
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

დეკემბერი 2017 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 ნატოში გაწევრიანება   

3 პენსიები   

4 რუსეთთან ურთიერთობა  

5 საკუთრების უფლება   

6 სამართლიანი არჩევნები   

7 სამუშაო ადგილები   

8 სასამართლო სისტემა   

9 სიტყვის თავისუფლება   

10 ადამიანის უფლებები   

11 სიღარიბე   

12 ტერიტორიული მთლიანობა    

13 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

14 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    

15 ხელფასები   



16 მედიის დამოუკიდებლობა   

17 განათლება   

18 ევროკავშირში გაწევრიანება   

19 კრიმინალი  

20 ციხეები / პატიმრები  

21 უმცირესობათა უფლებები  

22 სამართლიანობის აღდგენა  

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

2. [აჩვენეთ ბარათი 2] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო საერთოდ არ იცვლება 3 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  4 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

3. [აჩვენეთ ბარათი 3] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

საშუალოდ 3 



კარგად 4 

ძალიან კარგად 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მოლოდინები ადგილობრივი მთავრობის მიმართ   

 

4. საერთო ჯამში, როგორ ფიქრობთ, არსებული ადგილობრივი მთავრობა, 

იგულისხმება საკრებულო და მერია, (2017 წლის ოქტომბერში არჩეული) წინა 

ადგილობრივ მთავრობასთან (2014 წლის ივნისში არჩეული) შედარებით 

უკეთესად, იგივენაირად, თუ უარესად იმუშავებს? 

 

უკეთესად 3 

იგივენაირად 2 

უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

5. [აჩვენეთ ბარათი  5 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რა არის 

კეთილმოწყობასთან/ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს? 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2   

1 ნაგვის შეგროვება  

2 სუფთა ქუჩები   

3 კულტურული დაწესებულებების არსებობა  

(ბიბლიოთეკები, მუზეუმები)  

 

4 სათამაშო მოედნები  

5 გარემოს დაბინძურება  



6 საგზაო მოძრაობა  

7 პარკები და გამწვანება   

8 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი  

9 გზები   

10 სპორტული და დასასვენებელი დაწესებულებები   

11 ქუჩის განათება  

12 წყლით მომარაგება  

13 გაზმომარაგება  

14 ელექტროენერგიით მომარაგება  

15 კანალიზაცია  

16 სკოლების კეთილმოწყობა   

  

 

17 საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა   

18 პირობები საბავშვო ბაღებში   

19 უსახლკარო ცხოველები   

 
20 პარკირება   

21 სხვა (ჩაინიშნეთ)________________________________   

 

 

6. [აჩვენეთ ბარათი 6] თქვენი აზრით როგორ გაართმევს ახალი ადგილობრივი 

მთავრობა თავს შემდეგ საკითხებს?  

  ცუდად საშუალოდ კარგად (არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 ქალაქის/მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი 

1 2 3 -1 -2 

2 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 1 2 3 -1 -2 



3 საგზაო მოძრაობა 1 2 3 -1 -2 

4 ქუჩების ინფრასტრუქტურა  1 2 3 -1 -2 

5 მშენებლობებზე 

ზედამხედველობა 

1 2 3 -1 -2 

6 პარკები და გამწვანება 1 2 3 -1 -2 

7 ადგილობრივი კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა 
1 2 3 -1 -2 

8 ინფრასტრუქტურის 

განვითარება განსაკუთრებული 

საჭიროების მქონე 

პირებისათვის 

1 2 3 -1 -2 

9 საბავშვო ბაღები 1 2 3 -1 -2 

 

საგარეო პოლიტიკა 

 

7. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

8. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



9. [აჩვენეთ ბარათი 9] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

 

მოსაზრება 1: საქართველო უნდა 

გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, 

რომელიც დაარსებულია რუსეთის 

ფედერაციის, ბელარუსის და 

ყაზახეთის მიერ.  

მოსაზრება 2: საქართველო უნდა 

გაწევრიანდეს ევროკავშირში 

რომელიც დაარსებულია დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნების მიერ.  

