კადრები და რომ კითხეს 
კიდევ გააკეთებთ ამასო,  იმ წუთში ყველამ თქვა რომ არაო, მაგრამ მერე მაინც 
ესე გააგრძელეს.უფრო პოზიტიური უნდა იყოს ეს კამპანია, ნეგატიურს 
იმდენს ვხედავთ ისედაც, რომ უფრო აგრესია გიჩნდება.ანუ უნდა აჩვენო 
ისეთი რეკლამა, რომ არა ვთქვათ ელენთა მოძვრა, არამედ პირიქით, აი ღვედი 
ეკეთა და გადარჩა ანუ უფრო პოზიტიური კადრები.” [ქალი, 33 წლის, 
მძღოლი] 
 
 ”ყველა იმდენად ”დაგრუზულია” თავისი პრობლემებით, რომ კიდევ ცუდი 
კადრებით დაგრუზვა, უარესი იქნება. მე მაგალითად ზუსტად ვიცი, ავარიას 
რომ აჩვენებენ, მე ვრთავ ტელევიზორს. ყველას იმდენი პრობლემა აქვს, რომ 
კიდევ რაღაც გადაცემას უყუროს, გამორიცხულია. რა თქმა უნდა ჯობია რაღაც 
პოზიტიური იყოს, ისეთი, რომ ჩვენ მივიღწვით რაღაცისკენ, იმიტომ რომ 
გვინდა ვიყოთ უფრო განვითარებულები. დარწმუნებული ვარ სხვა ქვეყნებშიც 
ეგრე იქნება, არავინ არ უყურებს ნეგატიური კადრების ამსახველ გადაცემებს.” 
[ქალი, 25 წლის, მძღოლი ]  
 
”მსგავსი სახის კაპმანია უნდა იყოს ცოტა იუმორით შეზავებული. მაღალ 
დონეზე უნდა იყოს გაკეთებული ეს რეკლამა, შემოქმედებითი უნდა იყოს.” 
[კაცი, 65 წლის, მძღოლი]  
 

 

საგანმანათლებლო კამპანია 

 

საზოგადოების ინფორმირებასთან ერთად მნიშვნელოვნად მიიჩნევა აქტიური 

საგანმანათლებლო კამპანიის ჩატარება, რათა ახალმა თაობამ თავიდანვე გაითავისოს 

უსაფრთხოების ღვედის საჭიროება და გამოუმუშავდეს მისი მოხმარების უნარჩვევა.  

როგორც მძღოლები და აქტიური მგზავრები, ასევე ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ 

სკოლებში უნდა დაინერგოს საგზაო უსაფრთხოების წესების სწავლება.  

 
” სკოლაში ბავშვობიდან მოძრაობის წესებს უნდა ასწავლიდნენ. თუნდაც იმას, 
რომ მოძრაობის წესების დარღვევა იწვევს  ავარიებს და დაღუპულთა რიცხვი 
არის ძალინ დიდი საქრთველოში. ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ, ავუხსნათ ეს, 
ღვედის არტარებაც ხომ უსაფრთხოების დარღვევაა. ბავშვი ბავშვობიდან 
ისწავლის და მიეჩვევა ღვედის ტარებას, როგორც ქუჩაზე რომ უნდა 
გადახვიდე მაშინ, როდესაც მწვანე ანთია. ეს გამოიღებს შედეგს თუ ბავშვი 
ბავშვობიდან აღიზრდება კანონმორჩილი. საზღვარგარეთ, ბავშვი ხედავს 
მაგალითს, ხედავს რომ ყველას უკეთია და ისიც იკეთებს. ეჩვევა ბავშვიც 
ბავშვობიდანვე. იქ არ არის ამის პროპაგანდა საჭირო, იმიტომ რომ იქ უკვე 
წესია ღვედის ტარება. აი, თუ ბავშვი ასე აღიზრდება და კანონმორჩილი იქნება 
აქაც ეგრე იქნება, მაგრამ ამას რამდენიმე წელი მაინც დასჭირდება.” [კაცი, 65 
წლის, მძღოლი] 
 
”საგნად რომ შემოიღონ სკოლაში უსაფთხოების წესები, კარგი იქნება. არ 
ვიძახი მე, რომ დასვან და დააზეპირებინონ საგზაო ნიშნები, არამედ 
პროფესიონალებმა კვირაში ერთხელ ბავშვებს ასწავლონ ისე როგორც საჭიროა 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

უსაფრთხოების წესები. ბავშვობიდან ამის სწავლება აუცილებლად გამოიღებს 
სასურველ შედეგს.”  [კაცი, 21 წლის, მძღოლი] 
 
