
  

NDI გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

თებერვალი-მარტი 2016 

 

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 უფლებებები  

22 სამართლიანობის აღდგენა  

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

   

2. ყველაფრის გათვალისწინებით, 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ თქვენ და თქვენი 

ოჯახი შედარებით ხართ . . . [წაუკითხეთ]? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

  

უარესად, 1 

იგივე მდგომარეობაში, 2 

თუ უკეთესად? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

  

 

3. [აჩვენეთ ბარათი 3] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

  

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 

  

 

4. [აჩვენეთ ბარათი 4] გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით 

როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან 

დაკავშირებით? 
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1 კორუფცია 1 2 3 -1 -2 

2 სამუშაო ადგილები 1 2 3 -1 -2 

3 სასამართლო სისტემა 1 2 3 -1 -2 

4 სიტყვის თავისუფლება 1 2 3 -1 -2 

5 სიღარიბე 1 2 3 -1 -2 

6 ტერიტორიული მთლიანობა 1 2 3 -1 -2 



7 ფასების ზრდა / ინფლაცია 1 2 3 -1 -2 

8 ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

მომსახურება 

1 2 3 -1 -2 

9 განათლება 1 2 3 -1 -2 

10 კრიმინალი 1 2 3 -1 -2 

11 უმცირესობათა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

12 ქალთა უფლებები 1 2 3 -1 -2 

  

5. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ არსებული 

ხელისუფლება ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

ნაწილობრივ ეთანხმებით 3 

თუ სრულად ეთანხმებით? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

   

6. [აჩვენეთ ბარათი 6] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმდებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: ყოფილი პრემიერმინისტრი 

ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება 

მოსაზრება 2: ყოფილი პრემიერმინისტრი 

ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის 



ხელისუფლების საქმიანობაზე -

გადაწყვეტილების მიმღებ პირად. 

გადაწყვეტილების მიმღები პირი მას 

შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა. 

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 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი 7] გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სასურველია, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყოს პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიმღები პირი და ამასთან არ ეკავოს 

ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა 

1 

სასურველია, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყოს პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მიმღები პირი და ამასთან ეკავოს 

ოფიციალური პოლიტიკური თანამდებობა  

2 

სასურველია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ იყოს ჩართული 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

 

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

შეაფასებდით . . . საქმიანობას? [წაუკითხეთ] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ.] 
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1 პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 პარლამენტის თავმჯდომარე დავით 

უსუფაშვილის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

4 საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის 

დავით ბაქრაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

5 საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის 

ზვიად კვაჭანტირაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

6 ფინანსთა სამინისტროს (ნოდარ ხადური) 1 2 3 4 5 -1 -2 

7 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს (დავით სერგეენკო) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

8 რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (ნოდარ 

ჯავახიშვილი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

9 შინაგან საქმეთა სამინისტროს (გიორგი 

მღებრიშვილი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

10 იუსტიციის სამინისტროს (თეა წულუკიანი) 1 2 3 4 5 -1 -2 

11 საგარეო საქმეთა სამინისტროს (მიხეილ 

ჯანელიძე) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

12 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

(თამარ სანიკიძე) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

13 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს (სოზარ სუბარი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

14 თავდაცვის სამინისტროს (თინათინ 

ხიდაშელი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

15 ევროპულ და ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში  
1 2 3 4 5 -1 -2 



სახელმწიფო მინისტრის აპარატის (დავით 

ბაქრაძე) 

16 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს (დიმიტრი ქუმსიშვილი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

17 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (ოთარ 

დანელია) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

18 ენერგეტიკის სამინისტროს (კახა კალაძე) 1 2 3 4 5 -1 -2 

19 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

20 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკოს) 1 2 3 4 5 -1 -2 

21 სასამართლოების 1 2 3 4 5 -1 -2 

22 საქართველოს ჯარის 1 2 3 4 5 -1 -2 

23 საქართველოს პოლიციის 1 2 3 4 5 -1 -2 

24 სახალხო დამცველის აპარატის 1 2 3 4 5 -1 -2 

25 მთავარი პროკურატურის 1 2 3 4 5 -1 -2 

26 იუსტიციის სახლების 1 2 3 4 5 -1 -2 

27 საქართველოს მართლმადიდებლური 

ეკლესიის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

 

   

 

 

ეკონომიკა 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ საქართველოს 

ამჟამინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა. 