  

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები 
პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   

[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

10. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა უფრო ძლიერია სამხედრო ძალის 

თვალსაზრისით, რუსეთი, თუ აშშ? 

რუსეთი 1 

აშშ  2 

[არ წაუკითხით] თანაბარი სიძლიერის არიან 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. პროპაგანდა განიმარტება, როგორც დამახინჯებული ან შეცდომაში შემყვანი 

ინფორმაციის გავრცელება, რომლის მიზანია რომელიმე ქვეყნის დადებითი 

იმიჯის შექმნა, მისი ქმედებების გამართლება და დაპირისპირებული ქვეყნების 

მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების დანერგვა. ეთანხმებით, თუ არ 

ეთანხმებით, რომ საქართველოში რუსული პროპაგანდა არსებობს?  

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 



(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 

13 
(უარი პასუხზე) -2 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 12] თუ ეთანხმებით, თქვენი აზრით, რა საშუალებებით 

ვრცელდება ეს პროპაგანდა?  

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

2 არაქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

3 ინტერნეტი/სოციალური მედია  

4 ეკლესია  

5 პოლიტიკური პარტიები  

6 სამოქალაქო საზოგადოება  

7 გაზეთები  

8 მეგობრები/მეზობლები  

9 სხვა (მიუთითეთ)_____________  

 

13. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ საქართველოში ევროკავშირიდან მომავალი 

პროპაგანდა არსებობს?  

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 გადადით 

კითხვაზე 

15 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



14. [აჩვენეთ ბარათი 12] თუ ეთანხმებით, თქვენი აზრით, რა საშუალებებით 

ვრცელდება ეს პროპაგანდა?  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

2 არაქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

3 ინტერნეტი/სოციალური მედია  

4 ეკლესია  

5 პოლიტიკური პარტიები  

6 სამოქალაქო საზოგადოება  

7 გაზეთები  

8 მეგობრები/მეზობლები  

9 სხვა (მიუთითეთ)_____________  

 

15.  ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ საქართველოში აშშ-დან მომავალი 

პროპაგანდა არსებობს?  

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 გადადით 

კითხვაზე 

17 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. [აჩვენეთ ბარათი 12] თუ ეთანხმებით, თქვენი აზრით, რა საშუალებებით 

ვრცელდება ეს პროპაგანდა?  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 



1 ქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

2 არაქართულენოვანი სატელევიზიო არხები  

3 ინტერნეტი/სოციალური მედია  

4 ეკლესია  

5 პოლიტიკური პარტიები  

6 სამოქალაქო საზოგადოება  

7 გაზეთები  

8 მეგობრები/მეზობლები  

9 სხვა (მიუთითეთ)_____________  

 

მედია/ინფორმაციის წყაროები 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას  

პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, 

დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო.  
 

 
 

18. [აჩვენეთ ბარათი 17] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  
 

 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 17 18 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 



ინტერნეტი/ფეისბუქი 

(Facebook) 
4 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ) 
 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

19. ყველაზე მეტად რომელ არხებს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?  

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არცერთს -5 

1 იმედი  

2 კავკასია  

3 რუსთავი 2  

4 პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)  

5 მაესტრო  

6 აჭარა TV  

7 მეორე არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)  

8 ჯი-დი-ესი (GDS)  



9 ტაბულა TV  

10 ობიექტივი  

11 პალიტრა TV  

12 TV პირველი  

13 სი-ენ-ბი-სი (CNBC)  

14 სი-ენ-ენი (CNN)  

15 ევრონიუსი (Euronews)  

16 ფოქს ნიუსი (Fox news)  

17 ერ-ტე-ელი (RTL)  

18 რაშა თუდეი (Russia Today)  

19 ბლუმბერგი (Bloomberg)  

20 ბი-ბი-სი უორლდ ნიუსი (BBC World News)  

21 დოიჩე ველე (Deutche Welle)  

22 სქაი ნიუსი (Sky News)  

23 რუსეთის პირველი არხი/ო-ერ-ტე (Russian Channel one)  

24 ერ-ტე-ერი (RTR)  

25 რენ ტივი (REN TV)  

26 რასია 1 (Russia 1)  

27 რასია 24 (Russia 24)  

28  ტე-ვე ცენტრ (TV Center)  

29 არ-ტე-ვე-აი (RTVI)  

30 სხვა (მიუთითეთ)_________________  



 

დეზინფორმაცია არის ცრუ ინფორმაცია, რომელიც განზრახ ვრცელდება ხალხის 

შეცდომაში შეყვანის და მოტყუების მიზნით (20a, 20b ან 20c შემთხვევითი წესით). 