”ბიუჯეტშიც უნდა ჩაიდოს თანხები საგანმანათლებლო ორგანოებისთვის, რომ 
მათ ამ მიმართულებით იმუშაონ და ადამიანებს ბავშვობიდანვე ჩაუნერგონ 
ღვედის საჭიროება.” [კაცი, 51 წლის, ექსპერტი ]  
 
”როდესმე ხომ უნდა დაიწყოს ღვედის მოხმარების დანერგვა ჩვენში. ის, ვინც 
გაიზრდება ამასთან ერთად,  ეს იქნება ჩვეულებრივი მომენტი მისთვის. 
სრულყოფილ ადამიანს ვერ შეცვლი, ვერ გადაასწორებ, უფრო ძნელია. 
ყოველთვის მოდის ახალი თაობა და ისინი უნდა აღზარდო მაგ შეგნებით. 
დღეს რომ დავიწყებთ ამაზე მუშაობას, სადღაც 15-20 წლის მერე იქნება ის 
შედეგი, რაც გვინდა რომ გვქონდეს. იმიტომ რომ ეს უკვე ის პერიოდია, 
როდესაც პატარა ბავშვი მართლა გაიზარდება ამ შეგნებით რომ სწორია და 
კარგია ღვედის ტარება. [კაცი,26 წლის, მძღოლი] 
 
”ღვედის გაკეთება უნდა იყოს შინაგანი მოთხოვნა, ეს შინაგანი მოთხოვნა 
იბადება აღზრდით. თუ ბავშვმა დაინახა, რომ უფროსი რაღაცას ეჩიჩინება, 
ეუბნება და თვითონ არ იკეთებს, როგორც სიგარეტი არ მოწიოო და თავად კი 
უბოლებს, აქ გაორება ხდება ბავშვის. ვეღარ ხვდება რა არის კარგი და რა არის 
ცუდი. პირადი მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ვიკეთებ ღვედს, 
რომ მქონდეს მორალური უფლება რომ სხვას დავუმტკიცო რომ ეს 
აუცილებელია.” [კაცი, 47წლის, ექსპერტი]   
 
”ჩემი დისშვილები მაგალითად წინ კარი რომც გაუღო მანქანაში, არ 
დაჯდებიან, ეს მათ უკვე გამჯდარი აქვთ მშობლებისაგან. ასევე უნდა იყოს 
ღვედზეც. როცა უკვე საბავშვო ბაღი და სკოლა აუხსნიან და გამოუმუშავებენ 
ამ უნარჩვევას ბავშვებს და ღვედების გაკეთების კულტურა ჩამოყალიბდება, 
მერე აღარ იქნება პრობლემა და თაობები აღიზრდებიან ამაზე.”  [კაცი, 51 
წლის, ექსპერტი ] 

 

საჯარო სკოლებთან ერთად მნიშვნელოვნად მიიჩნევა ავტოსკოლებშიც საგზაო 

წესების სწავლებასთან ერთად მოხდეს საგზაო უსაფრთხოების წესებზე - კერძოდ, კი 

უსაფრთხოების ღვედის საჭიროებაზე აქცენტირება.  

 
”ტარებას რომ ასწავლიან, მაშინ რომ უხსნიან, რომ აუცილებელად უნდა 
გაიკეთო ღვედი, ის გაიკეთებს და მერე ჩვევაში გადავა. უნდა გაჯდეს 
ცნობიერებაში და არ უნდა მომივიდეს აზრად, რომ არ უნდა გავიკეთო.” [ქალი, 
33 წლის, მძღოლი] 

 
”მძღოლის მომზადების პროცესში უნდა ხდებოდეს ამის სწავლა, მას 
თავიდანვე უნდა გაუჯდეს ის, რომ გაიკეთოს უსაფრთხოების ღვედი. 
აღზრდის პროცესს აქვს მნიშვნელობა. თუ დასაწყისშივე, მძღოლის აღზრდის 
და მომაზადების პერიოდში იქნება ჩადებული, რომ მძღოლი ვალდებულია 
საჭეს მიუჯდეს და ღვედი გაიკეთოს, ის უკვე ამას გაიკეთებს.” [კაცი, 48 წლის, 
ექსპერტი] 
 
 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

 

საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედება / არსებული სტერეოტიპების ცვლილება 

 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, რესპონდენტთა აქმაში ღვედის მოხმარება რიგ 

შემთხვევებში მშიშარა და გამოუცდელ მძღოლთან არის ასოცირებული. შესაბამისად, 

ღვედის მოხმარების სტიმულირებისათვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევა საზოგადოებრივ 

აზრზე ზემოქმედება და არსებული სტრეოტიპის დანგრევა, ღვედის მოხმარების და 

მისი მომხმარებლების მიმართ არსებული ნეგატიური დამოკიდებულებების 

ცვლილება. 

