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კავკასიის ბარომეტრი 2011

V1. შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო
ნომერი [ივსება ინტერვიუერის მიერ] |___|___|___|___|___|___|     |___|___|

V2. ინტერვიუერის კოდი

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] |___|___|___|___|

V3. კითხვარი მიღებულია

[ივსება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ.] 

კითხვარი მიღებულია 1

კითხვარი დაწუნებულია 2

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიესალმეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც კარი 
გაგიღოთ, ქვეყნის ოფიციალურ ენაზე. თუ მან არ გიპასუხათ იგივე ენაზე, სცადეთ 
სხვა ენა, რომელიც გამოიყენება თქვენს კლასტერში. თუ ოჯახის წევრი ვერ 
გიპასუხებთ ვერც ერთ ენაზე, შეიყვანეთ შესაბამისი ინფორმაცია ინტერვიუერის 
ფორმაში.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დარწმუნდით, რომ ესაუბრებით
შინამეურნეობის ზრდასრულ წევრს. დაიმახსოვრეთ შემდეგი ტექსტი და 
მიმართეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ, იმავე ენაზე, რომელზეც იგი 
მოგესალმათ. თუ პიროვნება, რომელმაც კარი გაგიღოთ უარს იტყვის 
გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე შეიყვანეთ შესაბამის ინფორმაცია 
ინტერვიუერის ფორმაში.]

გამარჯობა! ჩემი სახელია /გვარი და სახელი/. მე გახლავართ კავკასიის კვლევითი
რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი. კავკასიის კვლევითი რესურსების
ცენტრი არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული კვლევითი ცენტრი და
წარმოადგენს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამას საქართველოში. 
ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ და, თუ
ნებას მომცემთ, მინდა, მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით, რათა უკეთ
შევისწავლოთ მოსახლეობის მოსაზრებები და ცხოვრების პირობები ჩვენს
ქვეყანაში. თქვენი ოჯახი შერჩეულ იქნა შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც
რამდენიმე ათასი სხვა ოჯახი საქართველოში. კვლევის შედეგების სანდოობა
დამოკიდებულია თქვენს თანხმობაზე, მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოკითხვაში.
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მოდით, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის შესახებ. „ოჯახში” ჩვენ ვგულისხმობთ იმ
ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი
ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და
ხარჯები. გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც
ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ.

V4. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ადამიანი
ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.] 

|____|____|ადამიანი

(არ ვიცი) -1 არგამო-
პასუხება(უარი პასუხზე) -2

V5. და რამდენი ზრდასრული (18 წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს
ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.] 

|____|____|ზრდასრული დამიანი

(არ ვიცი) -1 არგამო-
პასუხება(უარი პასუხზე) -2

V6a.  გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი
წევრის ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი
მადლობა!

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის
სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.] 

V6b.  ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი
წევრის ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი
მადლობა!

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის
სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ ოჯახი 6-ზე მეტი სრულწლოვანი წევრისგან
შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში V6 ჩაწერეთ ინფორმაცია
მხოლოდ ოჯახის 6 წევრის შესახებ, მათი დასახელების თანმიმდევრობით.]                                      
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ცხრილი V6

# სქესი ასაკი ოჯახის შერჩეული წევრი

1.

2.

3.

4.

5.

6.

შინამეურნეობის ნომერი (გადმოიტანეთ ბოლო ორი ციფრი V1-დან): 
|_____|_____|  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მოიშველიეთ კიშის ცხრილი, რათა დაადგინოთ
კოდი ცხრილისთვის V7, ზემოთ მოყვანილი შინამეურნეობის ნომრის
საფუძველზე.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ ცხრილი V7 რესპონდენტის
შესარჩევად. იპოვეთ ციფრი კიშის ცხრილის შესაბამისი კოდის და V6 ცხრილში
შევსებული ოჯახის სრულწლოვანი წევრების რაოდენობის გადაკვეთაზე.]                                         

ცხრილი V7

კოდი:

ოჯახის წევრების რაოდენობა (ცხრილიდან V6)
1 2 3 4 5 6 ან მეტი

შეარჩიეთ ოჯახის სრულწლოვანი წევრი, ვისი ნომერიც (ცხრილში V6) 
არის:

A 1 1 1 1 1 1
B1 1 1 1 1 2 2
B2 1 1 1 2 2 2
C 1 1 2 2 3 3
D 1 2 2 3 4 4
E1 1 2 3 3 3 5
E2 1 2 3 4 5 5
F 1 2 3 4 5 6
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაუბრუნდით ცხრილს V6 და ჩაწერეთ კოდი ‘1’ 
სვეტში „ოჯახის შერჩეული წევრი“, იმ მწკრივში სადაც ჩაწერილია შერჩეული 
რესპონდენტი. ოჯახის დანარჩენ წევრების გასწვრივ ჩაწერეთ ‘0’.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! რესპონდენტის შერჩევის შემდეგ მიმართეთ 
ოჯახის წევრს შემდეგი კითხვებით.] 

თქვენი ოჯახის წევრი, რომელსაც უნდა 
ვესაუბრო, არის [ოჯახის შერჩეული წევრის 
სქესი და ასაკი] __________________________________

ამჟამად ეს ადამიანი სახლში იმყოფება? 1   დიახ          0   არა

თუ „დიახ“ თუ შეიძლება ამ ადამიანთან გასაუბრება?

თუ „არა“ თუ დაბრუნდება სახლში დღეს, ხვალ ან ზეგ?

თუ „არა“ დიდი მადლობა!  არგამოპასუხება

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თქვენ არ გაქვთ უფლება შეცვალოთ ოჯახის 
შერჩეული წევრი!] 

თუ 
„დიახ“

გთხოვთ, გადასცეთ მას, რომ მე დავბრუნდები ინტერვიუს 
ჩასატარებლად [დღე და საათი]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ არის სახლში 
და არ დაბრუნდება უახლოეს დღეებში, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და 
შეიყვანეთ ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტმა უარი განაცხადა 
გამოკითხვაში მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და 
შეიყვანეთ ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში (კოდი ‘8’).]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ კლასტერში გამოიყენება ერთ ენაზე მეტი
დაუსვით L1 კითხვა იმავე ენაზე, რომელზეც შერჩეული რესპონდენტი 
მოგესალმათ. თუ კლასტერში გამოიყენება მხოლოდ ერთი ენა დაიწყეთ ინტერვიუ 
L1 კითხვის დასმის გარეშე.] 

L1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას? 

სომხურად, 1

აზერბაიჯანულად, 2

ქართულად 3

(ამ ენებიდან არცერთი) 

სხვა ენა:____________________________________ 4  ჩაწერეთი კოდი 
‘6’ ინტერვიუერის 

ფომრაში(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2



კბ 20115

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ რაც რესპონდენტი აარჩევს ენას 
დაიწყეთ კითხვარის შევსება შესაბამის ენაზე.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი არცერთ ენას არ აარჩევს, ეს 
არის არგამოპასუხება და ჩაწერეთ კოდი ‘6’ ინტერვიუერის ფორმაში. თუ შეძლებთ 
დადგენას ჩაწერეთ ის ენა, რომელზეც რესპონდენტს სურდა ინტერვიუს ჩატარება. 
მადლობა გადაუხადეთ რესპონდენტს და შეიტანეთ არგამოპასუხება 
ინტერვიუერის ფორმაში.]

T1. ინტერვიუს თარიღი: [INTDATE] |____|____| |____|____|

დღე თვე

T2. ინტერვიუს დაწყების დრო: 
[INTSTART] |____|____| |____|____|

საათი წუთი

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24 საათიანი ფორმატი.]
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1. ახლა წაგიკითხავთ საქმიანობების ჩამონათვალს. გთხოვთ, მითხრათ, 
ჩამოთვლილი საქმიანობებიდან რაში მიგიღიათ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის 
განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ ჩამონათვალი 
თანმიმდევრობით. თითო პასუხი თოთოეულ მწკრივში.]

დ
ია

ხ

არ
ა

არ
 

მი
ეს

ად
აგ

ებ
ა

(a
r
 v
ic

i)

(u
ar

i 
pa
s
u
x
z
e)

1
გაატარეთ დრო  მეგობრებთან ერთად მათ ან  თქვენს
სახლში 

1 0 -5 -1 -2

2
დაესწარით საჯარო შეხვედრას ქალაქის ან სკოლის 
საკითხებთან დაკავშირებით 

1 0 -5 -1 -2

3
განიხილეთ პოლიტიკა მეგობრებთან ან კოლეგებთან 
ერთად 1 0 -5 -1 -2

4 წაიკითხეთ წიგნი  1 0 -5 -1 -2

5
წაიკითხეთ გაზეთი / ჟურნალი (ელექტრონული 
ვერსიების გარდა)

1 0 -5 -1 -2

6 გაატარეთ დრო უბანში (ბირჟაზე) / ჩაიხანაში 1 0 -5 -1 -2

7 მოუსმინეთ მუსიკას  1 0 -5 -1 -2

8 უყურეთ ტელევიზორს 1 0 -5 -1 -2

9 მოინახულეთ ღირშესანიშნავი ადგილები 1 0 -5 -1 -2

10 წახვედით რესტორანში 1 0 -5 -1 -2

11 წახვედით ბარში / კლუბში / დისკოთეკაზე 1 0 -5 -1 -2

12
გაეცით თანხა ქველმოქმედებისთვის, საქველმოქმედო 
მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნისა და 
მათხოვრისთვის ფულის მიცემის ჩათვლით

1 0 -5 -1 -2

13
შეასრულეთ საზოგადოებრივი სამუშაო ანაზღაურების 
გარეშე

1 0 -5 -1 -2

14
წახვედით კლუბის ან სამოქალაქო ორგანიზაციის 
შეხვედრაზე 1 0 -5 -1 -2

15 იმუშავეთ ეზოში / ბაღში  1 0 -5 -1 -2

16
ივარჯიშეთ / მიიღეთ მონაწილეობა სპორტულ თამაშში 
/ წახვედით ლაშქრობაში 

1 0 -5 -1 -2

17
დახატეთ / მოქსოვეთ / გამოძერწეთ / დაუკარით 
მუსიკალურ ინსტრუმენტზე

1 0 -5 -1 -2
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18 წახვედით თეატრში / კინოში 1 0 -5 -1 -2

19 წახვედით მუზეუმში / სამხატვრო გალერეაში 1 0 -5 -1 -2

20
ითამაშეთ ინტერნეტ, ვიდეო, კომპიუტერული ან 
მობილური ტელეფონის თამაში 1 0 -5 -1 -2

21 წახვედით სასეირნოდ პარკში / ბულვარში 1 0 -5 -1 -2
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სოციალური ქსელები
N1. ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის

შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს
განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]  

შეესაბამება
მეტ-

ნაკლებად
შეესაბამება

არ
შეესაბამება (ა

რ
ვი

ცი
)

(უ
არ

ი
პა

სუ
ხზ

ე)

1. ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც
შემიძლია სრულად ვენდო.

3 2 1 -1 -2

2. ზოგადად, სიცარიელის
გრძნობას განვიცდი.

3 2 1 -1 -2

3.
არსებობს საკმაოდ ბევრი
ადამიანი, ვისთანაც
ახლოს ვარ.

3 2 1 -1 -2

4.
ძალიან ბევრი ადამიანი
არსებობს, ვისი იმედიც
შემიძლია მქონდეს გასაჭირში.

3 2 1 -1 -2

5. ხშირად გარიყულად ვგრძნობ
თავს.

3 2 1 -1 -2

N2. [აჩვენეთ ბარათი N2] ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ? გთხოვთ, 
გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან უბედური”, ხოლო
კოდი ‘10’ ნიშნავს „ძალიან ბედნიერი”; გთხოვთ, შეარჩიეთ კოდი “1”-დან
“10”-მდე, რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება თქვენს პასუხს.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

N3. ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას? 
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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N4. გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად
ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

N5. გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს 
ფარგლებს გარეთ?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

N6. [aCveneT baraTi N6] ყველაფრის გათვალისწინებით რამდენად 
კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით ამჟამად? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს
ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს `საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი”, ხოლო
კოდი ‘10’ ნიშნავს `ძალიან კმაყოფილი ვარ”.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

N7. [აჩვენეთ ბარათი N7] როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს
საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი
სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას? გთხოვთ, 
გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან დიდი სიფრთხილე
უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს
„ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ”.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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N8. ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ, მითხრათ, 
მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან
ურთიერთობებს …   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჰკითხეთ თანმიმდევრობით თითოეული
ეთნიკური ჯგუფის შესახებ N8 ცხრილიდან. ჩაწერეთ რესპონდენტის
პასუხის შესაბამისი კოდი ამ ცხრილის N8 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ 
თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

N9. მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს
ქორწინებას … 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჰკითხეთ თანმიმდევრობით თითოეული
ეთნიკური ჯგუფის შესახებ N8 ცხრილიდან. ჩაწერეთ რესპონდენტის
პასუხის შესაბამისი კოდი ამ ცხრილის N9 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ 
თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

cxrili N8
საქმიან ურთიერთობებს

…   

მოვუწონებდი   1
არ მოვუწონებდი   0

(არ ვიცი - 1)
(უარი პასუხზე -2)   

ქალს ქორწინებას …   

მოვუწონებდი   1
არ მოვუწონებდი   0

(არ ვიცი - 1)
(უარი პასუხზე -2)   

N8 N9
1. ებრაელთან?

2. ამერიკელთან?

3. აზერბაიჯანელთან?

4. ბერძენთან?

5. რუსთან?

6. სომეხთან?

7. თურქთან?

8. ქართველთან?

9. ქურთთან, იეზიდთან?

10. ინგლისელთან?

11. აფხაზთან?

12. ოსთან?

13. საქართველოში მცხოვრებ
სომეხთან?

14. საქართველოში მცხოვრებ
აზერბაიჯანელთან?
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N10. [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ 

ნიშნავს `ცხოვრებაში ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული”, ხოლო
კოდი ‘10’ ნიშნავს `ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს” და 
მითხარით ამ მოსაზრებებიდან, რომელი დგას თქვენს შეხედულებებთან 
უფრო ახლოს.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

დიდი მადლობა, რომ მომიყევით თქვენი მეგობრების, ნათესავებისა და
თქვენი განწყობების შესახებ. 

N11. გაგიგიათ ან გინახავთ თუ არა რაიმე სისხლის ჩაბარების შესახებ ბოლო 2 
წლის განმავლობაში?

დიახ 1

არა 0

(უარი პასუხზე) -2

N12. როდესმე ჩაგიბარებიათ თუ არა სისხლი?

დიახ 1 გადადით 
N14-ზე

არა 0

(არ ვიცი) -1 გადადით 
N14-ზე(უარი პასუხზე) -2
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N13. [აჩვენეთ ბარათი 13] გთხოვთ, მითხრათ, რატომ არ ჩაგიბარებიათ სისხლი?  
ამ ბარათზე ჩამოთვლილია რამდენიმე  მიზეზი, გთხოვთ მითხრათ რომელი 
უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ ‘1’ რესპონდენტის პასუხების
გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ არა უმეტეს სამი
პასუხისა.]

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

1 არ მაქვს კარგი ჯანმრთელობა / ჩემმა ექიმმა 
არ მირჩია

2 არ მაქვს დრო

3 არ ვიცი სად უნდა მივიდე

4 ჩემს ნათესავს / მეგობარს ჰქონდა  ცუდი 
გამოცდილება 

5 მეშინია ინფექციის შეჭრის

6 მგონია, რომ სისხლის ჩაბარების შემდეგ თავს 
სუსტად ვიგრძნობ

7 მეშინია შიდსის

8 მგონია, რომ ჩემს მიერ ჩაბარებულ სისხლს 
სათანადოდ არ გამოიყენებენ 

9 ზოგადად მეშინია ნემსის ჩხვლეტის

10 არ მომწონს სისხლის ჩაბარების იდეა

11 რელიგიური მიზეზების გამო

12 როდესაც ვეცადე სისხლის ჩაბარება უარი 
მივიღე 

13 სხვა (მიუთითეთ) _______________________

N14. იცნობთ თუ არა ვინმეს საქართველოში, ვინც ჩააბარა სისხლი ბოლო 10 წლის 
განმავლობაში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2
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N15. თქვენი ახლო მეგობრებიდან ან ნათესავებიდან ვინმესთვის გადაუსხიათ თუ 
არა ჩაბარებული სისხლი ბოლო 10 წლის განმავლობაში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

N16. [აჩვენეთ ბარათი 16] ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს „ეს 
არასდროს მოხდება“ და ‘10’ ნიშნავს „აუცილებლად მოხდება“, გთხოვთ, 
მითხრათ რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვენ ჩააბაროთ სისხლი მომავალი 
12 თვის განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

N17. თქვენი აზრით უნდა გადაუხადონ თუ არა ფული მათ ვინც სისხლს აბარებს?

დიახ, უნდა გადაუხადონ 1

არა, უფასოდ უნდა ჩააბარონ 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2



კბ 201114

დასაქმება

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენი საქმიანობის შესახებ.

J1.    [აჩვენეთ ბარათი J1] ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს
მდგომარეობას? გთხოვთ, იფიქრეთ იმ საქმიანობაზე ან მდგომარეობაზე, 
რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც ასახავს 
რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.]

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1
ჰკითხეთ

J2
ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3

ვარ უმუშევარი 4

ვმუშაობ სრული დატვირთვით ან ნახევარ განაკვეთზე 
(მაშინაც კი როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / 

სტუდენტია)
5 გადადით 

J6-ზე

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი როდესაც 
რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია)

6

ვარ ინვალიდი / უნარშეზღუდული და მუშაობა არ 
შემიძლია

7
გადადით 

J11-ზესხვა (მიუთითეთ) ______________________________ 8

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J2.      რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლის შესაბამისი ოთხნიშნა 
რიცხვი.]

|____|____|____|____| წლიდან

არასდროს მქონია სამსახური -5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

J3. ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2
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J4. ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განამვლობაში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J5. სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა 
სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?

დიახ 1

გადადით 
J11-ზე

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები J6-დან J10-ის ჩათვლით 
განკუთვნილია იმ რესპონდენტებისათვის, რომლებიც არიან 
დასაქმებულები (J1-ში უპასუხეს ‘5’ ან ‘6’).]
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J6. [აჩვენეთ ბარათი J6] მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ
თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს
და  სამსახურის ტიპს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტს აქვს რამოდენიმე
სამსახური კითხვები J6-დან J10-ის ჩათვლით ეხება რესპონდენტის
ძირითად სამსახურს. ძირითად სამსახურს თავად რესპონდენტი
განსაზღვრავს.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი. გახსოვდეთ: 

რესპონდენტმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რომელია “ძირითადი” 
სამსახური.]

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული
დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე

მუშაობის ჩათვლით.
1

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და
მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე

მუშაობის ჩათვლით.
2

ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო
ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.

3

ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის
ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან

საწარმოში.
4

ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, 
კომპანიაში ან საწარმოში.

5

ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო
ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ

საწარმოში.
6

ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან
საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ

ორგანიზაციაში.
7

სხვა (მიუთითეთ) ______________________________ 8

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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J7. რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლის შესაბამისი ოთხნიშნა
რიცხვი. ჩვენ გვაინტერესებს თუ რომელი წლიდან მუშაობს
რესპონდენტი ამ დაწესებულებაში, მნიშვნელობა არ აქვს მან
თანამდებობა შეიცვალა თუ არა. თუ რესპონდენტი ვერ იხსენებს ზუსტ
წელს ჰკითხეთ: „რომელი ათწლეულიდან მუშოაბთ ამ სამსახურში?“ და
აჩვენეთ ბარათი J7. ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამის
ოთხნიშნა რიცხვი ბარათდან.]

|____|____|____|____| წლიდან

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

J8. [აჩვენეთ ბარათი J8] ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება
იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა 1

მეთევზეობა 2

სამთო მრეწველობა 3

მრეწველობა 4

ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან
წყალმომარაგება

5

მშენებლობა 6

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; საავტომობილო
საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და

საოჯახო ნივთების შეკეთება
7

სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები 8

ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა 9

ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე 10

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 11

მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა 12

განათლება 13

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა 14

სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო
ორგანიზაციები

15

მასმედია 16

სხვა (მიუთითეთ) ______________________________ 17

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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J9. [აჩვენეთ ბარათი J9] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, 

ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი სამსახურით?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის 
შესაბამისი კოდი.]

