
  

გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

ნოემბერი 2016 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1 (ბარათი მონაცვლეობითია)] ბარათზე ჩამოთვლილთაგან 

რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა.  

  

  (არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

1 კორუფცია   

2 ნატოში გაწევრიანება   

3 პენსიები   

4 რუსეთთან ურთიერთობა  

5 საკუთრების უფლება   

6 სამართლიანი არჩევნები   

7 სამუშაო ადგილები   

8 სასამართლო სისტემა   

9 სიტყვის თავისუფლება   

10 ადამიანის უფლებები   

11 სიღარიბე   

12 ტერიტორიული მთლიანობა    

13 ფასების ზრდა / ინფლაცია   

14 ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება    



15 ხელფასები   

16 მედიის დამოუკიდებლობა   

17 განათლება   

18 ევროკავშირში გაწევრიანება   

19 კრიმინალი  

20 ციხეები / პატიმრები  

21 უმცირესობათა უფლებები  

22 სამართლიანობის აღდგენა  

23 სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________   

  

2. [აჩვენეთ ბარათი2] 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 

   

3. ყველაფრის გათვალისწინებით, 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ თქვენ და თქვენი 

ოჯახი შედარებით ხართ . . . [წაუკითხეთ]? 



 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

  

უარესად, 1 

იგივე მდგომარეობაში, 2 

თუ უკეთესად? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

   

4. [აჩვენეთ ბარათი 4] თქვენი აზრით, როგორ შეიცვლება თქვენი ოჯახის 

ეკონომიკური მდგომარეობა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში? 

ძალიან გაუმჯობესდება 5 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდება 4 

იგივე დარჩება 3 

ნაწილობრივ გაუარესდება 2 

ძალიან გაუარესდება 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ადგილობრივი მთავრობის შეფასება 

5. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ადგილობრივი მთავრობა 

ახორციელებს თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

ნაწილობრივ ეთანხმებით 3 



თუ სრულად ეთანხმებით? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

6. ბოლო 12 თვის მანძილზე გქონიათ თუ არა შეხება შემდეგ დაწესებულებებთან? 

იგულისხმება ნებისმიერი სახის შეხება. 

   

 დიახ არა (არ ვიცი) (უარი 
პასუხზე) 

(არ შეესაბამება/ 
არ არის ჩემს 

ქალაქში/სოფელში) 

საკრებულო 1 0 -1 -2 -5 

მერია 1 0 -1 -2 -5 

 

7. [აჩვენეთ ბარათი 7] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო 

ხართ შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით?  

 

 

ძა
ლ

ი
ან

 კ
მა

ყო
ფ

ი
ლ

ი
 

კმ
აყ

ო
ფ

ი
ლ

ი
 

უ
კმ

აყ
ო

ფ
ი

ლ
ო

 

ძა
ლ

ი
ან

 უ
კმ

აყ
ო

ფ
ი

ლ
ო

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

საკრებულო 4 3 2 1 -1 -2 

მერია 4 3 2 1 -1 -2 

 

 

მე-8 კითხვა ჰკითხეთ მხოლოდ მათ, ვისაც ჰქონდა შეხება საკრებულოსთან, 

ან მერიასთან. 

 



8. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ურთიერთობის თქვენი გამოცდილებიდან 

გამომდინარე, ზოგადად ეთანხმებით თუ არა შემდეგს? ადგილობრივ 

ხელისუფლებაში (იგულისხმება საკრებულო, მერია) მომუშავე ხალხი ... 

[წაუკითხეთ] 
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კომპეტენტური იყო 1 0 -1 -2 

პატივისცემით მოგექცათ 1 0 -1 -2 

დაგეხმარათ პრობლემის გადაჭრაში 1 0 -1 -2 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ  საქართველოში 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ თქვენთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე?   

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 2 

არც არ ვეთანხმები და არც ვეთანხმები 3 

ვეთანხმები 4 

სრულიად ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

საგარეო საკითხები 

10. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი?  

 



მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. თქვენი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს ... [წაუკითხეთ] 

პროდასავლური 1 

პროდასავლური, თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა რუსეთთან 
2 

პრორუსული თუმცა უნდა შეინარჩუნოს 

კარგი ურთიერთობა ევროკავშირსა და 

ნატოსთან  

3 

თუ პრორუსული?  4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატოს წევრი?  