კამპანიაში უნდა მოხდეს აქცენტირება, იმაზე რომ უსაფრთხოების ღვედის ტარება 

არა მშიშარა და გამოუცდელი მძღოლის, არამედ ჩამოყალიბებული, ინტელექტუალი 

და საღად მოაზროვნე ადამიანის ქცევაა. ასეთი კამპანიის განხორციელებისათვის 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევა ამ პროცესში პოპულრაული და ცნობილი სახეების 

აქტიური მონაწილეობა, რომელბიც უსაფრთხოების ღვედის მოხმარებას გაუწევენ 

პოპულარიზაციას. 
 

”ის რომ ღვედის არგაკეთება მიაჩნია ადამიანს დარდიმანდობად და 
ვაჟკაცობად, ამის დაძლევა არის მთავარი საზოგადოებაში. დაბალი 
კულტურის  მქონე ადამინში ვაჟკაცობად ითვლება ეს. ეს უნდა გადავლახოთ. 
ეს არის მენტალობის შეცვლა, ანუ აზროვნების სტილის შეცვლას პლიუს 
სახელმწიფოს მხრიდან კანონით იძულება, ამ ორივეს ერთობლიობა. მარტო ის 
კი არა რომ სიგარეტი არ მოწიო - შენთვის მავნებელია,  არამედ  აგიკრძალო 
კიდევაც. ერთია, რომ დაგარწმუნო რომ მავნებელია, მეორეა, რომ აგიკრძალო. 
დარწმუნება ეს არის შემადგენელი ნაწილი იმ კამპანიის, რომელიც უნდა 
უძღვოდეს ღვედების აუცილებელ გამოყენებას. ჯარიმა ეს არის რაღაც 
პრევენციული, პროფილაქტიკური, წინმსწრები საშუალება, რაღაც დარღვევის 
თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ ეს არის აუცილებელი და არასაკმარისი. 
ძალიან ბევრი ჯარიმაა, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხი ისევ სვამს, ისევ ჯდება 
საჭესთან, ისევ არღვევს, კამერებიც დააყენეს, მაგრამ მაინც. ეს უნდა იყოს 
რაღაც შემადგენელი ნაწილი კამპანიისა.” [კაცი, 47 წლის, ექსპერტი] 

 
”მეც ვიცი თეორიულად, რომ საჭიროა ღვედი, მაგრამ მაინც არ ვიკეთებ. 
მოდაში უნდა შემოვიდეს, ალბათ ჯობია აჩვენო კარგი წარმატებული 
ადამიანის მაგალითი, რომელიც ატარებს ღვედს.”  [ქალი, 33 წლის, მძღოლი] 
 
”ჩვენ კარგად ვიცით, რაც მოჰყვება უღვედოდ სიარულს. სწორედ იმიტომ რომ 
ჩვენ ამის პროფესიონალები ვართ, პირველ რიგში სწორედ ჩვენ უნდა 
გავიკეთოთ ღვედი. მე ვიცი მაგალითად რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც 
სწორედ იმიტომ უკეთია ღვედი, რომ შალვა ოგბაიძეს უკეთია. კარგ ტონად 
ითვლება უკვე ეს, ნელნელა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ღვედის შეკვრა ეს 
არის კარგი ტონი. ისევე როგორც ცუდ ტონად ითვლება ტელეფონით საუბარი 
და ეს დაუწერელი ეთიკაა, ასევე ამ ღვედებზე.” [კაცი, 47წლის, ექსპერტი] 

 
”მე კარგ ტონად მიმაჩნია ღვედის გაკეთება. იმისთვის რომ სხვებმაც ასე 
ჩათვალონ, დრო გვჭირდება. ასევე მნიშვნელოვანია მიბაძვა. თუ ისეთი 
პიროვნებები, როგორიც ვთქვათ ბატონი შალვა ოგბაიძეა სხვისი მიბაძვის 
მაგალითი იქნება, ანუ ადამიანები გზაზე თუ დაინახავენ, რომ ვიღაც მათზე 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

არანაკლები, არამედ უფრო გამოცდილი მძღოლია და ღვედი მაინც უკეთია, 
ისინი მას მიბაძავენ,  კარგის მიმბაძველობა იქნება საქართველოში.” [კაცი, 48 
წლის, ექსპერტი] 
 