 

ძალიან კარგი 5 გადადით 

კითხვაზე 

13 
კარგი 4 

საშუალო 3 

ცუდი 2  

ძალიან ცუდი 1 



(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 

13 
(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

10. [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით, რომ საქართველოში ეკონომიკური პრობლემების მთავარი 

გამომწვევი მიზეზი გლობალური ეკონომიკური პრობლემებია? 

სრულად ვეთანხმები 5 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 4 

არც ვეთანხმები არც არ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

11. [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით, რომ საქართველოში ეკონომიკური პრობლემების მთავარი 

გამომწვევი მიზეზი ახლანდელი მთავრობის შეცდომებია? 

სრულად ვეთანხმები 5 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 4 

არც ვეთანხმები არც არ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით, რომ საქართველოში ეკონომიკური პრობლემების მთავარი 

გამომწვევი მიზეზი წინა მთავრობის შეცდომებია? 

სრულად ვეთანხმები 5 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 4 

არც ვეთანხმები არც არ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 13] თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის 

ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? 

ძალიან გაუმჯობესდება 5 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდება 4 

იგივე დარჩება 3 

ნაწილობრივ გაუარესდება 2 

ძალიან გაუარესდება 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში? 

დიახ 1 



არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

15. დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

16. თქვენს ოჯახს რომ მოულოდნელად დასჭირდეს 300 ლარის შოვნა, რომელიც არ 

აქვს, შეძლებთ თუ არა უპროცენტოდ ფულის სესხებას? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] ამჟამად რას აკეთებთ ან აპირებთ რომ გააკეთოთ, 

ხანდაზმულობის დროს თავის სარჩენად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი] 

 (არასდროს მიფიქრია ამის შესახებ/არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არაფერი გამიკეთებია ამისათვის -5 



1 ვეყრდნობი ან ვგეგმავ დავეყრდნო სახელმწიფოს მიერ 

დანიშნულ პენსიას 

 

2 ვეყრდნობი ან ვგეგმავ დავეყრდნო დახმარებას შვილების 

მხრიდან 

 

3 ვეყრდნობი ან ვგეგმავ დავეყრდნო დახმარებას ნათესავების 

მხრიდან (შვილების გარდა) 

 

4 ვიყიდე ან ვგეგმავ ვიყიდო სახლი/ბინა, რომელსაც 

შემდგომში გავაქირავებ ან გავყიდი 

 

5 გავაკეთე ან ვაპირებ გავაკეთო ინვესტიციები  

6 შევაგროვე ან ვაპირებ შევაგროვო ფული ბანკში  

7 შევაგროვე ან ვაპირებ შევაგროვო ფული, თუმცა არა ბანკში  

8 ხანდაზმულობაში ვაპირებ მუშაობას ან ვმუშაობ  

9 სხვა (მიუთითეთ)_________________________________  

 

 

 

მიმდინარე მოვლენები 

 

20. 2015 წლის 15 დეკემბერს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა დადებითი ანგარიში 

საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. ამ ანგარიშის თანახმად 

საქართველოს მოქალაქეები 2016 წლის შუა პერიოდიდან შეძლებენ უვიზოდ 

მიმოსვლას. იცოდით თუ არა ამის შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

21. მხარს უჭერთ თუ არა ამ გადაწყვეტილებას? 

ვუჭერ 1 

არ ვუჭერ 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

22. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ უვიზო მიმოსვლა სარგებელს მოუტანს 

თქვენნაირ ხალხს? 

 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

23. რა გავლენა იქონია, თუ საერთოდ იქონია, თქვენს ოჯახზე ლარის კურსის დაცემამ 

დოლართან მიმართებაში? [წაუკითხეთ] 

 

ზოგადად, უფრო მეტს ვხარჯავ იმ საგნებზე, რაც მჭირდება 1 

ზოგადად უფრო ნაკლებად  ვყიდულობ იმ საგნებს, რაც მჭირდება 2 

თუ საერთოდ არ მოუხდენია გავლენა? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 



პარლამენტი 

24. საიდან იღებთ ინფორმაციას პარლამენტის შესახებ?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი. თუ რესპონდენტი ახსენებს ‘სოციალურ მედიას’ სთხოვეთ 

დააკონკრეტოს] 

 (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)  _____________________________________  

 

25. ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენს ცოდნას პარლამენტის 

საქმიანობის შესახებ?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

საერთოდ არაფერი ვიცი პარლამენტის საქმიანობის 

შესახებ.  

