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გამოკითხვა მოხალისეობისა 

და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ 
  

 

აპრილი 2014 

V1. 

შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო 

ნომერი  

[ივსება ზედამხედველის მიერ] 

   |___|___|___|___|___|                |___|___| 

შერჩევის წერტ. ნომერი         შინ. ნომერი 

V2. 
ინტერვიუერის კოდი  

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] |_____|_____|_____|_____| 

გამარჯობა! ჩემი სახელია /გვარი და სახელი/. მე გახლავართ კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი 

არის დამოუკიდებელი, არაკომერციული კვლევითი ცენტრი  საქართველოში. ჩვენ 

ვატარებთ გამოკითხვას მოხალისეობისა და სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ და, 

თუ ნებას მომცემთ, მინდა, მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით. თქვენი ოჯახი 

შევარჩიეთ შემთხვევითი წესით ისევე, როგორც რამდენიმე ათასი სხვა ოჯახი 

საქართველოში. კვლევის შედეგების სანდოობა დამოკიდებულია თქვენს თანხმობაზე, 

მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოკითხვაში.  

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

ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი 

ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და ხარჯები. 

გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც ამჟამად 

თქვენთან ერთად ცხოვრობენ. 

V9. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ადამიანი 

ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ადამიანი 

(არ ვიცი) -1 არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 

V10a.  გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის 

ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V10-ის 

სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  
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V10b.  ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი 

წევრის ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V10-ის 

სვეტებში “სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ ოჯახი 6-ზე მეტი სრულწლოვანი წევრისგან 

შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში V10 ჩაწერეთ ინფორმაცია 

მხოლოდ ოჯახის 6 წევრის შესახებ, მათი დასახელების თანმიმდევრობით.] 

ცხრილი V10 

# სქესი ასაკი 

ოჯახის შერჩეული 

წევრი 

[Kish] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ არის სახლში და არ 

დაბრუნდება უახლოეს დღეებში, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ 

ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტმა უარი განაცხადა გამოკითხვაში 

მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ ინფორმაცია 

ინტერვიუერის ფორმაში.] 

L1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას?  

 

ქართულად, 1 

სხვა ენა: ____________________________________ -7  
არგამოპა-

სუხება 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი არ საუბრობს ქართულად, 

შეიყვანეთ ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.] 

T1. ინტერვიუს დაწყების დრო:   

 [ინტერვიუერს! გამოიყენეთ 24-საათიანი ფორმატი.] |____|____| 

საათი 

|____|____| 

წუთი 
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თავი A 
 

A1.   გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 6 თვის განმავლობაში ...   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. ერთი პასუხი 

ყოველ მწკრივში.] 

 

 

დ
ი

ახ
 

არ
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1. დაესწარით თუ არა საჯარო შეხვედრას? 1 0 -1 -2 

2. 
მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა პოლიტიკურ 

დემონსტრაციაში? 
1 0 -1 -2 

3. 
გააგზავნეთ თუ არა წერილი, ან დარეკეთ თუ არა გაზეთში, 

ტელევიზიაში ან რადიოში? 
1 0 -1 -2 

4. 
გაეცით თუ არა თანხა ქველმოქმედების მიზნით, მოკლე 

ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის ჩათვლით? 
1 0 -1 -2 

5. წაიკითხეთ თუ არა წიგნი? 1 0 -1 -2 

6. წახვედით თუ არა სპორტული ღონისძიების სანახავად? 1 0 -1 -2 

7. 
მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა გუნდურ სპორტულ 

თამაშში? 
1 0 -1 -2 

8. 
წახვედით თუ არა თეატრში, კინოში, დისკოთეკაზე ან სხვა 

გასართობ ადგილას? 
1 0 -1 -2 

9. მიეცით თუ არა ფული მათხოვარს? 1 0 -1 -2 

10. 
დაეხმარეთ თუ  არა უცხო ადამიანს ქუჩაში, გარდა ფულის 

მიცემისა? 
1 0 -1 -2 

11. 

დაეხმარეთ თუ არა მეზობელს ან მეგობარს საოჯახო 

საქმეში ან ბავშვის მოვლაში? (არ იგულისხმება ფინანსური 
დახმარება) 

1 0 -1 -2 

12. 
წახვედით თუ არა სხვა დასახლებულ პუნქტში ორი დღით 

ან მეტი დროით? 
1 0 -1 -2 

13. 
მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა საზოგადო ადგილის,  მაგ: 

სადარბაზოს, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს დასუფთავებაში? 
1 0 -1 -2 

14. დაეხმარეთ თუ არა ვინმეს  დავის მოგვარებაში? 1 0 -1 -2 

15. დარგეთ თუ არა ხე საკუთარი ნაკვეთის ფარგლებს გარეთ? 1 0 -1 -2 
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A2. ბოლო ორი წლის განმავლობაში . . .  [წაუკითხეთ თანმიმდევრობით.] 
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ა 
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 ვ
ი
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ი

) 
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ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1. მოგიწერიათ თუ არა ხელი კოლექტიურ 

წერილზე/პეტიციაზე რაიმე საკითხის 

მოგვარების მოთხოვნით? 