 

20a. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ მედია საშუალებები დეზინფორმაციას 

ავრცელებენ საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20b. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ რუსული მედია საშუალებები 

დეზინფორმაციას ავრცელებენ საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20c. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ დასავლური მედია საშუალებები 

დეზინფორმაციას ავრცელებენ საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

 ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 



ქართული ტელეარხები ხშირად 

ავრცელებენ დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

ქართული ონლაინ მედია 

საშუალებები ხშირად ავრცელებენ 

დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

ქართული ბეჭდური მედია 

(გაზეთები, ჟურნალები) ხშირად 

ავრცელებს დეზინფორმაციას 

1 0 -1 -2 

 

 

არჩევნები 

22.  მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 21 ოქტომბრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

მეორე ტურში 12 ნოემბერს? 

დიახ  1 

არა 0 

ჩემს უბანში არ იყო მეორე ტური -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24-ე, 25-ე და 26-ე კითხვები დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც მიიღო მონაწილეობა 21 

ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ან არჩევნების მეორე 

ტურში, 12 ნოემბერს. 

 

24. გთხოვთ, მითხრათ, როდის გადაწყვიტეთ ვისთვის მიგეცათ ხმა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე (აგვისტომდე) 1 



საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში 2 

არჩევნების დღეს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. [აჩვენეთ ბარათი 25] ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას მრავალი მიზეზის 

გამო იღებენ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ მითხრათ, რა იყო მთავარი 

მიზეზი, რის გამოც არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა? 

 

ეს ჩემი სამოქალაქო ვალია 1 

იმ პარტიის მხარდასაჭერად, რომელიც ყველაზე ახლოს 

დგას ჩემს მოსაზრებებთან 

2 

  მთავრობის შესაცვლელად 3 

მთავრობის მხარდასაჭერად 4 

ჩემი ხმა რომ არ გამოეყენებინათ გაყალბებისთვის 5 

იმიტომ, რომ ჩემს გარშემო ყველა მიდიოდა არჩევნებზე 6 

სხვა პარტიის არჩევნებში გამარჯვებისთვის ხელის 

შეშლის მიზნით 

7 

კონკრეტული საარჩევნო პროგრამის მხარდაჭერის 

მიზნით 

8 

ჩემზე ზეწოლას ახდენდნენ, რომ წავსულიყავი 

არჩევნებზე 

9 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ 

არა? 



 ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

კმაყოფილი ვიყავი ჩემ მიერ არჩევნების 

დღეს გაკეთებული არჩევანით 

1 0 -1 -2 

გამიჭირდა არჩევანის გაკეთება  1 0 -1 -2 

არ ვიყავი კმაყოფილი საარჩევნო 

ბიულეტენზე არსებული 

ჩამონათვალით 

1 0 -1 -2 

უფრო ვიღაცის წინააღმდეგ მივეცი ხმა 

ვიდრე ვიღაცის სასარგებლოდ 

1 0 -1 -2 

 

27. გქონდათ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ? 

 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28-ე, 29-ე და 30-ე კითხვა ჰკითხეთ მხოლოდ მათ, ვინც მონაწილეობა მიიღო 21 

ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებსა და/ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში 12 ნოემბერს. 

 

28. გთხოვთ, გაიხსენოთ როგორი სიტუაცია იყო საარჩევნო უბანზე და მითხრათ, 

ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს? 

 

 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

არ
 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

გადაჭედილი იყო 1 0 -1 -2 

მოწესრიგებული იყო 1 0 -1 -2 



შემავიწროებელი/შემაშინებელი გარემო იყო 1 0 -1 -2 

უსაფრთხო იყო 1 0 -1 -2 

არჩევნებზე პასუხისმგებელი პირები 

კარგად იყვნენ მომზადებულები 

1 0 -1 -2 

 

29. ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე ან უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კომისიის 

წევრების გარდა, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ინიშნავდნენ ინფორმაციას 

უბანზე მოსული ამომრჩევლების შესახებ. შეამჩნიეთ თუ არა ასეთი ადამიანები 

თქვენს უბანზე? 

