
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

თებერვალი 2021 

 

დემოგრაფია 

1. 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 

  

2. რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

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 

 

ზოგადი საკითხები 

 

3. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში 

როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო. თქვენ რომელს ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. 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 

 

ეკონომიკა 

4. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, 

შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. 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 

 

5. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? საქართველოში 

კორონავირუსის პანდემიის დაწყების შემდეგ, თქვენ:  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დაკარგეთ სამსახური [დროებითი 

გათავისუფლების და უხელფასო შვებულების 

ჩათვლით] და სხვა სამსახური დაიწყეთ  

1  

დაკარგეთ სამსახური [დროებითი 

გათავისუფლების და უხელფასო შვებულების 

ჩათვლით] და კვლავ უმუშევარი ხართ 

2 

არ დაგიკარგავთ სამსახური, თუმცა 

ხელფასი/შემოსავალი შეგიმცირდათ 

3 

არ დაგიკარგავთ სამსახური და 

ხელფასი/შემოსავალი არ შეგმცირებიათ 

4 

კორონავირუსის პანდემიამდე არ მუშაობდით 

და კვლავ უმუშევარი ხართ [პენსიონერების, 

სტუდენტების და ოჯახის მოვლის ჩათვლით] 

5 გადადით 

კითხვაზე 

7 



კორონავირუსის პანდემიამდე არ მუშაობდით 

და ახლა დასაქმებული ხართ 

6  

სხვა  (მიუთითეთ) __________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 

7 (უარი პასუხზე) -2 

 

6. რომელ სფეროში მუშაობთ/მუშაობდით პანდემიის დაწყებამდე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

სოფლის მეურნეობა 1 

საჯარო სექტორი/სამთავრობო უწყებები 2 

საბანკო და ფინანსური სფერო 3 

არასამთავრობო ორგანიზაცია/სამოქალაქო 

საზოგადოება 

4 

ტურიზმი და მასპინძლობა 5 

რესტორნები და კაფეები, სხვა გართობა 6 

საცალო ვაჭრობა 7 

განათლება 8 

ტრანსპორტი 9 

უძრავი ქონება, გაყიდვა, გაქირავება და სხვა 10 



ჯანდაცვა და სოციალური მუშაკობა  11 

მშენებლობა 12 

სამთო მრეწველობა 13 

მრეწველობა 14 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

15 

ოჯახის დამხმარე (დასუფთავება, ძიძა და სხვა) 16 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარლამენტი 

7. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით პარლამენტის საქმიანობას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

საშუალოდ 3 

კარგად 4 

ძალიან კარგად 5 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

8. ახალ პარლამენტზე თუ იფიქრებთ, რომელ საკითხებზე უნდა გაამახვილოს 

პარლამენტმა ყურადღება მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში? გთხოვთ, მითხრათ 

არაუმეტეს სამი პასუხისა. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ არაუმეტეს 

სამი პასუხისა.] 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 გარემოს დაცვა  

3 საგარეო პოლიტიკა   

4 საარჩევნო რეფორმა   

5 პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება  

6 სასამართლო რეფორმა   

7 ადამიანის უფლებები   

8 ეკონომიკა   

9 ტერიტორიული მთლიანობა   

10 ჯანდაცვა   

11 განათლება  

12 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

 

9. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ პარლამენტის 

წევრები ითვალისწინებენ თქვენნაირი ადამიანების შეხედულებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

სრულიად ვეთანხმები 4 



ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

10. რას მოელით პარლამენტის წევრისგან? 

  
  დიახ არა 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 ის თქვენს ინტერესებს დაიცავს 1 0 -1 -2 

2 
ის მხოლოდ თავის ინტერესებს 

დაიცავს 
1 0 -1 -2 

3 ის აქტიური იქნება 1 0 -1 -2 

4 
იმას გააკეთებს, რასაც პარტია 

ეტყვის 
1 0 -1 -2 

 

11. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: 

რომ გინდოდეთ, ადვილად შეძლებდით პარლამენტის წევრთან შეხვედრის 

დანიშვნას. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 



საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. ჩამოთვლილი ექვსი ფორმიდან, რომელი იქნება თქვენთვის საუკეთესო 

პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

  [არ წაუკითხოთ!] არ მინდა პარლამენტის 

საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება 

-5 

1 კანონმდებლობაზე კომენტარის გაკეთება   

2 პარლამენტის/პარლამენტის წევრის მიერ 

ორგანიზებულ საჯარო განხილვაზე დასწრება  

  

3 პარლამენტის წევრთან ინდივიდუალური შეხვედრა    

4 კომიტეტის სხდომაზე დასწრება   

5 პარლამენტის წევრისთვის მოთხოვნით მიმართვა 

ოფიციალური წერილის სახით 

 

6 პარლამენტის წევრისთვის მოთხოვნით მიმართვა 

სოციალური ქსელის საშუალებით 

 

7 სხვა (მიუთითეთ)_________________________  

 



13. ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა პარლამენტის 

საქმიანობაში შემდეგი ფორმით? 

