
 

კითხვარი 
 

ვატარებთ თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვას საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ.  

A1. რესპონდენტის სქესი  

[ინტერვიუერს! კითხვა არ დაუსვათ! ჩაინიშნეთ რესპონდენტის სქესი მისი სახელის და ხმის 
მიხედვით. თუ არ ხართ დარწმუნებული, მაშინ კითხეთ დაზუსტების მიზნით.] 

კაცი 1 

ქალი 2 

 

A.2. გთხოვთ, მითხრათ თქვენი ასაკი. რამდენი წლის ბრძანდებით? [თუ რესპონდენტი 18 

წელზე ნაკლებისაა, დაასრულეთ ინტერვიუ] 

|____|____| 

 

(არ ვიცი) -1 
დაასრულეთ ინტერვიუ 

(უარი პასუხზე) -2 

 

A.3. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ ქალაქში ან დასახლებულ პუნქტში ცხოვრობთ ამჟამად? 

 [ინტერვიუერს! გთხოვთ შეუსაბამოთ! თუ რესპონდენტი არ ცხოვრობს თბილისში, 

მადლობა გადაუხადეთ და დაემშვიდობეთ] 

1 თბილისი → 2 

0 თბილისს გარეთ 
დაასრულეთ 

ინტერვიუ 
-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

A.4. თბილისის რომელ უბანში ცხოვრობთ ამჟამად? 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

მთაწმინდა  
(მთაწმინდა, სოლოლაკი, ვერა, კიკეთი, კოჯორი, წავკისი, შინდისი, 

ტაბახმელა) 

1 

ვაკე  2 



(ვაკე, ბაგები, ვაჟა-ფშაველას კვარტლები, ნუცუბიძის მიკრორაიონები, 
წყნეთი) 

საბურთალო  
(დიღომი, ვაშლიჯვარი, ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალოს 

ქ.,კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი)  

3 

კრწანისი  
(კალა, ორთაჭალა, ფონიჭალა) 

4 

ისანი  
(ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი, ნავთლუღი, ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი) 

5 

სამგორი  
(ვარკეთილი, მესამე მასივი, ორხევი, აეროპორტი, ლილო, ქვემო 

სამგორი)  

6 

ჩუღურეთი  
(ზემო ჩუღურეთი, ქვემო ჩუღურეთი)  

7 

დიდუბე  
(დიდუბე, დიღმის მასივი)  

8 

ნაძალადევი  
(ძველი ნაძალადევი, ლოტკინი, ნაძალადევი, სანზონა, თემქა) 

9 

გლდანი  
(ავჭალა, გლდანის ხევი, გლდანის ლუწი მიკრორაიონები, გლდანის 

კენტი მიკრორაიონები, მუხიანი) 

10 

სხვა (ჩაინიშნეთ) 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

  



1. თქვენი აზრით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თბილისში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

უსაფრთხოება 1 

ჰაერის დაბინძურება 2 

ხმაური 3 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 4 

ჯანდაცვის დაწესებულებები 5 

ადმინისტრაციული/საჯარო მომსახურება 6 

განათლება 7 

უმუშევრობა 8 

საცხოვრებლის მდგომარეობა 9 

ქუჩებისა და საფეხმავლო გზების მდგომარეობა ინფრასტრუქტურა 10 

მაწანწალა ცხოველები 11 

კანალიზაცია 12 

ქალაქის იერსახის მდგომარეობა 13 

საკუთრების უფლება 14 

ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახის მდგომარეობა 15 

საცობები 16 

ნაგავსაყრელები 17 

სხვა ___ (ჩაინიშნეთ) 18 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

(არც ერთი) -5 

 

 

 

 

  



ქალაქში გადაადგილება 

2. თქვენი აზრით, ბოლო 4 წლის მანძილზე თბილისში სიტუაცია ტრანსპორტით 

(იგულისხმება ყველანაირი ტრანსპორტი, მაგალითად, კერძო ავტომობილი, ავტობუსი, 

ტაქსი, მარშუტკა, ა.შ.) გადაადგილების თვალსაზრისით შეიცვალა უკეთესობისკენ, 

უარესობისკენ თუ არ შეცვლილა?  