დიახ  1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 31 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

30. თუ დიახ, უხერხულობა ხომ არ შეგიქმნათ ამან? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ ვინც 21 ოქტომბრის არჩევნებში და მეორე ტურში 

არ მიიღო მონაწილეობა. 

 

31. [აჩვენეთ ბარათი 31] ადამიანები მრავალი მიზეზის გამო არ იღებენ 

მონაწილეობას არჩევნებში. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ მითხრათ, რა იყო 

მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ვგეგმავდი მონაწილეობას, მაგრამ ვერ მოვახერხე წასვლა 

(ამინდის, ჯანმრთელობის და სხვათა გამო) 

1 

სხვა ქალაქში/სოფელში ვარ დარეგისტრირებული და ვერ 

მოვახერხე წასვლა 

2 

არ ვიყავი დარეგისტრირებული 3 



არ ვიცოდი სად იყო ჩემი საარჩევნო უბანი 4 

ჩემი ხმა არაფერს შეცვლიდა 5 

არ მაინტერესებს პოლიტიკა 6 

არჩევნებში მონაწილე არცერთ პარტიას არ ვუჭერდი მხარს 7 

ვერ გადავწყვიტე ვისთვის მიმეცა ხმა 8 

დამაშინეს/მავიწროებდნენ 9 

მეშინოდა არჩევნებზე მისვლით პრობლემები არ შემქმნოდა 10 

სხვა (მიუთითეთ)____________________________ 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. [აჩვენეთ ბარათი 32] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით 

როგორ ჩაატარეს/წარმართეს 21 ოქტომბრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნები საარჩევნო პროცესებზე პასუხისმგებელმა 

ორგანოებმა (ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ოლქის საარჩევნო კომისიამ, 

უბნის საარჩევნო კომისიამ)? 

ძალიან კარგად 5 

კარგად 4 

საშუალოდ 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 32] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით 

როგორ ჩაატარეს/წარმართეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

მეორე ტური საარჩევნო პროცესებზე პასუხისმგებელმა ორგანოებმა 

(ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ოლქის საარჩევნო კომისიამ, უბნის 

საარჩევნო კომისიამ)? 

ძალიან კარგად 5 



კარგად 4 

საშუალოდ 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

34. [აჩვენეთ ბარათი 34] რამდენად დარწმუნებული ხართ, რომ ხმების დათვლა 

სწორად მოხდა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე? 

სრულიად დარწმუნებული ვარ 4 

ნაწილობრივ დარწმუნებული ვარ 3 

ნაკლებად ვარ დარწმუნებული 2 

საერთოდ არ ვარ დარწმუნებული 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

35. ქვემოთ ჩამოთვლილიდან თითოეულისთვის, გთხოვთ, მითხარით, ჰქონდა თუ 

არა ადგილი შემდეგს არჩევნების პროცესის დროს? 

  დიახ  არა (არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1.  

   

მედია საშუალებების მიერ კანდიდატებისა 

და პარტიების არათანაბარი გაშუქება 

1  0 -1 -2 

2.             

  

საჯარო მოხელეების მონაწილეობა 

საარჩევნო კამპანიაში ერთი პარტიის 

სასარგებლოდ 

1  0 -1 -2 

3.             

  

პარტიის აქტივისტების შევიწროვება 1  0 -1 -2 

4.             

  

ბიუჯეტიდან არჩევნებზე უსამართლოდ 

ფულის ხარჯვა 

1  0 -1 -2 

5.             

  

ამომრჩეველთა მოსყიდვა 1  0 -1 -2 



6.             

  

ამომრჩეველთა შევიწროვება 1  0 -1 -2 

7.             

  

სამსახურის შენარჩუნების მიზნით 

კონკრეტული კანდიდატისთვის ხმის მიცემა  

1  0 -1 -2 

8.             