  

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 13] 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 მეტ 

სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაციით 

(ევროკავშირსა და ნატოში 

გაწევრიანებით). 

მოსაზრება 2: საქართველო მეტ 

სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების 

სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროპულ და 

ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე.  



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 

 

არჩევნები 

14. [აჩვენეთ ბარათი 14] 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და 2016 

წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდებზე თუ 

ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? 

2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი 

ძალადობა იყო ვიდრე 2016 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების პერიოდში   

1 

ძალადობის დონე ერთნაირი იყო 2012 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში  

2 

2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი 

ძალადობა იყო ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების პერიოდში   

3 

ძალადობას არ ჰქონია ადგილი 2012 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 

4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. [აჩვენეთ ბარათი 15] 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და 2016 

წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდებზე თუ 

ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? 



2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი 

ზეწოლა იყო ვიდრე 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

პერიოდში   

1 

ზეწოლის  დონე ერთნაირი იყო 2012 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში  

2 

2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უფრო მეტი 

ზეწოლა იყო ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

პერიოდში   

3 

ზეწოლას არ ჰქონია ადგილი 2012 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების და 2016 წლის ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 

4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდთან შედარებით უფრო 

მეტად, იგივენაირად თუ ნაკლებად გქონდათ შესაძლებლობა კანდიდატებს შორის 

გამართული დებატებისთვის მოგესმინათ?  

მეტად 3 

იგივენაირად 2 

ნაკლებად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] ამ ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ მითხრათ, 8 ოქტომბრის 

საპარლამენტო არჩევნებამდე ან მეორე ტურამდე დაგიკავშირდნენ თუ არა 

კანდიდატების/პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შემდეგი ფორმით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 



 (უარი პასუხზე) -2 გადადით 

კითხვაზე 

20 

 საერთოდ არ დამკავშირებიან 
-5 

1.  მოვიდნენ თქვენთან სახლში   

2.  მოვიდნენ თქვენს სამუშაო ადგილას  

3.  მოვიდნენ თქვენთან სამეზობლოში/უბანში/ეზოში   

4.  დაგირეკეს ტელეფონით/მოგწერეს მესიჯი  

5.  გადმოგცეს ფლაერი ან დაგიტოვეს კარზე ჩამოსაკიდი 

ბუკლეტი 
 

გადადით 

კითხვაზე 

19 6.  დაგიკავშირდნენ ფოსტით  

7.  დაგიკავშირდნენ ელექტრონული ფოსტით  

8.  შეგხვდნენ საჯარო შეხვედრის საშუალებით  

9.  სხვა (მიუთითეთ)______________________________  

 

18. თუ დაგიკავშირდნენ, ეს იყო თავად კანდიდატი, თუ მისი წარმომადგენელი?  

კანდიდატი 1 

კანდიდატის წარმომადგენელი 2 

ორივე 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

19. თუ დიახ, რომელი პარტიის/კანდიდატის წარმომადგენელი დაგიკავშირდათ?   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა 

პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა  

2 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

 



3 შალვა ნათელაშვილი - ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

 

4 პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის 

(მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა 

ბურჭულაძე); სამოქალაქო პლატფორმა  - ახალი 

საქართველო (გიორგი ვაშაძე)) 

 

5 უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები (დავით 

უსუფაშვილი, ხათუნა სამნიძე) 

 

6 დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული 

ოპოზიცია (საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით 

თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი); კახა კუკავა - 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა); თავისუფლება 

- ზვიად გამსახურდიას გზა (მალხაზ გორგასლიძე); 

ტრადიციონალისტები (აკაკი ასათიანი); საქართველოს 

ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური 

მოძრაობა (გია ბერძენიძე); ახალი ქრისტიან-

დემოკრატები (ნიკოლოზ ჯოგლიძე)) 

 

7 ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა 

(დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო 

(დავით ასპანიძე); გაერთიანებული დემოკრატიული 

მოძრაობა (ნინო ბურჯანაძე)) 

