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საიდენტიფიკაციო მონაცემები 

 

კითხვარის უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი 

ინტერვიუერის კოდი 

 

შინამეურნეობასთან კონტაქტი: 

მოგესალმებით, 

მე მქვია /ინტერვიუერის სახელი და გვარი/ და წარმოვადგენ „CRRC-საქართველოს,“ 

არაკომერციულ დამოუკიდებელ კვლევით ცენტრს.  ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას 

ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი ოჯახი 

შემთხვევითი წესით ამოვარჩიეთ, ისევე, როგორც /შერჩევის ზომა/  სხვა ოჯახი 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. კვლევის შედეგების სანდოობის და 

მიუკერძოებლობისთვის მნიშვნელოვანია, თქვენი ოჯახის არჩეული წევრი გამოვკითხოთ. 

ინტერვიუ დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდება. გამოკითხვაში მონაწილეობა 

ნებაყოფლობითია, თუმცა ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ გაცემული პასუხები თქვენს 

ვინაობას არ დაუკავშირდება და სრულიად კონფიდენციალური იქნება. 

იმის გასარკვევად, თუ ოჯახის რომელ სრულწლოვან წევრს გამოვიკითხავ, თქვენი 

დახმარება დამჭირდება. რადგან ჩვენი რესპონდენტი შემთხვევით უნდა ამოვარჩიოთ, 

გარკვეულ ინსტრუქციებს უნდა მივყვეთ. კვლევის ხარისხის და სანდოობისთვის ეს ძალიან 

მნიშვნელოვანია. 

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

რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად, ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი 

ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და ხარჯები.  

მომდევნო კითხვაზე პასუხის გაცემისას, გაითვალისწინეთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ ის 

წევრები, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ და კვირაში 4 ღამეს მაინც 

ატარებენ ამ სახლში 

H1. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი 

ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ადამიანი  

(არ ვიცი) -1 
გააფორმეთ არგამოპასუხება 

(უარი პასუხზე) -2 

[id] 

[intid] 

[int_date; int_start] 

[intid] 

[int_date; int_start] 

[hhsize] 
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H2. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი 

ზრდასრული (18 წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად 

თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ადამიანი  

(არ ვიცი) -1 
გააფორმეთ არგამოპასუხება 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის ასაკი ყველაზე 

უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შეავსეთ შესაბამისი ფორმა პლანშეტში. თუ ოჯახში 

მამაკაცები არ ცხოვრობენ, ჰკითხეთ სრულწლოვანი ქალების შესახებ] 

ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი წევრის ასაკი 

ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შეავსეთ შესაბამისი ფორმა პლანშეტში. თუ ოჯახი 6-ზე მეტი 

სრულწლოვანი წევრისგან შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ პლანშეტში  

ინფორმაცია მხოლოდ ოჯახის ექვსი წევრის შესახებ ჩაინიშნეთ, მათი დასახელების 

თანმიმდევრობით] 

დიდი მადლობა! ჩვენი რესპონდენტი არის /სახელი/, /ასაკი/ წლის. 

შემიძლია მას გავესაუბრო? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ 

არის სახლში, დააზუსტეთ, როდის შეუძლია გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება. თუ 

შერჩეული რესპონდენტი არ დაბრუნდება უახლოეს დღეებში, ან რესპონდენტმა უარი 

განაცხადა გამოკითხვაში მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და 

დაემშვიდობეთ. ჩაინიშნეთ კონტაქტის შედეგი პლანშეტში] 

I1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას? 