3 შეიცვალა უკეთესობისკენ 

2 იგივე დარჩა/არ შეცვლილა 

1 შეიცვალა უარესობისკენ 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

3. თქვენი აზრით, ბოლო 4 წლის მანძილზე თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

(ავტობუსი, მარშუტკა, მეტრო) გადაადგილება გაუმჯობესდა, არ შეცვლილა თუ 

გაუარესდა? 

3 გაუმჯობესდა 

2 იგივე დარჩა/არ შეცვლილა 

1 გაუარესდა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

4. თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ტრანსპორტირების რომელ საშუალებებს იყენებთ 

ქალაქში გადაადგილებისას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

ყველა პასუხი.] 

8 კერძო ავტომობილი → 5 

7 ავტობუსი 

→ 7 

6 სამარშუტო ტაქსი (ე.წ. „მარშუტკა“) 

5 მეტრო 

4 ტაქსი 

3 ველოსიპედი 

2 მოტოციკლეტი/სკუტერი 

1 ფეხით გადავადგილდები 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

5. რეგულარულად იყენებდით თუ არა კერძო ავტომობილს, როგორც გადაადგილების 

საშუალებას კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე?  

1 დიახ 

0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 



6. რა შემთხვევაში გადახვიდოდით კერძო ავტომობილის მოხმარებიდან საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტზე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მაქსიმუმ ორი პასუხი.] 

1 
თუ გაჩერებაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ლოდინისთვის იმაზე ნაკლები დრო 
დამჭირდება, ვიდრე დღეს  

2 
თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კერძო ავტომობილზე უფრო დროულად მიმიყვანს 
დანიშნულების ადგილზე 

3 
თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მკაცრად განსაზღვრული განრიგის მიხედვით 
იმოძრავებს 

4 
თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმაზე ნაკლებად გადატვირთული იქნება ხალხით, 
ვიდრე დღეს არის 

5 თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფრო იაფი იქნება, ვიდრე ეხლა არის 

6 
თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომი იქნება ისეთ უბნებში, რომლებშიც 
დღესდღეობით არ არის 

7 თუ იმაზე ნაკლები გადაჯდომა მომიწევს, ვიდრე დღეს 

8 თუ გადაჯდომა იმაზე უფრო მოსახერხებელი გახდება, ვიდრე დღეს არის 

9 თუ საწვავი კიდევ უფრო გაძვირდება 

10 სხვა (მიუთითეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 
(არც ერთ შემთხვევაში არ გადავიდოდი კერძო ავტომობილის მოხმარებიდან 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე) 

7. უკანასკნელ წლებში, ქალაქის გარკვეულ ქუჩებზე გამოიყო ავტობუსისთვის 

განკუთვნილი ზოლები. მსგავსი ზოლების მოწყობა იგეგმება სხვა ქუჩებზეც. 

ჩამოთვლილი წინადადებებიდან, რომელს ეთანხმებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი ამბობს, ორივეს ეთანხება, თხოვეთ, 

რომ ამოირჩიოს ერთ-ერთი] 

2 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სწრაფი გადაადგილება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კერძო 
ავტომობილების. ამიტომ ავტობუსის ზოლები ყველგან უნდა მოეწყოს.  

1 
კერძო ავტომობილების სწრაფი გადაადგილება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის. ამიტომ ავტობუსის ზოლები არ უნდა მოეწყოს.   

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთს) [არ წაუკითხოთ!] 

8. თქვენი აზრით, რომელი უფრო პრიორიტეტული უნდა იყოს ქალაქისთვის? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი ამბობს „ორივე“, თხოვეთ, რომ 

ამოირჩიოს ერთ-ერთი] 

1 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესება 

2 თუ უფრო მეტი გზის და საპარკინგე სივრცის აშენება? 



-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთი) [არ წაუკითხოთ!] 

  



საკუთრების საკითხი და რეკრეაციული სივრცეები 

9. უკანასკნელ წლებში, თბილისში არაერთი მშენებლობა მიმდინარეობს. ამასთან 

დაკავშირებით საზოგადოებაში განსხვავებული დამოკიდებულებები არსებობს. ქვემოთ 

ჩამოთვლილთაგან, რომელ წინადადებას უფრო ეთანხმებით?  

1 
უმჯობესია სახელმწიფომ დაადგინოს რა, სად და როგორ უნდა აშენდეს და არა თავად 
სამშენებლო ინდუსტრიამ (ბიზნესმა). 

