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გამოკითხვა მასმედიის შესახებ 2009 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადაიტანეთ შემდეგი ინფორმაცია ინტერვიუს ფორმიდან.] 
 

შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო ნომერი   

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

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

შერჩევის წერტ. ნომერი        შინ. ნომერი 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიესალმეთ შინამეურნეობის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ, 
ქართულად. თუ შინამეურნეობის წევრი ვერ გიპასუხებთ და ამ შინამეურნეობაში არავინ არ იცის 
ქართული, გამოტოვეთ ეს შინამეურნეობა, არ შეიტანოთ ინფორმაცია ამ შინამეურნეობის შესახებ 
ინტერვიუს ფორმაში და გადადით შემდეგ შინამეურნეობაზე, რომელიც გიწევთ ინსტრუქციის 
მიხედვით.] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაიმახსოვრეთ შემდეგი ტექსტი და მიმართეთ 
შინამეურნეობის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ.] 
  

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 კვლევას მას-მედიის 

შესახებ საქართველოში. თქვენი ოჯახი შერჩეული იქნა შემთხვევითი წესით, ისევე, როგორც 

რამდენიმე ათასი სხვა ოჯახი საქართველოში. თქვენი პასუხები სრულიად 

კონფიდენციალური იქნება და თქვენი სახელი არასდროს არ დაუკავშირდება თქვენს მიერ 

გამოთქმულ მოსაზრებებს.  
 

მე დამჭირდება თქვენი დახმარება, რათა შევარჩიო თქვენი ოჯახის ის სრულწლოვანი წევრი, 

რომელიც უნდა გამოვკითხო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის შერჩევისას 

გარკვეული მოთხოვნები დავიცვათ. გაქვთ თუ არა რაიმე კითხვა? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! უპასუხეთ ყველა კითხვას. თუ პიროვნება, ვისაც ესაუბრებით, 
უარს იტყვის საუბრის გაგრძელებაზე, დაემშვიდობეთ მას და შეიტანეთ არგამოპასუხება 
ინტერვიუს ფორმაში.]  
 

[თუ პიროვნება, ვისაც ესაუბრებით, თანახმაა საუბრის გაგრძელებაზე, ჰკითხეთ მას ოჯახის 
ყველა სრულწლოვანი წევრის სახელი და დაბადების რიცხვი, თვე და წელი.]  
 

 სახელი დაბადების თარიღი 

1 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

2 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

3 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

kavkasiis kvleviTi resursebis centri - saqarTvelo 

evraziis TanamSromlobis fondis programa 
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4 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

5 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

6 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

7 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

8 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

9 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

10 
 

|_______|_______|______________| 
რიცხვი    თვე                  წელი 

 
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! პიროვნება, რომელსაც ყველაზე ბოლოს ჰქონდა დაბადების დღე, 
არის ინტერვიუსთვის შერჩეული რესპონდენტი. მონიშნეთ რესპონდენტი ცხრილში და შემდეგ 

იკითხეთ:] 
 

ადამიანი, ვისაც უნდა გავესაუბრო, არის: 
[ჩაწერეთ სახელი და დაბადების თარიღი] __________________________________________________  
ამჟამად ეს პიროვნება სახლშია? 

თუ სახლშია:   თუ შეიძლება, რომ ამ პიროვნებას გავესაუბრო?  

თუ არ არის სახლში:  თუ დაბრუნდება ეს პიროვნება სახლში უახლოეს დღეებში? 

თუ უარია: დიდი მადლობა! მაშინ სხვა ოჯახს შევარჩევ. კარგად ბრძანდებოდეთ.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შერჩეული პიროვნების ჩანაცვლება არ შეიძლება!] 

თუ დაბრუნდება: 
თუ შეიძლება, გადაეცით მას, რომ ინტერვიუსათვის დავბრუნდები  
[მიუთითეთ დღე და საათი].  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ არის სახლში და არ დაბრუნდება 
მომდევნო სამი დღის განმავლობაში, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიტანეთ შესაბამისი 
ინფორმაცია ინტერვიუს ფორმაში.]  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეულმა რესპონდენტმა არ იცის ქართული, ან თუ მან 

უარი განაცხადა გამოკითხვაში მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ მას და შეიტანეთ 
შესაბამისი ინფორმაცია ინტერვიუს ფორმაში.]  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი თანახმაა, გაეცანით, გაუმეორეთ მისალმების 
ტექსტი და დაიწყეთ ინტერვიუ. ჩაწერეთ ინტერვიუს დაწყების დრო.]  
 

T1. ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: 
[INTDATE]

|____|____| |____|____| 

  რიცხვი თვე 

 

T2. ინტერვიუს დაწყების დრო: 
[INTSTART] 

|____|____| |____|____| 

  საათი წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი.] 
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ნაწილი G  
 

1. გთხოვთ მითხრათ, ჩვეულბერივ, რას აკეთებთ ხოლმე თავისუფალ დროს, როდესაც არ 

იმყოფებით შვებულებაში და ჩვეულებრივი ყოვედღიური ცხოვრებით ცხოვრობთ? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 

 

ვატარებ დროს მეგობრებთან / ოჯახის წევრებთან ერთად 
[FREETFRN]

A 

ვკითხულობ წიგნს [FREETBOK] B 

ვკითხულობ გაზეთს / ჟურნალს [FREETPAP] C 

ვუსმენ მუსიკას [FREETMUS] D 

ვუყურებ ტელევიზორს [FREETWTV] E 

მივდივარ ექსკურსიაზე [FREETEXC] F 

მივდივარ რესტორანში / ბარში / კლუბში [FREETBAR] G 

ვუვლი ეზოს / ბაღს [FREETGRD] H 

მივდივარ საყიდლებზე [FREETSHP] I 

ვვარჯიშობ [FREETSPO] J 

ვხატავ / ვქსოვ / ვძერწავ / ვუკრავ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე 

და ა.შ. [FREETART]
K 

მივდივარ კინოში /თეატრში [FREETMOV] L 

მივდივარ მუზეუმში / გამოფენაზე [FREETGAL] M 

ვთამაშობ კომპიუტერულ თამაშებს [FREETPCG] N 

ინტერნეტში შევდივარ [FREETINT] O 

მძინავს [FREETNAP] P 

უბანში გავდივარ (”ბირჟაზე”)[FREETBRJ] Q 

სხვა [FREETOTH] R 

არ მაქვს თავისუფალი დრო [FREETNO] X 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 
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2. [აჩვენეთ ბარათი 2] ძირითადად რომელი წყაროებიდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ დამისახელოთ 

ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო. [INFSOU1] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

სვეტში „პირველი წყარო“. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

 

3. [აჩვენეთ ბარათი 2] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად? [INFSOU2] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

სვეტში „მეორე წყარო“. მხოლოდ ერთი პასუხი. შემოხაზეთ კოდი ‘-5’, თუ რესპონდენტი 

მხოლოდ ერთი წყაროდან იღებს ინფორმაციას.] 

 

 პირველი წყარო 
[INFSOU1] 

 მეორე წყარო 
[INFSOU2] 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, 

მეგობრები 
3 3 

ინტერნეტი 4 4 

გაზეთები, 

ჟურნალები 
5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(არ მიესადაგება)  -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 
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4. [აჩვენეთ ბარათი 4] როგორც წესი, რამდენად ხშირად იყენებთ ხოლმე შემდეგ 

წყაროებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  
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ი
ც
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1 ინტერნეტს [INFOINT] 1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის 

სატელევიზიო არხებს  
[INFOLTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 საქართველოს 

ცენტრალურ 

სატელევიზიო არხებს 
[INFONTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

4 რუსეთის 

სატელევიზიო არხებს 
[INFORUTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

5 საერთაშორისო 

სატელევიზიო არხებს 

(მაგ. ბიბისი, სიენენი 

და ა.შ.) [INFOITV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

6 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის რადიო 

სადგურებს 
[INFOLRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

7 საქართველოს 

ცენტრალურ რადიო 

სადგურებს 
[INFONRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

8 ცენტრალურ 

ყოველდღიურ 

გაზეთებს [INFODPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

9 ცენტრალურ 

ყოველკვირეულ 

გაზეთებს, მაგ. 

”კვირის პალიტრა”, 

”ასავალ-დასავალი” 

და სხვა [INFOWPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

10 ცენტრალურ 

ყოველკვირეულ  

ჟურნალებს, მაგ. ”გზა”, 

”სარკე” და სხვა. 
[INFOWMAG] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

11 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის გაზეთებს 
[INFOLPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 
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5. [აჩვენეთ ბარათი 5] თქვენი აზრით, საერთო ჯამში, რამდენად კარგად აწვდიან 

ქართველი ჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ”ძალიან 

ცუდად”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ”ძალიან კარგად”. [QUALINF] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

6. [აჩვენეთ ბარათი 5] თქვენი აზრით, საერთო ჯამში, რამდენად კარგად აწვდიან 

ქართველი ჟურნალისტები მოსახლეობას ინფორმაციას მსოფლიოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ? გთხოვთ, გამოიყენეთ იგივე ბარათი. [QUALINFW] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი 5] და რამდენად კარგად აწვდიან ქართველი ჟურნალისტები 

მოსახლეობას ინფორმაციას თქვენს რაიონში ან ქალაქში / სოფელში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ? [QUALINFL] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ, 

ზოგადად, ქართველი ჟურნალისტები თქვენნაირი ადამიანების ინტერესებს 

ემსახურებიან? გთხოვთ გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ”საერთოდ არ 

ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები.” [TVSRVPP] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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9.  [აჩვენეთ ბარათი 8] და რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ, 

ზოგადად, ქართველი ჟურნალისტები მთავრობის ინტერესებს ემსახურებიან? 

გთხვოთ, გამოიყენეთ იგივე ბარათი. [TVSRVGOV] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

10.  [აჩვენეთ ბარათი 10] გთხოვთ მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 
[FREESPEECH] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპოდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მოსაზრება 1: ამჟამად საქართველოში არ არის 

სიტყვის თავისუფლება, ჟურნალისტები 

აშუქებენ მიმდინარე მოვლენებს ისე, როგორც 

მათ ამას ავალებენ. 

მოსაზრება 2: საქართველოში ამჟამად არის 

სიტყვის თავისუფლება, ჟურნალისტები 

მიუკერძოებლად აშუქებენ მიმდინარე 

მოვლენებს. 

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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11. თქვენი აზრით, უნდა აწარმოონ თუ არა ქართველმა ჟურნალისტებმა ჟურნალისტური 

გამოძიება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით?  

