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ბარათი  N2

კითხვისთვის  N2

ძალიან 
უბედური

ძალიან 
ბედნიერი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი  N6

კითხვისთვის N6

საერთოდ 
არ ვარ 
კმაყოფილი

ძალიან 
კმაყოფილი 

ვარ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი   N7

კითხვისთვის  N7

ძალიან დიდი 
სიფრთხილე
უნდა
გამოვიჩინოთ 
ხალხთან 
ურთიერთობისას

ხალხის 
უმეტესობას 

შეგვიძლია 
ვენდოთ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათიN10

კითხვისთვის  N10

ცხოვრებაში 
ყველაფერი 
წინასწარ 
არის 
განსაზღვრ
ული

ადამიანები 
თავად 

განაგებენ
საკუთარ 

ბედს

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი  N13

კითხვისთვის  N13

1. არ მაქვს კარგი ჯანმრთელობა / ჩემმა ექიმმა არ 

მირჩია.

2. არ მაქვს დრო.

3. არ ვიცი სად უნდა მივიდე.

4. ჩემს ნათესავს / მეგობარს ჰქონდა საკმაოდ  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.
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ბარათი  N16

კითხვისთვის  N16

ეს 
არასდროს 
მოხდება

აუცილებლად 
მოხდება

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი  J1

კითხვისთვის  J1

1. ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ.

2. ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ.

3. ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ.

4. ვარ უმუშევარი.

5. ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი როდესაც 

რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია).

6. ვმუშაობ სრული დატვირთვით ან ნახევარ 

განაკვეთზე (მაშინაც კი როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა / სტუდენტია).

7. ვარ ინვალიდი / უნარშეზღუდული და მუშაობა 

არ შემიძლია.
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bარათი J6

კითხვისთვის  J6

1. ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული

დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე

მუშაობის ჩათვლით.

2. ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და

მყავს დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე

მუშაობის ჩათვლით.

3. ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო

ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.

4. ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის

ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან

საწარმოში.

5. ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, 

კომპანიაში ან საწარმოში.

6. ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო

ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ

საწარმოში.

7. ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო

არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში.
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ბარათი  J7

კითხვისთვის  J7

9950 1960 - მდე

9960 1960 – 1969

9970 1970 – 1979

9980 1980 – 1989

9990 1990 – 1999

9000 2000 – dRemde
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ბარათი  J8
კითხვისთვის  J8

1. სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა.

2. მეთევზეობა.

3. სამთო მრეწველობა.

4. მრეწველობა.

5. ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება.

6. მშენებლობა.

7. საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; საავტომობილო

საშუალებების, მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და

საოჯახო ნივთების შეკეთება.

8. სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები.

9. ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა.

10. ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე.

11. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები.

12. მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა.

13. განათლება.

14. ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა.

15. სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო

ორგანიზაციები.

16. მასმედია.
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ბარათი J9

კითხვისთვის  J9

saerTod 

ar ვარ 
კმაყოფილი

ძირითადად
არ ვარ 

კმაყოფილი

ნაწილობრივ 
კმაყოფილი 

ვარ, 
ნაწილობრივ 

- არა

ძირითადად
კმაყოფილი 

ვარ

ძალიან 
კმაყოფილი 

ვარ

1 2 3 4 5
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ბარათი J10

კითხვისთვის  J10

saerTod 
ar 

ვეთანხმები

ufro ar 
veTanxmebi, 

vidre 
veTanxmebi

ufro 
veTanxmebi, 
vidre ar 
veTanxmebi

srulad 
veTanxmebi

1 2 3 4
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ბარათი J11

კითხვისთვის  J11

1. 2000 ლარზე მეტი.

2. 1601  - 2000 ლარი.

3. 1201 - 1600 ლარი.

4. 801 – 1200 ლარი.

5. 401– 800 ლარი.

6. 101 – 400 ლარი.

