
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 
 

მარტი 2018 

ქვეყნის მიმართულება 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

[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 

 

2a. [აჩვენეთ ბარათი 2a] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

საშუალოდ 3 

კარგად 4 

ძალიან კარგად 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

2b. [აჩვენეთ ბარათი 2b] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  



ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

კარგად 3 

ძალიან კარგად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

3. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 
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1 ჩემს ადგილობრივ ხელისუფლებაში (საკრებულოში, 

მერიაში, გამგეობაში) კორუფციის პრობლემა 

არსებობს. 

1 0 -1 -2 

2 საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში 

კორუფციის პრობლემა არსებობს. 

1 0 -1 -2 

3 საჯარო ინსტიტუტებში (საჯარო რეესტრი, 

სახელწიფო საავადმყოფოები, სკოლები და ა.შ.) 

კორუფციის პრობლემა არსებობს. 

1 0 -1 -2 

 

4. 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში 

კრიმინალის დონე ... [წაუკითხეთ]?  

გაიზარდა, 3 

იგივე დარჩა, 2 

თუ შემცირდა? 1 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ინსტიტუტების და ლიდერების საქმიანობის შეფასება 

5. [აჩვენეთ ბარათი 5] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით . . . საქმიანობას? [წაუკითხეთ] 
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1 პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი 

კობახიძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

4 საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის 

არჩილ თალაკვაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

5 საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის 

დავით ბაქრაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

6 თბილისის მერის კახა კალაძის (იკითხეთ 

მხოლოდ თბილისში) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

7 თბილისის საკრებულოს  

(იკითხეთ მხოლოდ თბილისში) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

8 ფინანსთა სამინისტროს (მამუკა ბახტაძე) 1 2 3 4 5 -1 -2 

9 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს (დავით სერგეენკო) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

10 რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (ზურაბ 

ალავიძე) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

11 შინაგან საქმეთა სამინისტროს (გიორგი 

გახარია) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

12 იუსტიციის სამინისტროს (თეა წულუკიანი) 1 2 3 4 5 -1 -2 

13 საგარეო საქმეთა სამინისტროს (მიხეილ 

ჯანელიძე) 
1 2 3 4 5 -1 -2 



14 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

(მიხეილ ჩხენკელი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

15 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტროს (სოზარ სუბარი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

16 თავდაცვის სამინისტროს (ლევან იზორია) 1 2 3 4 5 -1 -2 

17 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს (დიმიტრი ქუმსიშვილი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

18 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს (ლევან დავითაშვილი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

19 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

20 სასამართლოების 1 2 3 4 5 -1 -2 

21 საქართველოს ჯარის 1 2 3 4 5 -1 -2 

22 საქართველოს პოლიციის 1 2 3 4 5 -1 -2 

23 სახალხო დამცველის აპარატის 1 2 3 4 5 -1 -2 

24 მთავარი პროკურატურის 1 2 3 4 5 -1 -2 

25 იუსტიციის სახლების 1 2 3 4 5 -1 -2 

26 საქართველოს მართლმადიდებლური 

ეკლესიის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

6. [აჩვენეთ ბარათი 6 (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და 

მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც 

იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, 

მონიშნეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) თუ რესპონდენტი პირველ 

არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, 

გადადით კითხვაზე 7.] 

  პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 



ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 
9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 



ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

შენების მოძრაობა (დავით უსუფაშვილი) 20 20 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

21 21 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

22 22 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 23 23 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  24 24 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  25   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   25 

არცერთი 26   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

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 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 7-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 9] 

 

8. [აჩვენეთ ბარათი 8 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითო სვეტში. თუ 

რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას 

მეორე არჩევანი არ აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე 

არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც 

ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 9.] 

