
NDI გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

ნოემბერი 2015 

 

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

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 
 

 (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. 
 

[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 

 

 

3. [აჩვენეთ ბარათი 3] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან 

რომელს ეთანხმებით ყველაზე მეტად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

საქართველო უკვე დემოკრატიულია და გაუმჯობესებას აღარ საჭიროებს 6 

საქართველო უკვე დემოკრატიულია, მაგრამ ჯერ კიდევ საჭიროებს 

გაუმჯობესებას  
5 

საქართველო ჯერ არ არის დემოკრატიული, მაგრამ ქვეყანა ამ 

მიმართულებით ვითარდება  
4 

საქართველო მხოლოდ საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის არის 

დემოკრატიული  
3 

საქართველო შეიძლება მომავალში გახდეს დემოკრატიული, მაგრამ 

ამჟამად ამ მიმართულებით არ ვითარდება  
2 

საქართველო არ არის და არც არასდროს იქნება დემოკრატიული 1 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

4.  [აჩვენეთ ბარათი  4] გთხოვთ მითხრათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ან 

უმნიშვნელოა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისათვის ... 

[წაუკითხეთ]? 
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1 სიტყვის თავისუფლება  5 4 3 2 1 -1 -2 

2 კანონის უზენაესობა  5 4 3 2 1 -1 -2 

3 მთავრობის მიერ პრობლემატურ 

საკითხებთან დაკავშირებით 

მოქალაქეების აზრის 

გათვალისწინება 

5 

4 3 2 1 -1 -2 

4 კორუფციასთან ბრძოლა 5 4 3 2 1 -1 -2 

5 ადამიანის უფლებების დაცვა 5 4 3 2 1 -1 -2 

6 თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნები 
5 

4 3 2 1 -1 -2 

7 მოქალაქეების მონაწილეობა 

საზოგადოებრივ პროცესებში 
5 

4 3 2 1 -1 -2 

 

 

5. [აჩვენეთ ბარათი  5] გთხოვთ მითხრათ, როგორ შეაფასებდით თითოეული 

ქვემოთ ჩამოთვლილის მდგომარეობას საქართველოში? 
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1 სიტყვის თავისუფლება 5 4 3 2 1 -1 -2 

2 კანონის უზენაესობა 5 4 3 2 1 -1 -2 

3 მთავრობის მიერ პრობლემატურ 5 4 3 2 1 -1 -2 



საკითხებთან დაკავშირებით 

მოქალაქეების აზრის 

გათვალისწინება 

4 კორუფციასთან ბრძოლა 5 4 3 2 1 -1 -2 

5 ადამიანის უფლებების დაცვა 5 4 3 2 1 -1 -2 

6 თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნები 
5 

4 3 2 1 -1 -2 

7 მოქალაქეების მონაწილეობა 

საზოგადოებრივ პროცესებში 
5 

4 3 2 1 -1 -2 

 

მიმდინარე მოვლენები 

6. ევროკავშირმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები (შეზღუდვები) დაუწესა. 

ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ საქართველო უნდა შეუერთდეს 

ევროკავშირის ამ გადაწყვეტილებას? 

 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი 7] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ რუსთავი 2–

ის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა  არის უმთავრესად პოლიტიკურად 

მოტივირებული და ემსახურება მედიის თავისუფლების შეზღუდვას? 

 

სრულიად 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 

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 7] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ რუსთავი 2–

ის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა არის უმთავრესად მოტივირებული 

კერძო მხარეებს შორის არსებული დაპირისპირებით და ემსახურება კანონიერი 

მფლობელის დადგენას? 

 

სრულიად 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 

 

 

9. გრძნობთ, თუ არა თავს უსაფრთხოდ, როდესაც თქვენს მეგობარს სატელეფონო 

საუბრისას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენების შესახებ  

მოსაზრებას უზიარებთ? 

