
 საზოგადოების განწყობა საქართველოში 

დეკემბერი 2022 

 

N1 შერჩევის წერტილის ნომერი [PSU]        

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___|___| 

N2 შინამეურნეობის ნომერი [HHID] 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___| 

N3 ინტერვიუერის კოდი [INTID] 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___| 

გამარჯობა! ჩემი სახელია /სახელი და გვარი/. მე გახლავართ კვლევითი ცენტრის, სი-არ-

არ-სი საქართველოს წარმომადგენელი. სი-არ-არ-სი საქართველო დამოუკიდებელი, 

არაკომერციული კვლევითი ცენტრია. ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას პოლიტიკური 

შეხედულებების შესახებ და, თუ ნებას მომცემთ, მინდა, მოგმართოთ შეკითხვებით, 

რათა უკეთ შევისწავლოთ მოსახლეობის მოსაზრებები და ცხოვრების პირობები ჩვენს 

ქვეყანაში. თქვენი ოჯახი შეირჩა შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც რამდენიმე ათასი 

სხვა ოჯახი საქართველოში. კვლევის შედეგების სანდოობა დამოკიდებულია თქვენს 

თანხმობაზე, მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოკითხვაში. 

მოდით, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის შესახებ. „ოჯახში” ჩვენ ვგულისხმობთ იმ 

ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი 

ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და ხარჯები. 

გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც ამჟამად 

თქვენთან ერთად ცხოვრობენ. 

N4. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ადამიანი 

ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ადამიანი 

(არ ვიცი) -1 
არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 

 



N5. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ზრდასრული 

(18 წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი 

ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ზრდასრული ადამიანი 

(არ ვიცი) -1 
არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 

N6.   გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის 

ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი N8-ის 

სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  

N7.   ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი წევრის 

ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი N8-ის 

სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ ოჯახი 6-ზე მეტი სრულწლოვანი 

წევრისგან შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში N8 ჩაწერეთ 

ინფორმაცია მხოლოდ ოჯახის 6 წევრის შესახებ, მათი დასახელების 

თანმიმდევრობით.]                                       

ცხრილი N8 

# სქესი ასაკი 
ოჯახის შერჩეული წევრი 

[Kish] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ არის სახლში და არ 

დაბრუნდება უახლოეს დღეებში, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ 

ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]  



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტმა უარი განაცხადა გამოკითხვაში 

მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ ინფორმაცია 

ინტერვიუერის ფორმაში.] 

  

ინტერვიუს 

პირველი 

მცდელობის  

შედეგი   

 

|___|___| 

                         დრო 

           |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

ინტერვიუს მეორე 

მცდელობის შედეგი  

 

|___|___| 

დრო 

           |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

ინტერვიუს მესამე 

მცდელობის შედეგი 

 

 |___|___| 

დრო 

          |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

 

L1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას?  

 

ქართულად, 1 

სომხურად, 2 

აზერბაიჯანულად 3 

სხვა ენა: ____________________________________ -7 

 არგამოპასუხება (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

T1. ინტერვიუს თარიღი: [INTDATE] 

|____|____| 

დღე 

|____|____| 

თვე 

 
 

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

საათი 

|____|____| 

წუთი 



ზოგადი განწყობა 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით 

შემდეგ მოსაზრებას: ჩემი ქვეყნის მომავლის მიმართ ოპტიმისტურად ვარ 

განწყობილი 

 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

სრულიად ვეთანხმები 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

2. ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად დაცულად ან დაუცველად გრძნობთ 

თავს საქართველოში? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

ძალიან დაცულად 4 გადადით მე-4 

კითხვაზე 
უფრო დაცულად, ვიდრე დაუცველად 3 

უფრო დაუცველად, ვიდრე დაცულად 2  

ძალიან დაუცველად 1 

(არ ვიცი) -1 გადადით მე-4 

კითხვაზე 
(უარი პასუხზე) -2 

 

 



3. რა არის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში თავს 

დაუცველად გრძნობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ მაქსიმუმ სამი პასუხი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 ინფლაცია, მაღალი ფასები   