 პირველი 

არჩევანი 

მეორე 

არჩევანი 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან–მოურავი, ირმა ინაშვილი) 

1 1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 3 

გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ბაქრაძე-უგულავა  -  ევროპული საქართველო 

(გიგი უგულავა, დავით ბაქრაძე) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული 

საქართველო (გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე) 
9 9 



რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს 

საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (შალვა შავგულიძე) 13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა 

მაჭუტაძე) 

16 16 

ახალი საქართველო - პოლიტიკური 

პლატფორმა  (გიორგი ვაშაძე)  

17 17 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

18 18 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

19 19 

შენების მოძრაობა (დავით უსუფაშვილი) 20 20 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას 

გზა  (კონსტანტინე გამსახურდია)  

21 21 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

22 22 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 23 23 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  24 24 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  25   



სხვა (მიუთითეთ)_________________________   25 

არცერთი 26   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] გთხოვთ, მითხრათ, დადებითი დამოკიდებულება გაქვთ 

თუ უარყოფითი შემდეგი ლიდერებისა და პოლიტიკური ფიგურების 

მიმართ? 
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ი
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ი
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უ
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1 მამუკა ბახტაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

2 დავით სერგეენკო 3 2 1 -5 -1 -2 

3 გიორგი გახარია 3 2 1 -5 -1 -2 

4 თეა წულუკიანი 3 2 1 -5 -1 -2 

5 მიხეილ ჯანელიძე 3 2 1 -5 -1 -2 

6 ლევან იზორია 3 2 1 -5 -1 -2 

7 დიმიტრი ქუმსიშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

8 გრიგოლ ვაშაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

9 გიგი უგულავა 3 2 1 -5 -1 -2 

10 ნიკა მელია 3 2 1 -5 -1 -2 

11 დავით ბაქრაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

12 თამარ ჩუგოშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

13 მამუკა მდინარაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

 

ევროკავშირი 

10. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1  



მიუღებელია  0 გადადით 

კითხვაზე 13 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 15 
(უარი პასუხზე) -2 

 

11. თუ მისაღებია, რამდენად მისაღებია?  

სრულად მისაღებია 1 

ნაწილობრივ მისაღებია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. თუ მისაღებია, რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

გ
ად

ად
ი

თ
 კი

თ
ხ

ვაზ
ე 15 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს საქართველოს მეტ უსაფრთხოებას მოუტანს  

3 ეს უზრუნველყოფს ქართველების ევროკავშირთან 

უვიზო მიმოსვლის უფლებას 

 

4 ეს გააძლიერებს დემოკრატიის განვითარებას  

5 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შესაძლებლობებს 

 

6 ეს შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს  

7 საქართველო ისტორიულად ევროპას მიეკუთვნება  

8 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია იმ პარტიისთვის, 

რომელსაც მე ვუჭერ მხარს  

 

9 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია ჩემი ოჯახისთვის  

10 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

13. თუ არ არის მისაღები, რამდენად არ არის მისაღები?  

საერთოდ არ არის მისაღები 1 

ნაწილობრივ არ არის მისაღები  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



14. თუ არ არის მისაღები, რატომ არ არის მისაღები?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს წარმოშობს კონფლიქტს რუსეთთან  

2 მე რუსეთთან უფრო ახლო ურთიერთობა მირჩევნია  

3 იმიტომ, რომ ეს მიუღებელია იმ პოლიტიკური 

პარტიისთვის, რომელსაც მე ვუჭერ მხარს 

 

4 იმიტომ, რომ ეს მიუღებელია ჩემი ოჯახისთვის  

5 ეს არარეალისტურია/არასდროს მოხდება  

6 საქართველოს ამით რეგულაციების დიდი ტვირთი 

დააწვება 

 

7 ეს საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს ეროვნულ 

იდენტობას 

 

8 ეს საშუალებას აძლევს დასავლეთს, ჩაერიოს 

საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში  

 

9 საქართველო ისტორიულად ევროპას არ მიეკუთვნება  

10 ეს ავნებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შანსს 

 

11 ეს ავნებს ქართულ ეკონომიკას  

12 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

15. [აჩვენეთ ბარათი 15] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

მოსაზრება 1: საქართველო უნდა 

გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, 

რომელიც დაარსებულია რუსეთის 

ფედერაციის, ბელარუსის და 

ყაზახეთის მიერ.  

მოსაზრება 2: საქართველო უნდა 

გაწევრიანდეს ევროკავშირში 

რომელიც დაარსებულია 

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების 

მიერ.  

  

  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები 
პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 
მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

  

1 2 3 4   



[არ წაუკითხოთ]არც ერთს არ 
ვეთანხმები 

5 
 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2  

 

ვიზალიბერალიზაცია 

16. გსმენიათ თუ არა ვიზალიბერალიზაციის შესახებ, რომელიც საქართველოს 

მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ უმეტეს ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობის 

საშუალებას აძლევს?  