 

8 ირაკლი ალასანია - თავისუფალი დემოკრატები 

(ირაკლი ალასანია) 

 

9 თოფაძე - მრეწველები - ჩვენი საქართველო (თოფაძე - 

მრეწველები (გოგი თოფაძე); ჩვენი სამშობლო (ზვიად 

ჩიტიშვილი)) 

 

10 ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ შარტავა, 

რევაზ შავიშვილი) 

 



11 ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი (ჯონდი 

ბაღათურია) 

 

12 თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის (თამაზ 

მეჭიაური) 

 

13 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

 

14 ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე)  

15  სხვა (მიუთითეთ)_________________________________ 
 

 

 

20. შეამოწმეთ თუ არა საკუთარი თავი ამომრჩეველთა სიაში არჩევნების დღემდე? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში? 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

22. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში 30 

ოქტომბერს? 

დიახ  1 

არა 0 

ჩემს უბანში არ იყო მეორე ტური -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23-ე და 24-ე კითხვები დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც მიიღო მონაწილეობა 8 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ან არჩევნების მეორე ტურში, 30 ოქტომბერს. 

 



23. გთხოვთ, მითხრათ, როდის გადაწყვიტეთ ვისთვის მიგეცათ ხმა საპარალამენტო 

არჩევნებში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე (ივლისამდე) 1 

საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში 2 

არჩევნების დღეს 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. [აჩვენეთ ბარათი 24] ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას მრავალი მიზეზის 

გამო იღებენ. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ მითხრათ, რა იყო მთავარი მიზეზი, 

რის გამოც არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ეს ჩემი სამოქალაქო ვალია 1 

იმ პარტიის მხარდასაჭერად, რომელიც ყველაზე ახლოს 

დგას ჩემს მოსაზრებებთან 

2 

  მთავრობის შესაცვლელად 3 

მთავრობის მხარდასაჭერად 4 

ჩემი ხმა რომ არ გამოეყენებინათ გაყალბებისთვის 5 

იმიტომ, რომ ჩემს გარშემო ყველა მიდიოდა არჩევნებზე 6 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. გქონდათ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად უნდა მიგეცათ ხმა? 

 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

26. გქონდათ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ? 

 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] რა იყო პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის 

მთავარი წყარო? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

თანამშრომლები 1 

ოჯახის წევრები 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 

ინტერნეტი 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 

რადიო 6 

ტელევიზია 7 

ბუკლეტები, ბროშურები, ბანერები 8 

სხვა 9 

(არ მიმიღია ინფორმაცია) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28-ე, 29-ე და 30-ე კითხვა ჰკითხეთ მხოლოდ მათ, ვინც მონაწილეობა მიიღო 8 

ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებსა და/ან საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში 

30 ოქტომბერს. 

 



28. გთხოვთ, გაიხსენოთ როგორი სიტუაცია იყო საარჩევნო უბანზე და მითხრათ, 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგს? 
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) 
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ი
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უ
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გადაჭედილი იყო 1 0 -1 -2 

მოწესრიგებული იყო 1 0 -1 -2 

შემავიწროებელი/შემაშინებელი გარემო იყო 1 0 -1 -2 

უსაფრთხო იყო 1 0 -1 -2 

არჩევნებზე პასუხისმგებელი პირები 

კარგად იყვნენ მომზადებულები 

1 0 -1 -2 

გაურკვეველი იყო, რომელი ბიულეტენი 

უნდა გამოგეყენებინა 

1 0 -1 -2 

 

29. [აჩვენეთ ბარათი 29] ზოგჯერ ადამიანები არჩევნებზე მიდიან, მაგრამ ხმას არავის 

აძლევენ (ყველას ხაზავენ ბიულეტენზე, ცარიელს ტოვებენ ბიულეტენს და ა.შ.). 

გთხოვთ მითხრათ, რომელიმე ბიულეტენზე არ მიუთითეთ თქვენი არჩევანი? 

