
კორონავირუსის გავლენა საქართველოს მოქალაქეებზე 

 

კითხვარი 

ივლისი 2021 

 

დემოგრაფია 

1. საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ 

რომელ ეთნიკურ ჯგუფს 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 

 

3. 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 

 

 

ქვეყნის მიმართულება, დემოკრატია, მთავრობის საქმიანობა 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

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

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

2 თბილისის მერის [მხოლოდ თბილისში] 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 თქვენი საკრებულოს 1 2 3 4 5 -1 -2 

 

8. 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 (ირაკლი ღარიბაშვილი, 

კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია, თინა ბოკუჩავა, მიხეილ 

სააკაშვილი, რომან გოცირიძე) 

2 

ევროპული საქართველო (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 

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, გუბაზ სანიკიძე) 16 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი) 17 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური, ნინო გოგუაძე) 18 

ანა დოლიძე - ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 19 

ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე) 20 

ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსი (ბექა ნაცვლიშვილი, მარიამ 

ჯაში, ზვიად კვაჭანტირაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი) 

21 

ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე) 22 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტიძე) 23 

ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია) 24 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 25 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ეროვნული და ადგილობრივი საკითხები 

 



9. რომელი ეროვნული დონის საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ არაუმეტეს 

სამი პასუხი.] 

 (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 კორონავირუსი  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

 

10. რა არის კეთილმოწყობასთან/ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული სამი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენს ქალაქს/სოფელს აწუხებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ არაუმეტეს 

სამი პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2   

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)________________________________   

 

11. რა არის ამჟამად საქართველოში განათლების სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

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 სხვა (მიუთითეთ)______________________________  

 

ეკონომიკა და სიღარიბე 

 

12. თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობაზე თუ დაფიქრდებით, კორონავირუსის 

პანდემიის დაწყებამდე (2020 წლის მარტამდე) პერიოდთან შედარებით, პირადად 

თქვენ ახლა უფრო მეტი, იგივე თუ ნაკლები რაოდენობის პროდუქტების, სურსათის 

და სერვისების  შეძენის ფინანსური შესაძლებლობები გაქვთ? 

მეტი 3 

იგივე  2 

ნაკლები 1 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

13. 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 

კორონავირუსის პანდემიამდე არ მუშაობდით და ახლა 

დასაქმებული ხართ 

6 

სხვა  (მიუთითეთ) __________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

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 საზღვრების ჩაკეტვა  

12 სიღარიბე  

13 სხვა (მიუთითეთ)_________________________________  

 

 



ჯანდაცვა და კორონავირუსი 

15. თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე 

დიდი პრობლემა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

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 კორონავირუსის ტესტების ხელმისაწვდომობა  

11 ექიმების ხელმისაწვდომობა კორონავირუსთან 

დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში 

 

12 საავადმყოფოების  ხელმისაწვდომობა კორონავირუსთან 

დაკავშირებით 

 



13 კორონავირუსთან დაკავშირებული სხვა გამოწვევები  

14 სხვა (მიუთითეთ)__________________________  

 

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

კორონავირუსის პანდემიას? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან კარგად 4 

კარგად 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. როგორ ფიქრობთ, გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. ყველაფრის გათვალისწინებით, თქვენი აზრით, როგორ მიდის კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ვაქცინაციის პროცესი საქართველოში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



ძალიან კარგად 4 

ძირითადად კარგად 3 

ძირითადად ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. ჩამოთვლილთაგან, რომელი აღწერს თქვენს გრძნობებს საქართველოში 

კორონავირუსთან დაკავშირებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ყველაზე ცუდი ჩვენს უკან დარჩა 1 

ყველაზე ცუდი ჯერ კიდევ წინ არის 2 

კორონავირუსი არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. გაიკეთებდით თუ არა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას/აცრას? 

დიახ 1 გადადით 

კითხვაზე 22 

არა 0  

(უკვე ავიცერი) -5 გადადით 

კითხვაზე 22 



(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

21. 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 

 

22. რომ დაგჭირდეთ, იცით თუ არა როგორ დარეგისტრირდეთ კორონავირუსის 

წინააღმდეგ ვაქცინაციის ონლაინ პლატფორმაზე? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

  

საგარეო პოლიტიკა 
 

23. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარლამენტის საქმიანობა 

25. 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 

 

26. თქვენი აზრით, რომელ სამ საკითხზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება პოლიტიკურმა 

პარტიებმა პარლამენტში მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ არაუმეტეს 

სამი პასუხისა.] 

 (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

 არცერთი -5 

1 ინფრასტრუქტურა  

2 ჯანდაცვა  

3 სამუშაო ადგილები  



4 სიღარიბე  

5 სასამართლო სისტემა  

6 კორუფცია  

7 პენსიები  

8 გარემოს დაცვა  

9 ფასების ზრდა/ინფლაცია  

10 განათლება  

11 კორონავირუსი  

12 ადამიანის უფლებები  

13 დემოკრატია  

14 რუსეთთან ურთიერთობა  

15 ევროკავშირთან ურთიერთობა  

16 კრიმინალი  

17 ტერიტორიული მთლიანობა   

18 სხვა (მიუთითეთ)___________________________   

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობა 

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

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 ჩემი ადგილობრივი ხელისუფლება 

(საკრებულო, მერის ოფისი) 

რეგულარულად ეკონტაქტება 

მოქალაქეებს. 

4 3 2 1 -1 -2 

2 ჩემი ადგილობრივი ხელისუფლება 

(საკრებულო, მერის ოფისი) ჩემთვის 

მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს 

იღებს. 

4 3 2 1 -1 -2 

 3 თუ ჩემი საკრებულოს წევრს ჩემს 

დასახლებაში არსებული 

პრობლემების შესახებ ვეტყვი, ის 

გადადგამს ნაბიჯებს პრობლემის 

მოსაგვარებლად. 

4 3 2 1 -1 -2 

 

მომავალი არჩევნები 

28. ხვალ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, 

მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას 4 

ალბათ მივიღებ მონაწილეობას 3 

ალბათ არ მივიღებ მონაწილეობას 2 

ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას 1 

(არ ვიცი) -1 

 

ინფორმაციის წყაროები 



29. ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას  პოლიტიკისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ 

ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო.   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ 

რესპონდენტი არ იღებს ინფორმაციას პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ.] 

 

30. და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო პოლიტიკისა და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მონიშნეთ  „ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი იღებს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 29 30 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 

ინტერნეტი/სოციალური 

მედია 
4 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ) 
 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 



(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

31. 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 

 

 