1 

ცოტა რამ ვიცი პარლამენტის საქმიანობის შესახებ.  2 

საკმაოდ ბევრი რამ ვიცი პარლამენტის საქმიანობის 

შესახებ.  

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



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

პარლამენტში?  

ჩაწერეთ ნებისმიერი სახელი რომელსაც რესპოდენტი ახსენებს 

 

 

1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. 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 
იმას გააკეთებს, რასაც პარტია 

ეტყვის. 
1 0 -1 -2 

 

28. მიგიმართავთ თუ არა პარლამენტის რომელიმე წევრისათვის ან მისი  

ბიუროსთვის/ოფისისთვის რაიმე საკითხთან დაკავშირებით 2012 წლის 

ოქტომბრის  საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ?  

 

დიახ 1 

არა 0  

გადადით 

კითხვაზე 

30 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) 
-2 

 

29. [თუ მიმართა] მიიღეთ თუ არა პასუხი?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



30. დაგიკავშირდათ თუ არა პარლამენტის რომელიმე წევრი ან მისი წარმომადგენელი 

2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31. რა იქნებოდა საუკეთესო ფორმა  პარლამენტის წევრისათვის თქვენთან 

დასაკავშირებლად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მესტუმროს სახლში 1 

გამართოს საჯარო შეხვედრა 2 

შემხვდეს თავის სამუშაო ადგილას 3 

დამიკავშირდეს წერილობითი ფორმით 4 

დამიკავშირდეს ტელეფონით 5 

დამიკავშირდეს ელექტრონული ფოსტით (ინტერნეტით) 6 

საერთოდ არ მინდა, რომ დამიკავშირდეს 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით (რომელიც 2008-2012 წლებში 

საქმიანობდა), არსებულ პარლამენტს მეტად, ნაკლებად, თუ იგივენაირად ... 

[წაუკითხეთ] 
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ი
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ი

) 
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პა
სუ

ხზ
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1 აქვს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან? 3 2 1 -1 -2 

2 ახორციელებს მთავრობის ეფექტურ 

კონტროლს? 

3 2 1 -1 -2 



 3 აძლევს საშუალებას ოპოზიციურ პარტიებს 

გამოთქვან თავისი მოსაზრებები? 

3 2 1 -1 -2 

 

 

33. თქვენი აზრით, საერთო ჯამში, 2012 წლის შემდეგ პარლამენტი მუშაობს 

უკეთესად, იგივენაირად თუ უარესად? 

უკეთესად 3 

იგივენაირად 2 

უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

34. [აჩვენეთ ბარათი 34] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

ეთანხმებით, ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს?  

 

  

სრ
უ

ლ
ი

ად
 ვ

ეთ
ან

ხ
მე

ბი
 

ნა
წი

ლ
ო

ბ
რ

ი
ვ 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

ნა
წი

ლ
ო

ბ
რ

ი
ვ 

არ
 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

სა
ერ

თ
ო

დ
 ა

რ
 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 პარლამენტი რეგულარულად 

ეკონტაქტება მოქალაქეებს. 

4 3 2 1 -1 -2 

2 პარლამენტი ზედამხედველობას 

უწევს მთავრობის საქმიანობას. 

4 3 2 1 -1 -2 



 3 პარლამენტი ამტკიცებს კანონებს 

ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

შესახებ. 

4 3 2 1 -1 -2 

4 პარლამენტის მაჟორიტარ 

დეპუტატს თუ ჩემს დასახლებაში 

არსებული პრობლემების შესახებ 

ვეტყვი, ის გადადგამს ნაბიჯებს 

პრობლემის მოსაგვარებლად.  

4 3 2 1 -1 -2 

5 პარლამენტის წევრები 

ითვალისწინებენ თქვენნაირი 

ხალხის აზრს. 

4 3 2 1 -1 -2 

 6 თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ 

დაუკავშირდეთ თქვენს მაჟორიტარს 

პარლამენტში. 

4 3 2 1 -1 -2 

7 რომ გინდოდეთ თავისუფლად 

შეძლებდით პარლამენტში თქვენს 

მაჟორიტარ დეპუტატთან შეხვედრას. 