7. 100 ლარამდე.
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ბარათი J19

კითხვისთვის  J19

1. ასაკი.

2. გარეგნობა.

3. ნაცნობობა.

4. განათლება.

5. შრომისმოყვარეობა.

6. გამართლება.

7. ნიჭი.

8. პროფესიონალიზმი, სამუშაო 

გამოცდილება.

9. საჭირო ხალხის პატივისცემა.
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ბარათი P1

კითხვისთვის P1

5. პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით

მიდის.

4. პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით

მიდის.

3. პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება.

2. პოლიტიკა ძირითადად არასწორი

მიმართულებით მიდის.

1. პოლიტიკა უეჭველად არასწორი

მიმართულებით მიდის.
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ბარათი P2

კითხვისთვის P2

Zalian 
cudad

საკმაოდ 
ცუდად

საშუალოდ
საკმაოდ 
კარგად

Zalian 
kargad

1 2 3 4 5



17

ბარათი P3

კითხვისთვის P3

საერთოდ 
არ 

ვეთანხმები

უფრო არ 
ვეთანხმები, 

ვიდრე 
ვეთანხმები

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები, 
ნაწილობრივ 

- არა

უფრო 
ვეთანხმები, 

ვიდრე არ 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმები

1 2 3 4 5
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ბარათი P4

კითხვისთვის P4

საერთოდ 
არ 

ვენდობი
ძირითადად 
არ ვენდობი

ნაწილობრივ 
ვენდობი, 

ნაწილობრივ 
არა

ძირითადა
დ ვენდობი

სრულად 
ვენდობი

1 2 3 4 5
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ბარათი P9

კითხვისთვის P9

მოსაზრება 1: მოსაზრება 2:

ადამიანები
ბავშვებივით არიან. 

მთავრობამ ისე უნდა
იზრუნოს მათზე, 

როგორც მშობელი
ზრუნავს შვილებზე.

მთავრობა ხალხის
მიერაა

დაქირავებული: 
ადამიანები უნდა

იქცეოდნენ, როგორც
უფროსები, და უნდა

აკონტროლებდნენ
მთავრობას.
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ბარათი P10a

კითხვისთვის P10a

კონკურენცია 
კარგია, 
რადგან 
უბიძგებს 
ხალხს ბევრი 
შრომისაკენ 
და ახალი 
იდეებისკენ

კონკურენცია 
საზიანო, 

რადგან 
წარმოაჩენს 

ხალხის 
უარყოფით 

თვისებს

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი P10b

კითხვისთვის P10b

ბიზნესი და 
საწარმოები 
უფრო მეტად 
კერძო 
საკუთრებაში 
უნდა იყოს.

ბიზნესი და 
საწარმოები 

უფრო მეტად 
მთავრობის 

საკუთრებაში 
უნდა იყოს.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი P11

კითხვისთვის P11

მოსაზრება 1: მოსაზრება 2:

საქართველოს
სასამართლოები

მოსახლეობის ნაწილს
სამართლიანად

ექცევა, ხოლო ნაწილს
– უსამართლოდ.

საქართველოს
სასამართლოები

ყველას
სამართლიანად ექცევა

და არავის ანიჭებს
უპირატესობას.
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ბარათი P12

კითხვისთვის P12

მოსაზრება 1: მოსაზრება 2:

ხალხმა მონაწილეობა
უნდა მიიღოს

მთავრობის
წინააღმდეგ
გამართულ

საპროტესტო
აქციებში, რათა

უჩვენოს მთავრობას, 
რომ ხალხი არის
მმართველი ძალა.

ხალხმა არ უნდა
მიიღოს მონაწილეობა

მთავრობის
წინააღმდეგ
გამართულ

საპროტესტო
აქციებში, რადგან ეს

საფრთხეს უქმნის
ქვეყნის

სტაბილურობას.
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ბარათი P13

კითხვისთვის P13

საერთოდ არ 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმები

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი P17

კითხვისთვის P17

საერთოდ 
არ არის 
მნიშვნელ
ოვანი

ძალიან 
მნიშვნელოვ

ანია

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი P19

კითხვისთვის P19

1. დემოკრატია არის ყველაზე სასურველი 

პოლიტიკური წყობა.