2 უმუშევრობა, სამუშაო ადგილების ნაკლებობა   

3 სიღარიბე   

4 ქართველების ემიგრაცია/წასვლა უცხოეთში   

5 უცხოელების მიგრაცია/ჩამოსვლა საქართველოში   

6 პოლიტიკური არასტაბილურობა   

7 რუსეთის ქმედებები საქართველოს მიმართ   

8 კრიმინალი   

9 ომი უკრაინაში   

10 ქართული იდენტობის დაკარგვა   

11 განათლების დაბალი დონე   

12 ცუდი ჯანდაცვა   

13 მაღალი ფასები წამლებზე   

14 ტერიტორიული მთლიანობა/ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიები 

  

15 რუსების იმიგრაცია / შემოდინება საქართველოში   

16 არასტაბილურობა კავკასიის რეგიონში   

17 ძალადობის შემთხვევები  



18 სხვა (მიუთითეთ)_________________________   

ინსტიტუტები 

 

4. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

კარგად 3 

ძალიან კარგად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

5. თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა საქართველოში ერთი პარტია მაინც, რომელიც 

თქვენს ინტერესებს გამოხატავს?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

6. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით  შემდეგი ინსტიტუტების საქმიანობას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 
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1 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად 

უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით 

პლანშეტი.] 

 

ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომლის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე 

პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ 

თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადადით ეკრანის მომდევნო გვერდზე და 

მიაწოდეთ პლანშეტი რესპონდენტს.] 

 

7. საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ირაკლი ღარიბაშვილი, კახა კალაძე, ირაკლი 

კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა  2 

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის 

(გიგა ბოკერია) 

3 

გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ ჯაფარიძე) 4 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, 

დავით თარხან-მოურავი) 

5 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

6 

საქართველოსთვის (გიორგი გახარია) 7 

გირჩი (იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო 

რაქვიაშვილი) 

8 



ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით 

უსუფაშვილი, ბადრი ჯაფარიძე) 

9 

დროა (ელენე ხოშტარია, ბათუ ქუთელია) 10 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 11 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, 

ლევან იოსელიანი) 

12 

გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი  13 

კონსერვატიული მოძრაობა, „ალტ-ინფოს“ პარტია 14 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________ 15 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8] თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი 

პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

10% ქალი, 90% კაცი  1 

30% ქალი, 70% კაცი  2 

50% ქალი, 50% კაცი  3 

30% კაცი და 70% ქალი  4 

10% კაცი, 90% ქალი  5 

სხვა (მიუთითეთ)____________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



ეროვნული საკითხები და ქვეყნის მიმართულება 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, 

თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. თქვენ 

რომელს ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო საერთოდ არ იცვლება 3 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  4 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

10. [აჩვენეთ ბარათი 10 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 გარემოს დაცვა  

3 ნატოში გაწევრიანება   

4 პენსიები   

5 რუსეთთან ურთიერთობა  

6 საკუთრების უფლება   

7 სამართლიანი არჩევნები   

8 სამუშაო ადგილები   

9 სასამართლო სისტემა   

10 სიტყვის თავისუფლება   



11 ადამიანის უფლებები   

12 სიღარიბე   

13 ტერიტორიული მთლიანობა    

14 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

15 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    

16 ხელფასები   

17 მედიის დამოუკიდებლობა   

18 განათლება   

19 ევროკავშირში გაწევრიანება   

20 კრიმინალი  

21 ციხეები / პატიმრები  

22 უმცირესობათა უფლებები  

23 სამართლიანობის აღდგენა  

24 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

 

11. [აჩვენეთ ბარათი  11 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რა არის ამჟამად საქართველოში 

განათლების სისტემის წინაშე მდგარი სამი ყველაზე დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.] 

