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კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი - საქართველო 

 

გამოკითხვა საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ (მაისი 2013) 

V1. შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო 

ნომერი [ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

 |___|___|___|___|___|___|     |___|___| 

V2. ინტერვიუერის კოდი 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___| 

 

გამარჯობა! ჩემი სახელია /სახელი და გვარი/. მე გახლავართ კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი 

არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული კვლევითი ორგანიზაცია. ჩვენ ვატარებთ 

თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვას და, თუ ნებას მომცემთ,  რამდენიმე კითხვას 

დაგისვამთ, რათა უკეთ შევისწავლოთ მოსახლეობის შეხედულებები. თქვენი ოჯახი 

შერჩეულ იქნა შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც ათასი სხვა ოჯახი თბილისში. 

კვლევის შედეგების სანდოობა დამოკიდებულია თქვენს თანხმობაზე, მონაწილეობა 

მიიღოთ ამ გამოკითხვაში.  

1. [აჩვენეთ ბარათი 1] არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი 

მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან 

რომელს ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის.  5 

პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის. 4 

პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება. 3 

პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის. 2 

პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის. 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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2. თქვენი აზრით, საქართველოს ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს თუ არა 

უფლება, რომ ღიად თქვას, რასაც ფიქრობს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

3.  [აჩვენეთ ბარათი 3] ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია 

ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია. 1 

ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული წყობა უფრო 

კარგია, ვიდრე დემოკრატიული. 
2 

ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი 

წყობა გვექნება. 
3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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4. რას ნიშნავს თქვენთვის დემოკრატია? გთხოვთ, დაასახელოთ მაქსიმუმ სამი 

ვარიანტი. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. დაწერეთ ‘1’ 

რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. 

მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

1. სიტყვის/მედიის თავისუფლება / განსხვავებული 

აზრის მოსმენა 
 

2. თანასწორობა კანონის წინაშე / სამართლიანობის დაცვა  

3. თავისუფლება / შესაძლებლობა, აკეთო ის, რაც გინდა   

4. ჩემი აზრის გათვალისწინება მთავრობის მიერ 

პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით  
 

5. სამუშაო ადგილები  

6. ადამიანის უფლებათა დაცვა  

7. არასტაბილურობა  

8. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები  

9. სხვადასხვა პროდუქტის შეძენის შესაძლებლობა  

10. სხვა (ჩაინიშნეთ)_______________________________  

 

5.  ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ფიზიკური ძალადობა 

ნებისმიერ შემთხვევაში მიუღებელია? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

6. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ფიზიკური ძალადობა 

გამართლებულია იმ ადამიანების ან ჯგუფების მიმართ, ვინც საფრთხეს უქმნის 

ეროვნულ ღირებულებებს? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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7. [აჩვენეთ ბარათი 7] ამ ჯგუფებიდან, ყველაზე მეტად რომელი ჯგუფის 

წარმომადგენელი არ გინდათ, რომ თქვენი მეზობელი იყოს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ნარკომანები 1 

შავკანიანები (ზანგები) 2 

თქვენგან განსხვავებული რელიგიის მიმდევრები 3 

თქვენგან განსხვავებული პოლიტიკური 

შეხედულებების მქონე ადამიანები
4 

ჰომოსექსუალები 5 

კრიმინალები 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

8.  [აჩვენეთ ბარათი 8] ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, 

კარგი მოქალაქე რამდენად უნდა ... [თანმიმდევრობით წაიკითხეთ დებულებები.] 
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1 ... ემორჩილებოდეს კანონებს? 1 2 3 4 -1 -2 

2 
... სცემდეს პატივს საზოგადოებაში არსებული 

ეთნიკური უმცირესობების უფლებებს? 
1 2 3 4 -1 -2 

3 
... სცემდეს პატივს საზოგადოებაში არსებული 

რელიგიური უმცირესობების უფლებებს? 
1 2 3 4 -1 -2 

4 
... სცემდეს პატივს საზოგადოებაში არსებული 

სექსუალური უმცირესობების უფლებებს? 
1 2 3 4 -1 -2 

5 ... იცავდეს ტრადიციებს? 1 2 3 4 -1 -2 

6 ... იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ? 1 2 3 4 -1 -2 
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ახლა მინდა გკითხოთ ბოლო დროს თბილისში განვითარებული მოვლენების 

შესახებ. 