საერთოდ 
არ ვარ 

კმაყოფილი

ძირითად
ად არ ვარ 
კმაყოფილ

ი

ნაწილობრივ 
კმაყოფილი 

ვარ, 
ნაწილობრივ 

- არა

ძირითად
ად 

კმაყოფი
ლი ვარ

ძალიან 
კმაყოფილი 

ვარ

(არ 
ვიცი)

(უარი 
პასუხზე)

1 2 3 4 5 -1 -2

J10. [აჩვენეთ ბარათი J10] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს:

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაუკითხეთ
მოსაზრებები. მხოლოდ ერთი პასუხი თითოეულ მწკრივში.]

სა
ერ

თ
ო

დ
არ

ვე
თ

ან
ხმ

ებ
ი

უ
ფ

რ
ო

არ
ვე

თ
ან

ხმ
ებ

ი,
 ვ

იდ
რ

ე
ვე

თ
ან

ხმ
ებ

ი
უ

ფ
რ

ო
ვე

თ
ან

ხმ
ებ

ი,
 

ვი
დ

რ
ე

არ
ვე

თ
ან

ხმ
ებ

ი

სრ
უ

ლ
ად

ვე
თ

ან
ხმ

ებ
ი

(ა
რ

 ვ
იც

ი)

(უ
არ

ი 
პა

სუ
ხზ

ე)

1.
როდესაც ვმუშაობ, როგორც 
წესი, კარგ განწყობაზე ვარ. 

1 2 3 4 -1 -2

2.
სამსახურში თავს 
დაფასებულად ვგრძნობ. 

1 2 3 4 -1 -2

3.
მაქვს სათანადო 
ანაზღაურება. 

1 2 3 4 -1 -2

4.
ვაკეთებ იმას რაც ხალხს 
ჭირდება. 

1 2 3 4 -1 -2
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ინტერვიუერის საყურადღებოდ!

შემდეგი კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს.

J11. [აჩვენეთ ბარათი J11] გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ
ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს
მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის
ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

2000 ლარზე მეტი 1

1601  - 2000 ლარი 2

1201 - 1600 ლარი 3

801 – 1200 ლარი 4

401– 800 ლარი 5

101 – 400 ლარი 6

100 ლარამდე 7

(0) 8

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

J12. ამჟამად, გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J13. ამჟამად, გაქვთ თუ არა რაიმე სახის ვალი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! საუბარია რესპონდენტის პირად ვალზე, 
თუნდაც ნისია მაღაზიიდან.]

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J14. ამჟამად,  მართებს თუ არა ვინმეს თქვენი ფული?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2
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J15. ამჟამად,  გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J16. დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 
თვის განამვლობაში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J17. დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის 
განამვლობაში?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

J18. გიმუშავიათ თუ არა ერთი საათი მაინც ანაზღაურების გარეშე ან 
ანაზღაურებით თქვენი ოჯახის ან ახლო ნათესავის კერძო ბიზნესში, ბოლო 
ერთი კვირის განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ოჯახის ან ახლო ნათესავის ბიზნესი 
შეიძლება იყოს პატარა მაღაზია, სახელოსნო, მიწის ნაკვეთი, ფერმა ა.შ.]

დაიხ, ვიმუშავე ანაზღაურების გარეშე 1

დიახ, ვიმუშავე ანაზღაურებით 2

არა 3

(არ მიესადაგება) -5

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2
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J19. [აჩვენეთ ბარათი J19] ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე
მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

ასაკი 1

გარეგნობა 2

ნაცნობობა 3

განათლება 4

შრომისმოყვარეობა 5

გამართლება 6

ნიჭი 7

პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება 8

საჭირო ხალხის პატივისცემა 9

სხვა (მიუთითეთ) ____________________________ 10

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

ძირითადი კითხვები

თავი P. პოლიტიკური შეხედულებები

P1. [აჩვენეთ ბარათი P1] 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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P2. [აჩვენეთ ბარათი P2] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი
აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები
მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების
შესახებ?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოდი.]

ძალიან 
ცუდად

საკმაოდ 
ცუდად საშუალოდ საკმაოდ 

კარგად
ძალიან 
კარგად

(არ 
ვიცი)

(უარი 
პასუხზე)

1 2 3 4 5 -1 -2

P3. [აჩვენეთ ბარათი P3] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, 
რომ, ზოგადად, ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის
ინტერესებს ემსახურებიან? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის 
შესაბამისი კოდი.]

საერთოდ 
არ 

ვეთანხმები

უფრო არ 
ვეთანხმები, 

ვიდრე 
ვეთანხმები

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები, 

ნაწილობრივ -
არა

უფრო 
ვეთანხმები,

ვიდრე არ 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმები

(ა
რ

 ვ
იც

ი)

(უ
არ

ი 
პა

სუ
ხზ

ე)

1 2 3 4 5 -1 -2
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P4. [აჩვენეთ ბარათი P4] ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ
ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი
ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით 5-ბალიან
სკალაზე, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, 
ხოლო კოდი ‘5’ – პასუხს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, 
რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შეეკითხეთ სოციალური ინსტიტუტების
შესახებ ან პირდაპირი, ან უკუ-თანმიმდრევრობით. მარცხნივ შემოხაზეთ
იმ სოციალური ინსტიტუტის კოდი, რომლითაც დაიწყეთ მათი ჩამოთვლა. 
თითო პასუხი თითო მწკრივში.]

cxrili P4

სა
ერ

თ
ო

დ
 ა

რ
 

ვე
ნდ

ო
ბი

ძი
რ

ით
ად

ად
 

არ
 ვ

ენ
დ

ო
ბი

ნა
წი

ლ
ო

ბრ
ივ

 
ვე

ნდ
ო

ბი
, 

ნა
წი

ლ
ო

ბრ
ივ

 
არ

ა
ძი

რ
ით

ად
ად

 
ვე

ნდ
ო

ბი
სრ

უ
ლ

ად
 

ვე
ნდ

ო
ბი

(ა
რ

 ვ
იც

ი)

(უ
არ

ი 
პა

სუ
ხზ

ე)

1. ჯანდაცვის სისტემას? 1 2 3 4 5 -1 -2

2. ბანკებს? 1 2 3 4 5 -1 -2

3. საგანმანათლებლო სისტემას? 1 2 3 4 5 -1 -2

4. ჯარს? 1 2 3 4 5 -1 -2

5. სასამართლო სისტემას? 1 2 3 4 5 -1 -2

6. არასამთავრობო ორგანიზაციებს? 1 2 3 4 5 -1 -2

7. პარლამენტს? 1 2 3 4 5 -1 -2

8.

აღმასრულებელ ხელისუფლებას
(პრემიერ მინისტრსა და
მინისტრებს)? 

1 2 3 4 5
-1 -2

9. პრეზიდენტს? 1 2 3 4 5 -1 -2

10. პოლიციას? 1 2 3 4 5 -1 -2

11. მასმედიას? 1 2 3 4 5 -1 -2

12. ადგილობრივ ხელისუფლებას? 1 2 3 4 5 -1 -2

13.
თქვენი რელიგიური
აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

1 2 3 4 5 -1 -2

14. სახალხო დამცველს? 1 2 3 4 5 -1 -2

15. ევროკავშირს? 1 2 3 4 5 -1 -2

16.
გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციას (გაეროს)?

1 2 3 4 5 -1 -2
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P5. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა
საქართველოში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 
შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი სვეტში P5. 
მხოლოდ ერთი პასუხი.]

P6. და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის 
ვარიანტები. შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი სვეტში 
P6. არ შემოხაზოთ იგივე ვარიანტი, რაც სვეტში P5. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

P5 P6
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა 1 1

კორუფცია 2 2

სასამართლოების უსამართლობა 3 3

არჩევნების უსამართლობა 4 4

ადამიანის უფლებების დარღვევა 5 5

უმუშევრობა 6 6

გაწევრიანება ნატო-ში 7 7

ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფა 8 8

დაბალი პენსიები 9 9

პოლიტიკური არასტაბილურობა
საქართველოში

10 10

სიღარიბე 11 11

საკუთრების უფლების დარღვევა 12 12

განათლების დაბალი ხარისხი 13 13

რუსეთთან  ურთიერთობები 14 14

ფასების ზრდა / ინფლაცია 15 15

მოუგვარებელი ტერიტორიული
კონფლიქტები

16 16

დაბალი ხელფასები 17 17

რელიგიური შეუწყნარებლობა 18 18

სხვა (_________________________________) 19 19

(არ მიესადაგება / სხვა არაფერი არ არის
მნიშვნელოვანი)

-5

(არ ვიცი) -1 -1

(უარი პასუხზე) -2 -2
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P7. საქართველოში არსებული ხელისუფლების პირობებში, რამდენად 
ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება 
სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას 
სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ 
ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?

სრულად ვეთანხმები 4

ძირითადად ვეთანხმები 3

ძირითადად არ ვეთანხმები 2

საერთოდ არ ვეთანხმები 1

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P8. როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს
აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P9. [აჩვენეთ ბარათი  P9] 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: ადამიანები ბავშვებივით
არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს
მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს
შვილებზე.

მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა
დაქირავებული: ადამიანები უნდა
იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და
უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.

სრულად
ვეთანხმები

პირველ
მოსაზრებას

ვეთანხმები პირველ
მოსაზრებას

ვეთანხმები
მეორე

მოსაზრებას

სრულად
ვეთანხმები მეორე

მოსაზრებას

1 2 3 4

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ 
ვეთანხმები

5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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P10a. [აჩვენეთ ბარათი P10a] ამ ბართზე მოცემულ სკალაზე არის ორი, 
ერთმანეთისგან საპირსიპირო მოსაზრება. გთხოვთ, მითხრათ ამ სკალაზე
სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამსი კოდი.]

კონკურენცია 
კარგია, რადგან 

უბიძგებს ხალხს 
ბევრი შრომისაკენ

და ახალი 
იდეებისკენ

კონკურენცია 
საზიანოა, 

რადგან 
წარმოაჩენს 

ხალხის 
უარყოფით 
თვისებებს

(a
r
 v
ic

i)

(u
ar

i 
pa
s
u
x
z
e)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2

P10b. [აჩვენეთ ბარათი P10b] ამ ბართზე მოცემულ სკალაზე არის ორი, 
ერთმანეთისგან საპირსიპირო მოსაზრება. გთხოვთ, მითხრათ ამ სკალაზე 
სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას?

ბიზნესი და 
საწარმოები უფრო 

მეტად კერძო 
საკუთრებაში 
უნდა იყოს.

ბიზნესი და 
საწარმოები 

უფრო მეტად 
მთავრობის 

საკუთრებაში 
უნდა იყოს.

(a
r
 v
ic

i)

(u
ar

i 
pa
s
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x
z
e)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2

P11. [აჩვენეთ ბარათი  P11] 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: საქართველოს
სასამართლოები მოსახლეობის ნაწილს
სამართლიანად ექცევა, ხოლო ნაწილს –

უსამართლოდ.

მოსაზრება 2: საქართველოს
სასამართლოები ყველას სამართლიანად
ექცევა და არავის ანიჭებს
უპირატესობას.

სრულად
ვეთანხმები პირველ

მოსაზრებას

ვეთანხმები პირველ
მოსაზრებას

ვეთანხმები
მეორე

მოსაზრებას

სრულად ვეთანხმები
მეორე მოსაზრებას

1 2 3 4

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები 5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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P12. [აჩვენეთ ბარათი  P12] 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: ხალხმა მონაწილეობა
უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ
გამართულ საპროტესტო აქციებში, 
რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი
არის მმართველი ძალა.

მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს
მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ
გამართულ საპროტესტო აქციებში, 
რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის
სტაბილურობას.

სრულად
ვეთანხმები

პირველ
მოსაზრებას

ვეთანხმები პირველ
მოსაზრებას

ვეთანხმები
მეორე

მოსაზრებას

სრულად
ვეთანხმები მეორე

მოსაზრებას

1 2 3 4

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ 
ვეთანხმები

5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P13. [აჩვენეთ ბარათი  P13] გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ
ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „სასამართლოში სარჩელის შეტანა
პრობლემას კიდევ უფრო გააუარესებს.“ გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, 
სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს
„სრულად ვეთანხმები”. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

|___|___|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P14. შემდეგ კვირას რომ ტარდებოდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, 
მიიღებდით თუ არა მონაწილოებას? თქვენ . . . [წაიკითხეთ]

აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას, 4

ალბათ, მიიღებდით მონაწილეობას, 3

ალბათ, არ მიიღებდით მონაწილეობას, 2

თუ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით
მონაწილეობას?

1

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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P15. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო
არჩევნებში?

დაიხ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P16. თქვენი აზრით, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნები
საქართველოში ჩატარდა ... [წაიკითხეთ]

სრულიად სამართლიანად, 3

ნაწილობრივ სამართლიანად, 2

თუ სრულიად უსამართლოდ? 1

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P17. [აჩვენეთ ბარათი P17] ამ ბარათის გამოყენებით სადაც ‘1’ ნიშნავს
„საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი“ და ‘10’ „ძალიან მნიშვნელოვანია“, 
გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი
მოქალაქისთვის . . .

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]

კო
დ

ი

(a
r
 v
ic

i)

(u
ar

i 
pa
s
u
x
z
e)

1 . . . ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულებები 
სხვებისგან დამოუკიდებლად?

|___|___|  -1 -2

2 . . . ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს? |___|___|  -1 -2

3 . . . ყველა შემთხვევაში მხარი დაუჭიროს 
ხელისუფლებას?

|___|___|  -1 -2

4 . . . ხმა მისცეს არჩევნებში? |___|___|  -1 -2

5 . . . მისდიოს ტრადიცებს? |___|___|  -1 -2

6 . . . შეასრულოს საზოგადოებრივი სამუშაო
ანაზღაურების გარეშე?

|___|___|  -1 -2

7 . . . დაეხმაროს თავისზე გაჭირვებულებს? |___|___|  -1 -2

8 . . . იყოს კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ? |___|___|  -1 -2
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P18. თქვენი აზრით რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს? 
საქართველო . . . [წაუკითხეთ]

მთლიანად დემოკრატილია, 4

დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით 3

U დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით 2

თუ საერთოდ არ არის დემოკრატიული? 1

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P19. [აჩვენეთ ბარათი P19] ბარათზე მოცემული მოსაზრებებიდან, რომელი დგას 
თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

დემოკრატია არის ყველაზე სასურველი პოლიტიკური
წყობა

1

ზოგიერთ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა
შეიძლება უკეთესი იყოს

2

ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა 
როგორი მთავრობა გვეყოლება

3

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P20. მისცემდით თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმას ქალ კანდიდატს, თუ 
მას ზუსტად ისეთი მონაცემები ექნებოდა, როგორც მის კონკურენტ მამაკაც 
კანდიდატს?  

დაიხ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P21. [აჩვენეთ ბარათი P21] 5-ბალიანი სკალის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს
„საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, 
რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?

საერთოდ 
არ ვუჭერ 

მხარს

ძირითადად 
არ ვუჭერ 

მხარს

ნაწილობრივ 
ვუჭერ მხარს, 
ნაწილობრივ 

- არა

ძირითადად 
ვუჭერ მხარს

სრულად 
ვუჭერ 
მხარს

(არ 
ვიცი)

(უარი 
პასუხზ

ე)

1 2 3 4 5 -1 -2
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P22. [აჩვენეთ ბარათი P21] 5-ბალიანი სკალის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს
„საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, 
რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?

საერთოდ 
არ ვუჭერ 

მხარს

ძირითადად 
არ ვუჭერ 

მხარს

ნაწილობრივ 
ვუჭერ მხარს, 
ნაწილობრივ 

- არა

ძირითადად 
ვუჭერ მხარს

სრულად 
ვუჭერ 
მხარს

(არ 
ვიცი)

(უარი 
პასუხზ

ე)

1 2 3 4 5 -1 -2

P23. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა არის სქართველოს ყველაზე დიდი მეგობარი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი 
ქვეყანა. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

----------------------------------------------------------------------

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

P24. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა არის სქართველოს ყველაზე დიდი მტერი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი 
ქვეყანა. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

----------------------------------------------------------------------

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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IDP1. [აჩვენეთ ბარათი IDP1]  ამ ბარათზე მოცემული მოსაზრებებიდან, 
რომლებიც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს,  რომელს 
ეთანხმებით ყველაზე მეტად?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 
მთავრობა ზედმეტია და უნდა შემცირდეს

1

დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 
მთავრობა  საკმარისია მათი საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად

2

დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 
მთავრობა არ არის საკმარისი მათი საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად და უნდა გაიზარდოს

3

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

IDP2. [aCveneT baraTi IDP2] ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ 

შეესაბამება პასუხს `საერთოდ არ ვეთანხმები~, ხოლო კოდი ‘5’ –

პასუხს `სრულად ვეთანხმები~. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად
ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას საქართველოში
მცხოვრები დევნილების მიმართ?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]
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1.
ისინი თავს გრძნობენ 
საქართველოს საზოგადოების 
ნაწილად

1 2 3 4 5
-1 -2

2.
როგორც კი შესაძლებლობა 
იქნება, ისინი დაბრუნდებიან
თავიანთ მიწა-წყალზე.

1 2 3 4 5
-1 -2

3.
ისინი განსხვავდებიან 
საქართველოს სხვა 
მოსახლეობისგან

1 2 3 4 5
-1 -2

4.
ისინი დაჩაგრულები არიან 
თავიანთი მდგომარეობის გამო

1 2 3 4 5 -1 -2
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IDP3.  ამჟამად გაქვთ თუ არა იძულებით გადააგილებული პირის ოფიციალური 
სტატუსი?

დიახ 1
არა 0 გადადით 

D1-ზე(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

IDP4.  რომელ წელს მიიღეთ ეს სტატუსი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წალიწადის აღმნიშვნელი 
ოთხნიშნა რიცხვი.]

|____|____|____|____| წლიდან

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

IDP5. სად ცხოვრობდით სანამ გახდებოდით დევნილი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი 
ადგილი. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

----------------------------------------------------------------------

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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ZiriTadi kiTxvebi

თავი D. რესპონდენტის მახასიათებლები

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენს შესახებ. 

D1. საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. 
თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 
მხოლოდ ერთი პასუხი.]

სომეხი 1

აზერბაიჯანელი 2

ქართველი 3

სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფი (აფხაზი, 
ლეკი, ოსი, თალიში და სხვა)

4

რუსი 5

სხვა ეთნიკური ჯგუფი 6

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D2. სკოლიდან დაწყებული და დღემდე მიღებული განათლების ყველაზე
მაღალი საფეხურის ჩათვლით, სულ რამდენი წელი ისწავლეთ
სასწავლო დაწესებულებებში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლების რაოდენობა.]

|____|____|  წელი

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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D3. [აჩვენეთ ბარათი D3] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია
თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში:

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაიკითხეთ D3 
ცხრილში მოყვანილი სფეროები. ერთი პასუხი თითოეულ მწკრივში.]

ცხრილი D3

არ
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აქ
ვს

 
სა
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ცო
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1. რუსული ენა 1 2 3 4 -1 -2

2. ინგლისური ენა 1 2 3 4 -1 -2

3.
კომპიუტერი (Microsof Ofice-ის
პროგრამები), თამაშების გარდა

1 2 3 4 -1 -2

D4. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ
ინტერნეტით . . . [წაიკითხეთ]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

ყოველ დღე, 1

გადადი
თ D5-ზე

კვირაში ერთხელ მაინც, 2

თვეში ერთხელ მაინც, 3

უფრო იშვიათად, 4

თუ არასდროს? 
5

ჰკითხეთ 
D4a

[არ წაიკითხოთ] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 6 გადადი
თ D7-ზე(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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D4a. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ იყენებთ ინტერნეტს?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 
პასუხი.]