4 3 2 1 -1 -2 

 8 პარლამენტის შენობაში შესვლა 

მოქალაქეებისთვის ადვილია. 

4 3 2 1 -1 -2 

9 პარლამენტს აქვს გავლენა ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. 

4 3 2 1 -1 -2 

 

35. პარლამენტის 150 წევრიდან, თქვენი აზრით რამდენი არის ქალი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

10-მდე ქალი 1 

11-20 ქალი 2 

21-30 ქალი  3 

31-40 ქალი 4 

41-50 ქალი 5 



51-ზე მეტი ქალი 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. [აჩვენეთ ბარათი 36] თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი 

პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?  

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 

 

37. [აჩვენეთ ბარათი 37] გენდერული კვოტა არის დროებითი ზომა, რომელიც 

პოლიტიკურ პარტიებს ავალდებულებს, პარტიულ სიაში შეიყვანონ ორივე სქესის 

კანდიდატების გარკვეული რაოდენობა. ამ გზით გაიზრდება ქალების რიცხვი 

პარლამენტში და გადაწყვეტილების მიმღებ სხვა პოზიციებზე. ამ ბარათის 

მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა 

გენდერული კვოტის შემოღება? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სრულიად უმნიშვნელოა 1 

უმნიშვნელოა 2 

მნიშვნელოვანია 3 

ძალიან მნიშვნელოვანია 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. [აჩვენეთ ბარათი 38] ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ მითხრათ რამდენად 

ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „მნიშვნელობა არ აქვს ვის 

მივცემ ხმას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, არაფერი შეიცვლება“. 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 



ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38A. [აჩვენეთ ბარათი 38A] წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს ისეთი პოლიტიკური 

პარტია, რომლის მიმართ დადებითად ხართ განწყობილი და აპირებთ, მას მისცეთ ხმა 

არჩევნებზე. თუმცა არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე, წამყვანი სატელევიზიო არხების 

სიუჟეტებიდან იგებთ, რომ ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერები … [წაუკითხეთ 

ცხრილიდან რიგ-რიგობით!]. ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც 1 აღნიშნავს „არავითარ 

შემთხვევაში მივცემდი ხმას“, ხოლო 7 „აუცილებლად მივცემდი ხმას“, გთხოვთ, 

მითხრათ, რამდენად მიცემდით ან არ მიცემდით ხმას ამ პარტიას? 

 

  

კო
დ

ი
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხ
ზ

ე)
 

1 
დაკავშირებულები არიან ხე-ტყის მასობრივ ჭრასა და 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ ექსპორტის ბიზნესთან. 
|____| -1 -2 

2 

ახლო ნათესავების კომპანიებმა სხვადასხვა დროს სახელმწიფო 

ტენდერებში გაიმარჯვეს, თუმცა ამ ტენდერების 

ობიექტურობასთან დაკავშირებით ეჭვები არსებობს. 

|____| -1 -2 

3 
გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედებას ისეთი გავლენიანი პირი 

ახდენს, რომელიც პოლიტიკოსი არ არის. 
|____| -1 -2 

4 
კრიტიკული მოსაზრებები გამოთქვეს საქართველოს 

მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. 
|____| -1 -2 



5 
განაცხადეს, რომ მრავალი ქართული ტრადიცია მოძველებულია 

და უნდა გადაიხედოს. 
|____| -1 -2 

6 
გამოთქვეს მოსაზრება, რომ ადამიანებს უფლება აქვთ, ღიად 

განაცხადონ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. 
|____| -1 -2 

7 
მხარს უჭერენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიწების 

მიყიდვის და დაკანონების გამარტივებას. 
|____| -1 -2 

8 წარსულში კრიმინალურ საქმიანობაში იყვნენ ჩართული. |____| -1 -2 

9 ფინანსურ მხარდაჭერას რუსეთიდან იღებენ. |____| -1 -2 

10 ფინანსურ მხარდაჭერას აშშ-დან იღებენ. |____| -1 -2 

11 
განაცხადეს, რომ პოლიცია დღეს ზედმეტად ლმობიერია კანონის 

დამრღვევების მიმართ, მისი მხრიდან მეტი სიმკაცრეა საჭირო. 
|____| -1 -2 

12 
განაცხადეს, რომ რუსეთთან უფრო მჭიდრო ეკონომიკურ 

ურთიერთობას დაამყარებენ. 
|____| -1 -2 

 

 

სამოქალაქო ორგანიზაციები   

39. [აჩვენეთ ბარათი 39] გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს დადებითი გავლენა აქვთ 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 

1  

არასამთავრობო ორგანიზაციებს უარყოფითი გავლენა აქვთ 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 

2 გადადით 

კითხვაზე 

41 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ აქვთ გავლენა 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 

3 გადადით 

კითხვაზე 

42 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. [აჩვენეთ ბარათი 40] თუ დადებითი, რატომ? 