დიახ 1  

არა  0 გადადით 

კითხვაზე 

18 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. თუ დიახ, როგორ ფიქრობთ, გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია უვიზო 

მიმოსვლის პროცედურების/წესების შესახებ?  

დიახ 1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ უვიზო მიმოსვლა სარგებელს 

მოუტანს თქვენნაირ ხალხს? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. თქვენი აზრით, სწორია, თუ არ არის სწორი, რომ უვიზო მიმოსვლა 

ევროკავშირის ქვეყნებთან საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირში 

ლეგალურად მუშაობის უფლებას მისცემს? 

სწორია 1 

არ არის სწორი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ნატო 

20. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი 

საქართველო გახდეს ნატო-ს წევრი? 



მისაღებია 1  

მიუღებელია  0 გადადით 

კითხვაზე 23 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 25 
(უარი პასუხზე) -2 

 

21. თუ მისაღებია, რამდენად მისაღებია?  

სრულად მისაღებია 1 

ნაწილობრივ მისაღებია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

22. თუ მისაღებია რატომ არის მისაღები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 (არ ვიცი) -1 

გ
ად
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ი

თ
 კი

თ
ხ

ვაზ
ე 25 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას  

2 ეს უზრუნველყოფს საქართველოს მეტ 

უსაფრთხოებას 

 

3 ეს ხელს შეუწყობს ნატო-ს წევრ ქვეყნებში უვიზო 

მიმოსვლას 

 

4 ეს გააძლიერებს დემოკრატიის განვითარებას  

5 ეს გაზრდის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის 

შესაძლებლობებს 

 

6 ეს დაიცავს საქართველოს რუსეთისგან  

7 ეს გააძლიერებს საქართველოს სამხედრო სისტემას  

8 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია იმ პარტიისთვის, 

რომელსაც მე ვუჭერ მხარს  

 

9 იმიტომ, რომ ეს მისაღებია ჩემი ოჯახისთვის  

10 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

  

23. თუ არ არის მისაღები, რამდენად არ არის მისაღები?  

საერთოდ არ არის მისაღები 1 

ნაწილობრივ არ არის მისაღები  0 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. თუ არ არის მისაღები, რატომ არ არის მისაღები?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

არაუმეტეს 3 პასუხი]  

 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ეს შეასუსტებს საქართველოს ეროვნულ იდენტობას  

2 ეს წარმოშობს კონფლიქტს რუსეთთან  

3 ეს არარეალისტურია/არასდროს მოხდება  

4 საქართველო დაკარგავს მეტ ტერიტორიებს  

5 ეს შეამცირებს საქართველოს დამოუკიდებლობას  

6 ეს ხელს შეუწყობს აშშ-ს და ნატო-ს სხვა წევრ ქვეყნებს 

ჩაერიოს საქართველოს საქმეებში  

 

7 საქართველო არ უნდა გაწევრიანდეს არცერთ 

გაერთიანებაში 

 

8 ნატო-ში გაწევრიანება საქართველოს არ დაიცავს/ვერ 

მიიღებს სარგებელს 

 

9 იმიტომ, რომ თურქეთი ნატოს წევრია  

10 ოკუპირებულ ტერიტორიებს სამუდამოდ 

დავკარგავთ 

 

11 იმიტომ, რომ ეს მიუღებელია იმ პოლიტიკური 

პარტიისთვის, რომელსაც მე ვუჭერ მხარს 

 

12 იმიტომ, რომ ეს მიუღებელია ჩემი ოჯახისთვის  

13 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

25. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს საქართველოს ნატოში და 

ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეთანხმებით თუ არ 

ეთანხმებით შემდეგს? 
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1 ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო 

მიმოსვლის შედეგად  საქართველო 

დაკარგავს თავის ეროვნულ იდენტობას.  

1 0 -1 -2 

2 ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო 

მიმოსვლის შედეგად  საქართველოს 

ეკონომიკა დაზარალდება.   

1 0 -1 -2 

3 მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვექნება 

უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის 

ქვეყნებთან, რიგითი ადამიანები 

ფინანსურად ვერ გაწვდებიან 

ევროკავშირში მოგზაურობას.  

1 0 -1 -2 

4 ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო 

მიმოსვლის შედეგად ქართველი 

სტუდენტებისთვის გამარტივდება 

ევროკავშირის ქვეყნებში სწავლა.  