2. ზოგიერთ შემთხვევაში არადემოკრატიული 

მთავრობა შეიძლება უკეთესი იყოს.

3. ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს 

მნიშვნელობა როგორი მთავრობა 

გვეყოლება.
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ბარათი P21

კითხვისთვის P21 და P22

საერთოდ 
არ ვუჭერ 

მხარს

ძირითადა
დ არ ვუჭერ 

მხარს

ნაწილობრივ 
ვუჭერ მხარს, 
ნაწილობრივ 

- არა

ძირითადა
დ ვუჭერ 

მხარს

srulad 
vuWer 
mxars

1 2 3 4 5
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ბარათი IDP1

კითხვისთვის IDP1

1. დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 

მთავრობა ზედმეტია და უნდა შემცირდეს.

2. დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 

მთავრობა საკმარისია მათი საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად.

3. დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს 

მთავრობა არ არის საკმარისი მათი 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და უნდა 

გაიზარდოს.
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ბარათი IDP2

კითხვისთვის IDP2

საერთოდ 
არ 

ვეთანხმები

ძირითადად 
არ 

ვეთანხმები

ნაწილობრივ 
ვეთანხმები, 
ნაწილობრივ 

- არა
ძირითადად 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმე

ბი

1 2 3 4 5
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ბარათი D3

კითხვისთვის D3

1 არ მაქვს საწყისი ცოდნა.

2 დაწყებითი.

3 საშუალო.

4 მაღალი.
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ბარათი D6

კითხვისთვის D6

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 სხვადასხვა ნივთებს.

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.
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ბარათი D8

კითხვისთვის D8

საგრძნობლად 
გაუარესდა

გაუარესდა
იგივე 
დარჩა

გაუმჯობ
ესდა

საგრძნობლად 
გაუმჯობესდა

1 2 3 4 5
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ბარათი D9

კითხვისთვის D9

მოსაზრება 1: მოსაზრება 2:

ბავშვებისათვის 
აუცილებელია 
საბავშვო ბაღში 

სიარული, რადგან იქ 
ისეთ რამეს ისწავლიან 

რაც სხვაგან არ 
ისწავლება.  

ჩვენს დროში არ არის 
აუცილებელი, რომ 
ბავშვებმა საბავშვო 
ბაღში იარონ. მათი 

ბაღში გაშვება დროის 
და ფულის უაზრო 

ფლანგვაა.
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ბარათი D13

კითხვისთვის D13

1 საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი.

2 არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.

3 საკმაოდ მნიშვნელოვანია.

4 ძალიან მნიშვნელოვანია.
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ბარათი D14

კითხვისთვის D14

1 ყოველდღე.

2 უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.

3 კვირაში ერთხელ.

4 თვეში ერთხელ მაინც.

5
მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ 
დღესასწაულებზე.

6 უფრო იშვიათად.

7 არასდროს.
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ბარათი  D16

კითხვისთვის  D16

საერთოდ არ ვარ 
რელიგიური

ძალიან 
რელიგიური 

ვარ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი  D17

კითხვისთვის  D17

საერთოდ არ 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმები

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი TI_2
კითხვებისთვის TI_2 და TI_3,

1. ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, 

რომელსაც მე ვუყურებ.

2. რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური დახმარება  

საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას.

3. ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი ენერგო 

კომპანიის უფროსი.

4. რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა 

საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას.

5. რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური 

ხელფასი.

6. რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 

წელს.

7. რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 

წელს.

8. ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე 

კონკრეტული შენობის მფლობელი.
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ბარათი TI_4

კითხვისთვის TI_4

საერთოდ 
არ 
ვეთანხმები

სრულად 
ვეთანხმები

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ბარათი A2

კითხვისთვის A2 (ცხრილი A1)

2 მეუღლე.

3 შვილი.

4 დედა / მამა / დედამთილი / მამამთილი.

5 და / ძმა.

6 ბაბუა / ბებია.

7 სიძე / რძალი.

8 შვილიშვილი.

9 ოჯახის უფროსის სხვა ნათესავი.

10 სხვა ადამიანი, რომელიც არ არის ოჯახის 

უფროსის ნათესავი.
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ბარათი A4

კითხვისთვის A4 (ცხრილი A1)

9880 1880 – 1889

9890 1890 – 1899

9900 1900 – 1909

9910 1910 – 1919

9920 1920 – 1929

9930 1930 – 1939

9940 1940 – 1949

9950 1950 – 1959

9960 1960 – 1969

9970 1970 – 1979

9980 1980 – 1989

9990 1990 – 1999

9000 2000 – დღემდე
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ბარათი A5

კითხვისთვის A5 (ცხრილი A1)

1. ამავე დასახლებულ პუნქტში, სადაც ახლა
ტარდება ინტერვიუ.

2. სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც
ქვეყნის ამავე რეგიონში მდებარეობს.

3. სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც
ქვეყნის სხვა რეგიონში მდებარეობს.

4. ქვეყნის გარეთ, მაგრამ ყოფილი საბჭოთა
კავშირის ტერიტორიაზე.

5. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ.
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ბარათი A6

კითხვისთვის A6 (ცხრილი A1)

1. დაწყებითი განათლების გარეშე.

2. დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან
დაუსრულებელი).

3. არასრული საშუალო განათლება.

4. სრული საშუალო განათლება.

5. საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური
განათლება.

6. არასრული უმაღლესი განათლება.

7. უმაღლესი განათლება.

8 სამეცნიერო ხარისხი.
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ბარათი A8

კითხვისთვის A8 (ცხრილი A1)

1. დასაოჯახებელი, არასდროს ვყოფილვარ
ქორწინებაში.

2. დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია
სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის
გარეშე.

3. დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, 
ქორწინება არ არის რეგისტრირებული
სახელმწიფოს მიერ.

4. დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და
რელიგიური ცერემონია.

5. ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და
რელიგიური ქორწინების გარეშე.

6. განქორწინებული.

7 დაშორებული (ოფიციალური განქორწინების
გარეშე).

8 ქვრივი.
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ბარათი C2

კითხვისთვის C2

1. ფული არ გვყოფნის საკვებზე.

2. ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ

არ გვყოფნის ტანსაცმელზე.

3. ფული გვყოფნის საკვებზეც და

ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს საშუალება, 

შევიძინოთ ძვირადღირებული

საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორებიცაა

მაცივარი ან სარეცხი მანქანა.

4. საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ

ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, 

როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა.

5. საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, 

რაც გვჭირდება.
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ბარათი C4

კითხვისთვის C4c

9950 1960 - მდე

9960 1960 – 1969

9970 1970 – 1979

9980 1980 – 1989

9990 1990 – 1999

9000 2000 – დღემდე
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ბარათი C6b

კითხვისთვის C6b

1 ყოველდღე.

2 ყოველკვირა.

3 ყოველთვე.

4 უფრო იშვიათად.

5 არასდროს.
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ბარათი C7

კითხვისთვის C7

1. პური, მაკარონი.

2. კარაქი, რძე.

3. ფრინველის / ქათმის ხორცი.

4. საქონლის ხორცი.

5. ღორის ხორცი.

6. თევზი.

7. ხილი.

8. ბოსტნეული, კარტოფილის გარდა.

9. კარტოფილი.

10. ტკბილეული და შოკოლადი.
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ბარათი C8

კითხვისთვის C8

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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ბარათი C9 

კითხვებისთვის  C9 და C10

1. 2000 ლარზე მეტი.