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (საქართველოს განათლების სისტემაში არ არის პრობლემები) -5 

1 მასწავლებლების/ლექტორების დაბალი ხელფასები  

2 მასწავლებლების/ლექტორების დაბალი კვალიფიკაცია  

3 სკოლებში/უნივერსიტეტებში თანამედროვე 

ტექნოლოგიების არარსებობა/ნაკლებობა   

 

4 სპეციალური/ტექნიკური განათლების ხელმისაწვდომობა  

5 სკოლის/უნივერსიტეტის ცუდი ინფრასტრუქტურა  

6 მაღალი ფასი სასწავლო მასალებზე/წიგნებზე   



7 სასწავლო მასალების/წიგნების დაბალი ხარისხი  

8 კორუფცია/ნეპოტიზმი  

9 უნივერსიტეტებში სწავლის მაღალი საფასური  

10 რეპეტიტორების მაღალი საფასური  

11 ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები  

12 განათლების დაბალი ხარისხი  

13 სხვა (მიუთითეთ)______________________________  

 

საგარეო საკითხები 

მოდით, ახლა საუბარი გავაგრძელოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკასა და 

მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობაზე. 

 

12. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

13.  [აჩვენეთ ბარათი 13] ამ ბარათზე მოყვანილი მოსაზრებებიდან, რომელია თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

 

საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რაც 

შეუძლია, იმისათვის, რომ საქართველო 

ევროკავშირში გაწევრიანდეს 

1 



საქართველოს მთავრობა საკმარისს არ აკეთებს იმისათვის, რომ 

საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს 

2 

საქართველოს მთავრობა არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ 

საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდეს 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან, რომელს ეთანხმებით? ბოლო ხუთი წლის 

მანძილზე ... [წაუკითხეთ] 

საქართველო უფრო დაუახლოვდა ევროკავშირს 1 

საქართველო უფრო დაშორდა ევროკავშირს 2 

საქართველოს ურთიერთობა ევროკავშირთან არ 

შეცვლილა 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. თქვენი აზრით, ვისი ბრალია უკრაინაში ომი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი.]  



 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 რუსეთი  

2 ამერიკის შეერთებული შტატები  

3 ევროკავშირი  

4 ნატო  

5 უკრაინა  

6 ვლადიმერ პუტინი  

7 სხვა (მიუთითეთ)________________   

 

ეკონომიკა და სიღარიბე 

ახლა კი დაგისვამთ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებულ შეკითხვებს.  

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, შეაფასოთ საქართველოს 

ეკონომიკის ამჟამინდელი  მდგომარეობა. 

 ძალიან კარგი 5 

კარგი 4 

საშუალო 3 

ცუდი 2 

ძალიან ცუდი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. [აჩვენეთ ბარათი 18 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად 

საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.] 



 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (საქართველოს ეკონომიკა არ დგას პრობლემების 

წინაშე) 

-5 

1 უმუშევრობა  

2 დაბალი ხელფასები  

3 კრედიტებზე/სესხებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა  

4 მაღალი გადასახადები  

5 კორუფცია/ნეპოტიზმი  

6 ფასების ზრდა/ინფლაცია  

7 ლარის გაუფასურება  

8 მაღალი ფასები საწვავზე  

9 ტურისტების ნაკლებობა  

10 კორონავირუსი  

11 სიღარიბე  

12 სხვა (მიუთითეთ)_________________________________  

 

 

19. რამდენად დარწმუნებული ხართ ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ საქართველოს 

მთავრობა შეძლებს ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ!] 

სრულიად დარწმუნებული ვარ 4 

დარწმუნებული ვარ 3 

არ ვარ დარწმუნებული 2 



საერთოდ არ ვარ დარწმუნებული 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ შეაფასებთ თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ 

მდგომარეობას? [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ!] 

 

ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა 

გვაქვს 

1 

ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს 2 

დამაკმაყოფილებელი ეკონომიკური 

მდგომარეობა გვაქვს 

3 

კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს 4 

ძალიან კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა 

გვაქვს 

5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე თუ დაფიქრდებით, 5 წლის წინანდელთან 

შედარებით, ახლა უფრო მეტი, იგივე თუ ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები 

გაქვთ? 

მეტი 3 

იგივე  2 

ნაკლები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



22. [აჩვენეთ ბარათი 22] რა არის თქვენი ოჯახის ყველაზე დიდი ხარჯები 

ყოველთვიურად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს 3 პასუხი.] 