მე არ მაქვს კაბელი ან მოდემი ან სხვა რაიმე 
საშუალება რითიც შემიძლია შევუერთდე 

ინტერნეტს

1

გა
დ

ად
ით

 D
7

-ზ
ე

არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიყენო 2

არ მაინტერსებს / არ მინდა ინტერნეტის 
გამოყენება

3

ხელი არ მიმიწვდება კომპიუტერზე 4

მეშინია, რომ ინტერნეტის ხმარება საფრთხეს 
შეუქმნის ჩემი პირადი ინფრომაციის 

ხელშეუხებლობას  

5

ინტერნეტი ძალიან ძვირია 6

ინტერნეტის სიჩქარე ჩემს დასახლებულ პუნქტში 
ძალიან დაბალია

7

არ მაქვს დრო 8

ინტერნეტი არის უგემოვნო და ამორალური 9

მე არ მჭირდება ინტერნეტი 10

ჩემს დასახლებულ პუნქტში არ არის ინტერნეტი 11

სხვა (მიუთითეთ) 
_____________________________

12

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D5. გთხვოთ, მითხრათ, რომელი ადგილებიდან შედიოდით ხოლმე
ინტერნეტში ყველაზე ხშირად ბოლო 30 დღის განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 
პასუხ.]

სახლში, თქვენი კომპიუტერიდან 1

სამსახურიდან 2

თქვენი მეგობრის კომპიუტერიდან / ლეპტოპიდან 3

თქვენი მობილურიდან 4

ინტერნეტ კაფედან 5

სხვა (მიუთითეთ) _____________________________ 6
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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D6.      [აჩვენეთ ბარათი D6]  რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად როდესაც 
ინტერნეტში შედიხართ? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ ‘1’ რესპონდენტის პასუხების
გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ.  მიიღეთ არა უმეტეს 
სამი პასუხისა.]

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

1 ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს

2 ვიყენებ FACEBOOK -ს

3 ვიყენებ სხვა სოციალური ქსელებს გარდა 
FACEBOOK-ისა (მაგ:Одноклассники, My Space და 

სხვა)

4 მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებსა და 
ფორუმებში

5 ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვის მეირ 
დაწერილ ბლოგებს

6 ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)

7 ვყიდულობ  

8 ვიყენებ ინტერნეტ ბანკინგს

9 ვკითხულობ / ვუსმენ / ვუყურებ ახალ ამბებს 
სოციალურ ქსელებზე განთავსებული 

სიახლეების გარდა

10 ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ მუსიკას, ვიდეოს 
ან კინოებს

11 ვიყენებ Skype-ს ICQ-ს, MSN-ს ან სხვა პროგრამას

12 ვთამაშობ ინტერნეტ თამაშებს

13 ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს

14 სხვა (მიუთითეთ) ___________________________
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D7.   თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო
საქართველოს საშუალო სკოლებში?
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 
მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ რესპონდენტი დაასახელებს ერთზე მეტ
ენას, უთხარით: `გთხოვთ, მითხარით ერთი, რომელიც ყველაზე
მნიშვნელოვანია.”]

არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო 1

ინგლისური ენა 2

რუსული ენა 3

სხვა უცხო ენა 4
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D8. [აჩვენეთ ბარათი D8]  თქვენი აზრით, როგორ შეიცვალა განათლების
ხარისხი საქართველოს საშუალო სკოლებში ბოლო 5 წლის
განმავლობაში?

საგრძნობლად 
გაუარესდა გაუარესდა იგივე 

დარჩა გაუმჯობესდა

საგრძნობლ
ად 

გაუმჯობეს
და

(ar 
vici)

(uari 
pasuxz

e)

1 2 3 4 5 -1 -2

D9. [აჩვენეთ ბარათი  D9] 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: ბავშვებისათვის 
აუცილებელია საბავშვო ბაღში სიარული, 
რადგან იქ ისეთ რამეს ისწავლიან რაც 
სხვაგან არ ისწავლება.  

მოსაზრება 2: ჩვენს დროში არ არის 
აუცილებელი, რომ ბავშვებმა საბავშვო 
ბაღში იარონ. მათი ბაღში გაშვება
დროის და ფულის უაზრო ფლანგვაა.

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
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D10. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გყავთ 4 წლის შვილი. არჩევანი რომ გქონდეთ 
თქვენ შვილს გაუშვებდით სახელმწიფო საბავშვო ბაღში; კერძო საბავშვო 
ბაღში თუ აიყვანდით მისთვის  ძიძას?

სახელმწიფო საბავშვო ბაღი 1

კერძო საბავშვო ბაღი 2

ძიძა 3

(არცერთი) 4

სხვა (მიუთითეთ) _____________________________ 5
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D11.  ქართულ ოჯახებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, რამდენია
შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ შვილების რაოდენობა.]

|____|____|  შვილების რაოდენობა

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D12. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ. შეუსაბამეთ
რესპონდენტის პასუხი შეთავაზებულ ვარიანტებს. მხოლოდ ერთი
პასუხი.]

სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. 1

კათოლიკურ ეკლესიას. 2

ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ
მართმადიდებლურ ეკლესიას.

3

პროტესტანტულ ეკლესიას. 4

სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას
(იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.) 

5

სუნიტურ ისლამს. 6

შიიტურ ისლამს. 7
იუდაიზმს. 9

სხვას. 10
არცერთს. -5

 გადადით
D17-ze(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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D13. [აჩვენეთ ბარათი D13] რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს
ყოველდღიურ ცხოვრებაში? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი 1

არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი 2

საკმაოდ მნიშვნელოვანია 3

ძალიან მნიშვნელოვანია 4

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D14. [აჩვენეთ ბარათი D14] განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, 
როგორებიცაა ჯვრისწერა ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით
რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

ყოველდღე. 1

უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ. 2

კვირაში ერთხელ. 3

თვეში ერთხელ მაინც. 4

მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ
დღესასწაულებზე.

5

უფრო იშვიათად. 6

არასდროს. 7

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D15. 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
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D16. [აჩვენეთ ბარათი D16] ზოგადად, რამდენად რელიგიური ადამიანი ხართ? 
გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ
რელიგიური” და ‘10’ ნიშნავს „ძალიან რელიგიური ვარ.”

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი
კოდი ბარათიდან.]

|____|____|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D17. [აჩვენეთ ბარათი D17] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას
რომ იაპონიაში, რომდენიმე თვის წინ მომხდარი  მიწისძვრა ღვთის რისხვა იყო? 
გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები” 
და ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები.”

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი
კოდი ბარათიდან.]

|____|____|  კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემდეგი კითხვა დაუსვით ყველა
დასახლებულ პუნქტში, გარდა თბილისისა.] 

D18. რამდენჯერ იყავით თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]

|____|____|____|  -ჯერ
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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ინტერვიუერის საყურადღებოდ!

შემდეგი კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს.

D19. რამდენჯერ იყავით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის
განმავლობაში?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი. თუ რესპონდენტი
ნამყოფია უცხოეთში, მაგრამ ზუსტი რიცხვი არ არხსოვს, მიეცით დრო, 

რომ დაფიქრდეს და დაახლოებითი რიცხვი მაინც გითხრათ.]

|____|____|  -ჯერ
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D20. შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, 
რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D21. შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან
სამუდამოდ?

დიახ 1

არა 0

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

D22. თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ბოლო 12 თვის
განმავლობაში თუ გადაგიხდიათ ქრთამი უკეთესი მომსახურების ან
რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით?

დიახ 1

არა 2

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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ახლა კი მაქვს რამოდენიმე კითხვა იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა 
გარკვეული ინფორმაცია თქვენთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისათვის 
ხელმისაწვდომი.

TI_1.  თუ გენდომებათ, შეგიძლიათ თუ არა მიიღოთ ინფორმაცია მთავრობისგან
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითეულ მწკრივში.
შემოხაზეთ კოდი -5, თუ რესპონდენტი ამბობს რომ არ არის 
დაინტერესებული კონრეტულ საკითხზე ინფორმაციის მიღებაში.]

დიახ არა (ა
რ

 
მი

ეს
ად

აგ
ებ

ა)

(ა
რ

 ვ
იც

ი)

(უ
არ

ი 
პა

სუ
ხზ

ე)

1
ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების 

მფლობელი, რომელსაც თქვენ
უყურებთ

1 0 -5 -1 -2

2

რომელმა კომპანიებმა გაუწია 
ფინანსური დახმარება  

საქართველოს ამა თუ იმ 
პოლიტიკურ პარტიას

1 0 -5 -1 -2

3
ვინ არის სახელმწიფოს 

ფლობელობაში მყოფი ენერგო 
კომპანიის უფროსი

1 0 -5 -1 -2

4
რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს 

მთავრობა საქონელს ან უკვეთავს 
მომსახურებას 

1 0 -5 -1 -2

5 რამდენია პრემიერ მინისტრის 
ოფიციალური ხელფასი 1 0 -5 -1 -2

6 რამდენი დახარჯა მთავრობამ 
თავდაცვაზე 2010 წელს 1 0 -5 -1 -2

7 რამდენი დახარჯა მთავრობამ 
განათლებაზე 2010 წელს 1 0 -5 -1 -2

8
ვინ არის თქვენს სამეზობლოში 

არსებული რომელიმე კონკრეტული 
შენობის მფლობელი

1 0 -5 -1 -2
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TI_2.    [აჩვენეთ ბარათი TI_2]  ამ ბარათზე მოცემულ  საკითხებიდან ყველაზე 
მეტად რომელ საკითხზე გსურთ რომ მიიღოთ ინფორმაცია?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, 
რომელსაც მე ვუყურებ

1

რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური 
დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ 

პარტიას

2

ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი 
ენერგო კომპანიის უფროსი

3

რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა 
საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას 

4

რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური 
ხელფასი

5

რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 
წელს

6

რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 
წელს

7

ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე 
კონკრეტული შენობის მფლობელი

8

(არცერთზე) 9
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

TI_3.     [აჩვენეთ ბარათი TI_2]  და ყველაზე ნაკლებად რომელ საკითხზე გსურთ 
რომ მიიღოთ ინფორმაცია?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, 
რომელსაც თქვენ უყურებთ

1

რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური 
დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ 

პარტიას

2

ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი 
ენერგო კომპანიის უფროსი

3

რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა 
საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას 

4

რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური 5



კბ 201144

ხელფასი

რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 
წელს

6

რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 
წელს

7

ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე 
კონკრეტული შენობის მფლობელი

8

(არცერთზე) 9
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

TI_4.   [აჩვენეთ ბარათი TI_4]  რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანმხებით იმ 
მოსაზრებას რომ მთავრობის მიერ შეგროვებული სტატისტიკური 
ინფორმაცია, მაგ: ყოველწლიურად ჩადენილი დანაშაულის რაოდენობა 
უფასოდ იყოს ხელმიწაწვდომი მოსახლეობისთვის? გთხოვთ, გამოიყენეთ 
ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები“ და ‘10’ ნიშნავს 
„სრულად ვეთანხმები“. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]

|___|___| კოდი
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

TI_5. კანონის თანახმად, ნებისმიერ ადამინს აქვს უფლება მთავრობიდან 
გამოითხოვოს ისეთი საჯარო ინფორმაცია, როგორიცაა მთავრობის პირების 
ხელფასები ან საბიუჯეტო ხარჯები. დაწერდით თუ არა ასეთი მოთხოვნის 
წერილს თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად?

დიახ 1
შეიძლება 2

არა 3
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

დიდი მადლობა ყველა თქვენი პასუხისთვის. მე უკვე დავამთავრე იმ
კითხვების დასმა, რომლებიც პირადად თქვენ გეხებოდათ. დამრჩა კითხვები
თქვენი ოჯახის შესახებ.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დანარჩენი ინტერვიუს მსვლელობაში
რესპონდენტს შეუძლია დახმარება სთხოვოს ოჯახის სხვა წევრს, თუ იქნება ამის
საჭიროება, მაგრამ დაუშვებელია რესოპნდენტის ჩანაცვლება ოჯახის სხვა
წევრით.]



კბ 201145

ძირითადი კითხვები

თავი A. შინამეურნეობის პასპორტი
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! პასუხები კითხვებზე A1-დან A8-ის ჩათვლით
ჩაწერეთ A1 ცხრილში. ამ ცხრილის შევსებისას საშუალება მიეცით რესპონდენტს, 
დახმარება სთხოვოს ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს, თუ იქნება ამის საჭიროება.]

A1. ახლა კი მინდა გკითხოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შესახებ, 
თქვენი ჩათვლით, ვინც აქ ცხოვრობს დროის უმეტესი ნაწილი. მე
მაინტერესებს მხოლოდ თქვენი ოჯახის წევრების მახასიათებლები და
არ გკითხავთ მათ სახელებს. მოდით, თქვენით დავიწყოთ.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! რესპონდენტის კოდი წინასწარ არის
მოცემული A1 ცხრილის A A2 სვეტის პირველ მწკრივში → გადადით
კითხვაზე A3_RDდა ამ ცხრილის პირველი მწკრივში შესავსებად
დაუსვით კითხვები A8_R-ის ჩათვლით რესპონდენტის შესახებ.]

A2. [აჩვენეთ ბარათი A2] რა არის ოჯახის მომდევნო წევრის ნათესაური კავშირი
თქვენთან? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A2 სვეტის მომდევნო ცარიელ
მწკრივში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ
დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები A3_H-დან A9-ის ჩათვლით 
დაუსვით შინამეურნეობის ყველა წევრს გარდა რესპონდენტისა.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები A3-დან A8-ის ჩათვლით, 
რომლებიც მთავრდება ასოზე ‘R’, შეეხება პირადად რესპონდენტს, ხოლო
კითხვები A3-დან A8-ის ჩათვლით, რომლებიც მთავრდება ასოზე ‘H’, 
შეეხება ოჯახის ყველა სხვა წევრს.]

A3_R. [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის სქესი A1 
ცხრილის A3 სვეტის პირველ მწკრივში. `მამაკაცის” აღსანიშნავად
გამოიყენეთ კოდი ‘1’, `ქალის” აღსანიშნავად – კოდი ‘2’.]

A3_H. რა სქესის არის ოჯახის ეს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! `მამაკაცის” აღსანიშნავად გამოიყენეთ
კოდი ‘1’, `ქალის” აღსანიშნავად – კოდი ‘2’. ჩაწერეთ რესპონდენტის
პასუხის შესაბამისი კოდი A1 ცხრილის A3 სვეტის შესაბამის მწკრივში.]
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A4_R. რომელ წელს დაიბადეთ?

A4_H. რომელ წელს დაიბადა ოჯახის ეს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ დაბადების წლის შესაბამისი
ოთხნიშნა რიცხვი A1 ცხრილის A4 სვეტში. არ მიიღოთ არგამოპასუხება. 
თუ რესპონდენტს არ ახსოვს დაბადების ზუსტი წელი, კიდევ ერთხელ
სცადეთ. თუ რესპონდენტი მაინც ვერ იხსენებს ოჯახის წევრის
დაბადების წელს, ჰკითხეთ: „რომელ ათწლეულში დაიბადა ეს
ადამიანი?“ და [აჩვენეთ ბარათი 4].  ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი ოთხნიშნა კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A4 სვეტში.]

A5_R. [აჩვენეთ ბარათი A5] სად დაიბადეთ?

A5_H. [აჩვენეთ ბარათი A5] სად დაიბადა ოჯახის ეს წევრი?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A5 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-
1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

A6_R. [აჩვენეთ ბარათი A6] როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების
ყველაზე მაღალი დონე?

A6_H. [აჩვენეთ ბარათი A6] როგორია ოჯახის ამ წევრის მიერ მიღებული
განათლების ყველაზე მაღალი დონე?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A6 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-
1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

A7_R. ხართ თუ არა ამჟამად დასაქმებული, თუნდაც დროებით? თქვენი
დასაქმება შეიძლება იყოს ნახევარ ან სრულ განაკვეთზე, ოფიციალური
ან არაოფიციალური, ან შეიძლება იყოთ თვითდასაქმებული, მაგრამ ამ
დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი შემოსავალი.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვა A7_H Hდაუსვით ოჯახის მხოლოდ
იმ წევრების შესახებ, რომლებიც 1997 წლამდე დაიბადნენ.]

A7_H. არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული, თუნდაც
დროებით? მისი დასაქმება შეიძლება იყოს ნახევარ ან სრულ
განაკვეთზე, ოფიციალური ან არაოფიციალური, ან ის შეიძლება იყოს
თვითდასაქმებული, მაგრამ ამ დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი
შემოსავალი.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოი A1 ცხრილის A7 სვეტში.. გამოიყენეთ კოდი ‘1’ თუ
პახუხია „დიახ“, კოდი ‘0’ თუ პასუხია „არა“, კოდი ‘-1’ თუ პასუხია
„არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]  
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A8_R. [აჩვენეთ ბარათი A8] როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვა A8_H დაუსვით ოჯახის მხოლოდ იმ
წევრების შესახებ, რომლებიც 1994 წლამდე დაიბადნენ.]

A8_H. [აჩვენეთ ბარათი A8] როგორია ოჯახის ამ წევრის ამჟამინდელი ოჯახური
მდგომარეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის
შესაბამისი კოდი A1 ცხრილის A8 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ
პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]  

A9. ახლა კი გთხოვთ, მითხრათ ოჯახის შემდეგი წევრის შესახებ.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ არის ოჯახის სხვა წევრი, რომლის შესახებაც
ჯერ არ გისაუბრიათ  დაუსვით კითხვები A2-დან A8_H-ის ჩათვლით ოჯახის ამ
წევრის შესახებ.

თუ აღარ დარჩა ოჯახის წევრი, რომლის შესახებაც არ გისაუბრიათ, დარწმუნდით, 
რომ ოჯახის წევრების რაოდენობა, რაც დაფიქსირებული იქნა A1 ცხრილში,
ემთხვევა ოჯახის წევრების რაოდენობას, რაც დასახელდა კითხვარის
თავფურცელში, კითხვაში V4. შემდეგ  გადადით კითხვაზე HELP_A.]
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ცხრილი A1

ნათესავური
კავშირი

რესპონდენტთან

ბარათი A2

სქესი

1 კაცი
2 ქალი

დაბადების წელი

დაბადები
ს ადგილი

ბარათი   
A5

განათლება

baraTi   
A6

თუ ოჯახის 
წევრი 1997 
წლამდეა 

დაბადებული: 
დასაქმებულია

? 
1 დიახ
0 არა

თუ ოჯახის 
წევრი 1995 
წლამდეა 

დაბადებული: 
ოჯახური 

მდგომარეობა?
baraTi A8

No. A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

1. 1 |___|___|___|___|

2. |___|___|___|___|

3. |___|___|___|___|

4. |___|___|___|___|

5. |___|___|___|___|

6. |___|___|___|___|

7. |___|___|___|___|

8. |___|___|___|___|

9. |___|___|___|___|

10. |___|___|___|___|

11. |___|___|___|___|

12. |___|___|___|___|

13. |___|___|___|___|
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HELP_A: ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაეხმარა თუ არა რესპონდენტს
ოჯახის სხვა წევრი/წევრები კითხვარის ამ თავის შევსებაში?

დიახ 1

არა 0

თავი C. ოჯახის ეკონომიკური პირობები და ქცევა

ყველა ქვეყანაში ოჯახებს განსხვავებული საცხოვრებელი და ეკონომიკური
პირობები აქვთ. ახლა მინდა, გკითხოთ თქვენი ოჯახის საცხოვრებელი და
ეკონომიკური პირობების შესახებ.

C1. გთხოვთ, მითხრათ, ძირითადად რით ათბობდით თქვენს ბინას / სახლს
გასულ ზამთარს?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 
ჩაწერეთ კოდი ‘1’ იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც
რესპონდენტმა დაასახელა, და კოდი ‘0’ იმ მწკრივში, რომლის
შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტს არ უხსენებია. მიიღეთ არაუმეტეს
ორი პასუხისა.]

გასულ ზამთარს გათბობა არ გვქონია -5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

1 კლიმატ კონტროლის სისტემა
(კონდიციონერი)

2 ნახშირის / ნავთის ღუმელი

3 ელექტრო გამათბობელი

4 გაზის ქურა / გაზის ღუმელი

5 ქარხნული წარმოების გაზის გამათბობელი

6 სახელმწიფო ცენტრალური გათბობა

7 კერძო ცენტრალური გათბობა

8 შეშის ღუმელი

9 სხვა (მიუთითეთ)________________________
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C2. [აჩვენეთ ბარათი C2] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად
აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?

