
 

 

 

საზოგადოების განწყობა საქართველოში 

ივლისი 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 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1] 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 

 

2. 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 

 

3. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



 
  

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

არ
 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1 პარლამენტში და ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში არჩეული 

ოპოზიციური პარტიები ხალხის და ქვეყნის 

ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებენ 

1 0 -1 -2 

2 მმართველი პარტია ქართული ოცნება 

ხალხის და ქვეყნის ინტერესებიდან 

გამომდინარე მოქმედებს 

1 0 -1 -2 

 

 

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

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 
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გ
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ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

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 

 

5. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით, ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 პარლამენტი რეგულარულად 

ეკონტაქტება მოქალაქეებს. 

4 3 2 1 -1 -2 

2 პარლამენტი ამტკიცებს კანონებს 

ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

შესახებ. 

4 3 2 1 -1 -2 

 3 პარლამენტის წევრს თუ ჩემს 

დასახლებაში არსებული 

პრობლემების შესახებ ვეტყვი, ის 

გადადგამს ნაბიჯებს პრობლემის 

მოსაგვარებლად. 

4 3 2 1 -1 -2 

4 პარლამენტი ეფექტურად უწევს 

ზედამხედველობას მთავრობის 

(სამინისტროების) საქმიანობას. 

4 3 2 1 -1 -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 1 

6a. [აჩვენეთ ბარათი 6a (ბარათი მონაცვლეობითია)] 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 

თავისუფალი დემოკრატები (თამარ კეკენაძე) 4 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი, ირმა 

ინაშვილი) 

5 



საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 6 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე) 7 

გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი 8 

გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ ჯაფარიძე) 9 

საქართველოსთვის (გიორგი გახარია) 10 

გირჩი (იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო რაქვიაშვილი) 11 

ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით უსუფაშვილი, ბადრი 

ჯაფარიძე) 

12 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 13 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, ლევან 

იოსელიანი) 

14 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 15 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი) 16 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 17 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 18 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 19 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 20 

ერთობა, რაობა, იმედი - ერი (ლევან ვასაძე) 21 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 22 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 23 

ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია) 24 

დროა (ელენე ხოშტარია, ბათუ ქუთელია) 25 

კონსერვატიული მოძრაობა, „ალტ-ინფოს“ პარტია 26 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 27 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად 

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

პლანშეტი.] 

 



ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე 

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

თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადადით მომდევნო ეკრანზე და მიაწოდეთ 

პლანშეტი რესპონდენტს.] 

 

6b. 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 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________ 14 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 



 

7.  [აჩვენეთ ბარათი 7] ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე სკალა, 

სადაც ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს 

,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

 

დემოკრატია  

 

8. რას ნიშნავს თქვენთვის დემოკრატია? გთხოვთ, დაასახელოთ მაქსიმუმ სამი 

ვარიანტი.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

  (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1.  სიტყვის/მედიის თავისუფლება / განსხვავებული აზრის მოსმენა   

2.  თანასწორობა კანონის წინაშე / სამართლიანობის დაცვა   

3.  შესაძლებლობა, აკეთო ის, რაც გინდა (თავისუფლება)  

4.  მთავრობის მიერ პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი 

აზრის გათვალისწინება 
 

5.  სამუშაო ადგილები   

6.  ადამიანის უფლებათა დაცვა   

7.  არასტაბილურობა   

8.  თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები   

9.  სხვადასხვა პროდუქტების შეძენის შესაძლებლობა   

10.  სხვა (ჩაინიშნეთ)  _____________________________________  



 

 

9. საერთო ჯამში, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თქვენთვის, რომ 

დემოკრატიულ ქვეყანაში იცხოვროთ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სრულიად უმნიშვნელო 1 

უმნიშვნელო 2 

მნიშვნელოვანი 3 

ძალიან მნიშვნელოვანი 4 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

10. თქვენი აზრით, საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი გიპასუხებთ, რომ 

ნაწილობრივ არის დემოკრატია, აუხსენით მას, რომ ჩვენ კონკრეტული პასუხი 

გვჭირდება - დიახ ან არა.] 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. რომელი მოსაზრება დგას თქვენს შეხედულებასთან ყველაზე ახლოს? ქართული 