  დიახ არა 
(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

კომენტარი გააკეთეთ კანონმდებლობაზე 1 0 -1 -2 

დაესწარით პარლამენტის/პარლამენტის 

წევრის მიერ ორგანიზებულ საჯარო 

შეხვედრას 

1 0 -1 -2 

მოთხოვნით მიმართეთ 

პარლამენტს/პარლამენტის წევრს 
1 0 -1 -2 

დაესწარით კომიტეტის სხდომას 1 0 -1 -2 

ინდივიდუალური შეხვედრა გქონდათ 

პარლამენტის წევრთან 
1 0 -1 -2 

 

14. თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი პარლამენტარების საუკეთესო 

გადანაწილება პარლამენტში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

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 (ჩაინიშნეთ)_____________________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

15. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი. თუ რესპონდენტი დაასახელებს გირჩს, ჰკითხეთ, „რომელი გირჩი?“] 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (გიორგი გახარია, 

კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა მელია, თინა 

ბოკუჩავა, სალომე სამადაშვილი, მიხეილ სააკაშვილი, რომან 

გოცირიძე) 

2 

ევროპული საქართველო (დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი 

უგულავა, გიგა ბოკერია, ირმა ნადირაშვილი) 

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 

ახალი საქართველო - სტრატეგია აღმაშენებელი (გიორგი ვაშაძე) 8 

გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ ჯაფარიძე) 9 

გირჩი (იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო რაქვიაშვილი) 10 

ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე, დავით უსუფაშვილი, 

ბადრი ჯაფარიძე) 

11 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გოგი წულაია) 12 

ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი, ლევან 

იოსელიანი) 

13 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 14 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბაზ 

სანიკიძე) 

15 

რესპუბლიკური პარტია (ლევან ბერძენიშვილი, თამარ კორძაია, 

ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 

16 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური, ნინო 

გოგუაძე) 

17 



ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 18 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 19 

ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსი (ბექა ნაცვლიშვილი, 

მარიამ ჯაში, ზვიად კვაჭანტირაძე, ლევან გოგიჩაიშვლი) 

20 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 21 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტიძე) 22 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 23 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

კორონავირუსი 

16. საერთო ჯამში, როგორ შეაფასებთ, როგორ გაუმკლავდა საქართველოს მთავრობა 

კორონავირუსის პანდემიას? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან კარგად 4 

კარგად 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. მიიღეთ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახიდან ვინმემ რაიმე სახის ფინანსური 

დახმარება ან შემწეობა მთავრობისგან კორონავირუსის პანდემიის განმავლობაში? 



დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 19 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. თუ დიახ, როგორ შეაფასებთ მიღებულ დახმარებას? ეს დახმარება იყო ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

საკმარისი 4 

ნაწილობრივ საკმარისი 3 

ნაწილობრივ არასაკმარისი 2 

არასაკმარისი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტური ან არაეფექტურია საქართველოში 

კორონავირუსის საპასუხოდ  მთავრობის მიერ შემუშავებული ეკონომიკური გეგმა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

ძალიან ეფექტური 4 

ნაწილობრივ ეფექტური 3 

ნაწილობრივ არაეფექტური 2 



ძალიან არაეფექტური 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტური ან არაეფექტურია კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით  მთავრობის მიერ შემუშავებული გეგმა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

ძალიან ეფექტური 4 

ნაწილობრივ ეფექტური 3 

ნაწილობრივ არაეფექტური 2 

ძალიან არაეფექტური 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. გაიკეთებდით თუ არა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას/აცრას? 

დიახ 1 გადადით 

კითხვაზე 

23 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

22. თუ არა, რატომ არ აიცრებოდით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ზოგადად ვაქცინების წინააღმდეგი ვარ 1 

არ ვენდობი კორონავირუსის ვაქცინის ხარისხს 2 

არ გავიკეთებ, რადგან ვაქცინაციას სინამდვილეში სხვა მიზნები აქვს 3 

ვფიქრობ, რომ ვაქცინაციის გარეშეც გავუმკლავდებით კორონავირუსის 

პანდემიას 

4 

ვერ ავიცრები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 5 

სხვა (მიუთითეთ)________________________________________ 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ინფორმაციის წყაროები 

23. ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას  კორონავირუსის 

შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი წყარო.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ 

რესპონდენტი არ იღებს ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ, დაასრულეთ 

ინტერვიუ.] 

 

24. და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო კორონავირუსის 

შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მონიშნეთ  „ინფორმაციას 

კორონავირუსის შესახებ მხოლოდ ერთი წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი 

იღებს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 



 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 23 24 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 

ინტერნეტი/ფეისბუქი 

(Facebook) 
4 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(არ ვიღებ ინფორმაციას 

კორონავირუსის შესახებ) 
-5  

(ინფორმაციას 

კორონავირუსის შესახებ 

მხოლოდ ერთი წყაროდან 

ვიღებ) 

 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

25. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით ინფორმაციას კორონავირუსის ვაქცინის 

შესახებ, რომელსაც შემდეგი წყაროებიდან იღებთ ...? 

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

2 დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრი (NCDC) 

4 3 2 1 -5 -1 -2 

3 სამედიცინო 

პროფესიონალები 

(დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრის გარდა) 

4 3 2 1 -5 -1 -2 

4 თქვენი რელიგიური 

ლიდერი/ეკლესია 

4 3 2 1 -5 -1 -2 

5 ჟურნალისტები/მედია 4 3 2 1 -5 -1 -2 

6 თქვენი ადგილობრივი 

მთავრობა (საკრებულო, 

მერია) 

4 3 2 1 -5 -1 -2 

7 არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

4 3 2 1 -5 -1 -2 

 

 