ფული არ გვყოფნის საკვებზე 1

ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ
გვყოფნის ტანსაცმელზე

2

ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, 
მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ

ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, 
როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა

3

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული
საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი

ან სარეცხი მანქანა
4

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც
გვჭირდება

5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C3. ამ საცხოვრებელზე თუ ვისაუბრებთ, სადაც თქვენი ოჯახი ამჟამად
ცხოვრობს, თქვენ საცხროვებელს.. . [waukiTxeT]

ფლობთ, 1

ქირაობთ, 2

ამ საცხოვრებლში ცხოვრობთ უფასოდ მეპატრონის
ნებართვით,

3

საცხოვრებელი არის სახელმწიფოს / კომპანიის
საკუთრებაში?

4

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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C4a. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 
გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, 
რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა
მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი
/ნივთს/? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ პირველი ნივთის დასახელება
C4 ცხრილიდან და ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი
შესაბამის უჯრაში.]

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი ფლობს
ამ ნივთს (კოდი ‘1’ სვეტში `ფლობთ?”), დაუსვით კითხვები C4b და C4c ამ
ნივთის შესახებ. თუ რესპონდენტის პასუხია `არა” (კოდი ‘0’ სვეტში
`ფლობთ?”), დაუსვით კითხვა C4a შემდეგი ნივთის შესახებ.] 

C4b. რამდენი /ნივთი/ აქვს თქვენს ოჯახს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი შესაბამის გრაფაში. 
გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ
დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

C4c. გთხოვთ, მითხრათ ბოლო მათგანის შეძენის წელი.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ნივთის შეძენის წლის
შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი შესაბამის გრაფაში. გამოიყენეთ კოდი ‘-5’ 

თუ პასუხია “არ შეგვიძენია ეს ნივთი” (მაგ., საჩუქარია). თუ
რესპონდენტი ვერ იხსენებს ზუსტ წელს, [აჩვენეთ ბარათი C4] და
ჩაწერეთ ათწლეულის შესაბამისი კოდი. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ
პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! სახლის ტელეფონთან და
ინტერნეტთან დაკავშირებით არ იკითხოთ რაოდენობა. იმ შემთხვევაში, 
თუ ოჯახს აქვს ინტერნეტით სარგებლობის საშუალება (კოდი ‘1’ 

გრაფაში `ფლობთ?”), იკითხეთ: `რომელი წლიდან გაქვთ ინტერნეტი?” 
და ჩაწერეთ შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი შესაბამის გრაფაში. 
გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ
დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]
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ცხრილი C4 ფლობთ? თუ „დაიხ“:
დიახ   1
არა   0

რამდენი? ბოლო მათგანის 
შეძენის წელი:

C4a C4b C4c

1 ფერად ტელევიზორს? |____| |____|____| |____|____|____|____|

2
ციფრულ
ფოტოკამერას?

|____|
|____|____|

|____|____|____|____|

3
ავტომატურ სარეცხ
მანქანას?  |____| |____|____|

|____|____|____|____|

4 DVD ფლეიერს? |____| |____|____| |____|____|____|____|

5 მაცივარს? |____| |____|____| |____|____|____|____|

6 კონდიციონერს? |____| |____|____| |____|____|____|____|

7 მანქანას? |____| |____|____| |____|____|____|____|

8 სახლის ტელეფონს? |____|

9

მობილურ
ტელეფონს?

|____|

Tu “ara”, 
‘-1’ an ‘-2’ 


gadadiT 

C4-11ze

|____|____| |____|____|____|____|

10
ინტერნეტი თქვენი
მობილური
ტელეფონიდან?  

|____|
რომელი წლიდან გაქვთ?

|____|____|____|____|

11

პერსონალურ
კომპიუტერს, ლეპ-
ტოპის ჩათვლით? 

|____|
Tu “ara”, 
‘-1’ an ‘-2’ 


gadadiT 

C5-ze

რამდენი?

|____|____|

ბოლო მათგანის 
შეძენის წელი:

|____|____|____|____|

12
ინტერნეტი თქვენი 
პერსონალური 
კომპიუტერიდან? |____|

რომელი წლიდან გაქვთ?

|____|____|____|____|
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C5. აქვს თუ არა ვინმეს თქვენი ოჯახიდან მანქანის დაზღვევა?

დიახ 1

არა 0
(არ შეესაბამება - ოჯახში მანქანა არ ყავთ) -5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C6a.    შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. 
გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა
თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების
შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითეულ მწკრივში.]

დიახ არა არ 
მიესადაგება

(არ 
ვიცი)

(უარი 
პასუხზე)

1 პური, მაკარონი 1 0 -5 -1 -2

2 კარაქი, რძე 1 0 -5 -1 -2

3
ფრინველის / ქათმის
ხორცი

1 0 -5 -1 -2

4 საქონლის ხორცი 1 0 -5 -1 -2

5 ღორის ხორცი 1 0 -5 -1 -2

6 თევზი 1 0 -5 -1 -2

7
ხილი, ბოსტნეული, 
გარდა კარტოფილისა  

1 0 -5 -1 -2

8 კარტოფილი 1 0 -5 -1 -2

9 ტკბილეული და
შოკოლადი

1 0 -5 -1 -2

10 ელექტროენერგია 1 0 -5 -1 -2

11 გაზი 1 0 -5 -1 -2

12 ტრანსპორტი 1 0 -5 -1 -2
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C6b. [აჩვენეთ ბარათი C6b] იყო თუ არა ისეთი პერიოდი ბოლო 12 თვის 
განამვლობაში, როდესაც არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი 
ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად? გთხოვთ, ამ ბარათის 
მეშვეობით მითხრათ რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას.

ყოველდღე 1

ყოველკვირა 2

ყოველთვე 3

უფრო იშვიათად 4

არასდროს 5
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C7. [აჩვენეთ ბარათი C7] ზოგჯერ ადამიანები თავად ამბობენ უარს გარკვეულ
პროდუქტებზე, არა ფინანსური სირთულეების გამო, არამედ იმიტომ, რომ
ასეთ არჩევანს აკეთებენ. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილ
პროდუქტებს შორის არის თუ არა ისეთი, რომელსაც თქვენ არასდროს
მიირთმევთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ‘1’ ყველა იმ მწკრივში, 
რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტმა დაასახელა, და კოდი ‘0’ ყველა
იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტს არ უხსენებია. 
მიიღეთ ყველა პასუხი.]

(ყველაფერს მივირთმევ) -5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

1 პური, მაკარონი

2 კარაქი, რძე

3 ფრინველის / ქათმის ხორცი

4 საქონლის ხორცი

5 ღორის ხორცი

6 თევზი

7 ხილი

8 ბოსტნეული, გარდა კარტოფილისა  

9 კარტოფილი

10 ტკბილეული და შოკოლადი
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C8. [აჩვენეთ ბარათი C8] ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ
ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის
წყაროები გასული 12 თვის მანძილზე მათი მნიშვნელობის მიხედვით. 
გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა
წყარო. რომელი იყო თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო, რომელმაც
ყველაზე მეტი შემოსავალი მოგიტანათ? რომელი იყო მეორე ადგილზე? და
ა.შ.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ‚1’ სვეტში "მნიშნველობა“ 
შემოსავლის იმ წყაროს გასწვრივ, რომელმაც ყველაზე მეტი შემოსავალი
მოიტანა ოჯახში; კოდი ‚2’ შემოსავლის იმ წყაროს გასწვრივ, რომელიც
მეორე იყო შემოსავლის ოდენობის თვალსაზრისით, და ა.შ. გამოიყენეთ
კოდი ‘-5’ შემოსავლის იმ წყაროების გასწვრივ, რომლებიც რესპონდენტს არ
დაუსახელებია. შემოხაზეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი
‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]

ცხრილი C8
მნიშვნელობა -1 -2

1.

საქართველოში მცხოვრები ოჯახის
წევრების, ნათესავების ან მეგობრების
მიერ გამოგზავნილი ფული

2.
საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის
წევრების, ნათესავების ან მეგობრების
მიერ გამოგზავნილი ფული

3.
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
გაყიდვა

4.

ყველა ოჯახის წევრის ხელფასი, 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
გაყიდვით მიღებული შემოსავლის
გამოკლებით

5. პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

6.
შემოსავალი უძრავი ქონების, 
სატრანსპორტო საშუალებების ან
ტექნიკის გაქირავებისგან

7.

შემოსავალი უძრავი ქონების, 
სატრანსპორტო საშუალებების ან
ტექნიკის გაყიდვისგან

8.
შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან
ფასიანი ქაღალდებისაგან

9. შემოსავლის სხვა წყაროები
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C9. [აჩვენეთ ბარათი C9] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის
ფულადი შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის
საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს
შემოსავალი?

2000 ლარზე მეტი 1

1601  - 2000 ლარი 2

1201 - 1600 ლარი 3

801 – 1200 ლარი 4

401– 800ლარი 5

101 – 400 ლარი 6

100 ლარამდე 7

(0) 8

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C10. [აჩვენეთ ბარათი C9] ამავე ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო
თქვენი ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?

2000 ლარზე მეტი 1

1601  - 2000 ლარი 2

1201 - 1600 ლარი 3

801 – 1200 ლარი 4

401– 800ლარი 5

101 – 400 ლარი 6

100 ლარამდე 7

(0) 8

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C11.     ბოლო 12 თვის მანძილზე რამდენჯერ აუღია თქვენი ოჯახის რომელი
წევრს 170 ლარზე მეტი ოდენობის ვალი კერძო პირისგან ან სესხი
ბანკიდან, ან საბანკო კრედიტი, მომენტალური განვადების ჩათვლით?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რაოდენობა.]

|____|____|  რაოდენობა
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2
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C12. ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის
სესხება საკვების შესაძენად? ეს მოხდა. . . [წაიკითხეთ]1

ყოველთვიურად, 1

ყოველ მეორე თვეს, 2

უფრო იშვიათად, 3

თუ არასდროს? 4

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C13. ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის
სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად? ეს მოხდა. . .
[წაიკითხეთ]2

ყოველთვიურად, 1

ყოველ მეორე თვეს, 2

უფრო იშვიათად, 3

თუ არასდროს? 4

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C14. [აჩვენეთ ბარათი C14] ამ ბარათის მეშვეობით წარმოიდგინეთ, რომ
არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი
10-საფეხურიანი კიბე. ამ კიბის პირველი საფეხური შეესაბამება
საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, 
ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ
მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი
ოჯახი ამჟამად?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის მიერ
დასახელებული საფეხური.]

|___|___| საფეხური
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

                                                          
1 სომხეთსა და აზერბაიჯანში ამ კითხვის სავარაუდო პასუხები განსხვავებულია. იხილეთ 
ინგლისური კითხვარი.
2 სომხეთსა და აზერბაიჯანში ამ კითხვის სავარაუდო პასუხები განსხვავებულია. იხილეთ 
ინგლისური კითხვარი.
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C15. [აჩვენეთ ბარათი C14] და ისევ ამ ბარათის მეშვეობით, თქვენი აზრით, ამ
კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის მიერ
დასახელებული საფეხური.]

|___|___| საფეხური
(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

C16. 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

C17. რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს
საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?

[ინტერვიუერის საყირადღებოდ! ჩაწერეთ თანხა ლარში.]

|____|____|____|____|____|____|____|  ლარი

(არ ვიცი) -1
(უარი პასუხზე) -2

C18. როგორ ფიქრობთ, თქვენს ასაკში თქვენი შვილები ფინანსურად
თქვენზე უკეთესად იქნებიან თუ უარესად?

უკეთესად 3

[არ წაიკითხოთ] (ისევე) 2
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უარესად 1

(არ მიესადაგება – არ ჰყავს შვილები) -5

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2

და ბოლოს ერთი შეკითხვა:

Z1. [aCveneT baraTi Z1] ამ ბარათის გამოყენებით სადაც ‘1’ ნიშნავს 
„არასდროს არის გამართლებული“ და ‘10’ ნიშნავს „ყოველთვის
გამართლებულია,“ გთხოვთ მითხრათ რამდენად  გამართლებულია
თითეული ქმედება და რამდენად არ არის გამართლებული? ზოგიერთი 
კითხვა შეიძლება იყოს რთული, მაგრამ გთხოვთ გულახდილად 
მიპასუხოთ.

[interviueris sayuradRebod! TanmimdevrobiT waukiTxeT 

mosazrebebi.]

Kkodi:

(a
r
 v
ic

i)

( u
ar

i 
pa
s
u
x
z
e )

1 სამოქალაქო ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის
თავიდან აცილება

|___|___|  -1 -2

2 სახელმწიფოდან შეღავათების მიღება, რომელიც არ 
გეკუთვნით

|___|___|  -1 -2

3 განქორწინება |___|___|  -1 -2

4 ქრთამის ან ძვირფასი საჩუქრის მიღება სამსახურებრივი 
მოვალეობის შესრულების პროცესში

|___|___|  -1 -2

5 ქრთამის გადახდა უკეთესი მომსახურების ან რაიმე
სახის უპირატესობის მიღების მიზნით

|___|___|  -1 -2

6 მეუღლის ღალატი |___|___|  -1 -2

7 გადასახადების გადახდიდან თავის არიდება |___|___|  -1 -2

8 აბორტის გაკეთება |___|___|  -1 -2

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ ჰკითხოთ ჰომოსექსუალობის შესახებ თუ ამ კონკრეტულ 
რესპონდენტთან ეს ძალიან უხერხულია!]
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9 ჰომოსექსულაობა |___|___|  -1 -2

არ 
უკითხავს

-5

HELP_C: ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაეხმარა თუ არა რესპონდენტს
ოჯახის სხვა წევრი კითხვარის ამ ნაწილის შევსებისას?

დიახ 1

არა 0

დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა გამოკითხვაში. ჩვენთვის ძალიან 
მნიშვენლოვანი თქვენი შეხედულებების გაგება.  შეძლებდით თუ არა მომავალში
პატარა სატელეფონო გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებას?

იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დათანხმდებით, ჩვენი ცენტრის წარმომადგენელი
დაგირეკავთ და დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას საქართველოში  მიმდინარე 
მნიშნველოვანი საკითხის შესახებ. თქვენი მონაწილეობა დაგვეხმარება უკეთ 
შევისწავლოთ მოსახლეობის აზრი მიმდინარე მოვლენების შესახებ. რა თქმა უნდა 
ყველა პასუხი კონფიდენციალური იქნება.

PH1. მიიღებთ თუ არა მონაწილოებას მომავალში მოკლე სატელეფონო 
გამოკითხვაში?

diax 1
ara

0
მადლობა გადაუხადეთ 

და დაასრულეთ 
ინტერივუ

PH2. გთხოვთ მომცეთ სახლის და მობილიური ტელეფონი რათა მომავალში 
დაგიკავშირდეთ? ჩვენ ამ ტელეფონებს გამოვიყენებთ მხოლოდ კველვის 
ფარგლებში და ინფორმაცია კონფიდნეციალური დარჩება.

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის ტელეფონის 
ნომერი/ები ყურადღებით და ყველა კოდის გათვალისწინებით.]

რაიონის კოდი / 
ოპერატორი კოდი

ტელეფონის ნომერი

სახლის ტელეფონი
მობილიური
ტელეფონი არ აქვს -5
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტს სურს დამატებითი 
სატელეფონო ნომრების მოცემა ყურადღებით ჩაიწერეთ და მიანიშნეთ 
მობილურია თუ სახლის ტელეფონი.]

სახლის ტელეფონი თუ 
მობილიური?

რაიონის კოდი / 
ოპერატორი კოდი

ტელეფონის ნომერი

გთხოვთ, მხედველობაში იქონიოთ, რომ მსგავსი გამოკითხვების დროს
ჩატარებული ინტერვიუების ნაწილი მოწმდება ხოლმე კვლევითი ცენტრის
წარმომადგენლების მიერ. წინასწარ არ ვიცით, თუ რომელი ინტერვიუ
შემოწმდება. არ გაგიკივრიდეთ, თუ ჩვენი ცენტრის წარმომადგენელი კიდევ
ერთხელ გესტუმრებათ.

ასეთი შემოწმების ერთადერთი მიზანია, დავრწმუნდნეთ, რომ ინტერვიუ
ჩატარდა პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. ამ კონტროლის
მიუხედავად გარწმუნებთ, რომ ყველა თქვენი პასუხი კონფიდენციალური
დარჩება. 

დიდი მადლობა!

T3. ინტერვიუს დასრულების დრო:

[24-საათიანი ფორმატი] |____|____| |____|____|

saaTi wuTi

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ინტერვიუს დამთავრებისთანავე შეავსეთ
ინტერვიუს შეფასების ფორმა.]
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ინტერვიუს შეფასება ინტერვიუერის მიერ

W1. თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს
რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

დიახ, მთელი ინტერვიუს მსვლელობისას. 1

დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში. 2

დიახ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა A /ან C თავის
კითხვებს.

3

დიახ, რესპონდენტის პასუხების ნახევარზე ნაკლების, გარდა A 
და/ან C თავისა.

4

დიახ, რესპონდენტის რამდენიმე პასუხის, გარდა A და/ან C 
თავისა.

5

არა 6

W2. რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს
მსვლელობისას? [მხოლოდ ერთი პასუხი]

არასოდეს 1

სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების). 2

რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე). 3

საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო
რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში.

4

კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში. 5

W3. რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ
იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

არასოდეს 1

სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების). 2

რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე). 3

საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო
რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში.

4

კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში. 5

W4. რამდენად ხშირად გქონდათ შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა
დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა?
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arasodes 1

sul ramdenime kiTxvis SemTxvevaSi (10 kiTxvaze 
naklebis).

2

ramdenime kiTxvis SemTxvevaSi (daaxloebiT 10-dan 20-
mde).

3

sakmaod bevri kiTxvis SemTxvevaSi, magram kiTxvebis 
saerTo raodenobis naxevarze naklebis SemTxvevaSi.

4

კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში. 5

W5. სკალაზე 1-დან 5-ის ჩათვლით, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის
ინტელექტს?

საერთოდ არ იყო ჭკვიანი 1

არც ისე ჭკვიანი 2

საშუალო 3

ჭკვიანი 4

ძალიან ჭკვიანი 5

W6. რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს. გთხოვთ, 
გამოიყენოთ ეს სკალა.

ძალიან 
დაღლილი

საერთოდ 
არ იყო 

დაღლილი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W7. დასრულდა თუ არა ინტერვიუ?

დიახ 1 დასასრული

არა 0  უპასუხეთ 
კითხვაში W8

W8. გთხოვთ, დაწერეთ ბოლო კითხვის ნომერი, რომელზეც რესპონდენტმა
გასცა პასუხი.

_________________________________
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დიდი მადლობა!



 (
kavkasiis kvleviTi resursebis centri
evraziis TanamSromlobis fondis programa
)  







კავკასიის ბარომეტრი 2011





		V1.

		შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო ნომერი [ივსება ინტერვიუერის მიერ]

		

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



		V2.

		ინტერვიუერის კოდი

[ივსება ინტერვიუერის მიერ]

		

|___|___|___|___|









V3.	კითხვარი მიღებულია

[ივსება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ.] 

		კითხვარი მიღებულია

		1



		კითხვარი დაწუნებულია

		2







[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიესალმეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ, ქვეყნის ოფიციალურ ენაზე. თუ მან არ გიპასუხათ იგივე ენაზე, სცადეთ სხვა ენა, რომელიც გამოიყენება თქვენს კლასტერში. თუ ოჯახის წევრი ვერ გიპასუხებთ ვერც ერთ ენაზე, შეიყვანეთ შესაბამისი ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დარწმუნდით, რომ ესაუბრებით შინამეურნეობის ზრდასრულ წევრს. დაიმახსოვრეთ შემდეგი ტექსტი და მიმართეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ, იმავე ენაზე, რომელზეც იგი მოგესალმათ. თუ პიროვნება, რომელმაც კარი გაგიღოთ უარს იტყვის გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე შეიყვანეთ შესაბამის ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]



გამარჯობა! ჩემი სახელია /გვარი და სახელი/. მე გახლავართ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული კვლევითი ცენტრი და წარმოადგენს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პროგრამას საქართველოში. ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას  პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ და, თუ ნებას მომცემთ, მინდა, მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით, რათა უკეთ შევისწავლოთ მოსახლეობის მოსაზრებები და ცხოვრების პირობები ჩვენს ქვეყანაში. თქვენი ოჯახი შერჩეულ იქნა შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც რამდენიმე ათასი სხვა ოჯახი საქართველოში. კვლევის შედეგების სანდოობა დამოკიდებულია თქვენს თანხმობაზე, მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოკითხვაში. 