9. გსმენიათ თუ არა 17 მაისს თბილისის ცენტრში ჩატარებული აქციების შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0   

გადადით  

D1-ზე 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

10.  საიდან გაქვთ ძირითადი ინფორმაცია ამ აქციების შესახებ? (არ წაუკითხოთ 

ვარიანტები. შეუსაბამეთ. არაუმეტეს ორი პასუხისა.) 

თავად ვიყავი მონაწილე 1 

ტელევიზიიდან 2 

გაზეთებიდან 3 

რადიოდან 4 

ნაცნობებისგან, ვინც არ იყვნენ ამ აქციების 

მონაწილეები
5 

ნაცნობებისგან, ვინც ამ აქციების მონაწილეები იყვნენ 6 

სოციალური ქსელებიდან (Facebook, Twitter, 

Одноклассники და სხვ.)
7 

საინფორმაციო ვებ-გვერდებიდან 8 

სხვა (ჩაინიშნეთ)____________________________________ 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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11. [აჩვენეთ ბარათი 11] თავდაპირველად, 17 მაისს დაგეგმილი იყო: (ერთი პასუხი)  

ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის 

საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი 

აქცია

1 

გეი პარადი 2 

სხვა (ჩაინიშნეთ) ___________________________ 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17 მაისს თბილისში ორი პარალელური აქცია იყო დაგეგმილი. ჯერ შეგეკითხებით ამ 

აქციის შესახებ – [ინტერვიუერის საყურადღებოდ: გაიმეორეთ პასუხი, რომელიც 

რესპონდენტმა გაგცათ წინა კითხვაზე!] 

12. თქვენი აზრით, ვინ იყო ამ აქციის მთავარი ორგანიზატორი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. დაწერეთ ‘1’ 

რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. 

მიიღეთ არაუმეტეს ორი პასუხისა.] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

უბრალო მოქალაქეები / ჩვეულებრივი ადამიანები  

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა  

ხელისუფლება / ქართული ოცნება  

სექსუალური უმცირესობები  

პრეზიდენტი  

არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობა“  

„გარე ძალები“ / უცხოელები / საერთაშორისო 

ორგანიზაციები

 

სხვა (ჩაინიშნეთ)__________________________  
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13. ამ აქციის მოწინააღმდეგეების მიერ ჩატარდა მეორე ხალხმრავალი აქციაც. 

თქვენი აზრით, ვინ იყო ამ - მეორე - აქციის მთავარი ორგანიზატორი?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. დაწერეთ ‘1’ 

რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. 

მიიღეთ არაუმეტეს ორი პასუხისა.]  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

უბრალო მოქალაქეები / ჩვეულებრივი ადამიანები   

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა  

ხელისუფლება / ქართული ოცნება  

სექსუალური უმცირესობები  

პრეზიდენტი  

არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობა“  

ეკლესია  

პატრიარქი  

ცალკეული სასულიერო პირები  

მრევლი / მორწმუნე ადამიანები  

„გარე ძალები“ / უცხოელები / საერთაშორისო 

ორგანიზაციები

 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_________________________  
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14. [აჩვენეთ ბარათი 14] თქვენი აზრით, რა არის 17 მაისის მოვლენების მთავარი 

შედეგი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დემოკრატიის დასუსტება საქართველოში 1 

ქართველი ხალხის ღირსების დაცვა 2 

საქართველოს დაშორება ევროპული 

ღირებულებებისგან
3 

უმცირესობების შევიწროების დაწყება 4 

ეკლესიის ავტორიტეტის შემცირება საქართველოში 5 

დაპირისპირება ადამიანებს შორის 6 

ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შეწყვეტა 7 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_______________________ 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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15. როგორც ცნობილია, 17 მაისს რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. თქვენი აზრით, 

უპირველეს ყოვლისა ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ დაშავდა ხალხი?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.]  