2. 1601  - 2000 ლარი.

3. 1201 - 1600 ლარი.

4. 801 – 1200 ლარი.

5. 401– 800 ლარი.

6. 101 – 400 ლარი.

7. 100 ლარამდე.
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ბარათი C14

კითხვებისთვის C14 da C15

10
(ყველაზე 
მაღალი)

9

8

7

6

5

4

3

2

1 
(ყველაზე 
დაბალი)
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ბარათი  Z1

კითხვისთვის  Z1

არასდროს არის 
გამართლებული

ყოველთვის 
გამართლებულ

ია

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



  




კავკასიის 


ბარომეტრი 2011

ბარათები

ბარათი  N2


კითხვისთვის  N2

		ძალიან უბედური

		

		

		

		

		

		

		

		

		ძალიან ბედნიერი



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი  N6


კითხვისთვის  N6

		საერთოდ არ ვარ კმაყოფილი

		

		

		

		

		

		

		

		ძალიან კმაყოფილი ვარ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი   N7

კითხვისთვის  N7

		ძალიან დიდი სიფრთხილე

უნდა

გამოვიჩინოთ ხალხთან ურთიერთობისას

		

		

		

		

		

		

		

		ხალხის უმეტესობას შეგვიძლია ვენდოთ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათიN10

კითხვისთვის  N10

		ცხოვრებაში ყველაფერი წინასწარ არის განსაზღვრული

		

		

		

		

		

		

		

		ადამიანები თავად განაგებენ საკუთარ ბედს



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი  N13

კითხვისთვის  N13

1. არ მაქვს კარგი ჯანმრთელობა / ჩემმა ექიმმა არ მირჩია.

2. არ მაქვს დრო.

3. არ ვიცი სად უნდა მივიდე.


4. ჩემს ნათესავს / მეგობარს ჰქონდა საკმაოდ  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.

ბარათი  N16

კითხვისთვის  N16

		ეს არასდროს მოხდება

		

		

		

		

		

		

		

		აუცილებლად მოხდება



		1
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		9

		10





ბარათი  J1

კითხვისთვის  J1

1. ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ.


2. ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ.


3. ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ.


4. ვარ უმუშევარი.


5. ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია).

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

7. ვარ ინვალიდი / უნარშეზღუდული და მუშაობა არ შემიძლია.

bარათი J6


კითხვისთვის  J6


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

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

3. ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ საოჯახო ბიზნესში / საოჯახო საწარმოში.

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

5. ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.

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

7. ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში.

ბარათი  J7


კითხვისთვის  J7


9950 1960 - მდე

9960 
1960 – 1969


9970 1970 – 1979


9980 1980 – 1989

9990 
1990 – 1999


9000 2000 – dRemde 


ბარათი  J8

კითხვისთვის  J8

1. სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა.

2. მეთევზეობა.

3. სამთო მრეწველობა.

4. მრეწველობა.

5. ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან წყალმომარაგება.

6. მშენებლობა.

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

8. სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები.

9. ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა.

10. ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე.

11. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები.

12. მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა.

13. განათლება.

14. ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა.

15. სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები.

16. მასმედია.

ბარათი J9


კითხვისთვის  J9

		saerTod ar ვარ კმაყოფილი

		ძირითადად არ ვარ კმაყოფილი

		ნაწილობრივ კმაყოფილი ვარ, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად კმაყოფილი ვარ

		ძალიან კმაყოფილი ვარ
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		3

		4
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ბარათი J10


კითხვისთვის  J10

		saerTod ar ვეთანხმები

		ufro ar veTanxmebi, vidre veTanxmebi

		ufro veTanxmebi, vidre ar veTanxmebi

		srulad veTanxmebi



		1
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ბარათი J11

კითხვისთვის  J11

1. 2000 ლარზე მეტი.

2. 1601  - 2000 ლარი.