მოდით, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის შესახებ. „ოჯახში” ჩვენ ვგულისხმობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და ხარჯები. გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ. 

V4.	გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.] 

|____|____|ადამიანი

		(არ ვიცი)

		-1

		არგამო-პასუხება



		(უარი პასუხზე)

		-2

		





V5.	და რამდენი ზრდასრული (18 წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.] 

|____|____|ზრდასრული დამიანი

		(არ ვიცი)

		-1

		არგამო-პასუხება



		(უარი პასუხზე)

		-2

		





V6a.  გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა!

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.] 

V6b.  ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი წევრის ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა!

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ ოჯახი 6-ზე მეტი სრულწლოვანი წევრისგან შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში V6 ჩაწერეთ ინფორმაცია მხოლოდ ოჯახის 6 წევრის შესახებ, მათი დასახელების თანმიმდევრობით.]                                      





ცხრილი V6

		#

		სქესი

		ასაკი

		ოჯახის შერჩეული წევრი





		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		4.

		

		

		



		5.

		

		

		



		6.

		

		

		









შინამეურნეობის ნომერი (გადმოიტანეთ ბოლო ორი ციფრი V1-დან): |_____|_____|  



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მოიშველიეთ კიშის ცხრილი, რათა დაადგინოთ კოდი ცხრილისთვის V7, ზემოთ მოყვანილი შინამეურნეობის ნომრის საფუძველზე.] 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ ცხრილი V7 რესპონდენტის შესარჩევად. იპოვეთ ციფრი კიშის ცხრილის შესაბამისი კოდის და V6 ცხრილში შევსებული ოჯახის სრულწლოვანი წევრების რაოდენობის გადაკვეთაზე.]                                                    

ცხრილი V7

		კოდი:



		ოჯახის წევრების რაოდენობა (ცხრილიდან V6)



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6 ან მეტი



		

		შეარჩიეთ ოჯახის სრულწლოვანი წევრი, ვისი ნომერიც (ცხრილში V6) არის:



		A

		1

		1

		1

		1

		1

		1



		B1

		1

		1

		1

		1

		2

		2



		B2

		1

		1

		1

		2

		2

		2



		C

		1

		1

		2

		2

		3

		3



		D

		1

		2

		2

		3

		4

		4



		E1

		1

		2

		3

		3

		3

		5



		E2

		1

		2

		3

		4

		5

		5



		F

		1

		2

		3

		4

		5

		6











 [ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲓᲐᲣᲑᲠᲣᲜᲓᲘᲗ ᲪᲮᲠᲘᲚᲡ V6 და ჩაწერეთ კოდი ‘1’ სვეტში „ოჯახის შერჩეული წევრი“, იმ მწკრივში სადაც ჩაწერილია შერჩეული რესპონდენტი. ოჯახის დანარჩენ წევრების გასწვრივ ჩაწერეთ ‘0’.]  



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲨᲔᲠᲩᲔᲕᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲔᲗ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒᲘ ᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘᲗ.] 



		თქვენი ოჯახის წევრი, რომელსაც უნდა ვესაუბრო, არის [ოჯახის შერჩეული წევრის სქესი და ასაკი] 

		__________________________________



		ამჟამად ეს ადამიანი სახლში იმყოფება?

		1   დიახ          0   არა



		თუ „დიახ“ 

		თუ შეიძლება ამ ადამიანთან გასაუბრება?



		თუ „არა“

		თუ დაბრუნდება სახლში დღეს, ხვალ ან ზეგ?



		თუ „არა“

		დიდი მადლობა!  არგამოპასუხება



		

		[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲗᲥᲕᲔᲜ ᲐᲠ ᲒᲐᲥᲕᲗ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐ ᲨᲔᲪᲕᲐᲚᲝᲗ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲨᲔᲠᲩᲔᲣᲚᲘ ᲬᲔᲕᲠᲘ!] 



		თუ „დიახ“

		გთხოვთ, გადასცეთ მას, რომ მე დავბრუნდები ინტერვიუს ჩასატარებლად [დღე და საათი]

		







[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲗᲣ ᲨᲔᲠᲩᲔᲣᲚᲘ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘ ᲐᲠ ᲐᲠᲘᲡ ᲡᲐᲮᲚᲨᲘ ᲓᲐ ᲐᲠ ᲓᲐᲑᲠᲣᲜᲓᲔᲑᲐ ᲣᲐᲮᲚᲝᲔᲡ ᲓᲦᲔᲔᲑᲨᲘ, ᲛᲐᲓᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲓᲐᲣᲮᲐᲓᲔᲗ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲡ ᲓᲐ ᲨᲔᲘᲧᲕᲐᲜᲔᲗ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲤᲝᲠᲛᲐᲨᲘ.] 



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲗᲣ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲛᲐ ᲣᲐᲠᲘ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲐ ᲒᲐᲛᲝᲙᲘᲗᲮᲕᲐᲨᲘ ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲝᲑᲐᲖᲔ, ᲛᲐᲓᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲓᲐᲣᲮᲐᲓᲔᲗ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲡ ᲓᲐ ᲨᲔᲘᲧᲕᲐᲜᲔᲗ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲤᲝᲠᲛᲐᲨᲘ (ᲙᲝᲓᲘ ‘8’).]



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲗᲣ ᲙᲚᲐᲡᲢᲔᲠᲨᲘ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲔᲠᲗ ᲔᲜᲐᲖᲔ ᲛᲔᲢᲘ ᲓᲐᲣᲡᲕᲘᲗ  L1 ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ იმავე ენაზე, რომელზეც შერჩეული რესპონდენტი მოგესალმათ. ᲗᲣ ᲙᲚᲐᲡᲢᲔᲠᲨᲘ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲔᲠᲗᲘ ᲔᲜᲐ ᲓᲐᲘᲬᲧᲔᲗ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣ L1 ᲙᲘᲗᲮᲕᲘᲡ ᲓᲐᲡᲛᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ.] 



L1.	რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას? 



		სომხურად,

		1



		აზერბაიჯანულად,

		2



		ქართულად

		3



		(ამ ენებიდან არცერთი) 

სხვა ენა:____________________________________

		4

		 ჩაწერეთი კოდი ‘6’ ინტერვიუერის ფომრაში



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		







[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲛᲐᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒ ᲠᲐᲪ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘ ᲐᲐᲠᲩᲔᲕᲡ ᲔᲜᲐᲡ ᲓᲐᲘᲬᲧᲔᲗ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐᲠᲘᲡ ᲨᲔᲕᲡᲔᲑᲐ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡ ᲔᲜᲐᲖᲔ.] 



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲗᲣ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘ ᲐᲠᲪᲔᲠᲗ ᲔᲜᲐᲡ ᲐᲠ ᲐᲐᲠᲩᲔᲕᲡ, ᲔᲡ ᲐᲠᲘᲡ ᲐᲠᲒᲐᲛᲝᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ‘6’ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲤᲝᲠᲛᲐᲨᲘ. ᲗᲣ ᲨᲔᲫᲚᲔᲑᲗ ᲓᲐᲓᲒᲔᲜᲐᲡ ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲘᲡ ᲔᲜᲐ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲖᲔᲪ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲡ ᲡᲣᲠᲓᲐ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲡ ᲩᲐᲢᲐᲠᲔᲑᲐ. ᲛᲐᲓᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲓᲐᲣᲮᲐᲓᲔᲗ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲡ ᲓᲐ ᲨᲔᲘᲢᲐᲜᲔᲗ ᲐᲠᲒᲐᲛᲝᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲐ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲤᲝᲠᲛᲐᲨᲘ.] 





		T1.

		ინტერვიუს თარიღი: [INTDATE]

		|____|____|



		|____|____|





		

		

		დღე

		თვე





		T2.

		ინტერვიუს დაწყების დრო: [INTSTART]

		|____|____|

		|____|____|



		

		

		საათი

		წუთი







[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲗ 24 ᲡᲐᲐᲗᲘᲐᲜᲘ ᲤᲝᲠᲛᲐᲢᲘ.]


1. ახლა წაგიკითხავთ საქმიანობების ჩამონათვალს. გთხოვთ, მითხრათ, ჩამოთვლილი საქმიანობებიდან რაში მიგიღიათ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში?





[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲬᲐᲣᲙᲘᲗᲮᲔᲗ ᲩᲐᲛᲝᲜᲐᲗᲕᲐᲚᲘ ᲗᲐᲜᲛᲘᲛᲓᲔᲕᲠᲝᲑᲘᲗ. ᲗᲘᲗᲝ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ ᲗᲝᲗᲝᲔᲣᲚ ᲛᲬᲙᲠᲘᲕᲨᲘ.]

		







		დიახ

		არა

		არ მიესადაგება

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		გაატარეთ დრო  მეგობრებთან ერთად მათ ან  თქვენს სახლში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		2

		დაესწარით საჯარო შეხვედრას ქალაქის ან სკოლის საკითხებთან დაკავშირებით 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		3

		განიხილეთ პოლიტიკა მეგობრებთან ან კოლეგებთან ერთად 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		4

		წაიკითხეთ წიგნი  

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		5

		წაიკითხეთ გაზეთი / ჟურნალი (ელექტრონული ვერსიების გარდა) 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		6

		გაატარეთ დრო უბანში (ბირჟაზე) / ჩაიხანაში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		7

		მოუსმინეთ მუსიკას  

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		8

		უყურეთ ტელევიზორს 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		9

		მოინახულეთ ღირშესანიშნავი ადგილები 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		10

		წახვედით რესტორანში

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		11

		წახვედით ბარში / კლუბში / დისკოთეკაზე 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		12

		გაეცით თანხა ქველმოქმედებისთვის, საქველმოქმედო მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნისა და მათხოვრისთვის ფულის მიცემის ჩათვლით

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		13

		შეასრულეთ საზოგადოებრივი სამუშაო ანაზღაურების გარეშე

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		14

		წახვედით კლუბის ან სამოქალაქო ორგანიზაციის შეხვედრაზე 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		15

		იმუშავეთ ეზოში / ბაღში  

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		16

		ივარჯიშეთ / მიიღეთ მონაწილეობა სპორტულ თამაშში / წახვედით ლაშქრობაში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		17

		დახატეთ / მოქსოვეთ / გამოძერწეთ / დაუკარით მუსიკალურ ინსტრუმენტზე

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		18

		წახვედით თეატრში / კინოში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		19

		წახვედით მუზეუმში / სამხატვრო გალერეაში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		20

		ითამაშეთ ინტერნეტ, ვიდეო, კომპიუტერული ან მობილური ტელეფონის თამაში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		21

		წახვედით სასეირნოდ პარკში / ბულვარში 

		1

		0

		-5

		-1

		-2





სოციალური ქსელები



N1.	ყოველ შემდეგ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ შეესაბამება თქვენს განწყობას?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]  

		

		

		შეესაბამება

		მეტ-ნაკლებად შეესაბამება

		არ შეესაბამება

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1.

		ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისაც შემიძლია სრულად ვენდო.

		3

		2

		1

		-1

		-2



		2.

		ზოგადად, სიცარიელის გრძნობას განვიცდი.

		3

		2

		1

		-1

		-2



		3.

		არსებობს საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ვისთანაც 

ახლოს ვარ.

		3

		2

		1

		-1

		-2



		4.

		ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვისი იმედიც შემიძლია მქონდეს გასაჭირში.

		3

		2

		1

		-1

		-2



		5.

		ხშირად გარიყულად ვგრძნობ თავს.

		3

		2

		1

		-1

		-2







N2.	[აჩვენეთ ბარათი N2] ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან უბედური”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ძალიან ბედნიერი”; გთხოვთ, შეარჩიეთ კოდი “1”-დან “10”-მდე, რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება თქვენს პასუხს.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N3.	ზოგადად, როგორ შეაფასებდით თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობას? როგორც . . . [წაიკითხეთ]



		ძალიან კარგს,

		5



		კარგს,

		4



		საშუალოს,

		3



		ცუდს,

		2



		თუ ძალიან ცუდს?

		1



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N4.	გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი ან ახლო ნათესავი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N5.	გყავთ თუ არა ახლო მეგობარი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N6.	 [aCveneT baraTi N6] ყველაფრის გათვალისწინებით რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ცხოვრებით ამჟამად? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს `საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს `ძალიან კმაყოფილი ვარ”.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N7.	[აჩვენეთ ბარათი N7] როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, ადამიანს შეუძლია ენდოს საქართველოში მცხოვრები ხალხის უმეტესობას, თუ, პირიქით, დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ”.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2










N8.  ახლა ჩამოგითვლით რამდენიმე ეროვნებას. გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს …   



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჰკითხეთ თანმიმდევრობით თითოეული ეთნიკური ჯგუფის შესახებ N8 ცხრილიდან. ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ამ ცხრილის N8 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.] 



N9.	მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას … 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჰკითხეთ თანმიმდევრობით თითოეული ეთნიკური ჯგუფის შესახებ N8 ცხრილიდან. ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ამ ცხრილის N9 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]



		

cxrili N8

		საქმიან ურთიერთობებს …   

მოვუწონებდი   1

არ მოვუწონებდი   0



(არ ვიცი - 1)

(უარი პასუხზე -2)   

		ქალს ქორწინებას …   



მოვუწონებდი   1

არ მოვუწონებდი   0



(არ ვიცი - 1)

(უარი პასუხზე -2)   



		

		N8

		N9



		1.

		ებრაელთან?

		

		



		2.

		ამერიკელთან?

		

		



		3.

		აზერბაიჯანელთან?

		

		



		4.

		ბერძენთან?

		

		



		5.

		რუსთან?

		

		



		6.

		სომეხთან?

		

		



		7.

		თურქთან?

		

		



		8.

		ქართველთან?

		

		



		9.

		ქურთთან, იეზიდთან?

		

		



		10.

		ინგლისელთან?

		

		



		11.

		აფხაზთან?

		

		



		12.

		ოსთან?

		

		



		13.

		საქართველოში მცხოვრებ სომეხთან?

		

		



		14.

		საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთან?

		

		













N10.	 [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს `ცხოვრებაში ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს `ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს” და მითხარით ამ მოსაზრებებიდან, რომელი დგას თქვენს შეხედულებებთან უფრო ახლოს.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









დიდი მადლობა, რომ მომიყევით თქვენი მეგობრების, ნათესავებისა და თქვენი განწყობების შესახებ. 





N11.	გაგიგიათ ან გინახავთ თუ არა რაიმე სისხლის ჩაბარების შესახებ ბოლო 2 წლის განმავლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(უარი პასუხზე)

		-2







N12.	როდესმე ჩაგიბარებიათ თუ არა სისხლი?



		დიახ

		1

		ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ N14-ზე



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1

		ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ N14-ზე



		(უარი პასუხზე)

		-2

		












N13.	[აჩვენეთ ბარათი 13] გთხოვთ, მითხრათ, რატომ არ ჩაგიბარებიათ სისხლი?  ამ ბარათზე ჩამოთვლილია რამდენიმე  მიზეზი, გთხოვთ მითხრათ რომელი უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ ‘1’ რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ არა უმეტეს სამი პასუხისა.] 



		

		(არ ვიცი)

		-1



		

		(უარი პასუხზე)

		-2



		1

		არ მაქვს კარგი ჯანმრთელობა / ჩემმა ექიმმა არ მირჩია

		



		2

		არ მაქვს დრო

		



		3

		არ ვიცი სად უნდა მივიდე

		



		4

		ჩემს ნათესავს / მეგობარს ჰქონდა  ცუდი გამოცდილება 

		



		5

		მეშინია ინფექციის შეჭრის

		



		6

		მგონია, რომ სისხლის ჩაბარების შემდეგ თავს სუსტად ვიგრძნობ

		



		7

		მეშინია შიდსის

		



		8

		მგონია, რომ ჩემს მიერ ჩაბარებულ სისხლს სათანადოდ არ გამოიყენებენ 

		



		9

		ზოგადად მეშინია ნემსის ჩხვლეტის

		



		10

		არ მომწონს სისხლის ჩაბარების იდეა

		



		11

		რელიგიური მიზეზების გამო

		



		12

		როდესაც ვეცადე სისხლის ჩაბარება უარი მივიღე 

		



		13

		სხვა (მიუთითეთ) _______________________

		







N14.	იცნობთ თუ არა ვინმეს საქართველოში, ვინც ჩააბარა სისხლი ბოლო 10 წლის განმავლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N15.	თქვენი ახლო მეგობრებიდან ან ნათესავებიდან ვინმესთვის გადაუსხიათ თუ არა ჩაბარებული სისხლი ბოლო 10 წლის განმავლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N16.	[აჩვენეთ ბარათი 16] ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს „ეს არასდროს მოხდება“ და ‘10’ ნიშნავს „აუცილებლად მოხდება“, გთხოვთ, მითხრათ რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვენ ჩააბაროთ სისხლი მომავალი 12 თვის განმავლობაში? 



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







N17.	თქვენი აზრით უნდა გადაუხადონ თუ არა ფული მათ ვინც სისხლს აბარებს?



		დიახ, უნდა გადაუხადონ

		1



		არა, უფასოდ უნდა ჩააბარონ

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2












დასაქმება



ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენი საქმიანობის შესახებ.



J1.    [აჩვენეთ ბარათი J1] ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, იფიქრეთ იმ საქმიანობაზე ან მდგომარეობაზე, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲔᲠᲗᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ, რომელიც ასახავს რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.]



		ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ

		1

		

ᲰᲙᲘᲗᲮᲔᲗ J2



		ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ

		2

		



		ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ

		3

		



		ვარ უმუშევარი

		4

		



		ვმუშაობ სრული დატვირთვით ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია)

		5

		

ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ J6-ზე



		ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია) 

		6

		



		ვარ ინვალიდი / უნარშეზღუდული და მუშაობა არ შემიძლია

		7

		

ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ J11-ზე



		სხვა (მიუთითეთ) ______________________________

		8

		



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		





J2.      რომელი წლიდან არ გაქვთ სამსახური? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლის შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი.]



|____|____|____|____| წლიდან

		არასდროს მქონია სამსახური

		-5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J3.	ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J4.	ეძებდით თუ არა სამსახურს ბოლო 4 კვირის განამვლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J5.	სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში?



		დიახ

		1

		



ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ J11-ზე



		არა

		0

		



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		















[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები J6-დან J10-ის ჩათვლით განკუთვნილია იმ რესპონდენტებისათვის, რომლებიც არიან დასაქმებულები (J1-ში უპასუხეს ‘5’ ან ‘6’).]






J6. 	[აჩვენეთ ბარათი J6] მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსს და  სამსახურის ტიპს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი. 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტს აქვს რამოდენიმე სამსახური კითხვები J6-დან J10-ის ჩათვლით ეხება რესპონდენტის ძირითად სამსახურს. ძირითად სამსახურს თავად რესპონდენტი განსაზღვრავს.]



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი. გახსოვდეთ: რესპონდენტმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, რომელია “ძირითადი” სამსახური.]



		ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.

		1



		ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის ჩათვლით.

		2



		ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.

		3



		ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.

		4



		ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.

		5



		ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში.

		6



		ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში.

		7



		სხვა (მიუთითეთ) ______________________________

		8



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2












J7. 	რომელი წლიდან მუშაობთ ამ სამსახურში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლის შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი. ჩვენ გვაინტერესებს თუ რომელი წლიდან მუშაობს რესპონდენტი ამ დაწესებულებაში, მნიშვნელობა არ აქვს მან თანამდებობა შეიცვალა თუ არა. თუ რესპონდენტი ვერ იხსენებს ზუსტ წელს ჰკითხეთ: „რომელი ათწლეულიდან მუშოაბთ ამ სამსახურში?“ და აჩვენეთ ბარათი J7. ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამის ოთხნიშნა რიცხვი ბარათდან.]



|____|____|____|____| წლიდან

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J8.	[აჩვენეთ ბარათი J8] ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც მუშაობთ?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]





		სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა

		1



		მეთევზეობა

		2



		სამთო მრეწველობა 

		3



		მრეწველობა

		4



		ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება

		5



		მშენებლობა

		6



		საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; საავტომობილო საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების შეკეთება

		7



		სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები

		8



		ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა

		9



		ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე

		10



		უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები

		11



		მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა

		12



		განათლება

		13



		ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა

		14



		სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები

		15



		მასმედია

		16



		სხვა (მიუთითეთ) ______________________________

		17



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









J9. 	[აჩვენეთ ბარათი J9] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, ზოგადად რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი სამსახურით?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი.]



		საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი

		ძირითადად არ ვარ კმაყოფილი

		ნაწილობრივ კმაყოფილი ვარ, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად კმაყოფილი ვარ

		ძალიან კმაყოფილი ვარ

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2







J10. 	[აჩვენეთ ბარათი J10] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს:



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაუკითხეთ მოსაზრებები. მხოლოდ ერთი პასუხი თითოეულ მწკრივში.]



		







		საერთოდ არ ვეთანხმები

		უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები

		უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები

		სრულად ვეთანხმები

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1.

		როდესაც ვმუშაობ, როგორც წესი, კარგ განწყობაზე ვარ. 

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2



		2.

		სამსახურში თავს დაფასებულად ვგრძნობ. 

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2



		3.

		მაქვს სათანადო ანაზღაურება. 

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2



		4.

		ვაკეთებ იმას რაც ხალხს ჭირდება. 

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2










ინტერვიუერის საყურადღებოდ!



შემდეგი კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს.





J11.	[აჩვენეთ ბარათი J11] გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.

		2000 ლარზე მეტი

		1



		1601  - 2000 ლარი

		2



		1201 - 1600 ლარი

		3



		801 – 1200 ლარი

		4



		401– 800 ლარი

		5



		101 – 400 ლარი

		6



		100 ლარამდე

		7



		(0)

		8



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









J12.	ამჟამად, გაქვთ თუ არა პირადი დანაზოგი?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J13.	ამჟამად, გაქვთ თუ არა რაიმე სახის ვალი? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! საუბარია რესპონდენტის პირად ვალზე, თუნდაც ნისია მაღაზიიდან.]



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J14.	ამჟამად,  მართებს თუ არა ვინმეს თქვენი ფული?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









J15.	ამჟამად,  გაქვთ თუ არა ანგარიში ბანკში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









J16.	დაიწყო თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა ახალი სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J17.	დაკარგა თუ არა თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრმა სამსახური ბოლო 12 თვის განამვლობაში?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







J18.	გიმუშავიათ თუ არა ერთი საათი მაინც ანაზღაურების გარეშე ან ანაზღაურებით თქვენი ოჯახის ან ახლო ნათესავის კერძო ბიზნესში, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ოჯახის ან ახლო ნათესავის ბიზნესი შეიძლება იყოს პატარა მაღაზია, სახელოსნო, მიწის ნაკვეთი, ფერმა ა.შ.]





		დაიხ, ვიმუშავე ანაზღაურების გარეშე

		1



		დიახ, ვიმუშავე ანაზღაურებით

		2



		არა

		3



		(არ მიესადაგება)

		-5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2















J19.	[აჩვენეთ ბარათი J19] ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]



		ასაკი

		1



		გარეგნობა

		2



		ნაცნობობა

		3



		განათლება

		4



		შრომისმოყვარეობა

		5



		გამართლება

		6



		ნიჭი 

		7



		პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება

		8



		საჭირო ხალხის პატივისცემა

		9



		სხვა (მიუთითეთ) ____________________________

		10



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









ძირითადი კითხვები



თავი P.  პოლიტიკური შეხედულებები



P1.	[აჩვენეთ ბარათი P1] 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



















P2.	[აჩვენეთ ბარათი P2] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ტელეჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი.]



		ძალიან ცუდად

		საკმაოდ ცუდად

		საშუალოდ

		საკმაოდ კარგად

		ძალიან კარგად

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2









P3.	[აჩვენეთ ბარათი P3] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ, ზოგადად, ქართველი ტელეჟურნალისტები თქვენნაირი ხალხის ინტერესებს ემსახურებიან? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი.]



		საერთოდ არ ვეთანხმები

		უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები

		ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ - არა

		უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები

		სრულად ვეთანხმები

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2












P4. 	[აჩვენეთ ბარათი P4] ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით 5-ბალიან სკალაზე, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი ‘5’ – პასუხს „სრულად ვენდობი“. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ... 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შეეკითხეთ სოციალური ინსტიტუტების შესახებ ან პირდაპირი, ან უკუ-თანმიმდრევრობით. მარცხნივ შემოხაზეთ იმ სოციალური ინსტიტუტის კოდი, რომლითაც დაიწყეთ მათი ჩამოთვლა. თითო პასუხი თითო მწკრივში.]

		



cxrili P4







		საერთოდ არ ვენდობი

		ძირითადად არ ვენდობი

		ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა

		ძირითადად ვენდობი

		სრულად ვენდობი

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1.

		ჯანდაცვის სისტემას? 

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		2.

		ბანკებს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		3.

		საგანმანათლებლო სისტემას?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		4.

		ჯარს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		5.

		სასამართლო სისტემას?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		6.

		არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		7.

		პარლამენტს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		8.

		აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)? 

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		9.

		პრეზიდენტს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		10.

		პოლიციას? 

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		11.

		მასმედიას?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		12.

		ადგილობრივ ხელისუფლებას?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		13.

		თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		14.

		სახალხო დამცველს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		15.

		ევროკავშირს?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		16.

		გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2





P5.	თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი სვეტში  P5. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



 P6.	და რომელი პრობლემაა მნიშვნელობით მეორე ადგილზე?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! 	არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი სვეტში P6. არ შემოხაზოთ იგივე ვარიანტი, რაც სვეტში P5. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

		

		P5

		P6



		ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა

		1

		1



		კორუფცია

		2

		2



		სასამართლოების უსამართლობა

		3

		3



		არჩევნების უსამართლობა

		4

		4



		ადამიანის უფლებების დარღვევა 

		5

		5



		უმუშევრობა

		6

		6



		გაწევრიანება ნატო-ში

		7

		7



		ქვეყანაში მშვიდობის უზრუნველყოფა 

		8

		8



		დაბალი პენსიები

		9

		9



		პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში

		10

		10



		სიღარიბე

		11

		11



		საკუთრების უფლების დარღვევა

		12

		12



		განათლების დაბალი ხარისხი

		13

		13



		რუსეთთან  ურთიერთობები

		14

		14



		ფასების ზრდა / ინფლაცია

		15

		15



		მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები

		16

		16



		დაბალი ხელფასები

		17

		17



		რელიგიური შეუწყნარებლობა

		18

		18



		სხვა (_________________________________)

		19

		19



		(არ მიესადაგება / სხვა არაფერი არ არის მნიშვნელოვანი)

		

		-5



		(არ ვიცი)

		-1

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2

		-2







P7.	საქართველოში არსებული ხელისუფლების პირობებში, რამდენად ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება სამართლიანად ექცევა თქვენნაირ ადამიანებს? თქვენ ამ მოსაზრებას სრულად ეთანხმებით, ძირითადად ეთანხმებით, ძირითადად არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ ეთანხმებით?



		სრულად ვეთანხმები

		4



		ძირითადად ვეთანხმები

		3



		ძირითადად არ ვეთანხმები

		2



		საერთოდ არ ვეთანხმები

		1



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P8.	როგორ ფიქრობთ, ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თქვენნაირ ადამიანებს აქვთ თუ არა უფლება, რომ ღიად თქვან, რასაც ფიქრობენ?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P9.	[აჩვენეთ ბარათი  P9] 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: ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე.

		მოსაზრება 2: მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას.



		სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას

		სრულად ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას



		1

		2

		3

		4



		[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P10a.	[აჩვენეთ ბარათი P10a] ამ ბართზე მოცემულ სკალაზე არის ორი, ერთმანეთისგან საპირსიპირო მოსაზრება. გთხოვთ, მითხრათ ამ სკალაზე სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამსი კოდი.]

		კონკურენცია კარგია, რადგან უბიძგებს ხალხს ბევრი შრომისაკენ და ახალი იდეებისკენ

		

		

		

		

		

		

		

		

		კონკურენცია საზიანოა, რადგან წარმოაჩენს ხალხის უარყოფით თვისებებს

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		-1

		-2







P10b.	 [აჩვენეთ ბარათი P10b] ამ ბართზე მოცემულ სკალაზე არის ორი, ერთმანეთისგან საპირსიპირო მოსაზრება. გთხოვთ, მითხრათ ამ სკალაზე სად მოათავსებდით თქვენს შეხედულებას?



		ბიზნესი და საწარმოები უფრო მეტად კერძო საკუთრებაში უნდა იყოს.

		

		

		

		

		

		

		

		

		ბიზნესი და საწარმოები უფრო მეტად მთავრობის საკუთრებაში უნდა იყოს.

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		-1

		-2







P11.	[აჩვენეთ ბარათი  P11] 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: საქართველოს სასამართლოები მოსახლეობის ნაწილს სამართლიანად ექცევა, ხოლო ნაწილს – უსამართლოდ.

		მოსაზრება 2: საქართველოს სასამართლოები ყველას სამართლიანად ექცევა და არავის ანიჭებს უპირატესობას.



		სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას

		სრულად ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას



		1

		2

		3

		4



		[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2





P12.	[აჩვენეთ ბარათი  P12] 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: ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა.

		მოსაზრება 2: ხალხმა არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რადგან ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის სტაბილურობას.



		სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას

		ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას

		სრულად ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას



		1

		2

		3

		4



		[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P13.	[აჩვენეთ ბარათი  P13] გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „სასამართლოში სარჩელის შეტანა პრობლემას კიდევ უფრო გააუარესებს.“ გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები”. 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  



|___|___|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P14.	შემდეგ კვირას რომ ტარდებოდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, მიიღებდით თუ არა მონაწილოებას? თქვენ . . . [წაიკითხეთ]

		აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას,

		4



		ალბათ, მიიღებდით მონაწილეობას,

		3



		ალბათ, არ მიიღებდით მონაწილეობას,

		2



		თუ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით მონაწილეობას?

		1



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P15. 	მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში?



		დაიხ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P16.	თქვენი აზრით, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში ჩატარდა ... [წაიკითხეთ]

		სრულიად სამართლიანად, 

		3



		ნაწილობრივ სამართლიანად,

		2



		თუ სრულიად უსამართლოდ?

		1



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P17. 		[აჩვენეთ ბარათი P17] ამ ბარათის გამოყენებით სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი“ და ‘10’ „ძალიან მნიშვნელოვანია“, გთხოვთ მითხრათ, თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი მოქალაქისთვის . . .



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]

		







		კოდი

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		. . . ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულებები სხვებისგან დამოუკიდებლად?

		|___|___|  

		-1

		-2



		2

		. . . ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს?

		|___|___|  

		-1

		-2



		3

		. . . ყველა შემთხვევაში მხარი დაუჭიროს ხელისუფლებას?

		|___|___|  

		-1

		-2



		4

		. . . ხმა მისცეს არჩევნებში?

		|___|___|  

		-1

		-2



		5

		. . . მისდიოს ტრადიცებს?

		|___|___|  

		-1

		-2



		6

		. . . შეასრულოს საზოგადოებრივი სამუშაო ანაზღაურების გარეშე?

		|___|___|  

		-1

		-2



		7

		. . . დაეხმაროს თავისზე გაჭირვებულებს?

		|___|___|  

		-1

		-2



		8

		. . . იყოს კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ?

		|___|___|  

		-1

		-2







P18.	თქვენი აზრით რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს? საქართველო . . . [წაუკითხეთ]

		მთლიანად დემოკრატილია,

		4



		დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით

		3



		U დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით

		2



		თუ საერთოდ არ არის დემოკრატიული?

		1



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P19.	[აჩვენეთ ბარათი P19] ბარათზე მოცემული მოსაზრებებიდან, რომელი დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]

		დემოკრატია არის ყველაზე სასურველი პოლიტიკური 

წყობა

		1



		ზოგიერთ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა

შეიძლება უკეთესი იყოს

		2



		ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა 

როგორი მთავრობა გვეყოლება

		3



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







 P20.	მისცემდით თუ არა საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმას ქალ კანდიდატს, თუ მას ზუსტად ისეთი მონაცემები ექნებოდა, როგორც მის კონკურენტ მამაკაც კანდიდატს?  



		დაიხ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P21.	[აჩვენეთ ბარათი P21] 5-ბალიანი სკალის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში?



		საერთოდ არ ვუჭერ მხარს

		ძირითადად არ ვუჭერ მხარს

		ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად ვუჭერ მხარს

		სრულად ვუჭერ მხარს

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2











P22.	[აჩვენეთ ბარათი P21] 5-ბალიანი სკალის გამოყენებით, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვუჭერ მხარს”, ხოლო ‘5’ ნიშნავს „სრულად ვუჭერ მხარს”, რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?



		საერთოდ არ ვუჭერ მხარს

		ძირითადად არ ვუჭერ მხარს

		ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად ვუჭერ მხარს

		სრულად ვუჭერ მხარს

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2







P23. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა არის სქართველოს ყველაზე დიდი მეგობარი?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი ქვეყანა. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



----------------------------------------------------------------------



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







P24. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა არის სქართველოს ყველაზე დიდი მტერი?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი ქვეყანა. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



----------------------------------------------------------------------



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2










IDP1.	 [აჩვენეთ ბარათი IDP1]  ამ ბარათზე მოცემული მოსაზრებებიდან, რომლებიც შეეხება საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს,  რომელს ეთანხმებით ყველაზე მეტად?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]



		დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს მთავრობა ზედმეტია და უნდა შემცირდეს

		1



		დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს მთავრობა  საკმარისია მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად

		2



		დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს მთავრობა არ არის საკმარისი მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და უნდა გაიზარდოს

		3



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







IDP2. 	[aCveneT baraTi IDP2] ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს `საერთოდ არ ვეთანხმები~, ხოლო კოდი ‘5’ – პასუხს `სრულად ვეთანხმები~. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას საქართველოში მცხოვრები დევნილების მიმართ?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]



		



		საერთოდ არ ვეთანხმები

		ძირითადად არ ვეთანხმები

		ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად ვეთანხმები

		სრულად ვეთანხმები

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1.

		ისინი თავს გრძნობენ საქართველოს საზოგადოების ნაწილად 

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		2.

		როგორც კი შესაძლებლობა იქნება, ისინი დაბრუნდებიან თავიანთ მიწა-წყალზე.

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		3.

		ისინი განსხვავდებიან საქართველოს სხვა მოსახლეობისგან

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2



		4.

		ისინი დაჩაგრულები არიან თავიანთი მდგომარეობის გამო

		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2













IDP3.  ამჟამად გაქვთ თუ არა იძულებით გადააგილებული პირის ოფიციალური სტატუსი?



		დიახ

		1



		არა

		0

		ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ D1-ზე



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		









IDP4.  რომელ წელს მიიღეთ ეს სტატუსი?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲬᲐᲚᲘᲬᲐᲓᲘᲡ ᲐᲦᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲘ ᲝᲗᲮᲜᲘᲨᲜᲐ ᲠᲘᲪᲮᲕᲘ.]



|____|____|____|____| წლიდან

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









IDP5. სად ცხოვრობდით სანამ გახდებოდით დევნილი?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი ადგილი. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



----------------------------------------------------------------------



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2
















ZiriTadi kiTxvebi



თავი D. რესპონდენტის მახასიათებლები



ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენს შესახებ. 



D1.	საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენლები ცხოვრობენ. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



		სომეხი

		1



		აზერბაიჯანელი

		2



		ქართველი

		3



		სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფი (აფხაზი, ლეკი, ოსი, თალიში და სხვა)

		4



		რუსი

		5



		სხვა ეთნიკური ჯგუფი

		6



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D2. 	სკოლიდან დაწყებული და დღემდე მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხურის ჩათვლით, სულ რამდენი წელი ისწავლეთ სასწავლო დაწესებულებებში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლების რაოდენობა.]



|____|____|  წელი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2












D3.	[აჩვენეთ ბარათი D3] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში:



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაიკითხეთ D3 ცხრილში მოყვანილი სფეროები. ერთი პასუხი თითოეულ მწკრივში.]



		

ცხრილი D3



		არ მაქვს საწყისი ცოდნა

		დაწყებითი 

		საშუალო

		მაღალი

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1.

		რუსული ენა

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2



		2.

		ინგლისური ენა

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2



		3.

		კომპიუტერი (Microsof Ofice-ის პროგრამები), თამაშების გარდა

		1

		2

		3

		4

		-1

		-2









D4.	რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით . . . [წაიკითხეთ]





[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]



		ყოველ დღე,

		1

		

ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ D5-ზე



		კვირაში ერთხელ მაინც,

		2

		



		თვეში ერთხელ მაინც,

		3

		



		უფრო იშვიათად,

		4

		



		თუ არასდროს? 

		5

		ᲰᲙᲘᲗᲮᲔᲗ D4a



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

		6

		ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ D7-ზე



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		












D4a. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ იყენებთ ინტერნეტს?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]



		მე არ მაქვს კაბელი ან მოდემი ან სხვა რაიმე საშუალება რითიც შემიძლია შევუერთდე ინტერნეტს

		1

		ᲒᲐᲓᲐᲓᲘᲗ D7 -ᲖᲔ



		არ ვიცი როგორ უნდა გამოვიყენო

		2

		



		არ მაინტერსებს / არ მინდა ინტერნეტის გამოყენება

		3

		



		ხელი არ მიმიწვდება კომპიუტერზე

		4

		



		მეშინია, რომ ინტერნეტის ხმარება საფრთხეს შეუქმნის ჩემი პირადი ინფრომაციის ხელშეუხებლობას  

		5

		



		ინტერნეტი ძალიან ძვირია

		6

		



		ინტერნეტის სიჩქარე ჩემს დასახლებულ პუნქტში ძალიან დაბალია

		7

		



		არ მაქვს დრო

		8

		



		ინტერნეტი არის უგემოვნო და ამორალური

		9

		



		მე არ მჭირდება ინტერნეტი

		10

		



		ჩემს დასახლებულ პუნქტში არ არის ინტერნეტი

		11

		



		სხვა (მიუთითეთ) _____________________________

		12

		



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		







D5. 	გთხვოთ, მითხრათ, რომელი ადგილებიდან შედიოდით ხოლმე ინტერნეტში ყველაზე ხშირად ბოლო 30 დღის განმავლობაში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხ.]



		სახლში, თქვენი კომპიუტერიდან

		1



		სამსახურიდან

		2



		თქვენი მეგობრის კომპიუტერიდან / ლეპტოპიდან

		3



		თქვენი მობილურიდან

		4



		ინტერნეტ კაფედან 

		5



		სხვა (მიუთითეთ) _____________________________

		6



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D6.      [აჩვენეთ ბარათი D6]  რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად როდესაც ინტერნეტში შედიხართ? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი. 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ ‘1’ რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ.  მიიღეთ არა უმეტეს სამი პასუხისა.] 