1 0 -1 -2 

5 ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო 

მიმოსვლის შედეგად  საქართველოს 

მოქალაქეებს გაუადვილდებათ 

ევროკავშირის ქვეყნებში სამედიცინო  

მომსახურების მისაღებად ჩასვლა.  

1 0 -1 -2 

6 ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო 

მიმოსვლა გამოიწვევს საქართველოში 

უცხოელი ლტოლვილების ჩამოსვლას.  

1 0 -1 -2 

7 უვიზო მიმოსვლის შედეგად ბევრი 

ქართველი ჩაბარდება ლტოლვილად 

ევროკავშირის ქვეყნებში  

1 0 -1 -2 

8 ვიზა ლიბერალიზაცია არ გაამარტივებს 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის 

ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლის 

პროცესს.  

1 0 -1 -2 

9 უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის 

ქვეყნებთან მოახდენს ქართული 

მენტალიტეტის დაკარგვას. 

1 0 -1 -2 

10 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი, ეს 

გაზრდის რუსეთის მხრიდან საქართველოს 

მიმართ აგრესიის შესაძლებლობას.  

1 0 -1 -2 



11 ნატო ცდილობს წევრ და კანდიდატ 

ქვეყნებს თავს მოახვიოს დასავლური 

ღირებულებები. 

1 0 -1 -2 

12 ნატო საქართველოს ეკლესიისთვის 

საფრთხეს წარმოადგენს.  

1 0 -1 -2 

13 ნატო-ს წევრებს არ აინტერესებთ 

საქართველოს უსაფრთხოება. 

1 0 -1 -2 

14 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი, ეს 

ხელს შეუწყობს საქართველოში უცხოური 

სამხედრო ბაზების განთავსებას.  

1 0 -1 -2 

15 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი, ეს 

ხელს შეუწყობს ქვეყნის ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენას.  

1 0 -1 -2 

16 თუ საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი,  

ეს ქვეყანაში მეტ სამუშაო ადგილს შექმნის.  

1 0 -1 -2 

 

უსაფრთხოება 

26. [აჩვენეთ ბარათი 26] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებას: ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით, საქართველო 

უსაფრთხო ქვეყანაა? 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. დღეიდან 15 წლის შემდგომ არსებულ მდგომარეობაზე თუ ვიფიქრებთ, 

რამდენად ეთანხმებით, ან არ ეთანხმებით, რომ:  

  ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 საქართველო უფრო 

დაცული იქნება  

1 0 -1 -2 



2 საქართველოში სიღარიბე 

შემცირდება 

1 0 -1 -2 

3 საქართველო აღადგენს 

ტერიტორიულ 

მთლიანობას  

1 0 -1 -2 

 

28. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა უზრუნველყოფს საქართველოს 

უსაფრთხოებას ყველაზე უკეთ? 

[ინტერვიუერს! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

საქართველო 1 

რუსეთი 2 

აზერბაიჯანი 3 

სომხეთი 4 

თურქეთი 5 

ირანი 6 

აშშ 7 

ჩინეთი 8 

გერმანია  9 

საფრანგეთი 10 

დიდი ბრიტანეთი 11 

სხვა (მიუთითეთ)____________ 12 

არცერთი -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

29. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანა წარმოადგენს ყველაზე დიდ საფრთხეს 

საქართველოსთვის? 

[ინტერვიუერს! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 საქართველო 1 

რუსეთი 2 

აზერბაიჯანი 3 

სომხეთი 4 

თურქეთი 5 

ირანი 6 

აშშ 7 

ჩინეთი 8 

გერმანია  9 

საფრანგეთი 10 

დიდი ბრიტანეთი 11 

სხვა (მიუთითეთ)____________ 12 



არცერთი -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

   

30. [აჩვენეთ ბარათი 30 (მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით, რა წარმოადგენს 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