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 სახლის/ბინის ქირა  

2 კომუნალური მომსახურების გადასახადი  

3 საკვები  

4 სესხი/განვადება/იპოთეკა  

5 სამედიცინო მომსახურება  

6 წამლები  

7 განათლების ხარჯები (სკოლა, უნივერსიტეტი, 

კერძო მასწავლებლები) 

 

8 ტრანსპორტი  

9 საწვავი  

10 მოგზაურობა/დასვენება  

11 სახლის ნივთები და შეკეთება   

12 ბავშვის მოვლა (ბაღის ჩათვლით)  

13 ხანდაზმულის მოვლა  

14 ტანსაცმელი  

15 გართობა  

16 სპორტი/ვარჯიში  

17 სხვა (მიუთითეთ)______________________  

 

23. ბოლო 6 თვის მანძილზე, ყოფილა თუ არა ისეთი შემთხვევა, რომ არ გქონდათ 

საკმარისი ფული კომუნალური გადასახადების დასაფარად? 



დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. [აჩვენეთ ბარათი 24] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს 

თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას? 

 

ფული არ გვყოფნის საკვებზე 1 

ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის 

ტანსაცმელზე 

2 

ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ 

გვაქვს საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული 

საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორიცაა მაცივარი ან სარეცხი 

მანქანა. 

3 

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული 

საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორიცაა მაცივარი ან სარეცხი 

მანქანა. 

4 

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება. 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

25. რამდენად გაწუხებთ ან არ გაწუხებთ გაზრდილი ფასების გავლენა თქვენი ოჯახის 

ფინანსურ მდგომარეობაზე?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ!] 

 

ძალიან მაწუხებს   4 



მაწუხებს 3 

არ მაწუხებს 2 

საერთოდ არ მაწუხებს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

26. როგორ ფიქრობთ, ფასების ზრდა უფრო მეტად საქართველოს მთავრობის 

პოლიტიკის შედეგია, თუ უფრო მეტად ისეთი ფაქტორების, რომელიც 

საქართველოს მთავრობის კონტროლს მიღმაა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები.] 

 

უფრო მეტად საქართველოს მთავრობის 

პოლიტიკის შედეგია 

1 

უფრო მეტად ისეთი ფაქტორების შედეგია, 

რომლებიც საქართველოს მთავრობის 

კონტროლს მიღმაა 

2 

ორივეს [არ წაუკითხოთ] 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. არსებობს ოჯახები, რომლებიც ბოლო პერიოდში ფინანსური სირთულეების წინაშე 

აღმოჩნდნენ. გთხოვთ, მითხრათ თითოეული ჩამოთვლილი შეგესაბამებათ თუ არა 

თქვენ და თქვენს ოჯახს? 

  დიახ არა (არ 

შეესაბა

მება) 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 გასულ წელთან შედარებით 

ნაკლებს ვხარჯავ საჭმელზე 

1 0  -1 -2 



 

 

28. თვეში რამდენი ლარი იქნებოდა საკმარისი თქვენი ოჯახისთვის, რომ 

კომფორტულად იცხოვროთ? 

 

______________________ [მიუთითეთ ლარში] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საცხოვრებელი 

 

2 გასულ წელთან შედარებით 

შეზღუდულად მოვიხმარ 

ელექტროენერგიას და გაზს 

1 0  -1 -2 

3 გასულ წელთან შედარებით, 

ფულის დაზოგვის მიზნით, 

ნაკლებად დავდივარ მანქანით 

1 0 -5 -1 -2 

4 გასულ წელთან შედარებით, 

ნაკლებს ვხარჯავ 

ჯანდაცვაზე/წამლებზე 

1 0  -1 -2 

5 გასულ წელთან შედარებით, 

შეზღუდულად ვყიდულობ 

ტანსაცმელს და მსგავს 

ნივთებს 

1 0  -1 -2 

6 გასულ წელთან შედარებით, 

ნაკლებს ვხარჯავ 

დასვენებაზე/მოგზაურობაზე 

1 0  -1 -2 



29. [აჩვენეთ ბარათი 29] თქვენი ოჯახის ამჟამინდელ საცხოვრებელ მდგომარეობაზე 

თუ ვისაუბრებთ, ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რომელი აღწერს 

თქვენს მდგომარეობას ყველაზე კარგად? თქვენ ცხოვრობთ… 

 

ჩემი ან ჩემი ოჯახის წევრის საკუთრებაში 

არსებულ სახლში/ბინაში 

1  

ნაქირავებ სახლში/ბინაში 2 გადადით 32-ე 

კითხვაზე 

დაგირავებულ სახლში/ბინაში 3  

 

 

გადადით 34-ე 

კითხვაზე 

ნათესავის სახლში/ბინაში (ქირის გარეშე) 4 

სხვა (მიუთითეთ)__________ 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

30.  ღელავთ თუ არა მომდევნო რამდენიმე წელში თქვენი ბინის/სახლის შესაძლო 

დაკარგვაზე? 