 

არ დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი მაჟორიტარობის 

კანდიდატების ბიულეტენზე 

1 გადადით 

კითხვაზე 

33 
არ დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი პარტიული სიის 

ბიულეტენზე 

2 

არცერთ ბიულეტენზე არ დავაფიქსირე ჩემი 

არჩევანი 

3 

ორივე ბიულეტენზე დავაფიქსირე ჩემი არჩევანი 

კონკრეტულ პარტიასა და კანდიდატთან 

დაკავშრებით  

4  

(არ ვიცი) -1 გადადით 



(უარი პასუხზე) 
-2 კითხვაზე 

33 

 

30. ზოგჯერ ადამიანები ერთ საარჩევნო სუბიექტს აძლევენ ხმას პარტიული სიის 

ბიულეტენზე და სხვას მაჟორიტარობის კანდიდატების ბიულეტენზე. გთხოვთ, 

მითხრათ თქვენ ... [წაუკითხეთ] 

ერთსა და იმავე საარჩევნო სუბიექტს/პარტიას 

მიეცით ხმა ორივე ბიულეტენზე, 
1 

თუ ერთ პარტიას მიეცით ხმა პარტიული სიის 

ბიულეტენზე და სხვა პარტიის წარმომადგენელს 

მაჟორიტარობის კანდიდატების ბიულეტენზე? 

2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31-ე და 32-ე კითხვები დაუსვით მხოლოდ მათ ვინც 8 ოქტომბრის არჩევნებში და მეორე 

ტურში არ მიიღო მონაწილეობა. 

 

31. როდის გადაწყვიტეთ, რომ არ მიგეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

 

საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე (ივლისამდე) 1 

საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში 2 

არჩევნების დღეს 3 

(არ ვიცი) -1 

 

32. [აჩვენეთ ბარათი 32] ადამიანები მრავალი მიზეზის გამო არ იღებენ მონაწილეობას 

არჩევნებში. ამ ბარათის გამოყენებით გთხოვთ მითხრათ, რა იყო მთავარი მიზეზი, 

რის გამოც არ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ვგეგმავდი მონაწილეობას, მაგრამ ვერ მოვახერხე წასვლა 

(ამინდის, ჯანმრთელობის და სხვათა გამო) 

1 

სხვა ქალაქში/სოფელში ვარ დარეგისტრირებული და ვერ 

მოვახერხე წასვლა 

2 

არ ვიყავი დარეგისტრირებული 3 



არ ვიცოდი სად იყო ჩემი საარჩევნო უბანი 4 

ჩემი ხმა არაფერს შეცვლიდა 5 

არ მაინტერესებს პოლიტიკა 6 

არჩევნებში მონაწილე არცერთ პარტიას არ ვუჭერდი მხარს 7 

ვერ გადავწყვიტე ვისთვის მიმეცა ხმა 8 

მეშინოდა/მავიწროებდნენ 9 

სხვა (მიუთითეთ)____________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. [აჩვენეთ ბარათი 33] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით 

როგორ ჩაატარეს/წარმართეს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საარჩევნო 

პროცესებზე პასუხისმგებელმა ორგანოებმა (ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 

ოლქის საარჩევნო კომისიამ, უბნის საარჩევნო კომისიამ)? 

ძალიან კარგად 5 

კარგად 4 

საშუალოდ 3 

ცუდად 2 

ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

34. [აჩვენეთ ბარათი 33] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით 

როგორ ჩაატარეს/წარმართეს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური საარჩევნო 

პროცესებზე პასუხისმგებელმა ორგანოებმა (ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, 

ოლქის საარჩევნო კომისიამ, უბნის საარჩევნო კომისიამ)? 

ძალიან კარგად 5 

კარგად 4 

საშუალოდ 3 

ცუდად 2 



ძალიან ცუდად 1 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

35. [აჩვენეთ ბარათი 35] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ არჩევნებში 

მონაწილე პოლიტიკური პარტიების ხარჯები და დაფინანსება ღია და 

გამჭვირვალე იყო? 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. [აჩვენეთ ბარათი 36] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელი 

საკითხი იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებში ხმის 

მიცემისას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი!] 