არცერთი -5 

აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია 1 

ტერორიზმი 2 

ექსტრემისტი ჯგუფები (ტერორისტების გარდა) 3 

რუსული პროპაგანდა 4 

რუსული სამხედრო აგრესია 5 

ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე 6 

ენერგო დამოკიდებულება რუსეთზე 7 

საქართველოში არალეგალური მიგრანტების 

ჩამოსვლა 

8 

პოლიტიკური დაძაბულობა თურქეთში  9 

თურქეთის ინტერესები საქართველოში 10 

პოლიტიკური დაძაბულობა სომხეთსა და 

აზერბაიჯანს შორის 

11 

პოლიტიკური არასტაბილურობა ჩრდილოეთ 

კავკასიაში 

12 

მასობრივი დემონსტრაციები სოციალურ 

ნიადაგზე საქართველოში 

13 



მასობრივი დემონსტრაციები პოლიტიკურ 

ნიადაგზე საქართველოში 

14 

ეთნიკური დაპირისპირებები 15 

რელიგიური დაპირისპირებები 16 

ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება 17 

სხვა (მიუთითეთ)___________________ 18 

 

31. [აჩვენეთ ბარათი 31 (მონაცვლეობითია)] თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან, 

რომელი დაეხმარება ყველაზე მეტად საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების გაძლიერებაში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

არცერთი -5 

ნატოში გაწევრიანება 1 

საქართველოს მიერ საკუთარი ძალებით 

თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერება  

2 

ევროკავშირში გაწევრიანება 3 

შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა 4 

ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანება 5 

პრორუსული კურსის გატარება 6 

ნატოს სამხედრო ბაზის საქართველოში 

განთავსება  

7 

ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარის 

თქმა 

8 

სამხედრო ორგანიზაციებში წევრობაზე უარის 

თქმა  

9 



საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერება 10 

სხვა (მიუთითეთ)___________________ 11 

 

 

ეროვნული მედეგობა  

32. [აჩვენეთ ბარათი 32] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 
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1 მჯერა, რომ კრიზისის დროს ჩემი 

მთავრობა სწორ გადაწყვეტილებას 

მიიღებს 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

2 ჩემ ქვეყანაში, საყოველთაო 

კრიზისის დროს, საზოგადოება 

მხარს დაუჭერს მთავრობის  და 

პრემიერ მინისტრის 

გადაწყვეტილებებს 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

3 სრულიად ვარ დარწმუნებული, 

რომ ჩემი ქვეყნის უსაფრთხოების 

ძალები - ჯარი, პოლიცია და 

უსაფრთხოების სამსახურები - 

შეძლებენ ჩვენი მოსახლეობის 

დაცვას 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

4 ჩემი ქვეყანა ჩემი სახლია და არ 

ვაპირებ მის დატოვებას 
1 2 3 4 5 6   

5 ჩემი საზოგადოება კარგად 

გაუმკლავდა კრიზისებს 

წარსულში და მომავალ 

კრიზისებსაც კარგად 

გაუმკლავდება 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 



6 ჩემი ქვეყნის მომავლის მიმართ 

ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი  
1 2 3 4 5 6 -1 -2 

7 ჩემ ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფებს 

შორის კარგი ურთიერთობაა 
1 2 3 4 5 6 -1 -2 

8 ჩემ საზოგადოებაში სოციალური 

სოლიდარობის (ურთიერთ 

დახმარება და ერთმანეთზე 

ზრუნვა) მაღალი დონეა 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

9 გამოთქმა „ადამიანი 

ადამიანისთვის მგელია“ 

ახასიათებს ჩემ საზოგადოებას 

1 2 3 4 5 6 -1 -2 

10 ჩემ საზოგადოებაში სოციალური 

სამართლიანობის მისაღები დონეა 
1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 33] რამდენად ენდობით ან არ ენდობით შემდეგ 

ინსტიტუტებს? 

  

სა
ერ

თ
ო

დ
 ა

რ
 ვ

ენ
დ

ო
ბ

ი
 

2 3 4 5 

სრ
უ

ლ
ი

ად
 ვ

ენ
დ

ო
ბ

ი
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 პარლამენტი 1 2 3 4 5 6 -1 -2 

2 განათლების სისტემა 1 2 3 4 5 6 -1 -2 

3 პოლიცია 1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 

 

ჯარი/სამხედრო 

34. თქვენი აზრით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში, საქართველოს 

თავდაცვისუნარიანობა გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა თუ გაუარესდა? 

გაუმჯობესდა 3 

იგივე დარჩა 2 

გაუარესდა 1 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

35. წარმოიდგინეთ, რომ გყავთ ქალიშვილი და მან გადაწყვიტა იმსახუროს 

სამხედრო სამსახურში. დაუჭერდით თუ არა მხარს მის გადაწყვეტილებას? 