დემოკრატია ...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მეზობელი ქვეყნებისთვის მისაბაძი მაგალითია, 1 

ადრე იყო მისაბაძი მაგალითი, მაგრამ ბოლო წლებში აღარ 

არის, 

2 

თუ არასდროს ყოფილა მეზობელი ქვეყნებისთვის მისაბაძი 

მაგალითი? 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



საკითხები 

 
12. [აჩვენეთ ბარათი 12 (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)___________________________   

 

 



13. გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 10 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა 

მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? [წაუკითხეთ 

საკითხები სიიდან] გაუარესდა, არ შეცვლილა თუ გაუმჯობესდა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 კორუფცია 1 2 3 -1 -2 

2 სასამართლო სისტემა 1 2 3 -1 -2 

3 სიტყვის თავისუფლება 1 2 3 -1 -2 

4 სიღარიბე 1 2 3 -1 -2 

5 ტერიტორიული მთლიანობა 1 2 3 -1 -2 

6 ხელმისაწვდომი სამედიცინო 

მომსახურება 

1 2 3 -1 -2 

7 განათლება 1 2 3 -1 -2 

8 კრიმინალი 1 2 3 -1 -2 

9 ადამიანის უფლებები 1 2 3 -1 -2 

 

 

14. [აჩვენეთ ბარათი  14 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რა არის 

კეთილმოწყობასთან/ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.] 

 

 (არ ვიცი) -1 



 (უარი პასუხზე) -2   

 (არ არსებობს ასეთი პრობლემა) -5 

1 ნაგვის შეგროვება  

2 სუფთა ქუჩები   

3 კულტურული დაწესებულებების არსებობა  

(ბიბლიოთეკები, მუზეუმები)  

 

4 სათამაშო მოედნები  

5 გარემოს დაბინძურება  

6 საგზაო მოძრაობა  

7 პარკები და გამწვანება   

8 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი  

9 გზები   

10 სპორტული და დასასვენებელი დაწესებულებები   

11 ქუჩის განათება  

12 წყლით მომარაგება  

13 გაზმომარაგება  

14 ელექტროენერგიით მომარაგება  

15 კანალიზაცია  

16 კომუნალური მომსახურებების გადასახადი  

17 სკოლების კეთილმოწყობა   

  

 

18 საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა   

19 პირობები საბავშვო ბაღებში   

20 უსახლკარო ცხოველები   

 



21 პარკირება   

22 ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა   

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)________________________________   

 

15. [აჩვენეთ ბარათი  15 (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)______________________________  



 

16. [აჩვენეთ ბარათი  16 (ბარათი მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად 

ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი სამი ყველაზე დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.] 

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (ჯანდაცვის სისტემაში არ არის პრობლემები) -5 

1 საავადმყოფოების და სამედიცინო მომსახურების 

ხელმისაწვდომობა 

 

2 ბიუროკრატია ჯანდაცვის სისტემაში  

3 ექიმების და სამედიცინო პერსონალის 

პროფესიონალიზმის/კვალიფიკაციის ნაკლებობა 

 

4 სამედიცინო მომსახურების/ექიმთან ვიზიტების საფასური  

5 წამლების საფასური  

6 სამედიცინო საშუალებების ფასი (როგორიცაა პირბადე, 

ხელის დეზინფექციის საშუალება და ა.შ.) 

 

7 წამლების დაბალი ხარისხი  

8 ცუდი  ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა 

საავადმყოფოებში 

 

9 ცუდი სანიტარული პირობები საავადმყოფოებსა და 

კლინიკებში 

 

10 კორონავირუსთან დაკავშირებული გამოწვევები  

11 სხვა (მიუთითეთ)__________________________  

 
 



ეკონომიკა 

 

17. 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 

 

18. [აჩვენეთ ბარათი 18] 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 

 

19. [აჩვენეთ ბარათი 19] ბოლო 12 თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რამდენჯერ მოხდა 

ისე, რომ არ გქონდათ ფული თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისათვის საჭირო საკვების 

საყიდლად? გთხოვთ, ამ ბარათის მეშვეობით მითხრათ, რა უფრო შეესაბამება 

თქვენს მდგომარეობას. 