ისინი მუშაობენ ხალხისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე 1 გადადით 

კითხვაზე 

42 
ისინი ეფექტურად უკეთებენ მონიტორინგს საქართველოს 

მთავრობის საქმიანობას 

2 



ისინი წარმატებით ასრულებენ შუამავლის როლს 

ხელისუფლებასა და ხალხს შორის 

3 

ისინი ხალხის ინტერესებს წარმოადგენენ 

ხელისუფლებასთან  
4 

სხვა (მიუთითეთ)__________________________________ 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. [აჩვენეთ ბარათი 41] თუ უარყოფითი, რატომ? 

ისინი საკუთარ ინტერესებს ემსახურებიან 1 

ისინი პოლიტიკური პარტიების ინტერესებს ემსახურებიან 2 

ისინი საერთაშორისო დონორების და/ან სხვა ქვეყნის 

მთავრობების ინტერესებს ემსახურებიან 

3 

სხვა (მიუთითეთ)__________________________________ 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო საკითხები 

42. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი?  

 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. [აჩვენეთ ბარათი 43] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმდებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაციით 

(ევროკავშირსა და ნატოში 

გაწევრიანებით). 

მოსაზრება 2: საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების 

სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროპულ და 

ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე.  



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 

 

 

44. რომელი ქვეყანა ან ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ყველაზე კარგად საქართველოს 

უსაფრთხოებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი] 

ნატო 1 

ევროკავშირი 2 

ევრაზიული კავშირი 3 

რუსეთი 4 

აზერბაიჯანი 5 

სომხეთი 6 

თურქეთი 7 

ირანი 8 

აშშ 9 

ჩინეთი 10 

ისლამური სახელმწიფო 11 

სხვა (მიუთითეთ)__________________________________ 12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. რომელი ქვეყანა ან ორგანიზაცია წარმოადგენს საქართველოსთვის ყველაზე დიდ 

საფრთხეს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი] 

ნატო 1 

ევროკავშირი 2 



ევრაზიული კავშირი 3 

რუსეთი 4 

აზერბაიჯანი 5 

სომხეთი 6 

თურქეთი 7 

ირანი 8 

აშშ 9 

ჩინეთი 10 

ისლამური სახელმწიფო 11 

სხვა (მიუთითეთ)__________________________________ 12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

46. [აჩვენეთ ბარათი 46] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმდებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

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  

 

 

48. თქვენი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ... [წაუკითხეთ] 

პროდასავლური 1 



პროდასავლური, თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა რუსეთთან 
2 

პრორუსული თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა ევროკავშირსა და 

ნატოსთან  

3 

თუ პრორუსული?  4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

49. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატოს წევრი?  

  

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

50. [აჩვენეთ ბარათი 50 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე 

არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს 

დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ 

მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 51.] 

 

 

  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 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, 

ხათუნა სამნიძე) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა (გიორგი 

მსხილაძე) 

15 15 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

16 16 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  17   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   17 



არცერთი 18   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

51. [აჩვენეთ ბარათი 51 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია/გაერთიანება 

გაიმარჯვებდა და რომელი დაიკავებდა მეორე ადგილს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს 

დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ 

მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 52.] 

  

  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 

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიაცია - 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე)/ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია)/ 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი)  

4 4 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5 5 

კოალიცია ქართული ოცნება (გიორგი კვირიკაშვილი) 6 6 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია) 7 7 



ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 8 8 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა (გიორგი 

მსხილაძე) 

9 9 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

10 10 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  11   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   11 

არცერთი 12   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

  

52. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა 

ვის მისცემთ ხმას?  

გადაწყვეტილი მაქვს 1 

არ მაქვს გადაწყვეტილი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

53. [აჩვენეთ ბარათი 53] ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე სკალა, 

სადაც ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს 

,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 53-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 55] 

 

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

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითო სვეტში. თუ რესპონდენტი 

მეორე არჩევანსაც იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ 

აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ 

რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან 

„უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 55.] 