  

ამომრჩეველთა სიებთან დაკავშირებული 

პრობლემები 

1  0 -1 -2 

9.             

  

ერთი ადამიანის მიერ სხვების ნაცვლად 

ხმის მიცემა 

1  0 -1 -2 

10.         

  

ხმის მიცემა ერთზე მეტჯერ (კარუსელი)  1  0 -1 -2 

11.         

  

დამსაქმებლის მიერ თანამშრომლის 

იძულება  მონაწილეობა მიეღო კამპანიაში 

1  0 -1 -2 

12.         

  

საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი 

ბიულეტენების ჩაყრა 

1  0 -1 -2 

13.         

  

კანდიდატების/პარტიების არათანაბარი 

დაფინანსება  

1  0 -1 -2 

14.         

  

გაყალბებისგან დაუცველი პირადობის 

მოწმობები 

1  0 -1 -2 

15.         

  

პოლიტიკური პარტიების ფინანსების 

გამჭვირვალობის ნაკლებობა 

1  0 -1 -2 

16.         

  

საარჩევნო მოხელეების 

არაკომპეტენტურობა 

1  0 -1 -2 

36-ე კითხვები დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც მიიღო მონაწილეობა 21 ოქტომბრის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ან არჩევნების მეორე ტურში, 12 

ნოემბერს. 
 

36. [აჩვენეთ ბარათი 36] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი საკითხი იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებში ხმის მიცემისას? 

 



პარტიის/კანდიდატის პოზიცია საგარეო საკითხებთან 

დაკავშირებით  

1 

პარტიის/კანდიდატის ეკონომიკური პოლიტიკა  2 

პარტიის/კანდიდატის პოზიცია კანონის უზენაესობასთან 

დაკავშირებით  

3 

პარტიის/კანდიდატის პოზიცია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით  4 

პარტიის/კანდიდატის პოზიცია განათლებასთან დაკავშირებით  5 

პარტიის/კანდიდატის პოზიცია ინფრასტრუქტურასა და 

ურბანულ განვითარებასთან დაკავშირებით 

6 

სხვა პარტიის/კანდიდატის არჩევნებში გამარჯვებისთვის 

ხელის შეშლა 

7 

პარტიის/კანდიდატის წარსული/რეპუტაცია 8 

პარტიის ლიდერები 9 

პარტია/კანდიდატი, რომელსაც ჩემი ოჯახი და/ან მეგობრები 

უჭერენ მხარს 

10 

პარტია/კანდიდატი, რომელზე ხმის მიცემაც ჩემმა უფროსებმა 

მირჩიეს 

11 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________ 12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

37. [აჩვენეთ ბარათი 37] საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო 

ხართ ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით? 

ძალიან კმაყოფილი 4 

ნაწილობრივ კმაყოფილი 3 

ნაწილობრივ უკმაყოფილო 2 

ძალიან უკმაყოფილო 1 



(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

პარლამენტი 

38. რას მოელით პარლამენტის წევრისგან? 

  
  დიახ არა 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 ის თქვენს ინტერესებს დაიცავს. 1 0 -1 -2 

2 
ის მხოლოდ თავის ინტერესებს 

დაიცავს. 
1 0 -1 -2 

3 ის აქტიური იქნება. 1 0 -1 -2 

4 
იმას გააკეთებს, რასაც პარტია 

ეტყვის. 
1 0 -1 -2 

 

39. გთხოვთ, მითხარით, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს 

პარლამენტში?  

ჩაწერეთ ნებისმიერი სახელი რომელსაც რესპოდენტი ახსენებს 

 

 

1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. [აჩვენეთ ბარათი 40] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით, რომ პარლამენტის წევრები ითვალისწინებენ თქვენნაირი 

ადამიანების შეხედულებებს? 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

41. [აჩვენეთ ბარათი 40] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: რომ გინდოდეთ, ადვილად შეძლებდით 

პარლამენტის წევრთან შეხვედრის დანიშვნას. 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. მიგიღიათ თუ არა ოდესმე მონაწილეობა პარლამენტის საქმიანობაში შემდეგი 

ფორმით? 