 

 
დიახ არა (არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. როგორ მუშაობს ჯანდაცვის 

პროგრამები საქართველოში 
[INVHCARE] 

1 0 -1 -2 

2. როგორ მუშაობს 

სასამართლოები საქართველოში 
[INVCOURT] 

1 0 -1 -2 

3. როგორ ტარდება არჩევნები 
[INVELECT] 

1 0 -1 -2 

4. რამდენად არის დაცული 

ადამიანის უფლებები 
[INVHUMR] 

1 0 -1 -2 

5. რამდენად არის დაცული 

სიტყვის თავისუფლება 
[INVFSPE] 

1 0 -1 -2 

6. გარიგებები პოლიტიკურ 

ლიდერებს შორის [INVDEAL] 
1 0 -1 -2 

7. როგორ მუშაობს სიღარიბის 

დაძლევის პროგრამები [INVPOV] 
1 0 -1 -2 

8. რამდენად არის დაცული 

საკუთრების უფლება [INVPROP] 
1 0 -1 -2 

9. როგორ მიმდინარეობს 

განათლების რეფორმა [INVEDU] 
1 0 -1 -2 

10. რუსეთის პოლიტიკური 

ინტერესები საქართველოში 
[INVGERU] 

1 0 -1 -2 

11. ინფლაციის მიზეზები [INVINFL] 1 0 -1 -2 

12. სიტუაცია აფხაზეთსა და 

სამხრეთ ოსეთში [INVABSO]
1 0 -1 -2 

13. ურთიერთობა პოლიტიკოსებსა 

და ეკლესიას შორის [INVPOLCH]
1 0 -1 -2 

14. როგორი ვითარებაა 

საქართველოს შეიარაღებულ 

ძალებში [INVARMY] 

1 0 -1 -2 

15. წამყვანი პოლიტიკოსების 

პირადი ცხოვრება [INVPLIFE] 
1 0 -1 -2 

16. არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მუშაობა 

საქართველოში [INVNGO] 

1 0 -1 -2 

17. როგორი ვითარებაა 

საქართველოს ციხეებში 
[INVPRIS] 

1 0 -1 -2 

18. წამყვანი პოლიტიკოსების 

ბიზნეს ინტერესები [INVPBUS] 
1 0 -1 -2 
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19. მაღალი თანამდებობის პირების 

კორუფცია [INVCORR] 
1 0 -1 -2 

 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 12] რამდენად ხშირად გიფიქრიათ, რომ საქართველოს საშინაო 

პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესები რთულად გასაგებია? გთხოვთ გამოიყენეთ ეს 

ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ”ძალიან იშვიათად”, ხოლო  ‘10’ ნიშნავს ”ძალიან ხშირად”. 
[POLCOMP] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
 

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 13] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ 

საქართველოს მომავალი ხალხის ხელთაა? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ 

ნიშნავს ”საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები”. 
[FUTOWN] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
 

 

14. [აჩვენეთ ბარათი 13] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, როგორიც 

არ უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკური წყობა, საქართველოში მაინც არასოდეს არაფერი 

შეიცვლება? გთხოვთ, გამოიყენეთ იგივე ბარათი. [NOCHANGE] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

15. [აჩვენეთ ბარათი 15] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 
[GOVMED] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მოსაზრება 1: მთავრობას აქვს უფლება შეამოწმოს 

ჟურნალისტის მიერ გამოსაქვეყნებლად 

მომზადებული მასალის შინაარსი მის 

გამოქვეყნებამდე, რადგან ზოგიერთი ინფორმაცია 

შეიძლება ემუქრებოდეს სახელმწიფოს 

ინტერესებს.  

მოსაზრება 2: მთავრობას არა აქვს უფლება 

შეამოწმოს ჟურნალისტის მიერ 

გამოსაქვეყნებლად მომზადებული მასალის 

შინაარსი მის გამოქვეყნებამდე, ვინაიდან 

ჟურნალისტმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, 

რომელი მასალა გამოაქვეყნოს და რომელი –  

არა.  

სრულად ვეთანხმები პირველ ვეთანხმები მეორე სრულად 
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ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

მოსაზრებას მოსაზრებას ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

16. [აჩვენეთ ბარათი 16] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ 

ნიშნავს ”საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები”. 
[DEMNOW] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17]  გთხოვთ მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 
[INVWAR] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მოსაზრება 1: ჟურნალისტებმა არ უნდა 

გამოიძიონ საქართველოს ხელისუფლების 

ქმედებები 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-

საქართველოს ომის დროს, ვინაიდან ამან 

შეიძლება ზიანი მიაყენოს ქვეყნის 

უსაფრთხოებას.  

მოსაზრება 2: ჟურნალისტებმა უნდა 

გამოიძიონ საქართველოს ხელისუფლების 

ქმედებები 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-

საქართველოს ომის დროს, ვინაიდან 

საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ 

იცოდნენ სიმართლე. 

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას
1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

ნაწილი  F 
 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას საქართველოში ახლახანს განვითარებული მოვლენების 

შესახებ. თქვენი აზრით, სწორია თუ არა შემდეგი: 

 

F1. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, პარლამენტს უფლება აქვს გადააყენოს 

პრეზიდენტი, თუ, პარლამენტის უმრავლესობის აზრით, ის ვერ ასრულებს თავის 

მოვალეობებს. [TFIMPEACH] 
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სწორია 1 

არასწორია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F2. საქართველოს პრეზიდენტმა ახლახანს თანამდებობიდან გადააყენა სახალხო 

დამცველი სოზარ სუბარი. [TFDISOMB]  
 

სწორია 1 

არასწორია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F3. ქალბატონი ინგა გრიგოლია ახლახანს დაინიშნა საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის დირექტორად. [TFINGRGPB] 
 

სწორია 1 

არასწორია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F4. სექტემბრის დასაწყისში კახა კალაძემ საქართველოს ეროვნული ნაკრების 

შემადგენლობაში ორი გოლი გაიტანა საკუთარ კარში. [TFKAOWN]  
 

სწორია 1 

არასწორია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F5. [აჩვენეთ ბარათი F5] ვინ არის საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

თავმჯდომარე? [CONCHAIR] 
 

ბაქარ ალექსიძე 1 

ავთანდილ დემეტრაშვილი 2 

სოზარ სუბარი 3 

გიორგი ახვლედიანი 4 

ვახტანგ ხმალაძე 5 

იოსებ რაზმაძე 6 
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სხვა 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F6. რომელმა ქვეყნებმა აღიარეს ოფიციალურად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 

დამოუკიდებლობა? [INDRECSTR] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. 

მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 

 

გერმანია A 

ვენესუელა B 

საფრანგეთი C 

რუსეთი D 

თურქეთი E 

ჩინეთი F 

ნიკარაგუა G 

აშშ H 

სომხეთი I 

აზერბაიჯანი J 

          სხვა: _________________________________________________ K 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 

 

 

 

F7. რამდენი წევრია ამჟამად საქართველოს პარლამენტში? [PARLMEM] 

  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხი.] 

 

|____|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

F8. საქართველოს პრეზიდენტმა პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე გაათავისუფლა სანდრო 

გირგვლიანის მკვლელობისათვის მსჯავრდებული პირები.  [TFGIRGREL] 

 

სწორია 1 

არასწორია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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ნაწილი P 
 

P1. [აჩვენეთ ბარათი P1] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ, 

ზოგადად, ქართული ჟურნალ–გაზეთები განაპირობებს იმას, თუ რას ფიქრობს ხალხი 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? გთხოვთ გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც 

‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები”. 
[PAPDET] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

P2. [აჩვენეთ ბარათი P2] ელექტრონულ გამოცემებზე თუ არ ვისაუბრებთ, დღეში 

საშუალოდ რამდენ საათს უთმობთ ქართულ ჟურნალ–გაზეთებში გამოქვეყნებული 

ახალი ამბების კითხვას პოლიტიკის და, ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ? [PAPTIME] 

 

საერთოდ არ ვკითხულობ 0 

 
გადადით 

P5-ზე 

ნახევარ საათზე ნაკლებს 1 

 

ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე 2 

ერთი საათიდან საათნახევრამდე 3 

საათნახევრიდან 2 საათამდე 4 

2 საათიდან ორსაათნახევრამდე 5 

ორსაათნახევრიდან 3 საათამდე 6 

3 საათზე მეტს 7 

ვკითხულობ, მაგრამ არა ყოველდღე 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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P3. [აჩვენეთ ბარათი P3] რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? 
 

  

ყო
ვე
ლ
დ
ღ
ე 

კვ
ი
რ
აშ
ი

 

რ
ამ
დ
ენ
ჯ
ერ

მე
 

კვ
ი
რ
აშ
ი

 

ერ
თ
ხ
ელ

 

თ
ვე
ში

 

ერ
თ
ხ
ელ

 ა
ნ 

ო
რ
ჯ
ერ

 

არ
ას
დ
რ
ო
ს 

(ა
რ

 
მი

ეს
ად

აგ
ებ
ა)

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

1 ცენტრალური 

ყოველდღიური 

გაზეთებიდან [DOMDPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 ცენტრალური 

ყოველკვირეული 

გაზეთებიდან, მაგ. ”კვირის 

პალიტრა”, ”ასავალ-

დასავალი” და სხვა 
[DOMWPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 ცენტრალური 

ყოველკვირეული  

ჟურნალებიდან, მაგ. ”გზა”, 

”სარკე” და სხვა. 
[DOMWMAG] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

4 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის გაზეთებიდან 
[DOMLPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

 

P4. [აჩვენეთ ბარათი P3] და რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას თქვენს რაიონში /  

ქალაქში მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? 
 

  

ყო
ვე
ლ
დ
ღ
ე 

კვ
ი
რ
აშ
ი

 

რ
ამ
დ
ენ
ჯ
ერ

მე
 

კვ
ი
რ
აშ
ი

 

ერ
თ
ხ
ელ

 

თ
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შ
ი

 

ერ
თ
ხ
ელ

 ა
ნ 
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რ
ჯ
ერ

 

არ
ას
დ
რ
ო
ს 

(ა
რ

 
მი

ეს
ად

აგ
ებ
ა)

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

1 ცენტრალური 

ყოველდღიური 

გაზეთებიდან [LOCDPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 ცენტრალური 

ყოველკვირეული 

გაზეთებიდან, მაგ. ”კვირის 

პალიტრა”, ”ასავალ-

დასავალი” და სხვა 
[LOCWPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 ცენტრალური 

ყოველკვირეული  

ჟურნალებიდან, მაგ. ”გზა”, 

1 2 3 4 5 -5 -1 
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”სარკე” და სხვა. 
[LOCWMAG] 

4 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის გაზეთებიდან 
[LOCLPAP] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ყველა იმ რესპონდენტთან, ვინც პერიოდულად მაინც 

კითხულობს ჟურნალ–გაზეთებს, გადადით კითხვაზე R1.] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები P5–დან P9–ის ჩათვლით დაუსვით მხოლოდ 

იმ რესპონდენტებს, ვინც თქვა, რომ საერთოდ არ კითხულობს ჟურნალ–გაზეთებს.] 
 

 

P5. [აჩვენეთ ბარათი P5] ძირითადად რა მიზეზით არ კითხულობთ ყოველდღიურ 

ჟურნალ-გაზეთებს?  [DPAPWHY] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

P6.  [აჩვენეთ ბარათი P5]  ძირითადად რა მიზეზით არ კითხულობთ ყოველკვირეულ 

ჟურნალ-გაზეთებს?  [WPAPWHY] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 ყოველ–

დღიური 
[DPAPWHY] 

 ყოველ–

კვირეული 
[WPAPWHY]

ჟურნალ-გაზეთები არ იყიდება ჩემს დასახლებულ პუნქტში 1 1 

ჟურნალ-გაზეთებში დაბეჭდილი ინფორმაცია 

მოძველებულია 
2 2 

ჟურნალ-გაზეთები მიკერძოებულად აშუქებენ მოვლენებს  3 3 

მირჩევნია მივიღო ინფორმაცია ნათესავების / მეგობრების / 

მეზობლების / კოლეგებისაგან 
4 4 

არ მაქვს დრო ჟურნალ-გაზეთების კითხვისთვის 5 5 

არ ვენდობი ჟურნალ–გაზეთებში დაბეჭდილ ინფორმაციას 6 6 

არ მაქვს ფული, რომ ჟურნალ-გაზეთები შევიძინო 7 7 

არ მაინტერესებს ჟურნალ-გაზეთების კითხვა 8 8 

სხვა 9 9 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 
 

 

P7. გთხოვთ მითხრათ, რა უნდა ღირდეს ცენტრალური ყოველდღიური გაზეთი, რომ თქვენ 

ის რეგულარულად შეიძინოთ? [DPAPPAY] 
 

P8. რა უნდა ღირდეს ცენტრალური ყოველკვირეული გაზეთი, რომ თქვენ ის 

რეგულარულად შეიძინოთ? [WPAPPAY] 
 

P9. და რა უნდა ღირდეს თქვენი რეგიონის / რაიონის ადგილობრივი გაზეთი, რომ თქვენ ის 

რეგულარულად შეიძინოთ? [LPAPPAY] 
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P7: ცენტრალური 

ყოველდღიური  
[DPAPPAY] 

P8: ცენტრალური 

ყოველკვირეული 
[WPAPPAY]

P9: ადგილობრივი 
[LPAPPAY] 

 