2 
უმჯობესია სახელმწიფო არ ჩაერიოს თუ რას, სად და როგორ ააშენებს სამშენებლო 
ბიზნესი 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთს) [არ წაუკითხოთ!] 

10. თბილისში არის რამდენიმე ტერიტორია, რომელიც ადრე რეკრეაციული სივრცე იყო, 

თუმცა დღესდღეობით კერძო მფლობელის ხელშია და მფლობელი სამშენებლო 

სამუშაოებს გეგმავს. ქვემოთ ჩამოთვლილი ორი წინადადებიდან რომელს ეთანხმებით?  

1 
თბილისის მერიამ უნდა გამოისყიდოს ეს სივრცეები მეპატრონისგან, რათა უფრო 
მეტი რეკრეაციული სივრცით უზრუნველყოს საზოგადოება  

2 

თბილისის მერიამ არ უნდა გამოისყიდოს ეს სივრცეები მეპატრონისგან, რადგან 
ქალაქის ბიუჯეტი უფრო მნიშვნელოვან საკითხებს უნდა მოხმარდეს, ვიდრე 
რეკრეაციული სივრცეების მოწყობაა  

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთს) [არ წაუკითხოთ!] 

 

  



საცხოვრებელთან და სამეზობლოსთან დაკავშირებული 
საკითხები 

11. გთხოვთ, მითხრათ რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ თქვენი საცხოვრისთან 

არსებული...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მონიშნეთ „არ შეესაბამება“ თუ 

რესპონდენტი ამბობს, რომ მისი საცხოვრისის მიმდებარედ არ არის რომელიმე 

ინფრასტრუქტურული ერთეული.] 
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1) კიბეებით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

2) ლიფტით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

3) ეზოთი 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

4) საპარკინგე სივრცით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

5) სახურავით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

6) განათებით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

7) შესასვლელით/სადარბაზოთი 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

8) საკანალიზაციო სისტემით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

9) შენობის სიმყარით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

10) შენობის იერსახით 5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

11) 
 ელექტრო-გაყვანილობით, 
ელექტრო-ინფრასტრუქტურით 

5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

12) გაზ-გაყვანილობით  5 4 3 2 1 -1 -2 -5 

 

  



ახლა რამდენიმე შეკითხვას პოლიტიკაზე დაგისვამთ. 

12. ხვალ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, აუცილებლად 

მიიღებდით მონაწილეობას, დარწმუნებული არ ხართ მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას 

თუ ნამდვილად არ მიიღებდით მონაწილეობას?   

3 აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას →  13 

2 დარწმუნებული არ ვარ მივიღებ თუ არა მონაწილეობას 

→  14 1 ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) →  15 

13. რა არის იმის მთავარი მიზეზი, რომ აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას 

ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

7 ეს ჩემი სამოქალაქო ვალია 

→  15 

6 იმ პარტიის მხარდასაჭერად, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას ჩემს 
მოსაზრებებთან 

5 იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც არ მომწონს 

4 მთავრობის შესაცვლელად 

3 მთავრობის მხარდასაჭერად 

2 ჩემი ხმა რომ არ გამოეყენებინათ გაყალბებისთვის 

1 იმიტომ, რომ ჩემს გარშემო ყველა მიდიოდა არჩევნებზე 

8 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

14. რა არის იმის მთავარი მიზეზი, რომ არ აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას ან 

არ ხართ დარწმუნებული, რომ მიიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

4 პოლიტიკა არ მაინტერესებს 

3 ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო 

2 არ მომწონს არც ერთი კანდიდატი/პარტია 

1 არჩევნებთან დაკავშირებით საკმარისი ინფორმაცია არ მაქვს  

5 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

15. ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

24 ერი (ლევან ვასაძე) 



23 ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია)  

22 გირჩი (იაგო ხვიჩია)  

21 დროა (ელენე ხოშტარია)  

20 საქართველოსთვის (გიორგი გახარია)  

19 მოძრაობა - სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე)  

18 ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე)  

17 ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე)  

16 ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 

15 კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)  

14 რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე)  

13 გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი)  

12 სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 

11 მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი)  

10 თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა)  

9 ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე)  

8 გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე)  

7 სტრატეგია აღმაშენებელი  (გიორგი ვაშაძე)  

6 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე)  

5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 

4 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი) 

3 ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის (გიგა ბოკერია) 

2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია)   

1 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი კობახიძე)  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთს) 

16. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტიის ან კანდიდატის არჩევაზე თუ 

ვისაუბრებთ, რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

-5 (არც ერთს არ ვეთანხმები) არ წაუკითხოთ!  