 

ყოველდღე 1 

ყოველკვირა 2 

ყოველთვე 3 



უფრო იშვიათად 4 

არასოდეს 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20.  [აჩვენეთ ბარათი 20] წარმოიდგინეთ, რომ მთავრობამ უნდა აირჩიოს ბარათზე 

მოცემული სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი. როგორ ფიქრობთ, რომელი უნდა 

აირჩიოს?  

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ საუბარია საშემოსავლო და მსგავსი ტიპის 

გადასახადებზე და აქ არ იგულისხმება კომუნალური გადასახადები. 

 

შეამციროს გადასახადები და დახარჯოს ნაკლები ჯანდაცვაზე, 

განათლებასა და სოციალურ დახმარებაზე 

1 

დატოვოს იგივე გადასახადები და დახარჯოს იმდენივე 

ჯანდაცვაზე, განათლებასა და სოციალურ დახმარებაზე, რასაც 

ახლა ხარჯავს 

2 

გაზარდოს გადასახადები და დახარჯოს მეტი ჯანდაცვაზე, 

განათლებასა და სოციალურ დახმარებაზე 

3 

(არც ერთს არ ვეთანხმები) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პოლარიზაცია და პარტიები  

 

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

თქვენს ინტერესებს გამოხატავს?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

22. თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, ის აერთიანებს 

საზოგადოებას თუ ყოფს მას? 

 

  აერთიანებს ყოფს (არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 პოლიტიკოსები 1 0 -1 -2 

2 ქართული მედია 1 0 -1 -2 

3 რელიგია 1 0 -1 -2 

4 საგანმანათლებლო 

ინსტიტუტები 

1 0 -1 -2 

5 ქვეყნის ლიდერები  

(ამჟამინდელი 

პოლიტიკური ლიდერები) 

1 0 -1 -2 

6 არსებული ეკონომიკური 

სისტემა 

1 0 -1 -2 

7 ძალოვანი სტრუქტურები 1 0 -1 -2 

8 სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები / 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

1 0 -1 -2 

9 ევროკავშირი 1 0 -1 -2 

10 ნატო 1 0 -1 -2 

11 რუსეთი 1 0 -1 -2 



 

 

ევროკავშირი და ნატო 

 

23. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1  

მიუღებელია  0 გადადით 

კითხვაზე 

25 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. თუ მისაღებია, რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს დაიცავს ქართულ კულტურას და ღირებულებებს  

3 ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს  

4 ეს გაზრდის მომხმარებლის უსაფრთხოებას  

5 ეს უზრუნველყოფს ქართველების ევროკავშირთან უვიზო 

მიმოსვლის უფლებას 

 

6 ეს გააძლიერებს დემოკრატიის განვითარებას  

7 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შესაძლებლობებს 

 

8 ეს შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს  

9 საქართველო ისტორიულად ევროპას მიეკუთვნება  

10 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია იმ პარტიისთვის, რომელსაც მე 

ვუჭერ მხარს  

 

11 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია ჩემი ოჯახისთვის  



12 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

25. 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 

 

26. [აჩვენეთ ბარათი 26] თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს 

ხელს, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 
  

 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 (არაფერი არ უშლის ხელს) -5 

1.  საჯარო მოხელეთა დაბალი პროფესიონალიზმი  

2.  
პოლიტიკური ნების ნაკლებობა საქართველოს ხელისუფლების 

მხრიდან 
 

3.  პოლიტიკური ნების ნაკლებობა ევროკავშირის მხრიდან  

4.  ევროკავშირში შესვლის მომხრეების სიმცირე საქართველოში  

5.  საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტები  

6.  ნაკლებად განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება  

7.  დემოკრატიის ნაკლებობა  

8.  მოსახლეობის განათლების დაბალი დონე  



9.  
ევროპაში მცხოვრები არალეგალური მიგრანტები 

საქართველოდან/არალეგალური მიგრაცია 
 

10.  განუვითარებელი ეკონომიკა  

11.  
ქართული კანონმდებლობა/რეგულაციები არ აკმაყოფილებს 

ევროკავშირის სტანდარტებს 
 

12.  პოლიტიკური არასტაბილურობა საქართველოში  

13.  რუსეთი  

14.  
ევროპული ღირებულებები ეწინააღმდეგება ქართულ 

ღირებულებებს 
 

15.  კორუფცია  

16.  ომი უკრაინაში  

17.  უმცირესობათა უფლებების ნაკლებად დაცულობა  

18.  მედიის თავისუფლების ნაკლებობა  

19.  ადამიანის უფლებების დარღვევა  

20.  პოლიტიკური პოლარიზაცია  

21.  სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

27. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

 

საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და ნატოში 

გაწევრიანებით) 

1 

საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს 

იტყვის ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე 

2 

[არ წაუკითხოთ!] არც ერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

28. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

29. [აჩვენეთ ბარათი 29] თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად რა უშლის საქართველოს 

ხელს, რომ გახდეს ნატოს წევრი?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 
  

 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 (არაფერი არ უშლის ხელს) -5 

1.  არასაკმარისი თავდაცვის ბიუჯეტი  

2.  რუსეთი გვიშლის ხელს  

3.  ოკუპირებული ტერიტორიები  

4.  სუსტი სამხედრო შესაძლებლობები  

5.  დემოკრატიის დონე  

6.  ნატოს შიდა პოლიტიკა  

7.  ნატოს წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიები  

8.  
საქართველოს მთავრობის მხრიდან არასაკმარისი ძალისხმევა შიდა 

მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად 
 

9.  
საქართველოს მთავრობის მხრიდან არასაკმარისი ძალისხმევა გარე 

მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად 
 



10.  ომი უკრაინაში  

11.  სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

რუსეთი 

 

30. თქვენი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ... [წაუკითხეთ] 

 

პროდასავლური 
1 

პროდასავლური, თუმცა უნდა შეინარჩუნოს კარგი 

ურთიერთობა რუსეთთან 
2 

პრორუსული თუმცა უნდა შეინარჩუნოს კარგი 

ურთიერთობა ევროკავშირსა და ნატოსთან  3 

თუ პრორუსული?  
4 

(არ ვიცი) 
-1 

(უარი პასუხზე) 
-2 

 

31. თქვენი აზრით, როგორ სამხედრო საფრთხეს წარმოადგენს, თუ საერთოდ 

წარმოადგენს, რუსეთი მისი მეზობელი ქვეყნებისათვის? დიდ საფრთხეს, მცირე 

საფრთხეს, თუ საერთოდ არ წარმოადგენს საფრთხეს?  

 

დიდი საფრთხე 3 

მცირე  საფრთხე 2 

საერთოდ არ წარმოადგენს საფრთხეს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



32. რუსეთთან საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობაზე თუ ვისაუბრებთ, თქვენი 

აზრით: 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

საქართველომ უფრო უნდა გააღრმავოს 

ეკონომიკური ურთიერთობები რუსეთთან  

1 

საქართველომ რუსეთთან ეკონომიკური 

ურთიერთობა ისე უნდა დატოვოს, როგორც არის 

2 

საქართველომ უფრო უნდა შეზღუდოს რუსეთთან 

ეკონომიკური ურთიერთობები 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ომი უკრაინაში 

33. 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)________________   

 



 

34. უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის საპასუხო 

ქმედებებზე თუ დაფიქრდებით, თქვენი აზრით, საქართველოს მთავრობა... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

მეტს უნდა აკეთებდეს უკრაინის მხარდასაჭერად 4 

საკმარისს აკეთებს უკრაინის მხარდასაჭერად 
3 

ნაკლებს უნდა აკეთებდეს უკრაინის მხარდასაჭერად 2 

არაფერს უნდა აკეთებდეს უკრაინის 

მხარდასაჭერად 
1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34.b.  უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის 

საპასუხო ქმედებებზე თუ დაფიქრდებით, თქვენი აზრით, საქართველოს პარლამენტი... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

 

 

მეტს უნდა აკეთებდეს უკრაინის მხარდასაჭერად 4 

საკმარისს აკეთებს უკრაინის მხარდასაჭერად 
3 

ნაკლებს უნდა აკეთებდეს უკრაინის მხარდასაჭერად 2 

არაფერს უნდა აკეთებდეს უკრაინის 

მხარდასაჭერად 
1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მიმდინარე მოვლენები/კანდიდატის სტატუსი 

35. 2022 წლის 23 ივნისს ევროპულმა საბჭომ აღიარა საქართველოს ევროპული 

პერსპექტივა და განაცხადა, რომ გარკვეული პირობების შესრულების შემდეგ 



საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს მიანიჭებს. გსმენიათ 

თუ არა ამ გადაწყვეტილების შესახებ? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 