ქართულად 1  

სომხურად 2  

აზერბაიჯანულად 3  

სხვა ენაზე (ჩაინიშნეთ) ___________ 4  

(არ ვიცი) -1 
გააფორმეთ არგამოპასუხება 

(უარი პასუხზე) -2 

 

[nadhh] 

 

[sex] 

[intid] 

[int_date; int_start] 

[age] 

[int_date; int_start] 

[intlang] 

[intid] 

[int_date; int_start] 
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ინტერვიუს დაწყების თარიღი და დრო 

  

[int_date];[int_start] 
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თავი 1. რესპონდენტის დემოგრაფიული თავისებურებები 

D1. მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ჩამოთვლილთაგან, ყველაზე მეტად 

რომელი შეესაბამება თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიოთ ის საქმიანობა, 

რომელიც თქვენთვის ძირითადია. თქვენ ხართ... [წაუკითხეთ] 

დასაქმებული [იგულისხმება ანაზღაურებადი სამსახური ისეთ დაწესებულებაში, 

რომელიც არ წარმოადგენს რესპონდენტის ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებას] 
1 

რეგისტრირებული მეწარმე [იგულისხმება ისეთი მეწარმე, რომელიც 

ოფიციალურადაა გაფორმებული და იხდის გადასახადებს] 
2 

თვითდასაქმებული [იგულისხმება ისეთი მეწარმე, რომელიც არ არის 

ოფიციალურად გაფორმებული და შეიძლება, არ იხდიდეს გადასახადებს]  
3 

სტუდენტი ან მოსწავლე 4 

დიასახლისი 5 

პენსიონერი 6 

დროებით უმუშევარი 7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

D2. თუკი თქვენს განათლებაზე ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება თქვენს 

მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს? [წაუკითხეთ] 

სრული ან არასრული ზოგადი განათლება (8-9 კლასი), 1 

სრული ზოგადი განათლება [იგულისხმება 11-12 კლასის განათლება], 2 

საშუალო სპეციალური განათლება [დასრულებული აქვს სპეციალიზებული 

საშუალო განათლება: ტექნიკუმი და ა.შ., მიღებული აქვს კვალიფიციური 

მუშაკის ხარისხი] 

3 

არასრული უმაღლესი განათლება 4 

სრული უმაღლესი განათლება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D3. [აჩვენეთ ბარათი D3] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს 

თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას? 

თავი ძლივს გაგვაქვს. ფული არ გვყოფნის საკვებზეც არ გვყოფნის 1 

საკვებისთვის საკმარისი ფული გვაქვს, თუმცა ტანსაცმლის შეძენა 

გვიჭირს. 
2 

საკვების, საჭირო ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის შესაძენი ფული გვაქვს, 

თუმცა კარგი ტანსაცმლის, მობილური ტელეფონის ან მტვერსასრუტის 

ყიდვა არ შეგვიძლია. 

3 

emplsit 

[intid] 

[int_dat

e; 

int_start

] 

econstn 

[intid] 

[int_dat

e; 

int_start

] 

respedu 

[intid] 

[int_dat

e; 

int_start

] 
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D4.  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 

საკვების, საჭირო ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის შესაძენი ფული გვაქვს, 

თუმცა, ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთების (მაგალითად, 

მაცივრის ან სარეცხი მანქანის) ყიდვის  საშუალება არ გვაქვს 

4 

შეგვიძლია, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო ნივთები, 

მაგრამ ისეთ შენაძენზე, როგორიცაა ბინა ან აგარაკი, ხელი არ 

მიგვიწვდება 

5 

შეგვიძლია, საკმაოდ ძვირი შენაძენი გვქონდეს, როგორიცაა ბინა, ან - 

აგარაკი 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

D5. მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების 

გამო? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

თავი 6. მიმდინარე მოვლენები 

 

P1.  საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს.  გთხოვთ, მითხრათ, 

რომელი პარტიაა თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს. 

ქართული ოცნება 1 -> R1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო 3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4 

ლეიბორისტული პარტია 5 

სხვა (მიუთითეთ) ____________ 6 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5  

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

P2.  მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ /პასუხი წინა კითხვაზე/, გთხოვთ, მითხრათ, რომელი 

პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი. 

ქართული ოცნება 1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველო 3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4 

idpstat 
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ლეიბორისტული პარტია 5 

სხვა (მიუთითეთ) ____________ 6 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

დიდი მადლობა! 

 

ინტერვიუს დასრულების თარიღი და დრო [end_date];[int_end

] 