  დიახ არა 
(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

კომენტარი გააკეთეთ 

კანონმდებლობაზე 
1 0 -1 -2 

დაესწარით 

პარლამენტის/პარლამენტის წევრის 

მიერ ორგანიზებულ საჯარო 

შეხვედრას 

1 0 -1 -2 

მოთხოვნით მიმართეთ 

პარლამენტს/პარლამენტის წევრს 
1 0 -1 -2 

დაესწარით კომიტეტის სხდომას 1 0 -1 -2 

 

43. საიდან იღებთ ინფორმაციას პარლამენტის შესახებ?  

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არცერთი (არ ვიღებ ინფორმაციას პარლამენტის შესახებ) -5 

1.  პარლამენტის ვებ-გვერდიდან  

2.  ჩემს ირგვლივ მყოფი ხალხისგან  



3.  ონლაინ საინფორმაციო სააგენტოებიდან  

4.  ტვიტერი (Twitter)  

5.  გაზეთებიდან  

6.  რადიოდან  

7.  ტელევიზიიდან  

8.  ფეისბუქიდან (Facebook)  

9.  იუთუბიდან (Youtube)  

10.  სხვა (ჩაინიშნეთ)  _____________________________________  

 

 

გენდერი/ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში 

44. საქართველოში ქალები ბევრ პრობლემას აწყდებიან. თქვენი აზრით, ამჟამად 

წარმოადგენს თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი პრობლემას ქალებისთვის 

საქართველოში? 

  

დ
ი

ახ
, 

პრ
ო

ბ
ლ

ემ
აა

 

არ
ა,

 ა
რ

 ა
რ

ი
ს 

პრ
ო

ბ
ლ

ემ
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 ოჯახში ძალადობა  1 0 -1 -2 

2 
დამსაქმებლებს, სამსახურში ქალის დასაქმებას, 

მამაკაცის აყვანა ურჩევნიათ 
1 0 -1 -2 

3 ქალებს ხელმძღვანელის პოზიციაზე არ ასაქმებენ 1 0 -1 -2 

4 
ქალებს არ უხდიან იმდენს, რამდენსაც მათ კაც 

კოლეგებს 
1 0 -1 -2 

5 ქალების სიმცირე პოლიტიკაში 1 0 -1 -2 

6 
ქალების რეპროდუქციული ჯანდაცვის 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა 
1 0 -1 -2 

7 
ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა 
1 0 -1 -2 

8 საბავშო ბაღების ნაკლებობა 1 0 -1 -2 

9 
დეკრეტული შვებულების ცუდი პირობები 

კერძო სექტორში 
1 0 -1 -2 



10 
დეკრეტული შვებულების ცუდი პირობები 

საჯარო სექტორში 
1 0 -1 -2 

11 ადრეული ქორწინება 1 0 -1 -2 

12 
ქალებს მემკვიდრეობით არ აძლევენ ოჯახის 

ქონებას 
1 0 -1 -2 

13 
ქალებზე არასასურველი სექსუალური ხასიათის 

ზეწოლა ხორციელდება 
1 0 -1 -2 

 

45. თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, დადებითი 

ასოციაციები გაქვთ, თუ უარყოფითი? (ჩამონათვალის თანმიმდევრობა 

მონაცვლეობითია) 

  

დ
ად

ებ
ი

თ
ი

 

უ
არ

ყო
ფ

ი
თ

ი
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

გენდერული თანასწორობა 1 0 -1 -2 

თანასწორობა კაცებსა და ქალებს შორის 1 0 -1 -2 

ფემინიზმი 1 0 -1 -2 

 

46. [აჩვენეთ ბარათი 46] გენდერული კვოტა არის დროებითი ზომა, რომელიც 

პოლიტიკურ პარტიებს ავალდებულებს, პარტიულ სიაში შეიყვანონ ორივე 

სქესის კანდიდატების (ძირითადად ქალების) გარკვეული რაოდენობა. ამ გზით 

გაიზრდება ქალების რიცხვი პარლამენტში და გადაწყვეტილების მიმღებ სხვა 

პოზიციებზე. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად უჭერთ ან არ 

უჭერთ მხარს პარლამენტში სავალდებულო გენდერული კვოტის შემოღებას? 