 

უსაფრთხოდ ვგრძნობ თავს 1 

არ ვგრძნობ თავს უსაფრთხოდ 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო ურთიერთობები 

10. [აჩვენეთ ბარათი 10 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით ყველაზე 

კარგად რომელი პოლიტიკური პარტია გაუმკლავდება რუსეთთან 

ურთიერთობას? და რომელი გაუმკლავდება ყველაზე ცუდად? 

 

 
ყველაზე 

კარგად 

ყველაზე 

ცუდად 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი) 8 8 



ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  16 

არცერთი 17 17 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

11. [აჩვენეთ ბარათი 10 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით ყველაზე 

კარგად რომელი პოლიტიკური პარტია გაუმკლავდება ევროკავშირთან 

ურთიერთობას? და რომელი გაუმკლავდება ყველაზე ცუდად? 

 
ყველაზე 

კარგად 

ყველაზე 

ცუდად 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 8 8 



(ირაკლი ღარიბაშვილი) 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  16 

არცერთი 17 17 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 10 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით ყველაზე 

კარგად რომელი პოლიტიკური პარტია გაუმკლავდება ნატოსთან ურთიერთობას? 

და რომელი გაუმკლავდება ყველაზე ცუდად? 

 

 
ყველაზე 

კარგად 

ყველაზე 

ცუდად 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 6 6 



ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი) 8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  16 

არცერთი 17 17 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 10 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით ყველაზე 

კარგად რომელი პოლიტიკური პარტია გაუმკლავდება ამერიკის შეერთებულ 

შტატებთან ურთიერთობას? და რომელი გაუმკლავდება ყველაზე ცუდად? 

 

 
ყველაზე 

კარგად 

ყველაზე 

ცუდად 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი) 8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  16 

არცერთი 17 17 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

14. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატოს წევრი?   
 

მისაღებია 1  

მიუღებელია 0 გადადით 

კითხვაზე 

16 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს სამი პასუხისა.] 
 



 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს საქართველოს უსაფრთხოებას მოუტანს   

3 ეს ხელს შეუწყობს წევრ ქვეყნებთან 

უვიზო მიმოსვლას 
 

4 ეს გააძლიერებს დემოკრატიას   

5 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის 

აღდგენის შესაძლებლობებს 
 

6 ეს საქართველოს რუსეთისგან დაიცავს  

7 ეს გააძლიერებს საქართველოს სამხედრო სისტემას  

8 სხვა (მიუთითეთ) ________________   

 

16. [აჩვენეთ ბარათი 16] თქვენი აზრით, როდის გახდება საქართველო ნატოს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მომდევნო 3 წლის განმავლობაში (ახლა და 2018 წელს შორის) 1 

 2018 წლის შემდეგ 2 

არასდროს 3 

(არვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] 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 5   



ვეთანხმები 

(არ ვიცი) -1   

(უარი პასუხზე) -2 
 

 

 

18. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას: 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უფრო ახლო ურთიერთობა სასარგებლო იქნება 

საქართველოს ეკონომიკისთვის?  

 

სრულიად 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 

 

 

19. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას: 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უფრო ახლო ურთიერთობაზე უარის თქმა 

სასარგებლო იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის?  
 

სრულიად 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 

საგარეო ურთიერთობები - ექსპერიმენტული თავი 

საკონტროლო ჯგუფი: 

საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური საკითხი დგას, 

მათ შორის, ურთიერთობა ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 

რუსეთთან. 

პირობა 1:  

საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური საკითხი დგას, 

მათ შორის, ურთიერთობა ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 

რუსეთთან. ზოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს 

რუსეთთან ურთიერთობას. საქართველო  უნდა მოერიდოს რუსეთთან ნებისმიერი 

სახის დაპირისპირებას და საერთაშორისო ფორუმებზე არ მოიხსენიოს რუსეთი 



ოკუპანტად. ეს გაზრდის ქართული პროდუქტის რუსეთში ექსპორტს და ტურიზმს 

და ამით გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას.  