		

		(არ ვიცი)

		-1



		

		(უარი პასუხზე)

		-2



		1

		ᲕᲘᲦᲔᲑ ᲓᲐ ᲕᲐᲒᲖᲐᲕᲜᲘ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚ ᲬᲔᲠᲘᲚᲔᲑᲡ

		



		2

		ᲕᲘᲧᲔᲜᲔᲑ FACEBOOK -ს 

		



		3

		ᲕᲘᲧᲔᲜᲔᲑ ᲡᲮᲕᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲥᲡᲔᲚᲔᲑᲡ ᲒᲐᲠᲓᲐ FACEBOOK-ᲘᲡᲐ (ᲛᲐᲒ:Одноклассники, My Space  ᲓᲐ ᲡᲮᲕᲐ)

		



		4

		ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲝᲑᲐᲡ ᲕᲘᲦᲔᲑ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲤᲝᲠᲣᲛᲔᲑᲨᲘ

		



		5

		ᲕᲬᲔᲠ ᲑᲚᲝᲒᲔᲑᲡ / ᲕᲙᲘᲗᲮᲣᲚᲝᲑ ᲡᲮᲕᲘᲡ ᲛᲔᲘᲠ ᲓᲐᲬᲔᲠᲘᲚ ᲑᲚᲝᲒᲔᲑᲡ

		



		6

		ᲕᲔᲫᲔᲑ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐᲡ (Google, Wiki ᲓᲐ ᲡᲮᲕᲐ)

		



		7

		ᲕᲧᲘᲓᲣᲚᲝᲑ  

		



		8

		ᲕᲘᲧᲔᲜᲔᲑ ᲘᲜᲢᲔᲠᲜᲔᲢ ᲑᲐᲜᲙᲘᲜᲒᲡ

		



		9

		ᲕᲙᲘᲗᲮᲣᲚᲝᲑ / ᲕᲣᲡᲛᲔᲜ / ᲕᲣᲧᲣᲠᲔᲑ ᲐᲮᲐᲚ ᲐᲛᲑᲔᲑᲡ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠ ᲥᲡᲔᲚᲔᲑᲖᲔ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲘᲐᲮᲚᲔᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲓᲐ

		



		10

		ᲕᲢᲕᲘᲠᲗᲐᲕ / ᲕᲣᲡᲛᲔᲜ / ᲕᲣᲧᲣᲠᲔᲑ ᲛᲣᲡᲘᲙᲐᲡ, ᲕᲘᲓᲔᲝᲡ ᲐᲜ ᲙᲘᲜᲝᲔᲑᲡ

		



		11

		ᲕᲘᲧᲔᲜᲔᲑ Skype-ს ICQ-ს, MSN-ს ან სხვა პროგრამას

		



		12

		ᲕᲗᲐᲛᲐᲨᲝᲑ ᲘᲜᲢᲔᲠᲜᲔᲢ ᲗᲐᲛᲐᲨᲔᲑᲡ

		



		13

		ᲕᲜᲐᲮᲣᲚᲝᲑ ᲞᲐᲔᲛᲜᲔᲑᲘᲡ ᲕᲔᲑ-ᲒᲕᲔᲠᲓᲔᲑᲡ

		



		14

		სხვა (მიუთითეთ) ___________________________

		










D7.   თქვენი აზრით, რომელი უცხო ენა უნდა იყოს სავალდებულო საქართველოს საშუალო სკოლებში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ რესპონდენტი დაასახელებს ერთზე მეტ ენას, უთხარით: `გთხოვთ, მითხარით ერთი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია.”]



		არც ერთი უცხო ენა არ უნდა იყოს სავალდებულო

		1



		ინგლისური ენა

		2



		რუსული ენა

		3



		სხვა უცხო ენა

		4



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D8. 	[აჩვენეთ ბარათი D8]  თქვენი აზრით, როგორ შეიცვალა განათლების ხარისხი საქართველოს საშუალო სკოლებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში?



		საგრძნობლად გაუარესდა

		გაუარესდა

		იგივე დარჩა

		გაუმჯობესდა

		საგრძნობლად გაუმჯობესდა

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		2

		3

		4

		5

		-1

		-2









D9. 	[აჩვენეთ ბარათი  D9] 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: ბავშვებისათვის აუცილებელია საბავშვო ბაღში სიარული, რადგან იქ ისეთ რამეს ისწავლიან რაც სხვაგან არ ისწავლება.  

		მოსაზრება  2: ჩვენს დროში არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვებმა საბავშვო ბაღში იარონ. მათი ბაღში გაშვება დროის და ფულის უაზრო ფლანგვაა. 



		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









D10.	წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ გყავთ 4 წლის შვილი. არჩევანი რომ გქონდეთ თქვენ შვილს გაუშვებდით სახელმწიფო საბავშვო ბაღში; კერძო საბავშვო ბაღში თუ აიყვანდით მისთვის  ძიძას?





		სახელმწიფო საბავშვო ბაღი

		1



		კერძო საბავშვო ბაღი

		2



		ძიძა

		3



		(არცერთი)

		4



		სხვა (მიუთითეთ) _____________________________

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D11.  ქართულ ოჯახებზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი აზრით, რამდენია შვილების იდეალური რაოდენობა ოჯახში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ შვილების რაოდენობა.]



|____|____|  შვილების რაოდენობა

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







 D12.	რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თქვენს თავს? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ. შეუსაბამეთ რესპონდენტის პასუხი შეთავაზებულ ვარიანტებს. მხოლოდ ერთი პასუხი.]

		სომხურ სამოციქულო ეკლესიას.

		1

		



		კათოლიკურ ეკლესიას.

		2

		



		ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართმადიდებლურ ეკლესიას.

		3

		



		პროტესტანტულ ეკლესიას.

		4

		



		სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას (იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.) 

		5

		



		სუნიტურ ისლამს.

		6

		



		შიიტურ ისლამს.

		7

		



		იუდაიზმს.

		9

		



		სხვას.

		10

		



		 არცერთს.

		-5

		 გადადით D17-ze



		(არ ვიცი)

		-1

		



		(უარი პასუხზე)

		-2

		









D13.	[აჩვენეთ ბარათი D13] რამდენად მნიშვნელოვანია რელიგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.



		საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი

		1



		არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი

		2



		საკმაოდ მნიშვნელოვანია

		3



		ძალიან მნიშვნელოვანია

		4



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D14.	[აჩვენეთ ბარათი D14] განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ჯვრისწერა ან გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.



		ყოველდღე.

		1



		უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.

		2



		კვირაში ერთხელ.

		3



		თვეში ერთხელ მაინც.

		4



		მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე.

		5



		უფრო იშვიათად.

		6



		არასდროს.

		7



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D15.	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















D16.	[აჩვენეთ ბარათი D16] ზოგადად, რამდენად რელიგიური ადამიანი ხართ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ რელიგიური” და ‘10’ ნიშნავს „ძალიან რელიგიური ვარ.”



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან.]



|____|____|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







D17.	[აჩვენეთ ბარათი D17] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას რომ იაპონიაში, რომდენიმე თვის წინ მომხდარი  მიწისძვრა ღვთის რისხვა იყო? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები” და ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები.”



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან.]



|____|____|  კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემდეგი კითხვა დაუსვით ყველა დასახლებულ პუნქტში, გარდა თბილისისა.] 





D18.	რამდენჯერ იყავით თბილისში ბოლო 2 თვის განმავლობაში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]



|____|____|____|  -ჯერ

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2










ინტერვიუერის საყურადღებოდ!



შემდეგი კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს.



D19.	რამდენჯერ იყავით საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი. თუ რესპონდენტი ნამყოფია უცხოეთში, მაგრამ ზუსტი რიცხვი არ არხსოვს, მიეცით დრო, რომ დაფიქრდეს და დაახლოებითი რიცხვი მაინც გითხრათ.]



|____|____|  -ჯერ

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









D20.	შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან, რათა გარკვეული დროის მანძილზე სხვა ქვეყანაში გეცხოვრათ?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









D21.	შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?



		დიახ

		1



		არა

		0



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









D22.	თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ბოლო 12 თვის განმავლობაში თუ გადაგიხდიათ ქრთამი უკეთესი მომსახურების ან რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით?



		დიახ

		1



		არა

		2



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2

























ახლა კი მაქვს რამოდენიმე კითხვა იმასთან დაკავშირებით არის თუ არა გარკვეული ინფორმაცია თქვენთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი.



TI_1.  თუ გენდომებათ, შეგიძლიათ თუ არა მიიღოთ ინფორმაცია მთავრობისგან შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითეულ მწკრივში. შემოხაზეთ კოდი -5, თუ რესპონდენტი ამბობს რომ არ არის დაინტერესებული კონრეტულ საკითხზე ინფორმაციის მიღებაში.] 



		

		

		დიახ

		არა

		(არ მიესადაგება)

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, რომელსაც თქვენ უყურებთ

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		2

		რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		3

		ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი ენერგო კომპანიის უფროსი

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		4

		რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		5

		რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ხელფასი

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		6

		რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 წელს

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		7

		რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 წელს

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		8

		ვინ არის თქვენს სამეზობლოში არსებული რომელიმე კონკრეტული შენობის მფლობელი

		1

		0

		-5

		-1

		-2











TI_2.    [აჩვენეთ ბარათი TI_2]  ამ ბარათზე მოცემულ  საკითხებიდან ყველაზე მეტად რომელ საკითხზე გსურთ რომ მიიღოთ ინფორმაცია?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



		ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, რომელსაც მე ვუყურებ

		1



		რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას

		2



		ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი ენერგო კომპანიის უფროსი

		3



		რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას 

		4



		რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ხელფასი

		5



		რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 წელს

		6



		რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 წელს

		7



		ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე კონკრეტული შენობის მფლობელი

		8



		(არცერთზე)

		9



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







TI_3.     [აჩვენეთ ბარათი TI_2]  და ყველაზე ნაკლებად რომელ საკითხზე გსურთ რომ მიიღოთ ინფორმაცია?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



		ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, რომელსაც თქვენ უყურებთ

		1



		რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას

		2



		ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი ენერგო კომპანიის უფროსი

		3



		რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას 

		4



		რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ხელფასი

		5



		რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 წელს

		6



		რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 წელს

		7



		ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე კონკრეტული შენობის მფლობელი

		8



		(არცერთზე)

		9



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







TI_4.   [აჩვენეთ ბარათი TI_4]  რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანმხებით იმ მოსაზრებას რომ მთავრობის მიერ შეგროვებული სტატისტიკური ინფორმაცია, მაგ: ყოველწლიურად ჩადენილი დანაშაულის რაოდენობა უფასოდ იყოს ხელმიწაწვდომი მოსახლეობისთვის? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები“ და ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები“. 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.] 



|___|___| კოდი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







TI_5. 	კანონის თანახმად, ნებისმიერ ადამინს აქვს უფლება მთავრობიდან გამოითხოვოს ისეთი საჯარო ინფორმაცია, როგორიცაა მთავრობის პირების ხელფასები ან საბიუჯეტო ხარჯები. დაწერდით თუ არა ასეთი მოთხოვნის წერილს თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად?





		დიახ

		1



		შეიძლება

		2



		არა

		3



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









დიდი მადლობა ყველა თქვენი პასუხისთვის. მე უკვე დავამთავრე იმ კითხვების დასმა, რომლებიც პირადად თქვენ გეხებოდათ. დამრჩა კითხვები თქვენი ოჯახის შესახებ.



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲓᲐᲜᲐᲠᲩᲔᲜᲘ ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲡ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐᲨᲘ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲡ ᲨᲔᲣᲫᲚᲘᲐ ᲓᲐᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲡᲗᲮᲝᲕᲝᲡ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲡᲮᲕᲐ ᲬᲔᲕᲠᲡ, ᲗᲣ ᲘᲥᲜᲔᲑᲐ ᲐᲛᲘᲡ ᲡᲐᲭᲘᲠᲝᲔᲑᲐ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ ᲓᲐᲣᲨᲕᲔᲑᲔᲚᲘᲐ ᲠᲔᲡᲝᲞᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲩᲐᲜᲐᲪᲕᲚᲔᲑᲐ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲡᲮᲕᲐ ᲬᲔᲕᲠᲘᲗ.]







ძირითადი კითხვები



თავი A. შინამეურნეობის პასპორტი



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! პასუხები კითხვებზე A1-დან A8-ის ჩათვლით ჩაწერეთ A1 ცხრილში. ამ ცხრილის შევსებისას საშუალება მიეცით რესპონდენტს, დახმარება სთხოვოს ოჯახის სხვა წევრ(ებ)ს, თუ იქნება ამის საჭიროება.]



A1.	ახლა კი მინდა გკითხოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შესახებ, თქვენი ჩათვლით, ვინც აქ ცხოვრობს დროის უმეტესი ნაწილი. მე მაინტერესებს მხოლოდ თქვენი ოჯახის წევრების მახასიათებლები და არ გკითხავთ მათ სახელებს. მოდით, თქვენით დავიწყოთ.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! რესპონდენტის კოდი წინასწარ არის მოცემული A1 ცხრილის A A2 სვეტის პირველ მწკრივში → გადადით კითხვაზე A3_RDდა ამ ცხრილის პირველი მწკრივში შესავსებად დაუსვით კითხვები A8_R-ის ჩათვლით რესპონდენტის შესახებ.]



A2.	[აჩვენეთ ბარათი A2] რა არის ოჯახის მომდევნო წევრის ნათესაური კავშირი თქვენთან? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A2 სვეტის მომდევნო ცარიელ მწკრივში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]	



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები A3_H-დან A9-ᲘᲡ ᲩᲐᲗᲕᲚᲘᲗ ᲓᲐᲣᲡᲕᲘᲗ ᲨᲘᲜᲐᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲬᲔᲕᲠᲡ ᲒᲐᲠᲓᲐ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡᲐ.]	



[ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘ A3-ᲓᲐᲜ A8-ᲘᲡ ᲩᲐᲗᲕᲚᲘᲗ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲪ ᲛᲗᲐᲕᲠᲓᲔᲑᲐ ᲐᲡᲝᲖᲔ ‘R’, ᲨᲔᲔᲮᲔᲑᲐ ᲞᲘᲠᲐᲓᲐᲓ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲡ, ᲮᲝᲚᲝ ᲙᲘᲗᲮᲕᲔᲑᲘ A3-ᲓᲐᲜ A8-ᲘᲡ ᲩᲐᲗᲕᲚᲘᲗ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲘᲪ ᲛᲗᲐᲕᲠᲓᲔᲑᲐ ᲐᲡᲝᲖᲔ ‘H’, ᲨᲔᲔᲮᲔᲑᲐ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲡᲮᲕᲐ ᲬᲔᲕᲠᲡ.]





A3_R. [ᲘᲜᲢᲔᲠᲕᲘᲣᲔᲠᲘᲡ ᲡᲐᲧᲣᲠᲐᲓᲦᲔᲑᲝᲓ! ᲩᲐᲬᲔᲠᲔᲗ ᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲡᲥᲔᲡᲘ A1 ᲪᲮᲠᲘᲚᲘᲡ A3 ᲡᲕᲔᲢᲘᲡ ᲞᲘᲠᲕᲔᲚ ᲛᲬᲙᲠᲘᲕᲨᲘ. `ᲛᲐᲛᲐᲙᲐᲪᲘᲡ” ᲐᲦᲡᲐᲜᲘᲨᲜᲐᲕᲐᲓ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲗ ᲙᲝᲓᲘ ‘1’, `ᲥᲐᲚᲘᲡ” ᲐᲦᲡᲐᲜᲘᲨᲜᲐᲕᲐᲓ – ᲙᲝᲓᲘ ‘2’.]



A3_H.	რა სქესის არის ოჯახის ეს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! `მამაკაცის” აღსანიშნავად გამოიყენეთ კოდი ‘1’, `ქალის” აღსანიშნავად – კოდი ‘2’. ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი A1 ᲪᲮᲠᲘᲚᲘᲡ A3 ᲡᲕᲔᲢᲘᲡ შესაბამის მწკრივში.]















A4_R.	რომელ წელს დაიბადეთ?

A4_H.	რომელ წელს დაიბადა ოჯახის ეს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ დაბადების წლის შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი A1 ᲪᲮᲠᲘᲚᲘᲡ A4 ᲡᲕᲔᲢში. არ მიიღოთ არგამოპასუხება. თუ რესპონდენტს არ ახსოვს დაბადების ზუსტი წელი, კიდევ ერთხელ სცადეთ. თუ რესპონდენტი მაინც ვერ იხსენებს ოჯახის წევრის დაბადების წელს, ჰკითხეთ: „რომელ ათწლეულში დაიბადა ეს ადამიანი?“ და [აჩვენეთ ბარათი 4].  ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი ოთხნიშნა კოდი ბარათიდან A1 ᲪᲮᲠᲘᲚᲘᲡ A4 ᲡᲕᲔᲢში.]



A5_R.	[აჩვენეთ ბარათი A5] სად დაიბადეთ?

A5_H.	[აჩვენეთ ბარათი A5] სად დაიბადა ოჯახის ეს წევრი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A5 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]



A6_R.	[აჩვენეთ ბარათი A6] როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი დონე?

A6_H.	[აჩვენეთ ბარათი A6] როგორია ოჯახის ამ წევრის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი დონე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან A1 ცხრილის A6 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]



A7_R.	ხართ თუ არა ამჟამად დასაქმებული, თუნდაც დროებით? თქვენი დასაქმება შეიძლება იყოს ნახევარ ან სრულ განაკვეთზე, ოფიციალური ან არაოფიციალური, ან შეიძლება იყოთ თვითდასაქმებული, მაგრამ ამ დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი შემოსავალი.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვა  A7_H Hდაუსვით ოჯახის მხოლოდ იმ წევრების შესახებ, რომლებიც 1997 წლამდე დაიბადნენ.] 



A7_H.	არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად დასაქმებული, თუნდაც დროებით? მისი დასაქმება შეიძლება იყოს ნახევარ ან სრულ განაკვეთზე, ოფიციალური ან არაოფიციალური, ან ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული, მაგრამ ამ დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი შემოსავალი.  



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოი A1 ცხრილის A7 სვეტში.. გამოიყენეთ კოდი ‘1’ თუ პახუხია „დიახ“, კოდი ‘0’ თუ პასუხია „არა“, კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]  







A8_R.	[აჩვენეთ ბარათი A8] როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვა A8_H დაუსვით ოჯახის მხოლოდ იმ წევრების შესახებ, რომლებიც 1994 წლამდე დაიბადნენ.] 

A8_H.	[აჩვენეთ ბარათი A8] როგორია ოჯახის ამ წევრის ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი A1 ცხრილის A8 სვეტში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]  





A9.	ახლა კი გთხოვთ, მითხრათ ოჯახის შემდეგი წევრის შესახებ.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ არის ოჯახის სხვა წევრი, რომლის შესახებაც ჯერ არ გისაუბრიათ  დაუსვით კითხვები A2-დან A8_H-ის ჩათვლით ოჯახის ამ წევრის შესახებ.



თუ აღარ დარჩა ოჯახის წევრი, რომლის შესახებაც არ გისაუბრიათ, დარწმუნდით, რომ ოჯახის წევრების რაოდენობა, რაც დაფიქსირებული იქნა A1 ცხრილში, ემთხვევა ოჯახის წევრების რაოდენობას, რაც დასახელდა კითხვარის თავფურცელში, კითხვაში V4. შემდეგ  გადადით კითხვაზე HELP_A.] 






ცხრილი A1

		 

		ნათესავური კავშირი რესპონდენტთან





ბარათი A2

		სქესი



1 კაცი

2 ქალი

		დაბადების წელი

		დაბადების ადგილი



ბარათი   A5

		განათლება







baraTi   A6

		თუ ოჯახის წევრი 1997 წლამდეა დაბადებული: დასაქმებულია? 

1 დიახ

0 არა



		თუ ოჯახის წევრი 1995 წლამდეა დაბადებული: ოჯახური მდგომარეობა? 

baraTi  A8





		No.

		A2

		A3

		A4

		A5

		A6

		A7

		A8



		



		1.

		1

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		2.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		3.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		4.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		5.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		6.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		7.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		8.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		9.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		10.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		11.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		12.

		

		

		|___|___|___|___|

		

		

		

		



		13.

		

		

		|___|___|___|___|
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HELP_A:	ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაეხმარა თუ არა რესპონდენტს ოჯახის სხვა წევრი/წევრები კითხვარის ამ თავის შევსებაში?



		დიახ

		1



		არა

		0











თავი C. ოჯახის ეკონომიკური პირობები და ქცევა



ყველა ქვეყანაში ოჯახებს განსხვავებული საცხოვრებელი და ეკონომიკური პირობები აქვთ. ახლა მინდა, გკითხოთ თქვენი ოჯახის საცხოვრებელი და ეკონომიკური პირობების შესახებ.



C1.	გთხოვთ, მითხრათ, ძირითადად რით ათბობდით თქვენს ბინას / სახლს გასულ ზამთარს?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. ჩაწერეთ კოდი ‘1’ იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტმა დაასახელა, და კოდი ‘0’ იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტს არ უხსენებია. მიიღეთ არაუმეტეს ორი პასუხისა.]



		

		გასულ ზამთარს გათბობა არ გვქონია

		-5



		

		(არ ვიცი)

		-1



		

		(უარი პასუხზე)

		-2



		1

		კლიმატ კონტროლის სისტემა (კონდიციონერი)

		



		2

		ნახშირის / ნავთის ღუმელი

		



		3

		ელექტრო გამათბობელი

		



		4

		გაზის ქურა / გაზის ღუმელი 

		



		5

		ქარხნული წარმოების გაზის გამათბობელი

		



		6

		სახელმწიფო ცენტრალური გათბობა

		



		7

		კერძო ცენტრალური გათბობა

		



		8

		შეშის ღუმელი 

		



		9

		სხვა (მიუთითეთ)________________________

		









		

C2. 	[აჩვენეთ ბარათი C2] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას?