______ თეთრი 
 

______ თეთრი
 

______ თეთრი

-4 მაინც არ ვიყიდიდი -4 მაინც არ ვიყიდიდი -4 მაინც არ ვიყიდიდი 

-1 არ ვიცი -1 არ ვიცი -1 არ ვიცი 
 

ნაწილი R 
 

R1. [აჩვენეთ ბარათი R1] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ, 

ზოგადად, საინფორმაციო რადიო გადაცემები განაპირობებს იმას, თუ რას ფიქრობს 

ხალხი საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? [RADIODET] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

R2. [აჩვენეთ ბარათი R2]  ჩვეულებრივ, რა შინაარსის რადიო გადაცემებს უსმენთ კვირაში 

ერთხელ მაინც? [RADIOSTR] 

  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 

 

გადაცემებს ისტორიის შესახებ [RADIOHIS] A  

გადაცემებს მეცნიერების შესახებ [RADIOSCI] B  

გადაცემებს ხელოვნების შესახებ [RADIOART] C  

ახალ ამბებს ცენტრალურ რადიო სადგურებზე 
[RADIONNW]

D 
 

ახალ ამბებს რეგიონულ ან რაიონულ რადიო 

სადგურებზე [RADIORNW]
E 

 

სხვა პოლიტიკურ გადაცემებს [RADIOPOL] F  

ვიქტორინებს [RADIOQUI] G  

გადაცემებს განათლების შესახებ [RADIOEDU] H  

გადაცემებს ბიზნესის შესახებ [RADIOBUS] I  

გადაცემებს კულინარიის შესახებ [RADIOFOD] J  

პოპულარულ მუსიკას [RADIOPOP] K  

კლასიკურ მუსიკას [RADIOCLS] L  

გადაცემებს რელიგიის შესახებ [RADIOREL] M  

სპორტულ გადაცემებს [RADIOSPO] N  

სხვა [RADIOOTH] O  
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საერთოდ არ ვუსმენ რადიოს  X 

 
გადადით  

R6-ზე 

(არ ვიცი) Y  

(უარი პასუხზე) Z  

 

R3. [აჩვენეთ ბარათი R3] დღეში საშუალოდ რამდენ საათს უსმენთ რადიოთი ახალ ამბებს 

პოლიტიკის და, ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? [RADIOTIME] 

 

საერთოდ არ ვუსმენ 0 

 
გადადით  

R6-ზე 

ნახევარ საათზე ნაკლებს 1 

 

ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე 2 

ერთი საათიდან საათნახევრამდე 3 

საათნახევრიდან 2 საათამდე 4 

2 საათიდან ორსაათნახევრამდე 5 

ორსაათნახევრიდან 3 საათამდე 6 

3 საათზე მეტს 7 

ვუსმენ, მაგრამ არა ყოველდღე 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

R4. [აჩვენეთ ბარათი R4] რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? 

 

  
ყოველდღე 

კვირაში 

რამდენჯე

რმე 

კვირაში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

არასდროს 

(არ 
მიესად
აგება) 

(არ 
ვიცი) 

1 თქვენი რაიონის 

ან რეგიონის 

რადიო 

სადგურებიდან 
[DOMLRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 საქართველოს 

ცენტრალური 

რადიო 

სადგურებიდან 
[DOMNRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 უცხოური რადიო 

სადგურებიდან 
[DOMFRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 
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R5. [აჩვენეთ ბარათი R4] და რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას თქვენს რაიონში / 

ქალაქში მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან? 
 

  
ყოველდღე 

კვირაში 

რამდენჯე

რმე 

კვირაში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

არასდროს 

(არ 
მიესადაგ

ება) 

(არ 
ვიცი) 

1 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის რადიო 

სადგურებიდან 
[LOCLRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 საქართველოს 

ცენტრალური 

რადიო 

სადგურებიდან 
[LOCNRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 უცხოური რადიო 

სადგურებიდან 
[LOCFRAD] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ყველა იმ რესპონდენტთან, ვინც პერიოდულად მაინც 

უსმენს რადიოს, გადადით კითხვაზე TV1.] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვები R6 და R7 დაუსვით მხოლოდ იმ 

რესპონდენტებს, ვინც თქვა, რომ საერთოდ არ უსმენს რადიოს.] 
 

R6. [აჩვენეთ ბარათი R6] ძირითადად რა მიზეზით არ უსმენთ ცენტრალურ რადიო სადგურებს? 
[NRADWHY] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

R7. [აჩვენეთ ბარათი R6]  ძირითადად რა მიზეზით არ უსმენთ თქვენი რაიონის / ქალაქის რადიო 

სადგურებს? [LRADWHY] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 ცენტრალური 

რადიო სადგურები 
[NRADWHY]

 თქვენი რეგიონის 

რადიო სადგურები 
[LRADWHY]

ჩემს რეგიონში / რაიონში / დასახლებულ 

პუნქტში არ იჭერს რადიო 
1 1 

რადიო სადგურების მიერ გადაცემული 

ინფორმაცია მოძველებულია 
2 2 

რადიო სადგურები მიკერძოებულად 

აშუქებენ მოვლენებს  
3 3 

მირჩევნია მივიღო ინფორმაცია 

ნათესავების / მეგობრების / მეზობლების 

/ კოლეგებისაგან 

4 4 

არ მაქვს დრო რადიოს მოსასმენად 5 5 

არ ვენდობი რადიო სადგურების მიერ 

გავრცელებულ ინფორმაციას 
6 6 

არ მაქვს რადიო მიმღები 7 7 
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არ მაინტერესებს რადიოს მოსმენა 8 8 

სხვა 9 9 

(არ ვიცი) -1 -1

(უარი პასუხზე) -2 -2 
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ნაწილი TV 
 

TV1. [აჩვენეთ ბარათი TV1] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

ქართული ტელევიზია განაპირობებს იმას, თუ რას ფიქრობს ხალხი საქართველოში 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ? გთხოვთ გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს 

”საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები.” [TVDET] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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TV2. ჩვეულებრივ, რა შინაარსის ტელეგადაცემებს უყურებთ ხოლმე კვირაში ერთხელ მაინც? 
[TVSTR] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 
 

გადაცემებს ისტორიის შესახებ [TVHIS] A  

გადაცემებს ბუნების შესახებ [TVWIL] B  

ახალ ამბებს საქართველოს ცენტრალურ სატელევიზიო 

არხებზე [TVNAT]
C 

 

ახალ ამბებს რაიონულ ან რეგიონულ სატელევიზიო არხებზე 
[TVLOC]

D 
 

პოლიტიკურ თოქ–შოუებს [TVTAL] E  

ვიქტორინებს [TVQUI] F  

ტელესერიალებს [TVSOA] G  

მხატვრულ ფილმებს [TVMOV] H  

გადაცემებს მეცნიერების შესახებ [TVSCI] I  

გადაცემებს ხელოვნების შესახებ [TVART] J  

გადაცემებს განათლების შესახებ [TVEDU] K  

გადაცემებს ბიზნესის შესახებ [TVBUS] L  

კომედიურ შოუებს (მაგ., „ღამის შოუ“, „ვანოს შოუ“) [TVCOM] M  

გადაცემებს კულინარიის შესახებ [TVFOD] N  

გადაცემებს ბინის რემონტის / დიზაინის შესახებ [TVHOM] O  

გადაცემებს პოპულარული მუსიკის შესახებ [TVPOP] P  

გადაცემებს კლასიკური მუსიკის შესახებ [TVCLS] Q  

გადაცემებს რელიგიის შესახებ [TVREL] R  

საბავშვო გადაცემებს და მულტფილმებს [TVCHL] S  

სპორტულ გადაცემებს [TVSPO] T  

„რეალითი შოუებს“ [TVREA] U  

სამხედრო გადაცემებს [TVMIL] V  

სხვა [TVOTH] W  

საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს  X 
გადადით 

I1-ზე 

(არ ვიცი) Y  

(უარი პასუხზე) Z  
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TV3. რამდენი ტელევიზორია თქვენს ოჯახში, რომელიც ნორმალურად მუშაობს? [NUMTV] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რაოდენობა.] 

 

|____|____|  რაოდენობა (არ ვიცი) -1 

თუ ‘0’ ––> გადადით TV6a–ზე (უარი პასუხზე) -2 

 

 

TV4. არის თუ არა თქვენს ოჯახში სატელიტურ ან საკაბელო სისტემასთან მიერთებული 

ტელევიზორი? [TVCONNCT] 
  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

TV5. გთხოვთ ჩამოთვალოთ ქართული ტელეარხები, რომლების ყურებაც შეგიძლიათ თქვენს 

ოჯახში. [TVGESTR] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 
 

აჭარის ტელევიზია [TVGEADJ] A 

ალანია [TVGEALA] B 

იმედი [TVGEIMD] C 

კავკასია [TVGEKAVK] D 

რუსთავი 2 [TVGER2] E 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი [TVGEGPB1] F 

მეორე არხი [TVGEGPB2] G 

მაესტრო [TVGEMAES] H 

საქართველო [TVGESAK] I 

მზე [TVGEMZE] J 

პირველი სტერეო [TVGE1ST] K 

ადგილობრივი (რეგიონის, რაიონის, ქალაქის) არხი 
[TVGELOC]

L 

სხვა [TVGEOTH] M 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 
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TV6a. [აჩვენეთ ბარათი TV6] რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან?  

 

  

ყოველდღე 

კვირაში 

რამდენჯე

რმე 

კვირაში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

არასდროს 

(არ 
მიესადაგ

ება) 

(არ 
ვიცი) 

1 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[GINFOLTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 საქართველოს 

ცენტრალური 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[GINFONTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 რუსეთის 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[GINFORUTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

4 უცხოური 

სატელევიზიო 

არხებიდან, 

რუსული არხების 

გარდა (მაგ. ბიბისი, 

სიენენი და ა.შ.) 
[GINFOITV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

 

TV6b. [აჩვენეთ ბარათი TV6] და რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას თქვენს რაიონში / 

ქალაქში მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგი წყაროებიდან?  

 

  
ყოველდღე 

კვირაში 

რამდენჯე

რმე 

კვირაში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ ან 

ორჯერ 

არასდროს (არ ვიცი) 
(არ 

ვიცი) 

1 თქვენი რაიონის ან 

რეგიონის 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[LOCLTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 საქართველოს 

ცენტრალური 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[LOCNTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

3 რუსეთის 

სატელევიზიო 

არხებიდან 
[LOCRUTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 
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4 უცხოური 

სატელევიზიო 

არხებიდან, 

რუსული არხების 

გარდა (მაგ. ბიბისი, 

სიენენი და ა.შ.) 
[LOCFTV] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

TV7.  თქვენი აზრით, რამდენ დროს უთმობენ საქართველოს ცენტრალური ტელეარხები 

შემდეგი თემების გაშუქებას – ძალიან დიდ დროს, საკმარის დროს თუ ძალიან ცოტა 

დროს?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

  ძალიან დიდ 

დროს 

საკმარის 

დროს 

ძალიან 

ცოტა დროს 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. ჯანდაცვის საკითხები 
[ATIMEHCARE] 

3 2 1 -1 -2 

 

2. კორუფცია  [ATIMECORR] 3 2 1 -1 -2 

3. სასამართლოს მუშაობა 
[ATIMECOURT] 

3 2 1 -1 -2 

4. არჩევნები [ATIMEELECT] 3 2 1 -1 -2 

5. ადამიანის უფლებები 
[ATIMEHUMR] 

3 2 1 -1 -2 

6. სიტყვის თავისუფლება 
[ATIMEFSPE] 

3 2 1 -1 -2 

7. სოციალური საკითხები 

(უმუშევრობა, სიღარიბე) 
[ATIMESOC] 

3 2 1 -1 -2 

8. ნატოში გაწევრიანება 
[ATIMENATO] 

3 2 1 -1 -2 

9. პოლიტიკური სტაბილურობა 

საქართველოში [ATIMEPOLS] 
3 2 1 -1 -2 

10. საკუთრების უფლების დაცვა 
[ATIMEPROP] 

3 2 1 -1 -2 

11. განათლების რეფორმა 
[ATIMEEDU] 

3 2 1 -1 -2 

12. ურთიერთობა რუსეთთან 
[ATIMERELRU] 