1 0 -1 -2 

2. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 

დაფინანსებულ 

ტრენინგში/ღონისძიებაში? 

1 0 -1 -2 

3. დასწრებიხართ თუ არა არასამთავრობო 

ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ 

შეხვედრას? 

1 0 -1 -2 

4. დაგირეკავთ ან მისულხართ თუ არა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში? 
1 0 -1 -2 

5. მოსულა თუ არა არასამთავრობო 

ორგანიზაციის წარმომადგენელი  თქვენს 

სახლში? 

1 0 -1 -2 

 

  

A3. [აჩვენეთ ბარათი A3] ზოგადად, რამდენად ბედნიერი ხართ? გთხოვთ, 

გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან უბედური“, ხოლო 

კოდი ‘10’ ნიშნავს „ძალიან ბედნიერი“. გთხოვთ, შეარჩიეთ ის კოდი ‘1’-დან ‘10’-

მდე, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს პასუხს.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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A4. თითოეულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მითხრათ, ის შეესაბამება 

თქვენს განწყობას, მეტ-ნაკლებად შეესაბამება თქვენს განწყობას, თუ არ 

შეესაბამება თქვენს განწყობას? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაიკითხეთ ცხრილში 

მოყვანილი მოსაზრებები. მხოლოდ ერთი პასუხი თითოეულ მოსაზრებასთან 

დაკავშირებით.]  

 

  
შეესაბამება 

მეტ-
ნაკლებად 

შეესაბამება 

არ 
შეესაბამება 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 
ბევრი ადამიანი არსებობს, 

ვისი იმედიც შემიძლია 

მქონდეს გასაჭირში.  

3 2 1 -1 -2 

2 

ჩემი ოჯახის წევრების 

გარდა, ბევრი ადამიანი 

არსებობს, ვისაც შეიძლება 

გამოვადგე. 

3 2 1 -1 -2 

3 
წარუმატებლობის 

შემთხვევაში ფარ-ხმალს 

ვყრი.  

3 2 1 -1 -2 

 

 

 

A5. [აჩვენეთ ბარათი  A5] როგორ ფიქრობთ, ზოგადად, შეგიძლიათ ენდოთ  

ადამიანების უმეტესობას საქართველოში, თუ, პირიქით, ძალიან დიდი 

სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოთ მათთან ურთიერთობისას? გთხოვთ, 

გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ძალიან დიდი სიფრთხილე 

უნდა გამოვიჩინო“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ხალხის უმეტესობას შემიძლია 

ვენდო“.  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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A6. [აჩვენეთ ბარათი A6] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად შეესაბამება ან არ 

შეესაბამება ეს მოსაზრება თქვენს მდგომარეობას: „სახლში იმდენი საქმე მაქვს, 

რომ თავის მოსაფხანადაც არ მცალია“. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც 

კოდი ‘1’  ნიშნავს „საერთოდ არ შეესაბამება“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს 

„სრულად შეესაბამება“. 

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

A7. [აჩვენეთ ბარათი A7] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „ზოგადად,  როდესაც ადამიანები სხვებს 

ეხმარებიან, ისინი საპასუხოდ რაიმე სარგებელს მოელიან“. გთხოვთ, 

გამოიყენოთ იგივე ბარათი, სადაც კოდი ‘1’  ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები“, 

ხოლო კოდი ‘10’  ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები“. 

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

  

 

 

A8. იცნობთ თუ არა ვინმეს, ვინც საკუთარი ინიციატივით ჩააბარა სისხლი ბოლო 12 

თვის განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(უარი პასუხზე) -2 
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A9. თქვენი აზრით, რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ხალხი არ აბარებს სისხლს? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.]  