		ფული არ გვყოფნის საკვებზე 

		1



		ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე

		2



		ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა

		3



		საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა

		4



		საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2











C3. 	ამ საცხოვრებელზე თუ ვისაუბრებთ, სადაც თქვენი ოჯახი ამჟამად ცხოვრობს, თქვენ საცხროვებელს.. . [waukiTxeT]



		ფლობთ, 

		1



		ქირაობთ,

		2



		ამ საცხოვრებლში ცხოვრობთ უფასოდ მეპატრონის ნებართვით,

		3



		საცხოვრებელი არის სახელმწიფოს / კომპანიის საკუთრებაში?

		4



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2






C4a.	ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი /ნივთს/? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ პირველი ნივთის დასახელება C4 ცხრილიდან და ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი შესაბამის უჯრაში.]



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი ფლობს ამ ნივთს (კოდი ‘1’ სვეტში `ფლობთ?”), დაუსვით კითხვები C4b და C4c ამ ნივთის შესახებ. თუ რესპონდენტის პასუხია `არა” (კოდი ‘0’ სვეტში `ფლობთ?”), დაუსვით კითხვა C4a შემდეგი ნივთის შესახებ.] 





C4b.	რამდენი /ნივთი/ აქვს თქვენს ოჯახს? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი შესაბამის გრაფაში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]



C4c.	გთხოვთ, მითხრათ ბოლო მათგანის შეძენის წელი.  



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ნივთის შეძენის წლის შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი შესაბამის გრაფაში. გამოიყენეთ კოდი ‘-5’ თუ პასუხია “არ შეგვიძენია ეს ნივთი” (მაგ., საჩუქარია). თუ რესპონდენტი ვერ იხსენებს ზუსტ წელს, [აჩვენეთ ბარათი C4] და ჩაწერეთ ათწლეულის შესაბამისი კოდი. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.] 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! სახლის ტელეფონთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით არ იკითხოთ რაოდენობა. იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახს აქვს ინტერნეტით სარგებლობის საშუალება (კოდი ‘1’ გრაფაში `ფლობთ?”), იკითხეთ: `რომელი წლიდან გაქვთ ინტერნეტი?” და ჩაწერეთ შესაბამისი ოთხნიშნა რიცხვი შესაბამის გრაფაში. გამოიყენეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.] 


		
ცხრილი C4

		ფლობთ?

		თუ „დაიხ“:



		

		დიახ   1

არა   0

		რამდენი?

		ბოლო მათგანის შეძენის წელი:



		

		C4a

		C4b

		C4c



		1

		ფერად ტელევიზორს?

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		2

		ციფრულ ფოტოკამერას?

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		3

		ავტომატურ სარეცხ მანქანას?  

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		4

		DVD ფლეიერს?

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		5

		მაცივარს?

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		6

		კონდიციონერს? 

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		7

		მანქანას?

		|____|

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		8

		სახლის ტელეფონს?

		|____|

		

		



		9

		მობილურ ტელეფონს?

		|____|

Tu “ara”, ‘-1’ an ‘-2’  gadadiT C4-11ze

		|____|____|

		|____|____|____|____|



		10

		ინტერნეტი თქვენი მობილური ტელეფონიდან?  

		|____|

		რომელი წლიდან გაქვთ?



|____|____|____|____|



		11

		პერსონალურ კომპიუტერს, ლეპ-ტოპის ჩათვლით? 

		

|____|

Tu “ara”, ‘-1’ an ‘-2’  gadadiT C5-ze

		რამდენი?





|____|____|

		ბოლო მათგანის შეძენის წელი:



|____|____|____|____|



		12

		ინტერნეტი თქვენი პერსონალური კომპიუტერიდან?

		|____|

		რომელი წლიდან გაქვთ?



|____|____|____|____|








C5. 	აქვს თუ არა ვინმეს თქვენი ოჯახიდან მანქანის დაზღვევა?



		დიახ 

		1



		არა

		0



		(არ შეესაბამება - ოჯახში მანქანა არ ყავთ)

		-5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









C6a.    შესაძლებელია, ოჯახები ფინანსურ სირთულეებს განიცდიდნენ. გთხოვთ, მითხრათ, ჩვეულებრივი თვის განმავლობაში, უხდება თუ არა თქვენს ოჯახს შემდეგი პროდუქტის ან მომსახურების მოხმარების შეზღუდვა ფინანსური სირთულეების გამო?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითეულ მწკრივში.]



		

		

		დიახ

		არა

		არ მიესადაგება

		(არ ვიცი)

		(უარი პასუხზე)



		1

		პური, მაკარონი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		2

		კარაქი, რძე 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		3

		ფრინველის / ქათმის ხორცი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		4

		საქონლის ხორცი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		5

		ღორის ხორცი

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		6

		თევზი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		7

		ხილი, ბოსტნეული, გარდა კარტოფილისა  

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		8

		კარტოფილი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		9

		ტკბილეული და შოკოლადი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		10

		ელექტროენერგია 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		11

		გაზი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2



		12

		ტრანსპორტი 

		1

		0

		-5

		-1

		-2











C6b. 	[აჩვენეთ ბარათი C6b] იყო თუ არა ისეთი პერიოდი ბოლო 12 თვის განამვლობაში, როდესაც არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების საყიდლად? გთხოვთ, ამ ბარათის მეშვეობით მითხრათ რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას.



		ყოველდღე

		1



		ყოველკვირა

		2



		ყოველთვე

		3



		უფრო იშვიათად

		4



		არასდროს

		5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







C7.	[აჩვენეთ ბარათი C7] ზოგჯერ ადამიანები თავად ამბობენ უარს გარკვეულ პროდუქტებზე, არა ფინანსური სირთულეების გამო, არამედ იმიტომ, რომ ასეთ არჩევანს აკეთებენ. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე მოყვანილ პროდუქტებს შორის არის თუ არა ისეთი, რომელსაც თქვენ არასდროს მიირთმევთ? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ‘1’ ყველა იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტმა დაასახელა, და კოდი ‘0’ ყველა იმ მწკრივში, რომლის შესაბამისი პასუხიც რესპონდენტს არ უხსენებია. მიიღეთ ყველა პასუხი.]



		

		(ყველაფერს მივირთმევ)

		-5



		

		(არ ვიცი)

		-1



		

		(უარი პასუხზე)

		-2



		1

		პური, მაკარონი 

		



		2

		კარაქი, რძე 

		



		3

		ფრინველის / ქათმის ხორცი 

		



		4

		საქონლის ხორცი 

		



		5

		ღორის ხორცი

		



		6

		თევზი 

		



		7

		ხილი 

		



		8

		ბოსტნეული, გარდა კარტოფილისა  

		



		9

		კარტოფილი 

		



		10

		ტკბილეული და შოკოლადი 

		





C8.	[აჩვენეთ ბარათი C8] ბევრ ოჯახს შემოსავლის რამდენიმე წყარო აქვს. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, დამისახელოთ თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყაროები გასული 12 თვის მანძილზე მათი მნიშვნელობის მიხედვით. გთხოვთ, გაიხსენოთ თქვენი ოჯახის ყველა წევრის შემოსავლის ყველა წყარო. რომელი იყო თქვენი ოჯახის შემოსავლის წყარო, რომელმაც ყველაზე მეტი შემოსავალი მოგიტანათ? რომელი იყო მეორე ადგილზე? და ა.შ.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ‚1’ სვეტში "მნიშნველობა“ შემოსავლის იმ წყაროს გასწვრივ, რომელმაც ყველაზე მეტი შემოსავალი მოიტანა ოჯახში; კოდი ‚2’ შემოსავლის იმ წყაროს გასწვრივ, რომელიც მეორე იყო შემოსავლის ოდენობის თვალსაზრისით, და ა.შ. გამოიყენეთ კოდი ‘-5’ შემოსავლის იმ წყაროების გასწვრივ, რომლებიც რესპონდენტს არ დაუსახელებია. შემოხაზეთ კოდი ‘-1’ თუ პასუხია „არ ვიცი“ და კოდი ‘-2’ თუ დაფიქსირდა „უარი პასუხზე“.]







		ცხრილი C8



		მნიშვნელობა

		-1

		-2



		1.

		საქართველოში მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

		

		



		2.

		საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრების, ნათესავების ან მეგობრების მიერ გამოგზავნილი ფული

		

		



		3.

		სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა

		

		





		4.

		ყველა ოჯახის წევრის ხელფასი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვით მიღებული შემოსავლის გამოკლებით

		

		



		5.

		პენსიები და სახელმწიფო დახმარება

		

		



		6.

		შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაქირავებისგან

		

		



		7.

		შემოსავალი უძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ან ტექნიკის გაყიდვისგან

		

		



		8.

		შემოსავალი საბანკო დეპოზიტებისა ან ფასიანი ქაღალდებისაგან

		

		



		9.

		შემოსავლის სხვა წყაროები

		

		







C9.	[აჩვენეთ ბარათი C9] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?



		2000 ლარზე მეტი

		1



		1601  - 2000 ლარი

		2



		1201 - 1600 ლარი

		3



		801 – 1200 ლარი

		4



		401– 800ლარი

		5



		101 – 400 ლარი

		6



		100 ლარამდე

		7



		(0)

		8



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









C10.	[აჩვენეთ ბარათი C9] ამავე ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?



		2000 ლარზე მეტი

		1



		1601  - 2000 ლარი

		2



		1201 - 1600 ლარი

		3



		801 – 1200 ლარი

		4



		401– 800ლარი

		5



		101 – 400 ლარი

		6



		100 ლარამდე

		7



		(0)

		8



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







C11.     ბოლო 12 თვის მანძილზე რამდენჯერ აუღია თქვენი ოჯახის რომელი წევრს 170 ლარზე მეტი ოდენობის ვალი კერძო პირისგან ან სესხი ბანკიდან, ან საბანკო კრედიტი, მომენტალური განვადების ჩათვლით?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რაოდენობა.]



|____|____|  რაოდენობა

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2









C12.	ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება საკვების შესაძენად? ეს მოხდა. . . [წაიკითხეთ][footnoteRef:2] [2:  სომხეთსა და აზერბაიჯანში ამ კითხვის სავარაუდო პასუხები განსხვავებულია. იხილეთ ინგლისური კითხვარი.] 




		ყოველთვიურად,

		1



		ყოველ მეორე თვეს, 

		2



		უფრო იშვიათად,

		3



		თუ არასდროს?

		4



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







C13.	ბოლო 6 თვის მანძილზე რამდენჯერ მოუწია თქვენს ოჯახს ფულის სესხება კომუნალური გადასახადების გადასახდელად? ეს მოხდა. . . [წაიკითხეთ][footnoteRef:3] [3:  სომხეთსა და აზერბაიჯანში ამ კითხვის სავარაუდო პასუხები განსხვავებულია. იხილეთ ინგლისური კითხვარი.] 




		ყოველთვიურად,

		1



		ყოველ მეორე თვეს, 

		2



		უფრო იშვიათად,

		3



		თუ არასდროს?

		4



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







C14.	[აჩვენეთ ბარათი C14] ამ ბარათის მეშვეობით წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-საფეხურიანი კიბე. ამ კიბის პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული საფეხური.]



|___|___| საფეხური

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2

















C15.	[აჩვენეთ ბარათი C14] და ისევ ამ ბარათის მეშვეობით, თქვენი აზრით, ამ კიბის რომელ საფეხურზე იდგება თქვენი ოჯახი 5 წლის შემდეგ?



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული საფეხური.]



|___|___| საფეხური

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2





		

C16.	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







C17. 	რამდენია მინიმალური თვიური შემოსავალი, რაც თქვენს ოჯახს საშუალებას მისცემს, ნორმალურად იცხოვროს?



[ინტერვიუერის საყირადღებოდ! ჩაწერეთ თანხა ლარში.]



|____|____|____|____|____|____|____|  ლარი

		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







C18.	როგორ ფიქრობთ, თქვენს ასაკში თქვენი შვილები ფინანსურად თქვენზე უკეთესად იქნებიან თუ უარესად?



		უკეთესად

		3



		[არ წაიკითხოთ] (ისევე)

		2



		უარესად

		1



		(არ მიესადაგება – არ ჰყავს შვილები)

		-5



		(არ ვიცი)

		-1



		(უარი პასუხზე)

		-2







და ბოლოს ერთი შეკითხვა:

Z1.	[aCveneT baraTi Z1] ამ ბარათის გამოყენებით სადაც ‘1’ ნიშნავს „არასდროს არის გამართლებული“ და ‘10’ ნიშნავს „ყოველთვის გამართლებულია,“ გთხოვთ მითხრათ რამდენად  გამართლებულია თითეული ქმედება და რამდენად არ არის გამართლებული? ზოგიერთი კითხვა შეიძლება იყოს რთული, მაგრამ გთხოვთ გულახდილად მიპასუხოთ.



[interviueris sayuradRebod! TanmimdevrobiT waukiTxeT mosazrebebi.]

		







		Kkodi:

		(ar vici)

		(uari pasuxze)



		1

		სამოქალაქო ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის თავიდან აცილება

		|___|___|  

		-1

		-2



		2

		სახელმწიფოდან შეღავათების მიღება, რომელიც არ გეკუთვნით

		|___|___|  

		-1

		-2



		3

		განქორწინება

		|___|___|  

		-1

		-2



		4

		ქრთამის ან ძვირფასი საჩუქრის მიღება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში

		|___|___|  

		-1

		-2



		5

		ქრთამის გადახდა უკეთესი მომსახურების ან რაიმე სახის უპირატესობის მიღების მიზნით

		|___|___|  

		-1

		-2



		6

		მეუღლის ღალატი

		|___|___|  

		-1

		-2



		7

		გადასახადების გადახდიდან თავის არიდება

		|___|___|  

		-1

		-2



		8

		აბორტის გაკეთება

		|___|___|  

		-1

		-2



		[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ ჰკითხოთ ჰომოსექსუალობის შესახებ თუ ამ კონკრეტულ რესპონდენტთან ეს ძალიან უხერხულია!]



		9

		ჰომოსექსულაობა

		|___|___|  

		-1

		-2

		არ უკითხავს

 -5





HELP_C:	ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაეხმარა თუ არა რესპონდენტს ოჯახის სხვა წევრი კითხვარის ამ ნაწილის შევსებისას?



		დიახ

		1



		არა

		0









დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა გამოკითხვაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვენლოვანი თქვენი შეხედულებების გაგება.  შეძლებდით თუ არა მომავალში პატარა სატელეფონო გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებას?



იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დათანხმდებით, ჩვენი ცენტრის წარმომადგენელი დაგირეკავთ და დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას საქართველოში  მიმდინარე მნიშნველოვანი საკითხის შესახებ. თქვენი მონაწილეობა  დაგვეხმარება უკეთ შევისწავლოთ მოსახლეობის აზრი მიმდინარე მოვლენების შესახებ. რა თქმა უნდა ყველა პასუხი კონფიდენციალური იქნება.





PH1. მიიღებთ თუ არა მონაწილოებას მომავალში მოკლე სატელეფონო გამოკითხვაში?



		diax

		1



		ara

		0

		მადლობა გადაუხადეთ და დაასრულეთ ინტერივუ







PH2. გთხოვთ მომცეთ სახლის და მობილიური ტელეფონი რათა მომავალში დაგიკავშირდეთ? ჩვენ ამ ტელეფონებს გამოვიყენებთ მხოლოდ კველვის ფარგლებში და ინფორმაცია კონფიდნეციალური დარჩება.



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის ტელეფონის ნომერი/ები ყურადღებით და ყველა კოდის გათვალისწინებით.]





		

		რაიონის კოდი / ოპერატორი კოდი

		ტელეფონის ნომერი



		სახლის ტელეფონი

		

		



		მობილიური

		

		



		ტელეფონი არ აქვს

		-5















[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტს სურს დამატებითი სატელეფონო ნომრების მოცემა ყურადღებით ჩაიწერეთ და მიანიშნეთ მობილურია თუ სახლის ტელეფონი.]



		სახლის ტელეფონი თუ მობილიური?

		რაიონის კოდი / ოპერატორი კოდი

		ტელეფონის ნომერი



		

		

		



		

		

		







გთხოვთ, მხედველობაში იქონიოთ, რომ მსგავსი გამოკითხვების დროს ჩატარებული ინტერვიუების ნაწილი მოწმდება ხოლმე კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლების მიერ. წინასწარ არ ვიცით, თუ რომელი ინტერვიუ შემოწმდება. არ გაგიკივრიდეთ, თუ ჩვენი ცენტრის წარმომადგენელი კიდევ ერთხელ გესტუმრებათ.



ასეთი შემოწმების ერთადერთი მიზანია, დავრწმუნდნეთ, რომ ინტერვიუ ჩატარდა პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. ამ კონტროლის მიუხედავად გარწმუნებთ, რომ ყველა თქვენი პასუხი კონფიდენციალური დარჩება. 





დიდი მადლობა!



		T3.

		ინტერვიუს დასრულების დრო:

[24-საათიანი ფორმატი]

		|____|____|

		|____|____|



		

		

		saaTi

		wuTi







[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ინტერვიუს დამთავრებისთანავე შეავსეთ ინტერვიუს შეფასების ფორმა.]



































ინტერვიუს შეფასება ინტერვიუერის მიერ



W1.	თქვენი და რესპონდენტის გარდა, შეეძლო თუ არა კიდევ ვინმეს რესპონდენტის პასუხების მოსმენა?

		დიახ, მთელი ინტერვიუს მსვლელობისას.

		1



		დიახ, უმეტესი დროის განმავლობაში.

		2



		დიახ, როდესაც რესპონდენტი პასუხობდა A /ან C თავის კითხვებს.

		3



		დიახ, რესპონდენტის პასუხების ნახევარზე ნაკლების, გარდა A და/ან C თავისა.

		4



		დიახ, რესპონდენტის რამდენიმე პასუხის, გარდა A და/ან C თავისა.

		5



		არა

		6







W2.	რამდენად ხშირად შეუშალეს ხელი რესპონდენტს ინტერვიუს მსვლელობისას? [მხოლოდ ერთი პასუხი]



		არასოდეს

		1



		სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების).

		2



		რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე).

		3



		საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში.

		4



		კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში.

		5







W3.	რამდენად ხშირად გქონდათ იმის შეგრძნება, რომ რესპონდენტმა არ იცოდა კარგად ის საკითხები, რის შესახებაც ეკითხებოდით?

		არასოდეს

		1



		სულ რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (10 კითხვაზე ნაკლების).

		2



		რამდენიმე კითხვის შემთხვევაში (დაახლოებით 10-დან 20-მდე).

		3



		საკმაოდ ბევრი კითხვის შემთხვევაში, მაგრამ კითხვების საერთო რაოდენობის ნახევარზე ნაკლების შემთხვევაში.

		4



		კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში.

		5







W4.	რამდენად ხშირად გქონდათ შეგრძნება, რომ რესპონდენტს არ სურდა დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა?



		arasodes

		1



		sul ramdenime kiTxvis SemTxvevaSi (10 kiTxvaze naklebis).

		2



		ramdenime kiTxvis SemTxvevaSi (daaxloebiT 10-dan 20-mde).

		3



		sakmaod bevri kiTxvis SemTxvevaSi, magram kiTxvebis saerTo raodenobis naxevarze naklebis SemTxvevaSi.

		4



		კითხვების უმრავლესობის, ან ყველა კითხვის შემთხვევაში.

		5







W5.	სკალაზე 1-დან 5-ის ჩათვლით, როგორ შეაფასებდით რესპონდენტის ინტელექტს?

		საერთოდ არ იყო ჭკვიანი

		1



		არც ისე ჭკვიანი

		2



		საშუალო

		3



		ჭკვიანი

		4



		ძალიან ჭკვიანი

		5







W6.	რამდენად დაღლილი იყო რესპონდენტი ინტერვიუს ბოლოს. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს სკალა.



		ძალიან დაღლილი

		

		

		

		

		

		

		

		

		საერთოდ არ იყო დაღლილი



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10







W7.	დასრულდა თუ არა ინტერვიუ?

		დიახ

		1

		 დასასრული



		არა

		0

		 უპასუხეთ კითხვაში W8







W8.	გთხოვთ, დაწერეთ ბოლო კითხვის ნომერი, რომელზეც რესპონდენტმა გასცა პასუხი.



	_________________________________





დიდი მადლობა!
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