2 ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ რას გვპირდება პარტია 

1 თუ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ ვინ არიან პარტიის ლიდერები? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

17. რომელი საკითხების მოგვარება არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის 

გადასაწყვეტად, თუ ვის მისცემთ ხმას ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ სამი 

პასუხი.]  

22 ნაგვის შეგროვება 

21 სუფთა ქუჩები  

20 კულტურული დაწესებულებების არსებობა  (ბიბლიოთეკები, მუზეუმები)  



19 სათამაშო მოედნები 

18 გარემოს დაბინძურება 

17 საგზაო მოძრაობა 

16 პარკები და გამწვანება  

15 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

14 გზები  

13 სპორტული და დასასვენებელი დაწესებულებები  

12 ქუჩის განათება 

11 წყლით მომარაგება 

10 გაზმომარაგება 

9 ელექტროენერგიით მომარაგება 

8 კანალიზაცია 

7 კომუნალური მომსახურებების გადასახადი 

6 სკოლების კეთილმოწყობა 

5 საბავშვო ბაღების ხელმისაწვდომობა 

4 პირობები საბავშვო ბაღებში 

3 უსახლკარო ცხოველები 

2 პარკირება 

1 ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა 

23 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (რესპონდენტმა ვერ გასცა პასუხი) 

 

 

  



პილოტი 

რესპონდენტების ნახევარს დაესმის 21.A., ხოლო მეორე ნახევარს - 21.B.  

21.A. წარმოიდგინეთ, რომ კანდიდატი, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიას თქვენს 

სამეზობლოში აწარმოებს, გპირდებათ, რომ გააკეთებს ან გააფართოებს 

პარკებს/სკვერებს.   

21.A_1. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია ან არ არის მისაღები, რომ ხალხმა ამ 

კანდიდატს მისცეს ხმა?  

4 სავსებით მისაღებია 

3 უფრო მისაღებია, ვიდრე მიუღებელი 

2 უფრო მიუღებელია, ვიდრე მისაღები 

1 სრულიად მიუღებელია 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

21.A_2. რამდენად მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენ ხმას მიცემდით 

ამ კანდიდატს? [წაუკითხეთ] 

4 ნამდვილად მივცემდი ხმას 

3 უფრო მივცემდი, ვიდრე არ მივცემდი 

2 უფრო არ მივცემდი, ვიდრე მივცემდი 

1 ნამდვილად არ მივცემდი ხმას 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

21.B. წარმოიდგინეთ, რომ კანდიდატი, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიას თქვენს 

სამეზობლოში აწარმოებს, გპირდებათ, რომ გააკეთებს ან გააფართოებს 

პარკებს/სკვერებს. კანდიდატი, ასევე, გპირდებათ, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი 

მიიღებთ სამუშაო ადგილს. 

21.B_1. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია ან არ არის მისაღები, რომ ხალხმა ამ 

კანდიდატს მისცეს ხმა?  

4 სავსებით მისაღებია 

3 უფრო მისაღებია, ვიდრე მიუღებელი 

2 უფრო მიუღებელია, ვიდრე მისაღები 

1 სრულიად მიუღებელია 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

21.B_2. რამდენად მოსალოდნელია ან არ არის მოსალოდნელი, რომ თქვენ ხმას მიცემდით 

ამ კანდიდატს? [წაუკითხეთ] 



4 ნამდვილად მივცემდი ხმას 

3 უფრო მივცემდი, ვიდრე არ მივცემდი 

2 უფრო არ მივცემდი, ვიდრე მივცემდი 

1 ნამდვილად არ მივცემდი ხმას 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

      

 

 

 

  



დემოგრაფიული ინფორმაცია 

22. მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო 

შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც 

თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

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 

23. რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება 5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი) 7 

სამეცნიერო ხარისხი 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

24. 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 

... 
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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 

25. მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის 

შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო? 

1 დიახ 

0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

26. 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 ეთნიკურ 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 

 

 

  