 

  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 

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიაცია - 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე)/ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია)/ 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი)  

4 4 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 5 5 

კოალიცია ქართული ოცნება (გიორგი კვირიკაშვილი) 6 6 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია) 7 7 

ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 8 8 



სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა (გიორგი 

მსხილაძე) 

9 9 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

10 10 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  11   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   11 

არცერთი 12   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

  

  

55. [აჩვენეთ ბარათი 55 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელ პარტიას არასოდეს 

მისცემდით ხმას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი]  

  

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–მოურავი, 

ირმა ინაშვილი) 

1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო ბურჯანაძე) 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი) 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (გიორგი 

კვირიკაშვილი) 

8 



ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ შარტავა, რევაზ 

შავიშვილი) 

9 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი, ხათუნა 

სამნიძე) 

10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ ტყემალაძე) 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა (გიორგი 

მსხილაძე) 

15 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 16 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  17 

არ არსებობს ასეთი პარტია 18 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

56. [აჩვენეთ ბარათი 56] არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხალხის პოლიტიკურ 

არჩევანზე ახდენს გავლენას. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე თუ ვისაუბრებთ, 

ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანი ან 

უმნიშვნელო გავლენა შეიძლება მოახდინონ შემდეგმა ფაქტორებმა თქვენს 

გადაწყვეტილებაზე?  
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1 პარტიის საარჩევნო პროგრამა 

და დაპირებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

2 ნდობა პოლიტიკური 

პარტიების კონკრეტული 

წარმომადგენლების მიმართ 

5 4 3 2 1 -1 -2 

3 ახლობლების (ოჯახის, 

მეგობრების) პოლიტიკური 

შეხედულებები  

5 4 3 2 1 -1 -2 

4 მრევლის და მღვდლის 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

5 პარტიის წარსული საქმიანობა  5 4 3 2 1 -1 -2 

6 პარტიის მიერ არჩევნებში 

გამარჯვების მაღალი შანსი 

5 4 3 2 1 -1 -2 

7 თქვენი დამსაქმებლის და 

თანამშრომლების 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

8 პოპულარული ადამიანების 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

  

57. რომელი პოლიტიკოსი მოგწონთ ყველაზე მეტად ქართულ პოლიტიკაში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ სახელი და გვარი სრულად] 



ჩაწერეთ ნებისმიერი სახელი და გვარი რომელსაც 

რესპოდენტი ახსენებს 

 

 

1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

58. რომელი პოლიტიკოსი არ მოგწონთ ყველაზე მეტად ქართულ პოლიტიკაში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ სახელი და გვარი სრულად] 

ჩაწერეთ ნებისმიერი სახელი და გვარი რომელსაც 

რესპოდენტი ახსენებს 

 

 

1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

დემოგრაფიული კითხვები: 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

  

59. [აჩვენეთ ბარათი 59] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების 

უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

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 

 

60. 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 

(უარი პასუხზე) -1 

(არ ვიცი) -2 

 

61. [აჩვენეთ ბარათი 61] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო თქვენი 

ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

62. 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 64 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

63.   [აჩვენეთ ბარათი 63] 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 

 

64. [აჩვენეთ ბარათი 64] 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 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

T3. ინტერვიუს დასრულების დრო:   |____|____|       |____|____| 

                                                                              საათი               წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი. ყურადღებით 

შეავსეთ და ჩაწერეთ ინტერვიუს დასრულების ზუსტი დრო, რომელიც არის თქვენს 

საათზე!] 

 

T4. [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რამდენი ადამიანი იყო ოთახში 

ინტერვიუს მსვლელობის დროს, თქვენი და რესპონდენტის ჩათვლით!]     |____|____| 

 

T5.  მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას იგივე კვლევაში რამდენიმე თვის შემდეგ? 

დიახ  1 

 არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



T6.  [ინტერვიუერის საყურადღებოდ!] თუ დიახ -  ჩაწერეთ შინამეურნეობის ზუსტი 

მისამართი და აღწერილობა. აღწერეთ კარგად, რომ პანელის დროს იოლი იყოს 

მიგნება! 

 

მისამართი: 

 

 

აღწერილობა: 

 

 