3 2 1 -1 -2 

13. ეკონომიკური საკითხები  
[ATIMEECON] 

3 2 1 -1 -2 

14. ტერიტორიული მთლიანობა 
[ATIMETERR] 

3 2 1 -1 -2 

15. მდგომარეობა აფხაზეთში 

და/ან სამხრეთ ოსეთში 
[ATIMEABSO]

3 2 1 -1 -2 

16. რელიგიის საკითხები 
[ATIMEREL] 

3 2 1 -1 -2 



25 
 

17. პოლიტიკური მოვლენები 

სხვა ქვეყნებში [ATIMEOPOL] 
3 2 1 -1 -2 
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TV8.  თქვენი აზრით, რამდენი დრო უნდა ეთმობოდეს შემდეგი თემების გაშუქებას 

საქართველოს ცენტრალური ტელეარხების მიერ: უფრო მეტი; იმდენივე, რამდენიც 

ახლა, თუ უფრო ნაკლები?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

  
უფრო მეტი იმდენივე 

უფრო 

ნაკლები 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. ჯანდაცვის საკითხები 
[WTIMEHCARE] 

3 2 1 -1 -2 

 

2. კორუფცია [WTIMECORR] 3 2 1 -1 -2 

3. სასამართლოს მუშაობა 
[WTIMECOURT] 

3 2 1 -1 -2 

4. არჩევნები [WTIMEELECT] 3 2 1 -1 -2 

5. ადამიანის უფლებები 
[WTIMEHUMR] 

3 2 1 -1 -2 

6. სიტყვის თავისუფლება 

[WTIMEFSPE] 
3 2 1 -1 -2 

7. სოციალური საკითხები 

(უმუშევრობა, სიღარიბე) 
[WTIMESOC] 

3 2 1 -1 -2 

8. ნატოში გაწევრიანება 
[WTIMENATO] 

3 2 1 -1 -2 

9. პოლიტიკური სტაბილურობა 

საქართველოში [WTIMEPOLS] 
3 2 1 -1 -2 

10. საკუთრების უფლების დაცვა 
[WTIMEPROP] 

3 2 1 -1 -2 

11. განათლების რეფორმა 
[WTIMEEDU] 

3 2 1 -1 -2 

12. ურთიერთობა რუსეთთან 
[WTIMERELRU] 

3 2 1 -1 -2 

13. ეკონომიკური საკითხები  
[WTIMEECON] 

3 2 1 -1 -2 

14. ტერიტორიული მთლიანობა 
[WTIMETERR] 

3 2 1 -1 -2 

15. მდგომარეობა აფხაზეთში 

და/ან სამხრეთ ოსეთში 
[WTIMEABSO] 

3 2 1 -1 -2 

16. რელიგიის საკითხები 
[WTIMEREL] 

3 2 1 -1 -2 

17. პოლიტიკური მოვლენები 

სხვა ქვეყნებში [WTIMEOPOL] 
3 2 1 -1 -2 
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TV9. ჩვეულებრივ, რომელ სატელევიზიო არხზე უყურებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად 

გადაცემებს პოლიტიკისა და, ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მიიღეთ რესპონდენტის ყველა პასუხი.] 

აჭარის ტელევიზია [WATCHADJ] A 

ალანია [WATCHALN] B 

იმედი [WATCHIMD] C 

კავკასია [WATCHKAVK] D 

რუსთავი 2 [WATCHR2] E 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი [WATCHGPB1] F 

მეორე არხი [WATCHGPB2] G 

მაესტრო [WATCHMAES] H 

საქართველო [WATCHSAK] I 

მზე [WATCHMZE] J 

პირველი სტერეო [WATCH1ST] K 

ადგილობრივი (თქვენი რაიონის, ქალაქის) არხი 
[WATCHLOC]

L 

NTV [WATCHNTV] M 

ORT [WATCHORT] N 

RTVI [WATCHRTVI] O 

BBC [WATCHBBC WATCHCNN] P 

CNN [WATCHOTH] Q 

სხვა [WATCHOTH] R 

საერთოდ არ ვუყურებ ტელევიზორს  X 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 
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TV10. [აჩვენეთ ბარათი TV10] საშუალოდ, დღეში რამდენ საათს უთმობთ ტელევიზორის 

ყურებას?   [TVTIME] 
 

ნახევარ საათზე ნაკლებს 1 

ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე 2 

ერთი საათიდან საათნახევრამდე 3 

საათნახევრიდან 2 საათამდე 4 

2 საათიდან ორსაათნახევრამდე 5 

ორსაათნახევრიდან 3 საათამდე 6 

3 საათზე მეტს 7 

ვუყურებ, მაგრამ არა ყოველდღე 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

TV11. [აჩვენეთ ბარათი TV10] აქედან, დღეში საშუალოდ რამდენ საათს უთმობთ 

გადაცემების ყურებას პოლიტიკისა და, ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ? [TVPTIME] 

 

ნახევარ საათზე ნაკლებს 1 

ნახევარი საათიდან ერთ საათამდე 2 

ერთი საათიდან საათნახევრამდე 3 

საათნახევრიდან 2 საათამდე 4 

2 საათიდან ორსაათნახევრამდე 5 

ორსაათნახევრიდან 3 საათამდე 6 

3 საათზე მეტს 7 

ვუყურებ, მაგრამ არა ყოველდღე 8 

საერთოდ არ ვუყურებ ასეთ გადაცემებს 0 
 

გადადით 

W1–ზე 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV12. [აჩვენეთ ბარათი TV12] რამდენად ხშირად იღებთ ინფორმაციას პოლიტიკისა და, 

ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგი ტელეარხებიდან?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

  
ყოველდ

ღე 

კვირაში 

რამდენჯ

ერმე 

კვირაში 

ერთხელ 

თვეში 

ერთხელ 

ან ორჯერ 

არასდროს 

(არ 
მიესადაგ

ება) 

(არ 
ვიცი) 

1 აჭარის ტელევიზია 
[FRQADJ] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

 

2 ალანია [FRQALN] 1 2 3 4 5 -5 -1 

3 იმედი [FRQIMD] 1 2 3 4 5 -5 -1 

4 კავკასია 
[FRQKAVK] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

5 რუსთავი 2 [FRQR2] 1 2 3 4 5 -5 -1 

6 საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 
[FRQGPB1] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

7 მეორე არხი 
[FRQGPB2] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

8 მაესტრო 
[FRQMAES] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

9 საქართველო 
[FRQSAKA] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

10 მზე [FRQMZE] 1 2 3 4 5 -5 -1 

11 პირველი სტერეო 
[FRQ1ST] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

12 თქვენი რეგიონის 

ან რაიონის 

ადგილობრივი 

ტელევიზია 
[FRQLOC] 

1 2 3 4 5 -5 -1 

13 NTV [FRQNTV] 1 2 3 4 5 -5 -1 

14 ORT [FRQORT] 1 2 3 4 5 -5 -1 

15 RTVI [FRQRTVI] 1 2 3 4 5 -5 -1 

16 BBC [FRQBBC] 1 2 3 4 5 -5 -1 

17 CNN [FRQCNN] 1 2 3 4 5 -5 -1 
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TV13. გთხოვთ დაასახელოთ ქართული ტელეარხი, რომლის ინფორმაციასაც ყველაზე მეტად 

ენდობით, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკისა და, ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე 

მოვლენების გაშუქებას. [TVTRUSTR] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
   

აჭარის ტელევიზია 1 

ალანია 2 

იმედი 3 

კავკასია 4 

რუსთავი 2 5 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 6 

მეორე არხი 7 

მაესტრო 8 

საქართველო 9 

მზე 10 

პირველი სტერეო 11 

თქვენი რაიონის ან ქალაქის ადგილობრივი ტელევიზია 12 

სხვა 13 

არც ერთი 14 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV14. [აჩვენეთ ბარათი TV14] რამდენად ენდობით ახალ ამბებს პოლიტიკისა და, ზოგადად, 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ ტელეარხებზე?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

 
კოდი: 

(არ 
მიესადაგება) 

(არ ვიცი) 

აჭარის ტელევიზია [TRUADJ] |____|____| -5 -1 

ალანია [TRUALN] |____|____| -5 -1 

იმედი [TRUIMD] |____|____| -5 -1 

კავკასია [TRUKAVK] |____|____| -5 -1 

რუსთავი 2 [TRUR2] |____|____| -5 -1 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
[TRUGPB1] 

|____|____| -5 -1 

მეორე არხი [TRUGPB2] |____|____| -5 -1 

მაესტრო [TRUMAES] |____|____| -5 -1 

საქართველო [TRUSAKA] |____|____| -5 -1 

მზე [TRUMZE] |____|____| -5 -1 

პირველი სტერეო [TRU1ST] |____|____| -5 -1 

თქვენი რაიონის ან ქალაქის 

ადგილობრივი ტელევიზია 
[TRULOCTV] 

|____|____| -5 -1 

NTV [TRUNTV] |____|____| -5 -1 

ORT [TRUORT] |____|____| -5 -1 

RTVI [TRURTVI] |____|____| -5 -1 

BBC [TRUBBC] |____|____| -5 -1 

CNN [TRUCNN] |____|____| -5 -1 

 

TV15. რამდენად ხშირად გიფიქრიათ, რომ ქართველი ტელეჟურნალისტების პირადი 

პოლიტიკური შეხედულებები გავლენას ახდენს მათ მიერ ახალი ამბების გაშუქებაზე? 

თქვენ ეს გიფიქრიათ ხშირად, ზოგჯერ, იშვიათად თუ არასდროს? [TVJPOLVIEW] 

  

ხშირად 4 

ზოგჯერ 3 

იშვიათად 2 

არასდროს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



32 
 

TV16. რამდენად ხშირად გიფიქრიათ, რომ მთავრობის პოლიტიკური ინტერესები გავლენას 

ახდენს ქართველი teleჟურნალისტების მიერ ახალი ამბების გაშუქებაზე? თქვენ ეს 

გიფიქრიათ ხშირად, ზოგჯერ, იშვიათად თუ არასდროს? [TVJGPOLVIEW] 

ხშირად 4 

ზოგჯერ 3 

იშვიათად 2 

არასდროს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

 

TV17.  [აჩვენეთ ბარათი TV17] თქვენი აზრით, ამ ტელეარხების მიერ საქართველოში მიმდინარე  

მოვლენების გაშუქება გამოხატავს მთავრობის ინტერესებს, გამოხატავს ოპოზიციის 

ინტერესებს, თუ არ გამოხატავს არც ერთის ინტერესებს?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 
 

  
გამოხატავს 

მთავრობის 

ინტერესებს 

გამოხატავს 

ოპოზიციის 

ინტერესებს 

არ 

გამოხატავს 

არც ერთის 

ინტერესებს 

(არ 
მიესადაგე

ბა) 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 აჭარის ტელევიზია [INTADJ] 1 2 3 -5 -1 -2 

 

2 ალანია [INTALN] 1 2 3 -5 -1 -2 

3 იმედი [INTIMD] 1 2 3 -5 -1 -2 

4 კავკასია [INTKAVK] 1 2 3 -5 -1 -2 

5 რუსთავი 2 [INTR2] 1 2 3 -5 -1 -2 

6 საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი [INTGPB1] 
1 2 3 -5 -1 -2 

7 მეორე არხი [INTGPB2] 1 2 3 -5 -1 -2 

8 მაესტრო [INTMAES] 1 2 3 -5 -1 -2 

9 საქართველო [INTSAKA] 1 2 3 -5 -1 -2 

10 მზე [INTMZE] 1 2 3 -5 -1 -2 

11 პირველი სტერეო [INT1ST] 1 2 3 -5 -1 -2 

12 თქვენი რეგიონის ან 

რაიონის ადგილობრივი 

ტელევიზია [INTLOC] 

1 2 3 -5 -1 -2 

13 NTV [INTNTV] 1 2 3 -5 -1 -2 

14 ORT [INTORT] 1 2 3 -5 -1 -2 

15 RTVI [INTRTVI] 1 2 3 -5 -1 -2 

16 BBC [INTBBC] 1 2 3 -5 -1 -2 

17 CNN [INTCNN] 1 2 3 -5 -1 -2 
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TV18. [აჩვენეთ ბარათი TV18] გთხოვთ მითხრათ, ქართული საინფორმაციო ან პოლიტიკური 

ტელეგადაცემის რომელი წამყვანი მოგწონთ ყველაზე მეტად?  [LIKEHOST] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ვახო სანაია 1 

ინგა გრიგოლია 2 

დავით აქუბარდია 3 

მამუკა ღლონტი 4 

ალეკო ელისაშვილი 5 

ზაალ უდუმაშვილი 6 

დავით კიკალიშვილი 7 

ია ანთაძე 8 

ნინო შუბლაძე 9 

ეკა კვესიტაძე 10 

ბაქარ ალექსიძე 11 

ზვიად ქორიძე 12 

თამარ ჩიქოვანი 13 

თენგიზ გოგოტიშვილი 14 

ნინო ჯანგირაშვილი 15 

ნათია სორდია 16 

არც ერთი 17  
გადადით 

TV20–ზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV19.  [აჩვენეთ ბარათი TV19] რატომ მოგწონთ?   
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შესაძლებელია სამი პასუხი.] 
  