3. 1201 - 1600 ლარი.

4. 801 – 1200 ლარი.

5. 401– 800 ლარი.

6. 101 – 400 ლარი.

7. 100 ლარამდე.

ბარათი J19


კითხვისთვის  J19

1. ასაკი.

2. გარეგნობა.

3. ნაცნობობა.

4. განათლება.

5. შრომისმოყვარეობა.

6. გამართლება.

7. ნიჭი.

8. პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება.

9. საჭირო ხალხის პატივისცემა.

ბარათი  P1


კითხვისთვის P1

5. 
პოლიტიკა უეჭველად სწორი მიმართულებით მიდის.


4. 
პოლიტიკა ძირითადად სწორი მიმართულებით მიდის.

3.
 პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება.


2. 
პოლიტიკა ძირითადად არასწორი მიმართულებით მიდის.


1. 
პოლიტიკა უეჭველად არასწორი მიმართულებით მიდის.


ბარათი P2


კითხვისთვის P2

		Zalian cudad

		საკმაოდ ცუდად

		საშუალოდ

		საკმაოდ კარგად

		Zalian kargad
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ბარათი P3


კითხვისთვის P3

		საერთოდ არ ვეთანხმები

		უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები

		ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ - არა

		უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები

		სრულად ვეთანხმები



		1
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ბარათი P4


კითხვისთვის  P4

		საერთოდ არ ვენდობი

		ძირითადად არ ვენდობი

		ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ არა

		ძირითადად ვენდობი

		სრულად ვენდობი



		1
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		3

		4

		5





ბარათი P9

კითხვისთვის P9

		მოსაზრება 1:

		მოსაზრება 2:



		ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე.

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





ბარათი P10a


კითხვისთვის P10a

		კონკურენცია კარგია, რადგან უბიძგებს ხალხს ბევრი შრომისაკენ და ახალი იდეებისკენ

		

		

		

		

		

		

		

		

		კონკურენცია საზიანო, რადგან წარმოაჩენს ხალხის უარყოფით თვისებს
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ბარათი P10b


კითხვისთვის P10b

		ბიზნესი და საწარმოები უფრო მეტად კერძო საკუთრებაში უნდა იყოს.

		

		

		

		

		

		

		

		

		ბიზნესი და საწარმოები უფრო მეტად მთავრობის საკუთრებაში უნდა იყოს.
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		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი P11


კითხვისთვის P11

		მოსაზრება 1:

		მოსაზრება 2:



		საქართველოს სასამართლოები მოსახლეობის ნაწილს სამართლიანად ექცევა, ხოლო ნაწილს – უსამართლოდ.

		საქართველოს სასამართლოები ყველას სამართლიანად ექცევა და არავის ანიჭებს უპირატესობას.





ბარათი P12


კითხვისთვის P12

		მოსაზრება 1:

		მოსაზრება 2:



		ხალხმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებში, რათა უჩვენოს მთავრობას, რომ ხალხი არის მმართველი ძალა.

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





ბარათი P13


კითხვისთვის P13

		საერთოდ არ ვეთანხმები

		

		

		

		

		

		

		

		

		სრულად ვეთანხმები
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ბარათი P17


კითხვისთვის P17

		საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი

		

		

		

		

		

		

		

		

		ძალიან მნიშვნელოვანია
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ბარათი P19


კითხვისთვის P19

1. დემოკრატია არის ყველაზე სასურველი პოლიტიკური წყობა.

2. ზოგიერთ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა შეიძლება უკეთესი იყოს.

3. ჩემნაირი ადამიანისთვის არ აქვს მნიშვნელობა როგორი მთავრობა გვეყოლება.

ბარათი P21


კითხვისთვის P21 და P22

		საერთოდ არ ვუჭერ მხარს

		ძირითადად არ ვუჭერ მხარს

		ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად ვუჭერ მხარს

		srulad vuWer mxars
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ბარათი IDP1

კითხვისთვის IDP1

1. დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს მთავრობა ზედმეტია და უნდა შემცირდეს.