 

პარტიის პოზიცია საგარეო საკითხებთან დაკავშირებით  1 

პარტიის ეკონომიკური პოლიტიკა  2 

პარტიის პოზიცია კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით  3 

პარტიის პოზიცია ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით  4 

პარტიის პოზიცია ჯანდაცვასთან დაკავშირებით  5 

პარტიის პოზიცია განათლებასთან დაკავშირებით  6 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

37. [აჩვენეთ ბარათი 37] არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხალხის პოლიტიკურ 

არჩევანზე ახდენს გავლენას. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე თუ 

ვისაუბრებთ, ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელო გავლენა მოახდინეს შემდეგმა ფაქტორებმა თქვენს 

გადაწყვეტილებაზე?  
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1 პარტიის საარჩევნო პროგრამა და 

დაპირებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

2 ნდობა პოლიტიკური პარტიების 

კონკრეტული წარმომადგენლების 

მიმართ 

5 4 3 2 1 -1 -2 

3 ახლობლების (ოჯახის, 

მეგობრების) პოლიტიკური 

შეხედულებები  

5 4 3 2 1 -1 -2 

4 მრევლის და მღვდლის 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

5 პარტიის წარსული საქმიანობა  5 4 3 2 1 -1 -2 

6 პარტიის მიერ არჩევნებში 

გამარჯვების მაღალი შანსი 

5 4 3 2 1 -1 -2 



7 თქვენი დამსაქმებლის და 

თანამშრომლების პოლიტიკური 

შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

8 პოპულარული ადამიანების 

პოლიტიკური შეხედულებები 

5 4 3 2 1 -1 -2 

9 პარტიის დაფინანსების წყარო 5 4 3 2 1 -1 -2 

 

38. დაუჭერდით თუ არა მხარს, ხმის ელექტრონულად მიცემას, როდესაც ხალხი 

საარჩევნო უბანზე მიდის და ქაღალდის ბიულეტენის მაგივრად კომპიუტერის 

გამოყენებით აძლევს ხმას? 

დავუჭერდი მხარს 1 

არ დავუჭერდი მხარს 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ახალი პარლამენტი 

39. 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 

 

40. გთხოვთ, მითხარით, ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს 

პარლამენტში?  

ჩაწერეთ ნებისმიერი სახელი რომელსაც რესპოდენტი ახსენებს 

 

 

1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

41. საერთო ჯამში, როგორ ფიქრობთ, ახალი პარლამენტი (2016 წლის ოქტომბერში 

არჩეული) წინა პარლამენტთან (2012 წლის ოქტომბერში არჩეული) შედარებით 

უკეთესად, იგივენაირად, თუ უარესად იმუშავებს? 

 

უკეთესად 3 

იგივენაირად 2 

უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. [აჩვენეთ ბარათი 42] თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა 

პარლამენტის წევრისთვის, რომ განახორციელოს შემდეგი აქტივობები: 
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1 კანონების შემუშავების პროცესში 

აქტიური მონაწილეობა 

5 4 3 2 1 -1 -2 

2 მთავრობის 

ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველყოფა 

5 4 3 2 1 -1 -2 

3 სახელმწიფოს ბიუჯეტის 

ფინანსური ზედამხედველობა  

5 4 3 2 1 -1 -2 

4 თავიანთი პოლიტიკური პარტიის 

დღის წესრიგის მხარდაჭერა  

5 4 3 2 1 -1 -2 

5 მოქალაქეებთან მუდმივი 

კომუნიკაცია 

5 4 3 2 1 -1 -2 



6 სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებთან მუშაობა  

5 4 3 2 1 -1 -2 

 

43. [აჩვენეთ ბარათი 43] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით, რომ ახალი პარლამენტის წევრები გაითვალისწინებენ თქვენნაირი 

ადამიანების შეხედულებებს? 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

44. [აჩვენეთ ბარათი 43] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით 

შემდეგ მოსაზრებას: რომ გინდოდეთ, ადვილად შეძლებდით პარლამენტის 

წევრთან შეხვედრის დანიშვნას. 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. [აჩვენეთ ბარათი 43] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებას: პარლამენტის შენობაში შესვლა არის ადვილი. 

სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 



ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გენდერი  

46. [აჩვენეთ ბარათი 46] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით 

შემდეგ მოსაზრებებს: 
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1 საქართველოში ქალები ფიქრობენ, რომ 

მათთვის სხვა პროფესიები უფრო 

შესაფერისია, ვიდრე პოლიტიკა 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

2 საქართველოში ქალებს ისევე კარგად 

შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, 

როგორც მამაკაცებს 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

3 ოჯახური ვალდებულებების გამო 

საქართველოში ქალებს არ რჩებათ დრო 

პოლიტიკისთვის   

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

4 საქართველოში კაცები ხელს უშლიან 

ქალების ჩართვას პოლიტიკაში  
4 3 2 

 

1 
-1 -2 

5 საქართველოში ქალებს პოლიტიკურ 

პარტიაში დაწინაურების კარგი 

შესაძლებლობები აქვთ  

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

6 საქართველოში ამომრჩევლები მამაკაც 

კანდიდატებს უფრო აძლევენ ხმას, ვიდრე 

ქალებს 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 



7 საქართველოში ქალებს უჭირთ 

პოლიტიკური საქმიანობისთვის ფინანსების 

მოძიება 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

8 საქართველოში ქალებს აკლიათ 

თავდაჯერებულობა პოლიტიკაში 

ჩასართავად 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

9 საქართველოში ქალებს არ აქვთ ისეთივე 

პირადი კავშირები, როგორიც მამაკაცებს  
4 3 2 

 

1 
-1 -2 

10 ზოგადად, ქალები უფრო ნაკლებად 

ითხოვენ დაწინაურებას და ხელფასის 

მომატებას, ვიდრე მამაკაცები 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

11 ქალებს უფრო მაღალ სტანდარტებს 

უყენებენ ვიდრე კაცებს და უფრო მეტის 

გაკეთება უწევთ თავის დასამკვიდრებლად 

4 3 2 
 

1 
-1 -2 

12 საქართველოში ქალებს ლიდერებად არ 

ზრდიან 
4 3 2 

 

1 
-1 -2 

 

 

47. ამჟამად საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან 23, ანუ 15%, ქალია. თქვენი 

აზრით,  ეს რაოდენობა არის ... [წაუკითხეთ]? 

 

ძალიან ცოტა 1 

საკმარისი 2 

თუ ძალიან ბევრი?  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

48. ამჟამად საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან 127, ანუ 85%, კაცია. თქვენი 

აზრით,  ეს რაოდენობა არის ... [წაუკითხეთ]? 

 

ძალიან ცოტა 1 

საკმარისი 2 

თუ ძალიან ბევრი? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

49. [აჩვენეთ ბარათი 49] თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი 

პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

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 

 

50. თქვენი აზრით, როგორი გავლენა ექნებოდა საქართველოზე პარლამენტის წევრი 

ქალების რაოდენობის გაზრდას ...[წაუკითხეთ] 

 

დადებითი, 3 

არანაირი, 2 

თუ უარყოფითი? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

51. [აჩვენეთ ბარათი 51] საქართველოში ქალების ცხოვრების პირობების 

გაუმჯობესებისათვის სხვადასხვა ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას. გთხოვთ, 

მითხრათ, რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ მხარს შემდეგ ნაბიჯებს:  
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1.  ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 

კანონმდებლობის სათანადოდ 

შესრულება 

4 3 2 1 -1 -2 

2.  ქალების ეკონომიკური 

საქმიანობის წამახალისებელი 

პროგრამების შემოღება 

4 3 2 1 -1 -2 

3.  დახმარება მარტოხელა 

დედებისათვის  

4 3 2 1 -1 -2 

4.  ხელმისაწვდომი სკოლის 

გახანგრძლივებულის არსებობა 

4 3 2 1 -1 -2 

5.  დეკრეტული შვებულების 

პირობების გაუმჯობესება 

(მატერიალური მხარდაჭერის 

გაზრდა) 

4 3 2 1 -1 -2 

6.  
საბავშვო ბაღებში ბავშვების 

მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება 

4 3 2 1 -1 -2 

7.  
შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე ბავშვებისთვის 

ხელმისაწვდომი დღის ცენტრის 

არსებობა 

4 3 2 1 -1 -2 

  

52. [აჩვენეთ ბარათი 52] გენდერული კვოტა არის დროებითი ზომა, რომელიც 

პოლიტიკურ პარტიებს ავალდებულებს, პარტიულ სიაში შეიყვანონ ორივე სქესის 

კანდიდატების გარკვეული რაოდენობა. ამ გზით გაიზრდება ქალების რიცხვი 

პარლამენტში და გადაწყვეტილების მიმღებ სხვა პოზიციებზე. ამ ბარათის 

მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ მხარს პარლამენტში 

სავალდებულო გენდერული კვოტის შემოღებას? 