კარგი გარეგნობა აქვს [HOSTHSOM] A 

ჭკვიანია [HOSTCLEV] B 

კარგად მეტყველებს [HOSTPRON] C 

გემოვნებით იცვამს [HOSTDRS] D 

იუმორის გრძნობა აქვს [HOSTHUM]  E 

გაბედულია [HOSTBRAV] F 

ახერხებს სტუმრების ალაპარაკებას [HOSTOPUP] G 

ოპოზიციურადაა განწყობილი [HOSTCONF] H 

სვამს საჭირბოროტო კითხვებს [HOSTQUES] I 

გასაგებად გადმოსცემს ფაქტებს [HOSTCLEA] J 

მთავრობის მომხრეა [HOSTPROG]  K 

აქვს დამაჯერებელი არგუმენაცია [HOSTARG] L 

პოლიტიკურად მიუკერძოებელია [HOSTBAL] M 

პროვოკაციულია [HOSTPRV] N 

ყურადღებით უსმენს სტუმრებს [HOSTATT] O 

სხვა [HOSTOTH] X 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 
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TV20. [აჩვენეთ ბარათი TV18] გთხოვთ მითხრათ, ქართული საინფორმაციო ან 

პოლიტიკური ტელეგადაცემის რომელი წამყვანი არ მოგწონთ ყველაზე მეტად?  
[DISLHOST] 

 
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ვახო სანაია 1 

ინგა გრიგოლია 2 

დავით აქუბარდია 3 

მამუკა ღლონტი 4 

ალეკო ელისაშვილი 5 

ზაალ უდუმაშვილი 6 

დავით კიკალიშვილი 7 

ია ანთიძე 8 

ნინო შუბლაძე 9 

ეკა კვესიტაძე 10 

ბაქარ ალექსიძე 11 

ზვიად ქორიძე 12 

თამარ ჩიქოვანი 13 

თენგიზ გოგოტიშვილი 14 

ნინო ჯანგირაშვილი 15 

ნათია სორდია 16 

არც ერთი 17  
გადადით 

TV22–ზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV21.  [აჩვენეთ ბარათი TV21] რატომ არ მოგწონთ?   
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შესაძლებელია სამი პასუხი.] 
  

შეუხედავია [HDISUATT] A 

არ არის ჭკვიანი [HDISIGN] B 

ვერ მეტყველებს კარგად [HDISPRON] C 

უგემოვნოდ იცვამს [HDISDRS] D 

არ აქვს იუმორის გრძნობა [HDISHUM]  E 

ვერ ახერხებს სტუმრების ალაპარაკებას [HDISOPUP] F 

პოლიტიკურად მიკერძოებულია [HDISBIAS]  G 

ოპოზიციურადაა განწყობილი [HDISCONF]  H 

არ სვამს საჭირბოროტო კითხვებს [HDISQUES]  I 

ვერ გადმოსცემს ფაქტებს გასაგებად [HDISCLEA] J 

მთავრობის მომხრეა [HDISPGOV]  K 

არ აქვს დამაჯერებელი არგუმენაცია [HDISARG]  L 

პროვოკაციულია [HDISPROV] M 

არ აცდის სტუმრებს აზრის გამოთქმას [HDISOPN] N 

სხვა [HDISOTH] X 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 

 

TV22. აჩვენებს თუ არა თქვენი ტელევიზორი სატელევიზიო არხ ,,მაესტროს”? [RECEPMAES] 

 

დიახ 1 

 
გადადით 

TV26-ზე 

არა 0 

(არ ვიცი) -1  
გადადით  

TV28-ზე 
(უარი პასუხზე) -2 

 

TV23. გსმენიათ თუ არა ,,მაესტროს” შესახებ? [KNOWMAES] 

 

დიახ 1 

არა 0  
გადადით 

TV28-ზე 
(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV24. გიყურებიათ თუ არა ოდესმე ,,მაესტროსთვის”? [EVRMAES] 
 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

TV25. უყურებდით თუ არა ,,მაესტროს” რეგულარულად, თქვენი ტელევიზორი რომ აჩვენებდეს 

ამ არხს? [WISHMAES] 
 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

TV26. თქვენი აზრით, გადმოსცემს თუ არა ,,მაესტრო” ინფორმაციას, რომელიც საინტერესოა 

თქვენნაირი ადამიანებისათვის? [INTRMAES] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

TV27. თქვენი აზრით, ვის ინტერესებს გამოხატავს ”მაესტრო”?  [EXPMAES] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

ხალხის 1 

მთავრობის 2 

ოპოზიციის 3 

ეკლესიის 4 

რუსეთის 5 

აშშ-ს 6 

სხვა 7 

არავის აზრს არ გამოხატავს 8 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV28. აჩვენებს თუ არა თქვენი ტელევიზორი სატელევიზიო არხ ,,კავკასიას”? [RECEPKAVK] 

 

დიახ

1 

 
გადადით 

TV32-ზე 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1  
გადადით 

TV34-ზე 

(უარი პასუხზე)
-2 

 

TV29. გსმენიათ თუ არა ,,კავკასიის” შესახებ? [KNOWKAVK] 

 

დიახ 1 

არა 0  
გადადით 

TV34-ზე 
(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

TV30. გიყურებიათ თუ არა ოდესმე ,,კავკასიისთვის”? [EVRKAVK] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

TV31. უყურებდით თუ არა ,,კავკასიას” რეგულარულად, თქვენი ტელევიზორი რომ აჩვენებდეს 

ამ არხს? [WISHKAVK] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

TV32. თქვენი აზრით, გადმოსცემს თუ არა ,,კავკასია” ინფორმაციას, რომელიც საინტერესოა 

თქვენნაირი ადამიანებისათვის? [INTRKAVK] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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TV33. თქვენი აზრით, ვის ინტერესებს გამოხატავს ”კავკასია”?  [EXPKAVK] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები; შეუსაბამეთ; 

მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

ხალხის 1 

მთავრობის 2 

ოპოზიციის 3 

ეკლესიის 4 

რუსეთის 5 

აშშ-ს 6 

სხვა 7 

არავის აზრს არ გამოხატავს 8 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

TV34. [აჩვენეთ ბარათი TV34] თქვენი აზრით, რომელია შემდეგი სატელევიზიო არხების 

დაფინანსების ძირითადი წყარო?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

 

 
რეკლამა 

კერძო 

ბიზნესი 

ხელისუფ

ლება 

ოპოზიცი–

ური 

პარტიები 

შემოწი–

რულო–

ბები 

სხვა 
(არ 

ვიცი) 

1 რუსთავი 2 [SFINR2] 1 2 3 4 5 6 -1 

 

2 იმედი [SFINIMD] 1 2 3 4 5 6 -1 

3 მზე [SFINMZE] 1 2 3 4 5 6 -1 

4 საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 
[SFINGPB1] 

1 2 3 4 5 6 -1 

5 აჭარის ტელევიზია 
[SFINADJ] 

1 2 3 4 5 6 -1 

6 ალანია [SFINALN] 1 2 3 4 5 6 -1 

7 საქართველო 
[SFINSAKA] 

1 2 3 4 5 6 -1 

8 მაესტრო 
[SFINMAES] 

1 2 3 4 5 6 -1 

9 მეორე არხი 
[SFINGPB2] 

1 2 3 4 5 6 -1 

10 პირველი სტერეო 
[SFIN1ST] 

1 2 3 4 5 6 -1 

11 კავკასია 
[SFINKAVK] 

1 2 3 4 5 6 -1 

12 თქვენი რაიონის 

ადგილობრივი 
1 2 3 4 5 6 -1 
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ტელევიზია  
[SFINLOC] 

 

 

 

 

TV35. თქვენი აზრით, ახდენს თუ არა სატელევიზიო არხების მფლობელების პოლიტიკური 

ინტერესები გავლენას ინფორმაციის გაშუქებაზე ამ არხების მიერ? თუ ,,დიახ”, რამდენად? 
[INFLOWN] 

   

დიახ, ახდენს დიდ გავლენას  1 

დიახ, ახდენს მცირე გავლენას  2 

არა  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

 

TV36. [აჩვენეთ ბარათი TV36] გთხოვთ მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით?  [PROGOV] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მოსაზრება 1: ის სატელევიზიო არხები, 

რომლებსაც საქართველოს მთავრობა 

აფინანსებს, უნდა აშუქებდნენ ქვეყანაში 

მიმდინარე მოვლენებს მთავრობის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან 

მთავრობა ამაში ფულს იხდის. 

მოსაზრება 2: ის სატელევიზიო არხები, 

რომლებსაც საქართველოს მთავრობა 

აფინანსებს, მიუკერძოებლად უნდა 

აშუქებდნენ ქვეყანაში მიმდინარე 

მოვლენებს, რადგან მთავრობის ფული 

ხალხის ფულია. 

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2
 

 

TV37. [აჩვენეთ ბარათი TV37] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

ქართული სატელევიზიო არხები ძირითადად დაინტერესებულია ფინანსური მოგების 

მიღებით, და არა საზოგადოების ინტერესების დაცვით?  [PROFITTV] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 

 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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TV38. [აჩვენეთ ბარათი TV37] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

წამყვანი ქართული სატელევიზიო არხები მთავრობასთან დაახლოებული მდიდარი 

ბიზნესმენების საკუთრებაშია?  [OWNBTV] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2
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ნაწილი W 
 

W1.  როდესაც ტელევიზორს უყურებთ, როგორც წესი, თქვენ სრულად კონცენტრირებული 

ხართ ხოლმე ტელეგადაცემის ყურებაზე, თუ ტელევიზორის ყურების პარალელურად სხვა 

რამესაც აკეთებთ?  [WATCHDO] 
   

კონცენტრირებული ვარ 1 

პარალელურად სხვა რამეს ვაკეთებ 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

W2.  როდესაც თქვენი ოჯახის წევრებთან ერთად უყურებთ ტელევიზორს, როგორც წესი, ვინ 

ღებულობს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ რომელ არხს ან გადაცემას უყუროთ? 
[WATCHDEC] 

   

მე  1 

მეუღლე  2 

შვილი / შვილები  3 

ჩემი მშობლები  4 

ჩემი და / ძმა  5 

მეუღლის მშობლები  6 

სხვა 7 

არ მიესადაგება  -5 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

W3.  სარეკლამო პაუზების დროს, თქვენ, როგორც წესი . . .  [წაიკითხეთ:][ADSDO] 
    

აგრძელებთ იმავე არხის ყურებას, 1 

თუ გადართავთ ხოლმე სხვა არხზე? 0 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

W4. თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდან არის მიზანშეწონილი, რომ ბავშვმა ტელევიზორს 

უყუროს? [CHLDTV] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ასაკი.] 
 

|____|____|  წლიდან (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2
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W5. თქვენი აზრით, რომელი ასაკიდან არ უნდა აკონტროლონ მშობლებმა, თუ რომელ 

გადაცემებს უყურებს ბავშვი? [CHLDTVAGE] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ასაკი.] 
 

|____|____|  წლიდან (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

W6.  [აჩვენეთ ბარათი W6] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

დღესდღეობით ქართულ ტელეარხებზე მეტისმეტად ბევრი ძალადობის ნახვა შეიძლება? 