დავუჭერდი მხარს  1 

არ დავუჭერდი მხარს  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. წარმოიდგინეთ, რომ გყავთ ვაჟიშვილი და მან გადაწყვიტა იმსახუროს 

სამხედრო სამსახურში. დაუჭერდით თუ არა მხარს მის გადაწყვეტილებას? 

დავუჭერდი მხარს  1 

არ დავუჭერდი მხარს  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

37. პარლამენტმა დაამტკიცა რეზერვის კანონი, რომელიც მოქალაქეს 

ანაზღაურებად სარეზერვო სამსახურში თავისი არასამხედრო პროფესიით 

ჩარიცხვის საშუალებას აძლევს. თუ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 

დასჭირდა თქვენი პროფესიის მოქალაქე, იმსახურებდით თუ არა რეზერვში 

ნებაყოფლობით? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. თქვენი აზრით, აშშ-ს სამხედრო დახმარება საქართველოსთვის ბოლო 3 

წელში გაიზარდა, იგივე დარჩა თუ შემცირდა? 

 გაიზარდა 3 

იგივე დარჩა 2 



შემცირდა 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

რუსეთი 

39. 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 

 

40. ზოგადად, თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის 

კარგი მოვლენა იყო თუ ცუდი?  

კარგი მოვლენა 1 

ცუდი მოვლენა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პროპაგანდა/დეზინფორმაცია 

41. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ დადებითი იმიჯის შექმნის და 

საკუთარი ინტერსების გატარების მიზნით რუსეთი ინფორმაციას ავრცელებს 

საქართველოში? 

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 გადადით 

კითხვაზე 

43 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



42. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ რუსეთი საკუთარი იმიჯის და 

ინტერესების წინ წამოწევისას ცრუ/ტყუილ ინფორმაციას ავრცელებს 

საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ დადებითი იმიჯის შექმნის და 

საკუთარი ინტერსების გატარების მიზნით ევროკავშირი ინფორმაციას 

ავრცელებს საქართველოში? 

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 გადადით 

კითხვაზე 

45 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

44. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ საკუთარი იმიჯის და ინტერესების წინ 

წამოწევისას ევროკავშირი ცრუ/ტყუილ ინფორმაციას ავრცელებს 

საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ დადებითი იმიჯის შექმნის და 

საკუთარი ინტერსების გატარების მიზნით აშშ ინფორმაციას ავრცელებს 

საქართველოში? 

ვეთანხმები 1  

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 გადადით 

კითხვაზე 

47 

 

46. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, რომ საკუთარი იმიჯის და ინტერესების წინ 

წამოწევისას აშშ ცრუ/ტყუილ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

47. დეზინფორმაცია არის ცრუ ინფორმაცია, რომელიც განზრახ ვრცელდება 

ხალხის შეცდომაში შეყვანის და მოტყუების მიზნით. ეთანხმებით თუ არ 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 

 ვეთანხმები არ 

ვეთანხმები 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

ქართული ტელეარხები ხშირად 

ავრცელებენ დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

ქართული ონლაინ მედია 

საშუალებები ხშირად ავრცელებენ 

დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

ქართული ბეჭდური მედია 

(გაზეთები, ჟურნალები) ხშირად 

ავრცელებს დეზინფორმაციას 

1 0 -1 -2 

რუსული ტელეარხები ხშირად 

ავრცელებენ დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

რუსული სოციალური მედია ხშირად 

ავრცელებს დეზინფორმაციას   

1 0 -1 -2 

 

მიმდინარე მოვლენები 

48. თქვენი აზრით, ქართული პოლიტიკას და მიმდინარე მოვლენების გაშუქება 

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე (პირველ არხზე) ... [წაუკითხეთ] 



ძირითადად, საქართველოს მთავრობის ინტერესებს 

ასახავს, 

1 

ძირითადად, პოლიტიკურად ნეიტრალურია, 2 

თუ ძირითადად, საქართველოს პოლიტიკური 

ოპოზიციის ინტერესებს ასახავს?  

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მედია 

49. [აჩვენეთ ბარათი 49] ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე 

ინფორმაციას  პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ 

რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო.  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი. ] 

 
 

50. [აჩვენეთ ბარათი 49] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მონიშნეთ  „ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი იღებს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 49 50 

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 

(ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ) 
 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

51. ადევნებთ თუ არა თვალს გადაცემებს პოლიტიკისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ არაქართულენოვან სატელევიზიო არხებზე? 