უბრალო მოქალაქეები / ჩვეულებრივი ადამიანები 1 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „იდენტობა“ / 

თავდაპირველი აქციის ორგანიზატორები

2 

ეკლესია 3 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 4 

საერთაშორისო ორგანიზაციები 5 

პოლიცია 6 

ხელისუფლება / ქართული ოცნება 7 

სექსუალური უმცირესობები 8 

ცალკეული სასულიერო პირები 9 

მრევლი / მორწმუნე ადამიანები 10 

პატრიარქი 11 

პრეზიდენტი 12 

„გარე ძალები“ / უცხოელები / საერთაშორისო 

ორგანიზაციები

13 

არავინ არ დაშავებულა 14 

სხვა (ჩაინიშნეთ)  ________________________ 15 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. თქვენი აზრით, უნდა მისულიყვნენ თუ არა სასულიერო პირები 17 მაისის 

აქციაზე?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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17. თქვენი აზრით, მონაწილეობდნენ თუ არა სასულიერო პირები 17 მაისის 

აქციაში პატრიარქის მითითებით?   

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. უნდა მიეღოთ თუ არა სასულიერო პირებს უშუალო მონაწილეობა 17 მაისის 

აქციაზე მომხდარ დაპირისპირებაში?   

დიახ 1 

არა 0 

სასულიერო პირებს არ მიუღიათ მონაწილეობა 

დაპირისპირებაში
-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. სასულიერო პირების ნაწილი აკეთებს განცხადებებს, რომ ეკლესია ყველასთვის 

ღია უნდა იყოს. ეთანხმებით თუ არა ამ განცხადებებს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. სასულიერო პირების ნაწილი აკეთებს განცხადებებს, რომ ეკლესია 

შეუწყნარებელი უნდა იყოს სექსუალური უმცირესობების მიმართ. ეთანხმებით 

თუ არა ამ განცხადებებს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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21. როგორ ფიქრობთ, უნდა გასამართლდნენ თუ არა ის სასულიერო პირები, ვინც 

მონაწილეობა მიიღო დაპირისპირებაში 17 მაისის აქციის დროს?   

დიახ 1 

არა 0 

სასულიერო პირებს არ მიუღიათ მონაწილეობა 

დაპირისპირებაში
-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

22.  თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს საქართველოს მართლმადიდებლური 

ეკლესიის დაფინანსების ძირითად წყაროს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

შემოწირულობები 1 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 2 

საკუთარი კომერციული საქმიანობა 3 

საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან მიღებული 

სახსრები
4 

(არ წაიკითხოთ!) სხვა (ჩაინიშნეთ) __________________ 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. თქვენი აზრით, უნდა ხდებოდეს თუ არა ეკლესიის დაფინანსება სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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24. ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი უნდა 

იყოს, მათ შორის - სასულიერო პირები? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. 17 მაისის მოვლენების შედეგად ვერ ჩატარდა ჰომოფობიასა და 

ტრანსფობიასთან ბრძოლოს საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

მშვიდობიანი აქცია. თქვენი აზრით, მოუტანდა თუ არა საფრთხეს 

საქართველოს ამ აქციის ჩატარება?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D1. რესპონდენტის სქესი  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ შეეკითხოთ, თვითონ ჩაწერეთ.] 

მამაკაცი 1 

ქალი 2 

 

D2. რამდენი წლის ბრძანდებით?  

|____|____| ასაკი 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D3. როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა?  

დაქორწინებული 1 

დაშორებული 2 

განქორწინებული 3 

დასაოჯახებელი 4 

ქვრივი 5 

სხვა (ჩაინიშნეთ) _______________________ 6 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D4. [აჩვენეთ ბარათი D4] ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელია 

თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი დონე?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დაწყებითი / არასრული საშუალო 1 

სრული საშუალო 2 

საშუალო ტექნიკური / პროფესიული 3 

არასრული უმაღლესი 4 

ბაკალავრი 5 

მაგისტრი 6 

ასპირანტი / დოქტორანტი / მაქვს სამეცნიერო 

ხარისხი.
7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D5. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ 

ინტერნეტით... [წაიკითხეთ] 

 

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასოდეს? 5 

[არ წაიკითხოთ] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D6. გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს სრულ ან 

ნახევარ განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად, 

არაოფიციალურად ან იყოთ თვითდასაქმებული, მთავარია, ამ საქმიანობას 

ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს.  