 

საქართველოს მთავრობამ საკმარისი არ გააკეთა იმისათვის, რომ 

საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიეღო 
1 

საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა, რაც 

შეეძლო, იმისათვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის 

კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიეღო 

2 

[არ წაუკითხოთ!] არც ერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) 
-1 

(უარი პასუხზე) -2 

 
37. რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თქვენთვის, რომ საქართველომ 

შეასრულოს ყველა ის პირობა, რომელიც ევროპულმა საბჭომ საქართველოს 

ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად დაუწესა? 

 

ძალიან მნიშვნელოვანი 4 

მნიშვნელოვანი 3 

უმნიშვნელო 2 

სრულიად უმნიშვნელო 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

38. როგორ ფიქრობთ, შეასრულებს თუ არა საქართველოს მთავრობა ევროპული 

საბჭოს მიერ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად 

დაწესებულ პირობებს? 

 



დიახ, შეასრულებს 1 

არა, არ შეასრულებს 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. თქვენი აზრით, ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსთვის დაწესებული 

პირობების შესრულების პროცესში ჩართული უნდა იყვნენ თუ არა...? 

 
  

დიახ არა 
(არ 

ვიცი) 
(უარი 

პასუხზე) 

1 ოპოზიციური პარტიები 1 0 -1 -2 

2 სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები/ 

არასამთავრობო ორგანიზაციები 

1 0 -1 -2 

 

 

40. თქვენი აზრით, ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსთვის დაწესებული 

პირობების შესრულების პროცესში ჩართავს თუ არა მთავრობა შემდეგ მხარეებს 

...? 

 
  

დიახ არა 
(არ 

ვიცი) 
(უარი 

პასუხზე) 

1 ოპოზიციურ პარტიებს 1 0 -1 -2 

2 სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს/ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

1 0 -1 -2 

 



მომავალი 

 

41. ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, თქვენი აზრით, რამდენად 

მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ მომდევნო ერთი წლის 

განმავლობაში საქართველოში შემდეგი მოვლენები განვითარდეს? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 რუსეთის სამხედრო აგრესია 

საქართველოს მიმართ 

3 2 1 -1 -2 

2 საქართველოში ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუარესება  

3 2 1 -1 -2 

3 საქართველოში პრორუსული 

პოლიტიკური ძალების 

გააქტიურება  

3 2 1 -1 -2 

4 ევროკავშირთან ურთიერთობის 

გაუარესება/გაფუჭება 

3 2 1 -1 -2 

უმცირესობები 

ახლა ვისაუბროთ საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფის შესახებ. 

 

42. [აჩვენეთ ბარათი 42]  ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა შემდეგი უმცირესობების უფლებების დაცვა?  
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1 ეთნიკური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

2 რელიგიური უმცირესობები 5 4 3 2 1 -1 -2 

3 სექსუალური უმცირესობები (LGBT) 5 4 3 2 1 -1 -2 

4 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები 
5 4 3 2 1 -1 -2 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

43. 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 

 

44.  [აჩვენეთ ბარათი 44] 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 

 

45.  [აჩვენეთ ბარათი 45] 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 

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 

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 

 

46. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … 

[წაუკითხეთ]  

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასდროს? 5 

[არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

47. [აჩვენეთ ბარათი 47] ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, 

განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორიცაა ქორწინება ან გასვენება, 

რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ყოველდღე 
1 

კვირაში ერთზე მეტჯერ 
2 

კვირაში ერთხელ 
3 

თვეში ერთხელ მაინც 
4 

მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე 
5 

უფრო იშვიათად 6 

არასოდეს 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

48. [აჩვენეთ ბარათი 48] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი 

ცოდნის დონე შემდეგში: 
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შ
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ღ
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) 
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პა
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1. რუსული 1 2 3 4 -1 -2 

2. ინგლისური 1 2 3 4 -1 -2 

3. ქართული (მხოლოდ 

არაქართველებისთვის) 
1 2 3 4 -1 -2 

4. თურქული 1 2 3 4 -1 -2 

 

49. 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!]    

  |____|____| 

 

 