გთხოვთ გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს ”საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ 

ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები.”  [VIOLGETV] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან. ] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

W7.  [აჩვენეთ ბარათი W7] გთხოვთ მითხრათ, ზოგადად, როგორ აფასებთ ქართული 

ტელევიზიის გავლენას . . .  [წაუკითხეთ] 

 

  
კოდი: (არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 ქართულ ტრადიციებზე? [TVINFLTRAD] |____|_____| -1 -2 

2 ახალგაზრდების განათლებაზე? 

[TVINFLEDU] 
|____|_____| -1 -2 

3 ქართულ კულტურაზე? [TVINFLCULT] |____|_____| -1 -2 

4 საქართველოს ინტეგრაციაზე ევროპაში? 

[TVINFLEUI] 
|____|_____| -1 -2 

5 შემწყნარებლობაზე სხვა ერების მიმართ? 

[TVINFLTLR] 
|____|_____| -1 -2 
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ნაწილი I 
 

I1. გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხშირად სარგებლობთ ხოლმე ინტერნეტით? თქვენ 

სარგებლობთ ინტერნეტით . . . [წაიკითხეთ] [FRQINTR] 
 

ყოველ დღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასდროს?  5 

 
გადადით 

I4–ზე 

[არ წაიკითხოთ] არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი 6 გადადით 

S1–ზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

I2. გთხოვთ მითხრათ, საიდან სარგებლობდით ინტერნეტით ყველაზე ხშირად ბოლო 30 

დღის განმავლობაში?  [WHEREINTR] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ პასუხის ვარიანტები; მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

 

 I2 

სახლის კომპიუტერიდან 1 

სამსახურის კომპიუტერიდან 2 

ჩემი მეგობრის კომპიუტერიდან 3 

ჩემი მობილური ტელეფონიდან 4 

ინტერნეტ კაფედან 5 

სხვა 6 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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I3. [აჩვენეთ ბარათი I3] რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით 

სარგებლობთ?  
   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არა უმეტეს სამი პასუხისა.] 
  

ვიღებ / ვაგზავნი წერილებს ელექტრონული ფოსტით 
[BRWSMAIL]

A 

ვსარგებლობ ,,Odnoklassniki”, ,,Facebook”, ,,My Space” და 

მსგავსი გვერდებით [BRWSSNET]
B 

ვმონაწილეობ დისკუსიებზე ფორუმებში [BRWSFOR] C 

ვწერ პირად ბლოგს / ვკითხულობ სხვების პირად ბლოგებს 
[BRWSBLO]

D 

 ვეძებ ინფორმაციას (გუგლი, ვიკიპედია და ა.შ.) [BRWSINFO] E 

ვათვალიერებ ან ვყიდულობ საქონელს ინტერნეტ მაღაზიებში 
[BRWSSHOP]  

F 

ვსარგელობ ინტერნეტ ბანკინგით [BRWSIBANK] G 

ვკითხულობ / ვუსმენ / ვუყურებ ახალ ამბებს [BRWSNEWS]  H 

ვუსმენ / ვუყურებ მუსიკას / ფილმებს [BRWSENT]  I 

სხვა [BRWSOTH] J 

(არ ვიცი) Y 

(უარი პასუხზე) Z 

 

 

 I4. გაქვთ თუ არა ამჟამად ინტერნეტით სარგებლობის შესაძლებლობა თქვენი სახლიდან? 
[WEBHOME] 

  

დიახ 1 

 
გადადით 

I7–ზე 

არა 0 

(არ ვიცი) -1  
გადადით 

I7–ზე 
(უარი პასუხზე) -2 

 

 

I5. აქვს თუ არა ვინმეს თქვენს ოჯახში კომპიუტერი? [OWNCOMP] 

 

დიახ 1 

არა 0  
გადადით 

I7–ზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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I6. რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც სახლში ინტერნეტი არ გაქვთ? [WHYNOINTR] 

 
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ ვარიანტები. შეუსაბამეთ რესპონდენტის 

პასუხი არსებულ ვარიანტებს. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

   

არ მაქვს სურვილი 1 

არ მჭირდება / არ ვიცი, რაში შეიძლება გამომადგეს 2 

ჩვენს დასახლებულ პუნქტში ინტერნეტი ხელმიუწვდომელია 3 

ინტერნეტი ძალიან ძვირია 4 

ინტერნეტით სარგებლობა სამსახურში შემიძლია და სახლში 

აღარ მჭირდება  
5 

შევდივარ ინტერნეტში ჩემი მობილური ტელეფონიდან და 

ჩემთვის ეს საკმარისია
6 

სხვა 7 

(არ ვიცი ) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

  

I7. რა უნდა ღირდეს ინტერნეტი თვეში, რომ ის თქვენთვის ხელმისაწვდომი იყოს? 
[AFCOSTINTR] 

 

|____|____|  ლარი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

I8. თქვენს დასახლებულ პუნქტში, კერძო პირებისათვის, საშუალოდ, რამდენია ინტერნეტის 

გადასახადი თვეში? [COSTINTR] 

 

|____|____|  ლარი ინტერნეტი არ არის 
ხელმისაწვდომი 

-5 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2
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ნაწილი S  
 

S1. [აჩვენეთ ბარათი S1] გთხოვთ მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?  
[GOVTROL] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით 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 დაქირავებულია 

ხალხის მიერ: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ 

როგორც უფროსები და აკონტროლებდნენ 

მთავრობას. 

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S2. [აჩვენეთ ბარათი S2] გთხოვთ, მითხრათ, რომელი პოლიტიკური პარტია გამოხატავს 

თქვენს ინტერესებს ყველაზე უკეთ?  [PARTYSUPP] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ ტყემალაძე) 1 

დემოკრატიული მოძრაობა – ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 
2 

ახალი მემარჯვენეები (დავით გამყრელიძე) 3 

ერთიანი საქართველოსთვის (ირაკლი ოქრუაშვილი) 4 

პარტია „თავისუფლება“ (კონსტანტინე გამსახურდია) 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (მიხეილ სააკაშვილი) 6 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახა შარტავა) 7 

კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 8 

მოძრაობა „დაიცავი საქართველო“ (ლევან გაჩეჩილაძე) 9 

ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 10 

ჩვენი საქართველო – თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია, სოზარ სუბარი) 
11 

საქართველოს გზა (სალომე ზურაბიშვილი) 12 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 13 

ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა (გიორგი თარგამაძე) 14 

რესპუბლიკური პარტია (დავით უსუფაშვილი) 15 

მომავლის პარტია (გია მაისაშვილი) 16 

ქალთა პარტია (გუგული მაღრაძე) 17 

მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის (ზურაბ ნოღაიდელი) 18 

დემოკრატიული პარტია (გია თორთლაძე) 19 

„ჩვენ თვითონ“ (პაატა დავითაია) 20 

სხვა 21 

არც ერთი 22 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S3. [აჩვენეთ ბარათი S3] გთხოვთ, მითხრათ, რომელი პოლიტიკოსი გამოხატავს თქვენს 

ინტერესებს ყველაზე უკეთ?  [POLTSUPP] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ზურაბ ტყემალაძე 1 

ნინო ბურჯანაძე 2 

დავით გამყრელიძე 3 

ირაკლი ოქრუაშვილი 4 

კონსტანტინე გამსახურდია 5 

სოზარ სუბარი 6 

მიხეილ სააკაშვილი 7 

Eგუბაზ სანიკიძე 8 

კახა შარტავა 9 

ზვიად ძიძიგური 10 

ლევან გაჩეჩილაძე 11 

შალვა ნათელაშვილი 12 

ირაკლი ალასანია 13 

სალომე ზურაბიშვილი 14 

ჯონდი ბაღათურია 15 

გიორგი თარგამაძე 16 

დავით უსუფაშვილი 17 

გიგი უგულავა 18 

დავით ბაქრაძე 19 

ზურაბ ნოღაიდელი 20 

გია მაისაშვილი 21 

გუგული მაღრაძე 22 

გია თორთლაძე 23 

პაატა დავითაია 24 

სხვა 25 

არც ერთი 26 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S4. [აჩვენეთ ბარათი S4] თქვენი აზრით, რა მიზნით შეიქმნა საქართველოს სახელმწიფო 

საკონსტიტუციო კომისია? [CONSTCOM] 
 

სამართლო რეფორმის გატარების მიზნით 1 

საქართველოს ახალი კონსტიტუციის შემუშავების მიზნით 2 

საქართველოს არსებულ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის 
მიზნით 

3 

საქართველოს პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდის მიზნით 4 

საქართველოს პარლამენტის ძალაუფლების გაზრდის მიზნით 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2
 

 

 

S5. [აჩვენეთ ბარათი S5] ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, 

რამდენად კარგად იცით საქართველოს კონსტიტუცია?  [KNOWCNS] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 

 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

S6a. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც 

პარლამენტის სხდომები გადატანილი იქნება ქუთაისში. ეთანხმებით თუ არა ამას? 
[PARLKUT] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

S6b. თქვენი აზრით, სჭირდება თუ არა საქართველოს ახალი კონსტიტუცია? [NEWCSTR] 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S7. [აჩვენეთ ბარათი S7] იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული იქნება ახალი კონსტიტუცია, 

თქვენი აზრით, რა გავლენა ექნება მას შემდეგ სფეროებზე? გთხოვთ შეაფასოთ ამ 

ბარათის მეშვეობით, სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ – 

„სრულად ვეთანხმდები”.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაუკითხეთ მოსაზრებები.] 
 

 
კოდი (არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. უკეთ იქნება დაცული ადამიანის 

უფლებები [NEWCHR] |___|___| 
-1 -2 

2. გაიზრდება სასამართლოს 

დამოუკიდებლობა [NEWCCOUR] |___|___| 
-1 -2 

3. გაიზრდება პრეზიდენტის 

ძალაუფლება [NEWCPRS] |___|___| -1 -2 

4. გაიზრდება პარლამენტის 

ძალაუფლება [NEWCPRL] |___|___| -1 -2 

5. გაიზრდება ჟურნალისტების 

დამოუკიდებლობა [NEWCJOUR] |___|___| -1 -2 

6. გაიზრდება არჩევნების 

გამჭვირვალობა [NEWCELEC] |___|___| -1 -2 

7. გაიზრდება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის უფლებები 
[NEWCLOC] |___|___| 

-1 -2 

 

 

S8. [აჩვენეთ ბარათი S8] როგორ ფიქრობთ, საჭიროების შემთხვევაში, როგორ უნდა 

მოხდეს საქართველოში ახალი კონსტიტუციის მიღება? [NEWCADP] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ახალი კონსტიტუცია უნდა მიიღოს საქართველოს 

პარლამენტმა
1 

ახალი კონსტიტუცია უნდა გავიდეს რეფერენდუმზე და 

ხალხმა უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება
2 

ახალი კონსტიტუცია უნდა გავიდეს რეფერენდუმზე, მაგრამ 

საბოლო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პარლამენტმა 

ხალხის აზრის გათვალისწინებით  

3 

ახალი კონსტიტუცია უნდა გავიდეს რეფერენდუმზე, მაგრამ 

საბოლო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა 

ხალხის აზრის გათვალისწინებით  

4 

ახალი კონსტიტუცია უნდა მიიღოს საქართველოს 

პრეზიდენტმა  
5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S9. [აჩვენეთ ბარათი S9] ახლა წაგიკითხავთ ორ მოსაზრებას კონსტიტუციის შესახებ და 

გთხოვთ, მითხრათ, რომელს უფრო ეთანხმებით? [CNTCHNG] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მოსაზრება 1: კონსტიტუციაში შესწორებები 

უნდა შედიოდეს ხელისუფლების სურვილის 

მიხედვით, რადგან საქართველოში ვითარება 

ძალიან სწრაფად იცვლება და საჭიროა 

კონსტიტუცია შესაბამისობაში მოვიდეს 

შეცვლილ გარემოსთან. 