2. დახმარება, რომელსაც დევნილებს უწევს მთავრობა საკმარისია მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.


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

ბარათი IDP2

კითხვისთვის IDP2

		საერთოდ არ ვეთანხმები

		ძირითადად არ ვეთანხმები

		ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ - არა

		ძირითადად ვეთანხმები

		სრულად ვეთანხმები



		1

		2

		3

		4

		5





ბარათი D3


კითხვისთვის D3

		1

		არ მაქვს საწყისი ცოდნა.



		2

		დაწყებითი.



		3

		საშუალო.



		4

		მაღალი.





ბარათი D6

კითხვისთვის D6

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 სხვადასხვა ნივთებს.

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.

ბარათი D8

კითხვისთვის D8

		საგრძნობლად გაუარესდა

		გაუარესდა

		იგივე დარჩა

		გაუმჯობესდა

		საგრძნობლად გაუმჯობესდა



		1

		2

		3

		4

		5





ბარათი D9

კითხვისთვის D9

		მოსაზრება 1:

		მოსაზრება 2:



		ბავშვებისათვის აუცილებელია საბავშვო ბაღში სიარული, რადგან იქ ისეთ რამეს ისწავლიან რაც სხვაგან არ ისწავლება.  

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





ბარათი D13


კითხვისთვის D13

		1

		საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი.



		2

		არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.



		3

		საკმაოდ მნიშვნელოვანია.



		4

		ძალიან მნიშვნელოვანია.





ბარათი D14


კითხვისთვის D14

		1

		ყოველდღე.



		2

		უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ.



		3

		კვირაში ერთხელ.



		4

		თვეში ერთხელ მაინც.



		5

		მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე.



		6

		უფრო იშვიათად.



		7

		არასდროს.





ბარათი  D16


კითხვისთვის  D16

		საერთოდ არ ვარ რელიგიური

		

		

		

		

		

		ძალიან რელიგიური ვარ



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი  D17

კითხვისთვის  D17

		საერთოდ არ ვეთანხმები

		

		

		

		

		

		სრულად ვეთანხმები



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი TI_2

კითხვებისთვის TI_2 და TI_3,


1. ვინ არის იმ სატელევიზიო არხების მფლობელი, რომელსაც მე ვუყურებ.

2. რომელმა კომპანიებმა გაუწია ფინანსური დახმარება  საქართველოს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას.

3. ვინ არის სახელმწიფოს ფლობელობაში მყოფი ენერგო კომპანიის უფროსი.

4. რომელი კომპანიებიდან ყიდულობს მთავრობა საქონელს ან უკვეთავს მომსახურებას.

5. რამდენია პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ხელფასი.

6. რამდენი დახარჯა მთავრობამ თავდაცვაზე 2010 წელს.

7. რამდენი დახარჯა მთავრობამ განათლებაზე 2010 წელს.

8. ვინ არის ჩემს სამეზობლოში არსებული რომელიმე კონკრეტული შენობის მფლობელი.

ბარათი TI_4


კითხვისთვის TI_4

		საერთოდ არ ვეთანხმები

		

		

		

		

		

		

		

		

		სრულად ვეთანხმები



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10





ბარათი A2


კითხვისთვის A2 (ცხრილი A1)

2 მეუღლე.


3 შვილი.


4 დედა / მამა / დედამთილი / მამამთილი.


5 და / ძმა.


6 ბაბუა / ბებია.


7 სიძე / რძალი.


8 შვილიშვილი.


9 ოჯახის უფროსის სხვა ნათესავი.


10 სხვა ადამიანი, რომელიც არ არის ოჯახის უფროსის ნათესავი.