 

საერთოდ არ ვუჭერ მხარს 1 

არ ვუჭერ მხარს 2 

ვუჭერ მხარს 3 

სრულად ვუჭერ მხარს 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



47. [აჩვენეთ ბარათი 47] თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი 

პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

10% ქალი, 90% კაცი  1 

30% ქალი, 70% კაცი  2 

50% ქალი, 50% კაცი  3 

30% კაცი და 70% ქალი  4 

10% კაცი, 90% ქალი  5 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_____________________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

48. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს არჩეული ყველა 

საკრებულოს წევრიდან ამჟამად 13% ქალია. თქვენი აზრით,  ეს რაოდენობა არის 

... [წაუკითხეთ]? 

 

ძალიან ცოტა 1 

საკმარისი 2 

თუ ძალიან ბევრი?  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

49. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს არჩეული 64 მერიდან 

(თვითმმართველი ქალაქების და თვითმმართველი თემების ჩათვლით) 1 არის 

ქალი. თქვენი აზრით,  ეს რაოდენობა არის ... [წაუკითხეთ]? 

 

ძალიან ცოტა 1 

საკმარისი 2 

თუ ძალიან ბევრი?  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

50. თქვენი აზრით, თანასწორად მიიჩნევენ თუ არა საქართველოში მამაკაცი 

პოლიტიკოსები ქალ პოლიტიკოსებს? 

დიახ 1 



არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

51. თქვენი აზრით, თანასწორად მიიჩნევენ თუ არა საქართველოში ქალი 

პოლიტიკოსები მამაკაც პოლიტიკოსებს? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

52. თქვენი აზრით,  არის თუ არა შემდეგი ქმედებები სექსუალური შევიწროვება: 

  

დ
ი

ახ
 

არ
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 
სექსუალური ხასიათის კომენტარის მიძახება 

ქუჩაში 
1 0 -1 -2 

2 

საზოგადოებრივ სივრცეში (როგორიცაა, 

ავტობუსი, ქუჩა და ა.შ.) უცხო ადამიანზე განზრახ 

შეხება 

1 0 -1 -2 

3 არასასურველი სექსუალური ხასიათის შეთავაზება 1 0 -1 -2 

4 
ადამიანისგან კარიერული წინსვლის სანაცვლოდ 

სექსუალური ხასიათის ქმედებების მოთხოვნა  
1 0 -1 -2 

5 

სექსუალური შინაარსის კომენტარებით და სხვა 

ქცევებით სამსახურში არაკომფორტული/უხერხული 

გარემოს შექმნა  

1 0 -1 -2 

 

53. [აჩვენეთ ბარათი 53] სექსუალური შევიწროება არის რაიმე ფორმის 

არასასურველი სიტყვიერი, არა სიტყვიერი ან ფიზიკურ ქცევა, რომელსაც აქვს 

სექსუალური შინაარსი და მიზნად ისახავს ადამიანის ღირსების შელახვას, 

კერძოდ, დამამცირებელი, მტრული და ძალადობრივი გარემოს შექმნას. 

რამდენად დაუჭერდით ან არ დაუჭერდით მხარს პარლამენტის მიერ 

სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ კანონის შემოღებას? 

საერთოდ არ დავუჭერდი მხარს 1 



არ დავუჭერდი მხარს 2 

დავუჭერდი მხარს 3 

სრულად დავუჭერდი მხარს 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

54. [აჩვენეთ ბარათი 54 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და 

მეორე არჩევანი. 
 

  პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 



რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა  (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

შენების მოძრაობა (დავით უსუფაშვილი) 20 20 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას 

გზა  (კონსტანტინე გამსახურდია)  

21 21 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

22 22 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 23 23 



ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  24 24 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  25   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   25 

არცერთი 26   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

55. [აჩვენეთ ბარათი 54 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

 

 პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 



ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა  (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

შენების მოძრაობა (დავით უსუფაშვილი) 20 20 



თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას 

გზა  (კონსტანტინე გამსახურდია)  

21 21 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

22 22 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 23 23 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  24 24 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  25   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   25 

არცერთი 26   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

 