”ღვედის მოხმარება როგორი რაღაცაა იცი? სიგარეტივით არის, ყველამ იცის 
და ყველას ეუბნებიან, რომ მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის, 
მაგრამ მაინც ყველა ეწევა. ჯარიმა რომ იყოს სიგარეტზე შეიძლება აღარ მოწიო, 
ეგ ერთი, მაგრამ რომ შეიქმნას ასეთი განწყობა საზოგადოებაში, რომ მოწევა არ 
ვარგა და მავნებელია, მოწევა ბანძობაა, მაშინ შეიძლება ვიღაცამ დაანებოს. თუ 
შეიქმნება ისეთი აზრი საზოგადოებაში, რომ ღვედის ტარება კარგია, აი 
როგორც წითელზე რომ აჩერებ, ან ქუჩაზე წითელზე არ გადადიხარ, ეს თუ 
იქნება კარგი ტონი და რაღაც ევროპიზირებული საზოგადოების მანიშნებელი, 
მაშინ შეიძლება ჯარიმის გარეშე ერთმა 5 % -მა გაიკეთოს ღვედი, ოღონდ ეს 
მოხდება წლების შემდეგ, ამას ერთ თვეში და 3 თვეში ვერ შეცვლი. მე 
ვფიქრობ, რომ ორივე ერთად უნდა იყოს, კამპანიაც და ჯარიმაც. კამპანიაში მე 
არ ვგულისხმობ იმას, რომ 3 თვე რაღაც სარეკლამო კლიპები გაუშვა 
ტელევიზიით, ეს არის დიდხნიანი ზემოქმედება მასაზე, რომ შეუცვალო 
აზროვნება და ის დამოკიდებულება რომ ”ღვედი ჩვენ არ გვინდა”. რაღაც 
ისეთი განწყობა უნდა შეუქმნა, რომ ღვედი კარგია, წესრიგია და მე 
ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი ვარ, რადგან ღვედი მიკეთია.” [ქალი, 25 
წლის,მძღოლი] 
 
”ერთი 15 წლის შემდეგ ქართულ მენტალიტეტში თუ ჩაჯდება, რომ ღვედი 
უნდა გაიკეთო, მერე იმუშავებს, მანამდე არა. როგორც ცუდი ტიპი ხარ, 
მანქანიდან რომ აგდებ მაკდონალდსის დიდ პარკს და ბევრი აკეთებს ამას, 
იმიტომ რომ ეგ არ ზის მის კულტურაში და ზოგისთვის ეს არ არის ცუდი 
ტიპობა, თუმცა მეტ-ნაკლებად ეს ყველასთვის ცუდია, ეგრე თუ იქნება 
ღვედზეც და დაინერგება ღვედის ტარების კულტურა, მაშინ ალბათ ყველა 
გაიკეთებს ღვედს. პირველი უნდა იმუშავო იმაზე, რომ ფული ყველაფერს 
აკეთებს, ანუ ჯარიმა დააწესო და მეორე უნდა იყოს მოდაში, ანუ შენ არ ხარ 
”პრადვინუტი” ტიპი თუ არ გიკეთია ღვედი და ხარ მაგარი გოიმი. არანაირი 
უსაფრთხოებაზე აქცენტირება, რადგან ჩემი აზრით, ეს როგორც შევა ერთ 
ყურში, მეორედან გამოვა.” [ქალი, 25 წლის, მძღოლი ] 
 
”შეშინება მემგონი არ გაჭრის, რადგან სულ ფიქრობ, რომ მე ასე არ მომივა. 
ალბათ აქცენტირება უნდა მოხდეს იმაზე, რომ უკეთესი ტიპი იქნები, 
ვიღაცაზე მეტი იცი, როცა ღვედი გიკეთია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცივილურია 
ელემენტალურად ღვედის ტარება. რაც გაკეთდა ამერიკაში მოწევასთან 
დაკავშირებით, ანუ ძალიან ბანძი ხარ თუ ეწევი. იქ ეწევა ძალიან დაბალი 
დონის ხალხი. იგივე შეიძლება გაკეთდეს აქაც ღვედებთან დაკავშირებით. 
უსაფრთხოებაზე არავიან არასოდეს არ ფიქრობს, საქართველოში ყველაფერი 
რომ იმაზეა, რომ როგორც ტონი არის, რომ მიდიხარ დაბადების დღეზე და 
მიგაქვს საჩუქარი, ეს უნდა მოხდეს თავში, ანუ ღვედის შეკვრაც უნდა იყოს 
კარგი ტონი და ჩვეული რამ. ამ მხრივ უნდა მოხდეს მუშაობა.”  [ქალი, 25 
წლის, მძღოლი ] 
 

 



უსაფრთხოების ღვედის მოხმარების მიმართ აქტიური მგზავრებისა 
 და მძღოლების დამოკიდებულებების კვლევა 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფოკუსური ჯგუფის წევრები მნიშვნელოვნად მიიჩნევდნენ 

აღნიშნული კამპანიის ყველა კომპონენტის (კანონი, საინფორმაციო / 

საგანმანათლებლო, სტერეოტიპების ცვლილება) კომპლექსურ განხორციელებას. მათი 

აზრით, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება მიღწეული სასურველი შედეგი და 

დაინერგება ქალაქში უსაფრთხოების ღვედის მოხმრება. 

 
 