ვღელავ 1  

არ ვღელავ 0 გადადით 

34-ე 

კითხვაზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

31.  რა არის მიზეზი, რის გამოც მომდევნო რამდენიმე წელში თქვენი სახლის 

დაკარგვაზე ღელავთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი] 

 

სახლის/ბინის იპოთეკის გადახდა შესაძლოა 

ვეღარ შევძლო 

1 



ფინანსური პრობლემების გამო შესაძლოა 

ბინის/სახლის გაყიდვა მომიწიოს 

2 

სახლი/ბინა შესაძლოა დავკარგო, რადგან ის 

დაზიანებულია/აღდგენას საჭიროებს 

3 

ვცხოვრობ გეოლოგიურად სახიფათო 

ტერიტორიაზე (წყალდიდობა, მეწყერი და სხვ.) 

4 

სხვა (მიუთითეთ)____________ 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

32. [თუ ქირაობს] გთხოვთ, მითხრათ, გასული 12 თვის განმავლობაში გაიზარდა თუ 

არა თქვენი ქირა? 

დიახ, გაიზარდა   1 

არა, არ გაზრდილა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. [თუ ქირაობს] რამდენად დარწმუნებული ხართ ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ 

მომდევნო 6 თვეში ქირის გადახდას შეძლებთ?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

სრულიად დარწმუნებული ვარ 4 

დარწმუნებული ვარ 3 

არ ვარ დარწმუნებული 2 

საერთოდ არ ვარ დარწმუნებული 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



უსაფრთხოება 

ახლა მოდით ვისაუბროთ უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოში.  

 

34. [აჩვენეთ ბარათი 34] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით 

შემდეგ მოსაზრებებს? 
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1 როდესაც ჩემი შვილი ბაღშია/სკოლაშია, 

დარწმუნებული ვარ, რომ ის უსაფრთხოდაა 

4 3 2 1 -1 -2 -5 

 

2 საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში 

(ქუჩაში, პარკში, ავტობუსისა და მეტროს 

გაჩერებებზე, კაფესა და რესტორანში) თავს 

ზოგადად დაცულად ვგრძნობ 

4 3 2 1 -1 -2  

3 საგანგებო სიტუაციების დროს (როგორიცაა 

ბინაში ხანძარი, მიწისძვრა და სხვ.) ვიცი 

როგორც უნდა მოვიქცე, რათა მე და ჩემი 

ირგვლივ მყოფები უსაფრთხოდ ვიყოთ  

4 3 2 1 -1 -2  

4 საგანგებო სიტუაციის დროს, ვიცი, როგორ 

გავუწიო ადამიანს პირველადი დახმარება  

4 3 2 1 -1 -2  

 

35.  [აჩვენეთ ბარათი 35] რამდენად ხშირად ღელავთ, რომ ...? 
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ფიზიკურ ზიანს მოგაყენებენ 3 2 1  -1 -2 

ქუჩაში გაგქურდავენ 3 2 1  -1 -2 

თქვენს სახლს გაძარცვავენ 3 2 1  -1 -2 

სექსუალურად 

შეგავიწროებენ/იძალადებენ 

3 2 1  -1 -2 

მოგპარავენ ან გაგიტეხენ მანქანას 3 2 1 -5 -1 -2 

თქვენს სკოლის ასაკის ბავშვს 

სკოლაში ყოფნისას ვინმე 

ფიზიკურ ზიანს მიაყენებს 

3 2 1 -5 -1 -2 

პირად, საკრედიტო ბარათის ან 

ფინანსურ ინფორმაციას 

მოგპარავენ  

3 2 1  -1 -2 

ავტოსატრანსპორტო 

შემთხვევის/მანქანის 

გაუფრთხილებელი მართვის 

მსხვერპლი გახდებით  

3 2 1  -1 -2 

 