მიმდინარე მოვლენები 

56. გასულ დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების 

შესამუშავებლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია შექმნა. საქართველოს 

პარლამენტმა 26 სექტემბერს დაამტკიცა ცვლილებები კონსტიტუციაში. იცოდით 

თუ არა ამ პროცესის შესახებ? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

58 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

57. გრძნობთ, თუ არა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ საკმარისი 

ინფორმაცია გაქვთ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

58. თქვენი აზრით, ცვლილებები კონსტიტუციაში, სრულად ასახავს, ნაწილობრივ 

ასახავს თუ საერთოდ არ ასახავს მოქალაქეების შეხედულებებს?  

სრულად ასახავს 3 

ნაწილობრივ ასახავს 2 

საერთოდ არ ასახავს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

59-ე კითხვა დასვით მხოლოდ თბილისში 

 

59. 10 ოქტომბერს თბილისის საკრებულომ პუშკინის ქუჩაზე არსებული 1900 

კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი 1 ლარად გადასცა შპს თბილისი „სითის“. 

იცოდით თუ არა ამის შესახებ? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

61 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

60. თუ დიახ, მისაღებია თუ მიუღებელია თქვენთვის საკრებულოს ეს 

გადაწყვეტილება? 

მისაღებია 1 



მიუღებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

61. ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბის „ვიტესის“ კაპიტანს, გურამ კაშიას 15 

ოქტომბრის მატჩზე სექსუალური უმცირესობების უფლებების მხარდასაჭერად 

ცისარტყელას ფერების კაპიტნის სამკლავური ეკეთა. იცოდით თუ არა ამის 

შესახებ? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 63 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

62. საქართველოში ეს მოვლენა ხალხმა სხვადასხვანაირად აღიქვა. ეთანხმებით, თუ 

არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 
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გურამ კაშიას ქმედება მიუღებელია 1 0 -1 -2 

მხარს ვუჭერ კაშიას ამ ქმედებას 1 0 -1 -2 

არ მომეწონა კაშიას ეს ქმედება მაგრამ მას აქვს 

საკუთარი აზრის გამოხატვის უფლება 
1 0 -1 -2 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

63. [აჩვენეთ ბარათი 63] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების 

უმაღლესი  საფეხური? 

 



არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

64. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … 

[წაუკითხეთ]  

 

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასდროს? 5 

[არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

65. [აჩვენეთ ბარათი 65] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო თქვენი 

ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 



501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

181 - 300 ლარი 6 

180 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

66. თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად? აქ იგულისხმება ნახევარი ან სრული 

განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური თანამშრომელი, 

თვითდასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას მოჰქონდეს შემოსავალი.  

დიახ  1 გადადით 

კითხვაზე 68 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

67.   [აჩვენეთ ბარათი 67] ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს 

მდგომარეობას? 

  

ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამსახურს 1 

ვარ უმუშევარი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

2 

ვარ უმუშევარი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით (დიასახლისის გარდა) 

3 

ვარ სტუდენტი 4 

ვარ დიასახლისი 5 

ვარ პენსიონერი და ვეძებ სამსახურს 6 

ვარ პენსიონერი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

7 

ვარ პენსიონერი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით 

8 



ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი 9 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

68. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც 

თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. 

გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ...  

 

 

  
ფლობს 

არ 

ფლობს 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 მაცივარი 1 0 -1 -2 

2 ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი 

ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)  

1 0 -1 -2 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, 

ლენოვო და ა.შ.) 

1 0 -1 -2 

5 მანქანა 1 0 -1 -2 

6 კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8 პერსონალური კომპიუტერი, 

ლეპტოპის ჩათვლით 

1 0 -1 -2 

9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

69. [აჩვენეთ ბარათი 69] გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს 

მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, 



გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა გასულ 

თვეში. 

  

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

181 - 300 ლარი 6 

180 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

70. გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა? 

 

არასდროს ვყოფილვარ დაოჯახებული 1 

დაოჯახებული 2 

ქვრივი  3 

თანაცხოვრება ქორწინების გარეშე  4 

განქორწინებული/გაშორებული 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 