 

საერთოდ არ ვუჭერ მხარს 1 



არ ვუჭერ მხარს 2 

ვუჭერ მხარს 3 

სრულად ვუჭერ მხარს 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

53. [აჩვენეთ ბარათი 53 (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, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ 

მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ რესპონდენტი პირველ 

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

გადადით კითხვაზე 54.] 

 

 

  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 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 5 5 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

6 6 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 7 7 



ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(გიორგი კვირიკაშვილი) 

8 8 

ეროვნული ფორუმი (გუბაზ სანიკიძე, კახაბერ 

შარტავა, რევაზ შავიშვილი) 

9 9 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე) 10 10 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

11 11 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

12 12 

თავისუფალი დემოკრატები (ირაკლი ალასანია)  13 13 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

14 14 

 ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე) 

15 15 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (პაატა 

ბურჭულაძე) 

16 16 

ქართული პარტია (ირაკლი ოქრუაშვილი) 17 17 

სამოქალაქო პლატფორმა - ახალი საქართველო 

(გიორგი ვაშაძე) 

18 18 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ ჯოგლიძე) 19 19 

ტრადიციონალისტები (აკაკი ასათიანი) 20 20 

საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა 

პოლიტიკური მოძრაობა (გია ბერძენიძე) 

21 21 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  22   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   22 

არცერთი 23   



(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

დემოგრაფიული კითხვები: 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

  

54. [აჩვენეთ ბარათი 54] 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 

 

55. 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 

 

56. [აჩვენეთ ბარათი 56] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რა იყო თქვენი 

ოჯახის დანახარჯი გასულ თვეს?  

 

1600 ლარზე მეტი 1 

1201 – 1600 ლარი 2 

801 – 1200 ლარი 3 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

57. 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 59 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



58.   [აჩვენეთ ბარათი 58] 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 

 

59. 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 

 

 

60. [აჩვენეთ ბარათი 60] 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 

401 – 800 ლარი 4 

261 – 400 ლარი 5 

151 - 260 ლარი 6 

150 ლარამდე 7 

(0) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

61. გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

 

არასდროს ვყოფილვარ დაოჯახებული 1 

დაოჯახებული 2 

ქვრივი  3 

თანაცხოვრება ქორწინების გარეშე  4 

განქორწინებული/გაშორებული 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

62-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ ვინც მე-61 კითხვაზე გიპასუხათ „დაოჯახებული“ 

ან „თანაცხოვრება ქორწინების გარეშე“. 

 

62. დასაქმებული არის, თუ არა თქვენი მეუღლე/პარტნიორი? აქ იგულისხმება ნახევარი 

ან სრული განაკვეთის თანამშრომელი, ოფიციალური ან არაოფიციალური 

თანამშრომელი, თვითდასაქმებული, მთავარია თქვენს საქმიანობას მოჰქონდეს 

შემოსავალი.  

 

 

დიახ  1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

63. თქვენი ბავშვობის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში ძირითადად რას საქმიანობდა 

დედათქვენი? [წაუკითხეთ] 

ძირითადად სრულ განაკვეთზე მუშაობდა  1 

ძირითადად ნახევარ განაკვეთზე მუშაობდა 2 

არ იყო დასაქმებული/დიასახლისი იყო 3 

სხვა 4 

[არ წაუკითხოთ] არ შეესაბამება/დედასთან 

ერთად არ გაზრდილა 

-5 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

T3. ინტერვიუს დასრულების დრო:   |____|____|       |____|____| 

                                                                              საათი               წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი. ყურადღებით 

შეავსეთ და ჩაწერეთ ინტერვიუს დასრულების ზუსტი დრო, რომელიც არის თქვენს 

საათზე!] 