რუსეთი და რუსები 

 

36. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ, საქართველოში რუსეთის ბევრი მოქალაქე  

შემოვიდა. თქვენი აზრით, რა სახის გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან 

საქართველოზე?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



 

დადებითი გავლენა 4 

უფრო დადებითი გავლენა, ვიდრე უარყოფითი 3 

უფრო უარყოფითი გავლენა, ვიდრე დადებითი  2 

უარყოფითი გავლენა 1 

(არანაირი გავლენა) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

37. მისაღებია თუ არა თქვენთვის საქართველოს ხელისუფლების მიდგომა  

საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლასთან დაკავშირებით? 

 

მისაღებია 1 

მიუღებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. ამჟამად რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად ვიზა არ 

სჭირდებათ. თქვენი აზრით, უნდა შემოიღოს თუ არა საქართველოს მთავრობამ 

სავიზო რეჟიმი რუსეთის მოქალაქეებისთვის? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

უნდა შემოიღოს 1 

არ უნდა შემოიღოს  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ რუსეთის მთავრობის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან დადებითი 4 



ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. საერთო ჯამში, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ რუსი ხალხის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან დადებითი 4 

ნაწილობრივ დადებითი 3 

ნაწილობრივ უარყოფითი 2 

ძალიან უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

41. საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ 

ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს? 

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

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა) 
4 



რუსი 5 

ქურთი ან იეზიდი 6 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. [აჩვენეთ ბარათი 42] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი  

საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი დადის თუ არა სკოლაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



44. [აჩვენეთ ბარათი 44] ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს 

მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის 

ძირითადია.  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც 

შეესაბამება რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.] 
 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1 გადად

ით 46-ე 

კითხვა

ზე 

ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4  

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც 

რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს 

ჩათვლით 

5 

 

 

 

გადად

ით 46-ე 

კითხვა

ზე 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 
6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და 

მუშაობა არ შემიძლია 
7 

(სხვა) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. [აჩვენეთ ბარათი 45] ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს 

მდგომარეობას? 

 

ვეძებ სამსახურს, მაგრამ ვერ ვპოულობ  1 

ვეძებ სამსახურს, მაგრამ ვერ ვიპოვე სამსახური 

შესაფერისი ანაზღაურებით 

2 

ვეძებ სამსახურს, მაგრამ ვერ ვიპოვე სამსახური 

შესაფერისი სამუშაო პირობებით 

(ანაზღაურების გარდა) 

3 



დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს  

4 

არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის პოვნით   5 

სხვა 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

46. რამდენად მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ მომდევნო 12 თვის 

განმავლობაში თქვენ სამუშაოდ საზღვარგარეთ წახვალთ?  

     [ინტერვიუერს! წაუკითხეთ.] 

 

სრულიად მოსალოდნელია 4 

მოსალოდნელია 3 

არ არის მოსალოდნელი 2 

საერთოდ არ არის მოსალოდნელი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

47. [აჩვენეთ ბარათი 47] გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს 

მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა გასულ 

თვეში. 

  

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 



801 – 1200 ლარი 3 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

48. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც 

თქვენი ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. 

გთხოვთ მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ...  

 
  

ფლობს 
არ 

ფლობს 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 მაცივარი 1 0 -1 -2 

2 ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი 

ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)  

1 0 -1 -2 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, 

ლენოვო და ა.შ.) 

1 0 -1 -2 

5 მანქანა 1 0 -1 -2 

6 კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8 პერსონალური კომპიუტერი, 

ლეპტოპის ჩათვლით 

1 0 -1 -2 



9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

 

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

                                                                              საათი               წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი. ყურადღებით 

შეავსეთ და ჩაწერეთ ინტერვი დასრულების ზუსტი დრო, რომელიც არის თქვენს 

საათზე!] 

 

T4. [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რამდენი ადამიანი იყო ოთახში 

ინტერვიუს მსვლელობის დროს, თქვენი და რესპონდენტის ჩათვლით!]    

  |____|____| 

 

 