დიახ 1   

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 53 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

   

52. თუ დიახ, რომელ სატელევიზიო არხებზე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა 

პასუხი] 

   (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 სი-ენ-ბი-სი (CNBC)   

2 სი-ენ-ენი (CNN)   

3 ევრონიუსი (Euronews)   

4 ფოქს ნიუსი (Fox news)   

5 ერ-ტე-ელი (RTL)   

6 რაშა თუდეი (Russia Today)   

7 ბლუმბერგი (Bloomberg)   



8 ბი-ბი-სი უორლდ ნიუსი (BBC World News)   

9 დოიჩე ველე (Deutche Welle)   

10 სქაი ნიუსი (Sky News)   

11 რუსეთის პირველი არხი/ო-ერ-ტე (Russian 

Channel one) 

  

12 ერ-ტე-ერი (RTR)   

13 რენ ტივი (REN TV)   

14 რასია 1 (Russia 1)   

15 რასია 24 (Russia 24)   

16  ტე-ვე ცენტრ (TV Center)   

17 არ-ტე-ვე-აი (RTVi)   

18 სხვა (მიუთითეთ)_________________   

 

53. ყველაზე მეტად რომელ არხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი] 

იმედი 1 

კავკასია 2 

რუსთავი 2 3 

პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 4 

მაესტრო 5 

აჭარა TV 6 

მეორე არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 7 

ჯი-დი-ესი (GDS) 8 

ტაბულა TV 9 



ობიექტივი 10 

პალიტრა TV 11 

TV პირველი 12 

სი-ენ-ბი-სი (CNBC) 13 

სი-ენ-ენი (CNN) 14 

ევრონიუსი (Euronews) 15 

ფოქს ნიუსი (Fox news) 16 

ერ-ტე-ელი (RTL) 17 

რაშა თუდეი (Russia Today) 18 

ბლუმბერგი (Bloomberg) 19 

ბი-ბი-სი უორლდ ნიუსი (BBC World News) 20 

დოიჩე ველე (Deutche Welle) 21 

სქაი ნიუსი (Sky News) 22 

რუსეთის პირველი არხი/ო-ერ-ტე (Russian 

Channel one) 

23 

ერ-ტე-ერი (RTR) 24 

რენ ტივი (REN TV) 25 

რასია 1 (Russia 1) 26 

რასია 24 (Russia 24) 27 

 ტე-ვე ცენტრ (TV Center) 28 

არ-ტე-ვე-აი (RTVi) 29 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 30 

არცერთს -5 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

 

55. [აჩვენეთ ბარათი 55] 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 

 

56. 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 

 

57. [აჩვენეთ ბარათი 57] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო 

თქვენი ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 



1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

181 - 300 ლარი 6 

180 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

58. თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად? აქ იგულისხმება ნახევარი ან სრული 

განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური 

თანამშრომელი, თვითდასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას 

მოჰქონდეს შემოსავალი.  

დიახ  1 გადადით 

კითხვაზე 60 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

59.   [აჩვენეთ ბარათი 59] ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს 

მდგომარეობას? 

ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამსახურს 1 

ვარ უმუშევარი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

2 

ვარ უმუშევარი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით (დიასახლისის გარდა) 

3 

ვარ სტუდენტი 4 

ვარ დიასახლისი 5 

ვარ პენსიონერი და ვეძებ სამსახურს 6 

ვარ პენსიონერი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, 

მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს 

7 



ვარ პენსიონერი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის 

პოვნით 

8 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი 9 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

60. [აჩვენეთ ბარათი 60] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია 

თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: 
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სა
შ
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მა
ღ
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(ა
რ

 ვ
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ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
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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 

 

61. 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 

 

62. [აჩვენეთ ბარათი 62] გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს 

მიეკუთვნება თქვენი ოჯახის (შინამეურნეობის) შემოსავალი? გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ ყველა წყარო, რაც თქვენი ოჯახის ყველა წევრს ჰქონდა 

გასულ თვეში. 

 1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

501 – 800 ლარი 4 

301 – 500 ლარი 5 

181 - 300 ლარი 6 

180 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 