მოსაზრება 2: კონსტიტუცია ქვეყნის 

ძირითადი კანონია და იგი მიღებულია 

პოლიტიკური ძალების შეთანხმების 

შედეგად; ამიტომ მასში შესწორებების 

შეტანა უნდა მოხდეს მხოლოდ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ხალხის 

თანხმობით. 

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

S10. [აჩვენეთ ბარათი S10] არსებობს რამდენიმე მოსაზრება, თუ როგორ იმართება 

საქართველო ამჟამად. გთხოვთ, აირჩიოთ, რომელი მოსაზრება შეესაბამება თქვენს 

შეხედულებებს: [PRSVSPRL] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპოდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მოსაზრება 1: პარლამენტის წევრები ხალხის 

წარმომადგენლები არიან; ამდენად, ისინი 

იღებენ კანონებს, თუნდაც პრეზიდენტი მათ 

არ ეთანხმებოდეს. 

მოსაზრება 2: პრეზიდენტი ყველა 

ჩვენთაგანის წარმომადგენელია; ამდენად, 

იგი ქვეყანას მართავს იმის მიუხედავად, 

თუ რას ფიქრობს პარლამენტი.  

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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S11. თითოეული საკითხისათვის გთხოვთ, მითხრათ, ვინ უნდა იღებდეს 

გადაწყვეტილებებს საქართველოში: პრეზიდენტი, პარლამენტი თუ  პრეზიდენტი და 

პარლამენტი ერთობლივად უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას? 
 

 

 

პრ
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ი
დ
ენ
ტ
ი

 

პა
რ
ლ
ამ
ენ
ტ
ი

 

ერ
თ
ო
ბ
ლ
ი
ვა
დ

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხ
ზ
ე)

 

1. მთავრობის ჩამოყალიბება  [DECFGOV] 1 2 3 -1 -2 

2. მთავრობის დათხოვნა [DECDFOV] 1 2 3 -1 -2 

3.  პარლამენტის დათხოვნა [DECDPRL] 1 2 3 -1 -2 

4. პრეზიდენტის გადაყენება [DECDPRS] 1 2 3 -1 -2 

5. მოსამართლეების დანიშვნა [DECAJUD] 1 2 3 -1 -2 

6. მოსამართლეების გადაყენება [DECDJUD] 1 2 3 -1 -2 

7. 
ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა 
[DECEELEC] 

1 2 3 -1 -2 

8. კონსტიტუციის შესწორება [DECAMCNT] 1 2 3 -1 -2 

9. კანონების მიღება [DECADLAW] 1 2 3 -1 -2 

10. გუბერნატორების დანიშვნა [DECAPGVN] 1 2 3 -1 -2 

11. ბიუჯეტის დამტკიცება [DECAPBUD] 1 2 3 -1 -2 

12. 
ჯარის გამოყენება თავდაცვის მიზნით 
[DECARMY] 

1 2 3 -1 -2 

13. 
სპეც-რაზმის გამოყენება წესრიგის 

დასამყარებლად [DECUNIT] 
1 2 3 -1 -2 
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S12. [აჩვენეთ ბარათი S12] ხვალ რომ რეფერენდუმი გაიმართოს საქართველოსათვის 

ყველაზე მისაღები პოლიტიკური წყობის შესახებ, თქვენ რომელს აირჩევდით? [VOTSYS] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ამომრჩეველი პირდაპირ ირჩევს მხოლოდ პარლამენტს, რომელიც ირჩევს 

და აკონტროლებს პრემიერ მინისტრს; ამ სისტემაში პრეზიდენტი არ არის. 
1 

ამომრჩეველი პირდაპირ ირჩევს მხოლოდ პარლამენტს, რომელიც ირჩევს 

პრემიერ მინისტრს და პრეზიდენტს. რეალური ძალაუფლება ქვეყანაში 

აქვს პარლამენტს და პრემიერ მინისტრს, ხოლო პრეზიდენტის 

ძალაუფლება შეზღუდულია.  

2 

ამომრჩეველი პირდაპირ ირჩევს პარლამენტს და პრეზიდენტს; 

პრეზიდენტი ნიშნავს პრემიერ მინისტრს, მაგრამ ორივეს საქმიანობას 

აკონტროლებს პარლამენტი. 

3 

ამომრჩეველი პირდაპირ ირჩევს პარლამენტს და პრეზიდენტს; 

პრეზიდენტი თავად ნიშნავს და აკონტროლებს პრემიერ მინისტრს, ხოლო 

პარლამენტის ძალაუფლება შეზღუდულია. 

4 

ამომრჩეველი პირდაპირ ირჩევს მხოლოდ პარლამენტს, რომელიც ირჩევს 

პრემიერ მინისტრს, მეფის (ან დედოფლის) თანხმობით; ამ სისტემაში 

პრეზიდენტი არ არის. 

5 

არც ერთი 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

S13. [აჩვენეთ ბარათი S13] როგორ შეაფასებდით სასამართლოს დამოუკიდებლობას 

საქართველოში? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს „„მთლიანად 

ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული”, ხოლო ‘10’ – “საერთოდ დამოუკიდებელია 

ხელისუფლებისგან”. [INDCOURT] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 

 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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S14. სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასვანაირად ნაწილდება ფუნქციები ცენტრალურ და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. თითოეული საკითხისთვის გთხოვთ, მითხრათ, 

ვინ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს საქართველოში - ცენტრალური ხელისუფლება, 

ადგილობრივი (ანუ ქალაქის ან რაიონის) ხელისუფლება, თუ ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად? 

 

 

 

ც
ენ
ტ
რ
ალ

უ
რ
ი

 

ხ
ელ

ი
სუ

ფ
ლ
ებ
ა 

ად
გ
ი
ლ
ო
ბ
რ
ი
ვი

 

ხ
ელ

ი
სუ

ფ
ლ
ებ
ა 

ერ
თ
ო
ბ
ლ
ი
ვა
დ

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ
ას
უ
ხზ

ე)
 

1. 
მთავარი საავტომობილო გზების 

მშენებლობა [DECMROAD]
1 2 3 -1 -2 

2. 
გზების გაყვანა და შეკეთება თქვენს 

დასახლებაში [DECLROAD] 
1 2 3 -1 -2 

3.  
თქვენი რაიონის ან ქალაქის პოლიციის 

უფროსის დანიშვნა [DECPOLC] 
1 2 3 -1 -2 

4. 

საბინაო-კომუნალური მომსახურების 

უზრუნველყოფა (გაზი, დენი, წყალი) 

[DECCOMSERV] 

1 2 3 -1 -2 

5. გადასახადების დაწესება [DECSETTAX] 1 2 3 -1 -2 

6. 
მიწით სარგებლობის წესების დადგენა 

[DECLUSAGE] 
1 2 3 -1 -2 

7. 
სოციალური დახმარების გაცემა 

[DECSOCDIS] 
1 2 3 -1 -2 

8. სკოლების დაფინანსება [DECSCHO] 1 2 3 -1 -2 

9. 
საავადმყოფოების დაფინანსება 

[DECHOSP] 
1 2 3 -1 -2 

10. 
მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

[DECCONSTR] 
1 2 3 -1 -2 

11. 
სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია 

[DECSTPROP] 
1 2 3 -1 -2 
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S15. [აჩვენეთ ბარათი S15]  გთხოვთ, მითხრათ, რომელ მოსაზრებას უფრო ეთანხმებით? 
[SPMON] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპოდენტი აარჩევს მოსაზრებას, 

შეეკითხეთ: ”თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ უბრალოდ ეთანხმებით 

მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მოსაზრება 1: ცენტრალურმა ხელისუფლებამ 

უნდა გადაწყვიტოს, თუ როგორ დახარჯოს 

ფული ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რათა 

ფულის ხარჯვა მთელ ქვეყანაში ერთიანი 

სახელმწიფო პრიორიტეტების მიხედვით 

მოხდეს. 

მოსაზრება 2: ადგილობრივი ბიუჯეტის 

განკარგვის უფლება მხოლოდ არჩეულ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა 

ჰქონდეს, რადგან მან უფრო კარგად იცის 

მოსახლეობის საჭიროებები.  

სრულად 
ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

S16. [აჩვენეთ ბარათი S16] ახლა წაგიკითხავთ ორ მოსაზრებას. რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ ნიშნავს 

”საერთოდ არ ვეთანხმები”, ხოლო ‘10’ – ”სრულად ვეთანხმები”. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითოეულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, ჩაწერეთ 

რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი ბარათიდან.] 

 კოდი: (არ ვიცი) 
(უარი 

პასუხზე) 

1. 

პოლიტიკურ პარტიებს მეტი 

საშუალება აქვთ ამომრჩევლის 

ინტერესების დასაცავად, ვიდრე 

ცალკეულ მაჟორიტარ 

დეპუტატებს. [PARTYOPT] 

|____|____| -1 -2 

2. 

მაჟორიტარი დეპუტატი 

პოლიტიკურ პარტიაზე უკეთ 

დაიცავს ამომრჩევლის ინტერესებს, 

რადგან ამომრჩეველი უშუალოდ 

მას აძლევს ხმას. [MAJOPT] 

|____|____| -1 -2 

 

 
 

ნაწილი D 
 

D1. [კითხვა არ წაიკითხოთ, თვითონ აღნიშნეთ] რესპონდენტის სქესი: [RESPSEX] 

 მამაკაცი 1 

ქალი 2 
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D2. რამდენი წლის ბრძანდებით? [RESPAGE] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ რესპონდენტის ასაკი.] 

 

|____|____|  წლის (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

D3.    როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? [MARSTAT] 

  დასაოჯახებელი 1 

დაოჯახებული 2 

ვცხოვრობ პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო ან 
რელიგიური ქორწინების გარეშე

3 

განქორწინებული 4 

დაშორებული 5 

ქვრივი 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D4. გთხოვთ მითხრათ, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი 

ჩათვლით? [HHSIZE] 

 

|____|____|  ადამიანი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

D5a. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს? [RELGION] 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ 

რესპონდენტის პასუხი შეთავაზებულ ვარიანტებს. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  
 

სომხურ სამოციქულო ეკლესიას. 1  

კათოლიკურ ეკლესიას. 2  

ქართულ, რუსულ ან ბერძნულ მართმადიდებლურ ეკლესიას. 3  

ბაპტისტურ ეკლესიას. 4  

სხვა პროტესტანტულ ეკლესიას. 5  

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

6  

ისლამს. 7  

იუდაიზმს. 8  

სხვას. 9  

 არც ერთი. 10 
 გადადით 

D5c–ზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D5b.  [აჩვენეთ ბარათი D5b] რამდენად გეხმარებათ თქვენი რელიგიური მრწამსი 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში? გთხოვთ გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც ‘1’ 

ნიშნავს, რომ რელიგიური მრწამსი „საერთოდ არ გეხმარებათ” ყოველდღიური 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, ხოლო ‘10’ ნიშნავს, რომ რელიგიური მრწამი „ძალიან 

გეხმარებათ”.  [RELIMP] 

 

|____|____|  კოდი ბარათიდან (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2

 

 

D5c.  [აჩვენეთ ბარათი D5c]  თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია კარგი 

მოქალაქისთვის… [წაუკითხეთ] 
 

 
კოდი 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 
… დაეხმაროს თავისზე უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს? 

[ICITHELP]  |___|___| 
-1 -2 

2 … ხმა მისცეს არჩევნებში? [ICITVOTE] 
|___|___| 

-1 -2 

3 
… მიიღოს მონაწილეობა საპროტესტო აქციებში? 

[ICITPROT] |___|___| 
-1 -2 

4 … ყოველთვის დაემორჩილოს კანონებს? [ICITLAW] |___|___| 
-1 -2 

5 … დაიცვას ტრადიციები? [ICITTRAD] |___|___| 
-1 -2 

6 
… ჩამოაყალიბოს საკუთარი შეხედულება სხვებისგან 

დამოუკიდებლად? [ICITOPIN] |___|___| 
-1 -2 

7 
...  შეასრულოს საზოგადოებრივი სამუშაო 

ანაზღაურების გარეშე (როგორც მოხალისემ)?  