ბარათი A4


კითხვისთვის A4 (ცხრილი A1)

9880 1880 – 1889


9890 1890 – 1899


9900 1900 – 1909


9910 1910 – 1919


9920 1920 – 1929


9930 1930 – 1939


9940 1940 – 1949


9950 1950 – 1959


9960 1960 – 1969


9970 1970 – 1979


9980 1980 – 1989


9990 1990 – 1999


9000 2000 – დღემდე

ბარათი A5

კითხვისთვის A5 (ცხრილი  A1)

1. ამავე დასახლებულ პუნქტში, სადაც ახლა ტარდება ინტერვიუ.

2. სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ქვეყნის ამავე რეგიონში მდებარეობს.

3. სხვა დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ქვეყნის სხვა რეგიონში მდებარეობს.

4. ქვეყნის გარეთ, მაგრამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე.

5.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ.

ბარათი A6

კითხვისთვის A6 (ცხრილი  A1)

1. დაწყებითი განათლების გარეშე.

2. დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი).

3. არასრული საშუალო განათლება.

4. სრული საშუალო განათლება.

5. საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება.

6. არასრული უმაღლესი განათლება.

7. უმაღლესი განათლება.

8
სამეცნიერო ხარისხი.

ბარათი A8

კითხვისთვის A8 (ცხრილი  A1)

1. დასაოჯახებელი, არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში.

2. დაოჯახებული: ქორწინება რეგისტრირებულია სახელმწიფოს მიერ, რელიგიური ცერემონიის გარეშე.

3. დაოჯახებული: მხოლოდ რელიგიური ცერემონია, ქორწინება არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს მიერ.

4. დაოჯახებული: სახელმწიფო რეგისტრაცია და რელიგიური ცერემონია.

5. ცხოვრობს პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე.

6. განქორწინებული.

7
დაშორებული (ოფიციალური განქორწინების გარეშე).

8
ქვრივი.

ბარათი C2


კითხვისთვის C2


1. ფული არ გვყოფნის საკვებზე.

2. ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის ტანსაცმელზე.

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

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

5. საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება.

ბარათი C4


კითხვისთვის C4c

9950 1960 - მდე

9960
1960 – 1969


9970 1970 – 1979


9980 
1980 – 1989

9990 
1990 – 1999


9000 2000 – დღემდე 


ბარათი C6b

კითხვისთვის C6b

1 ყოველდღე.

.


2 ყოველკვირა.

3 ყოველთვე.

4 უფრო იშვიათად.

5 არასდროს.

ბარათი  C7

კითხვისთვის C7

1.
პური, მაკარონი.

2.
კარაქი, რძე.

3.
ფრინველის / ქათმის ხორცი.

4.
საქონლის ხორცი.

5.
ღორის ხორცი.

6.
თევზი.

7.
ხილი.

8.
ბოსტნეული, კარტოფილის გარდა.

9.
კარტოფილი.


10.
ტკბილეული და შოკოლადი.

ბარათი C8

კითხვისთვის C8

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.

ბარათი C9 

კითხვებისთვის  C9 და C10

1. 2000  ლარზე მეტი.

2. 1601  - 2000 ლარი.

3. 1201 - 1600 ლარი.

4. 801 – 1200 ლარი.

5. 401– 800 ლარი.

6. 101 – 400 ლარი.

7. 100 ლარამდე.

ბარათი C14

კითხვებისთვის C14 da C15

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		10


(ყველაზე მაღალი)






		

		

		

		

		

		

		

		

		9

		



		

		

		

		

		

		

		

		8

		

		



		

		

		

		

		

		

		7

		

		

		



		

		

		

		

		

		6

		

		

		

		



		

		

		

		

		5

		

		

		

		

		



		

		

		

		4

		

		

		

		

		

		



		

		

		3

		

		

		

		

		

		

		



		

		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		1 (ყველაზე დაბალი)

		

		

		

		

		

		

		

		





ბარათი  Z1


კითხვისთვის  Z1

		არასდროს არის გამართლებული

		

		

		

		

		

		ყოველთვის გამართლებულია



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10
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