დიახ
1 

გადადით 

კითხვაზე D9 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D7. ეძებთ თუ არა ამჟამად სამსახურს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D8.   იმ შემთხვევაში, თუ გამოჩნდება თქვენთვის მისაღები სამსახური, შეძლებდით 

თუ არა მუშაობის დაწყებას მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D9. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 

შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სომხურ სამოციქულო ეკლესიას 1 

კათოლიკურ ეკლესიას 2 

ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ 

მართლმადიდებლურ ეკლესიას
3 

პროტესტანტულ ეკლესიას 4 

სხვა ქრისტიანულ ეკლესიას (მაგ. იეჰოვას 

მოწმეები, მორმონები)
5 

ისლამს 6 

იუდაიზმს 7 

სხვას 8 

არც ერთს 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D10. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებებს, თუ 

არ ჩავთვლით განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებს და ისეთ 

მოვლენებს, როგორებიცაა ჯვრისწერა ან გასვენება?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ პასუხის ვარიანტები. მხოლოდ 

ერთი პასუხი.] 

კვირაში ერთხელ ან უფრო ხშირად, 1 

თვეში ერთხელ მაინც, 2 

მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ 

დღესასწაულებზე,
3 

უფრო იშვიათად, 4 

არასდროს? 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D11.   რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია? თქვენ    

. . .  [წაიკითხეთ] 

ყოველთვის მარხულობთ, 1 

ხშირად მარხულობთ, 2 

ხანდახან მარხულობთ, 3 

იშვიათად მარხულობთ, 4 

თუ არასდროს არ მარხულობთ? 5 

[არ წაიკითხოთ] (ჩემი რელიგია არ მოითხოვს 
მარხვის დაცვას)

-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D12.   გყავთ თუ არა ამჟამად მოძღვარი? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D13. [აჩვენეთ ბარათი D13] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი 

შემოსავლების ჯამი. გასულ თქვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო 

ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი? 

2000 ლარზე მეტი 1 

1301 - 2000 ლარი 2 

701 - 1300 ლარი 3 

401 - 700 ლარი 4 

251 - 400 ლარი 5 

130 - 250 ლარი 6 

130 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D14. თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ 

შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად? როგორც . . . 

[წაიკითხეთ] 

ძალიან კარგს, 5 

კარგს, 4 

საშუალოს, 3 

ცუდს, 2 

 თუ ძალიან ცუდს? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D15. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ყოფნის თქვენს ოჯახს ამჟამინდელი შემოსავალი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ ვარიანტები. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

დიდი გაჭირვებით გვყოფნის 1 

გაჭირვებით გვყოფნის 2 

გვყოფნის 3 

თავისუფლად გვყოფნის 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D16. [აჩვენეთ ბარათი D16] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

მისაღებია თქვენთვის, თუ:  

  

ყო
ვე
ლ
თ
ვი

ს 
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ო
გჯ

ერ
 

არ
ას
დ
რ
ო
ს 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1 მამაკაცს აქვს გრძელი თმა 2 1 0 -1 -2 

2 მამაკაცს საყურე უკეთია 2 1 0 -1 -2 

3 ქალს წარბის პირსინგი აქვს (როგორც საყურე) 2 1 0 -1 -2 

4 ქალი სვამს ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელებს 

(კონიაკი, არაყი) 
2 1 0 -1 -2 

5 ქალს აქვს სექსი ქორწინებამდე 2 1 0 -1 -2 

6 მამაკაცს აქვს სექსი ქორწინებამდე 2 1 0 -1 -2 
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D17. პირადად თქვენ, იცნობთ თუ არა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელს?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D18. როგორ ფიქრობთ, სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები უნდა 

სარგებლობდნენ თუ არა ისეთივე უფლებებით, როგორც დანარჩენი 

მოქალაქეები? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D19. [აჩვენეთ ბარათი D19] ამ  მოსაზრებებიდან რომელს ეთანხმებით?  

ჰომოსექსუალი ადამიანი ასეთად იბადება 1 

ჰომოსექსუალი ადამიანი გარემოს გავლენის შედეგად 

ხდება ასეთი
0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D20. თქვენი აზრით, შესაძლებელია თუ არა, რომ ჰომოსექსუალმა ადამიანმა 

შეიცვალოს სექსუალური ორიენტაცია და აღარ იყოს ჰომოსექსუალი? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D21. თქვენი აზრით, საქართველოს ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს თუ არა 

უფლება, რომ ღიად თქვას, რასაც ფიქრობს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

დიდი მადლობა! 