[ICITVOLNT] |___|___| 
-1 -2 

8 … იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ? [ICITOPP] |___|___| 
-1 -2 

 

 

D6.  გაქვთ თუ არა ამჟამად სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს სრულ ან ნახევარ 

განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად, არაოფიციალურად ან 

იყოთ  თვითდასაქმებული, მთავარია, ამ საქმიანობას ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს. 
[HAVEJOB] 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D7. [აჩვენეთ ბარათი D7]  გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოცემულ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება 

თქვენი შემოსავალი? [PERSINC] 

1000 ლარზე მეტი 1 

801 – 1000 ლარი 2 

601 – 800 ლარი 3 

401 – 600 ლარი 4 

201 – 400 ლარი 5 

101 – 200 ლარი 6 

100 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D8. [აჩვენეთ ბარათი D7] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი 

შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის საერთო ფულად 

შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს შემოსავალი? [FAMINC] 

 

1000 ლარზე მეტი 1 

801 – 1000 ლარი 2 

601 – 800 ლარი 3 

401 – 600 ლარი 4 

201 – 400 ლარი 5 

101 – 200 ლარი 6 

100 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D9. გთხოვთ, მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი . . .  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. მხოლოდ ერთი პასუხი 

თითოეულ მწკრივში.]   

 ფლობს არ ფლობს (არ ვიცი) 

1. 
ფერადი ტელევიზორს 
[OWNCOTV] 

1 0 -1 

 

2. 
DVD Dპლეერს 
[OWNDVDP] 

1 0 -1 

3. 
ავტომატური სარეცხ 

მანქანას [OWNWASH] 
1 0 -1 

4. მაცივარს [OWNFRDG] 1 0 -1 

5. 
კონდიციონერს 
[OWNAIRC] 

1 0 -1 

6. მანქანას [OWNCAR] 1 0 -1 

7. 
მობილური ტელეფონს 
[OWNCELL] 

1 0 -1 

8. 
ვიდეო კამერას 
[OWNVREC] 

1 0 -1 

9. 
სატელიტური თეფშს 
[OWNDISH] 

1 0 -1 

 

 

D10.  [აჩვენეთ ბარათი D10] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს თქვენი 

ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას? [ECONSTN] 
 

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 
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D11. [აჩვენეთ ბარათი D11]  მხოლოდ ერთის დასახელება რომ გთხოვოთ, ამ ბარათზე 

ჩამოთვლილი საკითხებიდან რომელი გაწუხებთ ამჟამად ყველზე მეტად? [BIGCER] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მომიწევს დასვენებასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება: 

შვებულება, კონცერტები, რესტორნები და ა.შ. 
1 

მომიწევს ყოველდღიური საარსებო ხარჯების შემცირება: საკვები, 

ტანსაცმელი, წამლები და ა.შ.  
2 

სამსახურს დავკარგავ. 3 

სიბერეში არ მექნება საკმარისი ფული თავის შესანახად.  4 

მომიწევს მეტად ვიყო დამოკიდებული სახელმწიფოს ფინანსურ 

დახმარებაზე. 
5 

მომიწევს მეტად ვიყო დამოკიდებული ჩემი ოჯახის წევრების 

ფინანსურ დახმარებაზე. 
6 

იძულებული ვიქნები, უახლოეს მომავალში გავყიდო ჩემი სახლი, 

მანქანა ან აგარაკი.  
7 

(არც ერთი) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D12.  [აჩვენეთ ბარათი D12] როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი 

დონე? [EDUDGR] 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება 5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება 7 

სამეცნიერო ხარისხი 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D13.  სკოლიდან დაწყებული და დღემდე მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხურის 

ჩათვლით, სულ რამდენი წელი ისწავლეთ სასწავლო დაწესებულებებში?  [EDUYRS] 

 
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ წლების რაოდენობა.] 

 

|____|____|  წელი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2
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D14.  [აჩვენეთ ბარათი D14] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კარგად იცით 

შემდეგი უცხო ენები:  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაიკითხეთ. ერთი პასუხი თითოეულ 

მწკრივში.] 

 

 

არ
 მ
აქ
ვს

 

სა
წ
ყი

სი
 

ც
ო
დ
ნა

  

დ
აწ
ყე
ბ
ი
თ
ი

  

სა
შ
უ
ალ

ო
 

მა
ღ
ალ

ი
 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1. რუსული ენა [KNOWRUS] 1 2 3 4 -2 

2. ინგლისური ენა [KNOWENG] 1 2 3 4 -2 

3.  სხვა უცხო ენა, რუსული და 

ინგლისური ენების გარდა [KNOWOTE] 
1 2 3 4 -2 

 

D15.  წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს შვილს სურს გახდეს ჟურნალისტი. მოიწონებდით თუ არა 

მის არჩევანს?   [CHLDJOUR] 
 

მოვიწონებდი 1 

არ მოვიწონებდი 0 
გადადით 

D17-ზე 

არ მიესადაგება -5 
გადადით 

D18-ზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D16.     გთხოვთ მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ მოიწონებდით მის არჩევანს? [CHLDJAPP] 
 

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

ჟურანლისტები ძალიან პოპულარულები არიან 

საქართველოში
1 

 

 

 

 

 

გადადით 

D18-ზე 

ჟურნალისტებს საქართველოში კარგი ანაზღაურება აქვთ 2 

ჟურნალისტობა საქართველოში პრესტიჟულია 3 

ჟურნალისტებს საქართველოში კარგი კავშირები აქვთ 

მნიშვნელოვან ხალხთან
4 

ხალხი ჟურნალისტებს დიდ პატივს სცემს 5 

ჟურნალისტები გავლენას ახდენენ ქვეყნის ცხოვრებაზე 6 

ჟურნალისტები ემსახურებიან საზოგადოებას 7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



63 
 

D17.  გთხოვთ მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ მოიწონებდით მის არჩევანს? 
[CHLDJDIS] 

 

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

  ჟურნალისტები საქართველოში პოპულარულები არ არიან 1 

ჟურნალისტებს საქართველოში არ აქვთ კარგი ანაზღაურება 2 

ჟურნალისტები საქართველოში მთავრობის ზეწოლას განიცდიან 3 

ჟურნალისტებს საქართველოში ხშირად მოუხერხებელ პირობებში 

უწევთ მუშაობა 
4 

ჟურნალისტებს საქართველოში ხშირად აყენებენ შეურაცხყოფას  5 

ხალხი პატივს არ სცემს ჟურნალისტებს 6 

ჟურნალისტებს ხშირად ძალიან მძიმე სამუშაო გრაფიკი აქვთ 7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D18. ახლა ჩამოგითვლით საინფორმაციო და პოლიტიკური ტელეგადაცემების წამყვანების 

სახელებს. თითოეული მათგანის შესახებ გთხოვთ მითხრათ, მოგწონთ თუ არა იგი.  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.] 
 

 მომწონს 
არ 

მომწონს 

არ ვიცი, 

ვინ არის 
(არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

ვახო სანაია [LIKEVASA] 1 0 2 -1 -2 

ინგა გრიგოლია 
[LIKEINGR] 

1 0 2 -1 -2 

დავით აქუბარდია 
[LIKEDAAK] 

1 0 2 -1 -2 

მამუკა ღლონტი 
[LIKEMAGH] 

1 0 2 -1 -2 

ალეკო ელისაშვილი 
[LIKEALEL] 

1 0 2 -1 -2 

ზაალ უდუმაშვილი 
[LIKEZAUD] 

1 0 2 -1 -2 

დავით კიკალიშვილი 
[LIKEDAKI] 

1 0 2 -1 -2 

ია ანთიძე [LIKEIAAN] 1 0 2 -1 -2 

ნინო შუბლაძე [LIKENISH] 1 0 2 -1 -2 

ეკა კვესიტაძე [LIKEEKKV] 1 0 2 -1 -2 

ბაქარ ალექსიძე 
[LIKEBAKAL] 

1 0 2 -1 -2 
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ზვიად ქორიძე 
[LIKEZVKO] 

1 0 2 -1 -2 

თამარ ჩიქოვანი 
[LIKETACH] 

1 0 2 -1 -2 

თენგიზ გოგოტიშვილი 
[LIKETEGO] 

1 0 2 -1 -2 

ნინო ჯანგირაშვილი 
[LIKENIJA] 

1 0 2 -1 -2 

ნათია სორდია 
[LIKENASO] 

1 0 2 -1 -2 
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D19. [აჩვენეთ ბარათი D19] ყველაფრის გათვალისწინებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად 

კმაყოფილი ხართ თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობით? გთხოვთ გამოიყენოთ ეს ბარათი, 

სადაც ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ უკმაყოფილო“, ხოლო ‘10’ ნიშნავს „უაღრესად კმაყოფილი“.  
[PECONSAT] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

D20. [აჩვენეთ ბარათი D19] ყველაფრის გათვალისწინებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად 

კმაყოფილი ხართ საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მდგომარეობით?  
[GECONSAT] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი კოდი 

ბარათიდან.] 
 

|____|____|  კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

D21. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშნველოვანი პრობლემა საქართველოში? 
[IMPISS] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ ვარიანტები. შემოხაზეთ რესპონდენტის 

პასუხის შესაბამისი კოდი. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. 1 

კორუფცია. 2 

სასამართლო სისტემის სამართლიანობა. 3 

არჩევნების სამართლიანობა. 4 

სიტყვის თავისუფლება / ადამიანის უფლებები. 5 

სამუშაო ადგილები. 6 

გაწევრიანება ნატო-ში. 7 

მშვიდობა. 8 

პენსიები. 9 

პოლიტიკური სტაბილურობა საქართველოში. 10 

სიღარიბე. 11 

გაწევრიანება ევროკავშირში 12 

საკუთრების უფლება. 13 

განათლების ხარისხი. 14 

რუსეთთან ურთიერთობა. 15 

ფასების ზრდა / ინფლაცია. 16 

ტერიტორიული მთლიანობა. 17 

ხელფასები. 18 

სხვა. 19 

(არ ვიცი) -1 
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(უარი პასუხზე) -2 
 

D22. [აჩვენეთ ბარათი D22] ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და 

პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ 

ამ ბარათის მეშვეობით. რამდენად ენდობით /ჯარს/?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაუკითხეთ სოციალური 

ინსტიტუტები.] 

 
კოდი (არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. ჯარს [TRUARMY] |___|___| -1 -2 

2. ბანკებს [TRUBANK] |___|___| -1 -2 

3. მასწავლებლებს [TRUTCHR] |___|___| -1 -2 

4. ექიმებს [TRUPHYS] |___|___| -1 -2 

5. მოსამართლეებს [TRUJUDG] |___|___| -1 -2 

6. არასამთავრობო ორგანიზაციებს 
[TRUNGOS] |___|___| -1 -2 

7. პარლამენტს [TRUPARL] |___|___| -1 -2 

8. პრემიერ-მინისტრს და 

მინისტრებს [TRUEXEC] |___|___| -1 -2 

9. პრეზიდენტს [TRUPRES] |___|___| -1 -2 

10. პოლიციას [TRUPOLI] |___|___| -1 -2 

11. ჟურნალისტებს [TRUMEDI] |___|___| -1 -2 

12. გამგებლებს [TRUGAMG] |___|___| -1 -2 

13. თქვენი რელიგიური 

აღმსარებლობის ინსტიტუტებს 
[TRURELI] |___|___| 

-1 -2 

14. სახალხო დამცველს [TRUOMB] |___|___| -1 -2 

15. ევროკავშირს [TRUSTEU] |___|___| -1 -2 

16. გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციას [TRUSTUN] |___|___| 
-1 -2 

17. ნატო-ს [TRUNATO] |___|___| -1 -2 

 

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

 [INTEND] საათი წუთი 

    

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი.] 

 

დიდი მადლობა! 