 

პირობა 2:  

საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური საკითხი დგას, 

მათ შორის, ურთიერთობა ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 

რუსეთთან.  ზოგი ფიქრობს, რომ საქართველომ რუსეთთან მიმართებაში მკაცრი 

პოლიტიკა უნდა გაატაროს: მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო დაპირისპირება არ 

განიხილება, საქართველომ უნდა შეწყვიტოს რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები და 

გამოიყენოს ყველა შესაძლებლობა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იმის 

საჩვენებლად, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. ეს გააძლიერებს საქართველოს 

ურთიერთობებს დასავლეთის ქვეყნებთან, გაზრდის ტურიზმსა და ქართული 

პროდუქტების დასავლურ ბაზარზე გატანას და ამით გააუმჯობესებს ჩვენს 

ეკონომიკას.  

 
 

ჰკითხეთ ყველას! 
 

20. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

საქართველოს მთავრობამ რუსეთთან ურთიერთობისას ფრთხილ პოლიტიკას 

უნდა მისდიოს?  
 

სრულიად 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 

 

21. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

საქართველოს მთავრობამ რუსეთთან ურთიერთობისას მკაცრ პოლიტიკას უნდა 

მისდიოს?  

 

სრულიად 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 

 



 

22. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

საქართველო მეტ ეკონომიკურ სარგებელს ნახავს ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით)? 

 

სრულიად 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 

 

 

23. [აჩვენეთ ბარათი 18] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

საქართველო მეტ ეკონომიკურ სარგებელს ნახავს, თუ რუსეთთან უკეთესი 

ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროინტეგრაციაზე?  
 

სრულიად 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 

 

პარტიების მხარდაჭერა და მომავალი არჩევანი 

24. [აჩვენეთ ბარათი 24 (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 25.] 

 
პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი) 8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  16 

არცერთი 17  

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)  -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

25. [აჩვენეთ ბარათი 25 (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 26.] 

 

 
პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–

მოურავი) 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 (სოსო შატბერაშვილი) 

4 4 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 5 5 

კოალიცია ქართული ოცნება (ირაკლი ღარიბაშვილი) 6 6 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია) 7 7 

ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 8 8 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 9 9 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  10  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  10 

არცერთი 11  

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)  -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

26. 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 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] 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 27-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, 

გადადით კითხვაზე 29] 

28. [აჩვენეთ ბარათი 28 (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 29.] 

 
პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–

მოურავი) 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), 

4 4 



მემარცხენე ალიანსი (სოსო შატბერაშვილი) 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 5 5 

კოალიცია ქართული ოცნება (ირაკლი ღარიბაშვილი) 6 6 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია) 7 7 

ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 8 8 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 9 9 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  10  

სხვა (მიუთითეთ)_________________________  10 

არცერთი 11  

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)  -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

29. [აჩვენეთ ბარათი 29 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელ პარტიას არასოდეს 

მისცემდით ხმას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი]  
 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი) 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა (ნინო 

ბურჯანაძე) 4 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 

მემარცხენე ალიანსი (სოსო შატბერაშვილი) 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ 

სააკაშვილი) 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი) 8 



ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 11 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 12 

ირაკლი ალასანია–თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია)  13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 14 

სალომე ზურაბიშვილი - საქართველოს გზა 

(თეიმურაზ მურვანიძე) 15 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  16 

არ არსებობს ასეთი პარტია 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

30. [აჩვენეთ ბარათი 30] 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, 5 4 3 2 1 -1 -2 



მეგობრების) პოლიტიკური 

შეხედულებები  

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 

 

 
 

 

დემოგრაფიული კითხვები: 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

31.   [აჩვენეთ ბარათი 31] 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 

 

32. 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 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 33] 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 

 

 



34.  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 36 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

35.  [აჩვენეთ ბარათი 35] 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 

  

36. [აჩვენეთ ბარათი 36] 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! 

  

T7.     მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ონლაინ გამოკითხვაში რამდენიმე თვის 

შემდეგ? 

დიახ  1 

 არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

T8.    თუ დიახ -  ჩაწერეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი: 

 

იმეილი: 

 

 

 

 

მისამართი: 

 

 

აღწერილობა: 

 

 