 

ხალხმა არ იცის, რომ სისხლის ჩაბარება შეიძლება 1 

ხალხს ეშინია ინფექციის შეჭრის 2 

ხალხმა არ იცის, სად უნდა მივიდეს სისხლის 
ჩასაბარებლად 

3 

ხალხს ეშინია ნემსის ჩხვლეტის 4 

ხალხი არ ენდობა სამედიცინო პერსონალს 5 

ხალხს არ აქვს დრო 6 

ხალხი ფიქრობს, რომ სისხლის ჩაბარება 

 საჭირო არ არის 

7 

ხალხი გულგრილია სხვისი გაჭირვების მიმართ 8 

ხალხი ზედმეტად დაკავებულია საკუთარი 
პრობლემებით და სხვებზე ფიქრის დრო არ რჩება  

9 

სხვა 
(ჩაინიშნეთ)_________________________________   

10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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თავი B:  ოჯახი/ნათესავები  
 

B1. [აჩვენეთ ბარათი  B1] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად იკრიბებით ხოლმე 

თქვენს ახლო ნათესავებთან ერთად, რომლებიც თქვენთან ერთად არ 

ცხოვრობენ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი. 

 

ყოველდღე 1 

კვირაში ერთხელ მაინც 2 

თვეში ერთხელ მაინც 3 

მხოლოდ განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე, 

როგორიცაა დაბადების დღე, ქორწილი ან 

გასვენება 

4 

უფრო იშვიათად 5 

არასდროს 
6 

გადადით  

B6-ზე 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

B2. [აჩვენეთ ბარათი B2] როდესაც ახლო ნათესავები იკრიბებით ხოლმე, რამდენად 

ხშირად განიხილავთ ერთმანეთის პრობლემებს? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს 

ბარათი სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „არასდროს“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს 

„ყოველთვის“.   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

B3. [აჩვენეთ ბარათი B2] როდესაც ახლო ნათესავები იკრიბებით ხოლმე, რამდენად 

ხშირად განიხილავთ  პოლიტიკას? გთხოვთ, გამოიყენოთ იგივე ბარათი.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

თუ კოდი ‘1’, ‘-1’ ან ‘-2’         გადადით  

                                               კითხვაზე B6 

(უარი პასუხზე) -2 
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტის პასუხი კითხვაზე 

B3 არის ‘1’, ‘-1’ ან ‘-2’ გადადით კითხვაზე B6.]  
 

B4. როდესაც ახლო ნათესავები იკრიბებით ხოლმე, ვინ ლაპარაკობს პოლიტიკაზე 

ყველაზე ხშირად - მამაკაცები თუ ქალები?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

მამაკაცები 1 

ქალები 2 

მამაკაცები და ქალები ერთნაირად  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

B5. [აჩვენეთ ბარათი B5] როდესაც ახლო ნათესავები იკრიბებით ხოლმე, ვინ 

ლაპარაკობს პოლიტიკაზე ყველაზე ხშირად - ახალგაზრდები, შუა ხნის 

ადამიანები თუ უფროსები? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ახალგაზრდები (20-დან 40 წლამდე) 1 

შუა ხნის ადამიანები (40-დან 60 წლამდე) 2 

უფროსები (60 წელზე ზემოთ)  3 

(ყველა ასაკის წარმომადგენლები) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

B6. [აჩვენეთ ბარათი B6] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ 

თქვენი ოჯახის წევრები და ნათესავები ძალიან ბევრს ითხოვენ თქვენგან? 

გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ 

ვეთანხმები“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები.“   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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თავი C:  მეგობრები 
 

ახლა კი, მოდით, ვისაუბროთ  თქვენს მეგობრებზე. 

 

C1.      გყავთ თუ არა ახლო მეგობრები? 

  

დიახ 1 

არა 0 
გადადით 

C4-ზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

C2. [აჩვენეთ ბარათი  C2] რამდენად ხშირად იკრიბებით ხოლმე თქვენს ახლო  

მეგობრებთან ერთად?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ყოველდღე 1 

კვირაში ერთხელ მაინც 2 

თვეში ერთხელ მაინც 3 

მხოლოდ განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე, 

როგორიცაა დაბადების დღე, ქორწილი ან 

გასვენება 

4 

უფრო იშვიათად 5 

არასდროს 
6 

გადადით 

C4-ზე 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

C3. [აჩვენეთ ბარათი C3] როდესაც ახლო მეგობრები იკრიბებით ხოლმე, რამდენად 

ხშირად განიხილავთ  პოლიტიკას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 10-ბალიანი სკალა, 

სადაც კოდი 1 ნიშნავს ,,არასდროს”, ხოლო კოდი 10 - ,,ყოველთვის”. 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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C4. [აჩვენეთ ბარათი C3] როდესაც გაქვთ მტკიცე პოზიცია რომელიმე პოლიტიკური 

საკითხის მიმართ, რამდენად ხშირად ცდილობთ, დაარწმუნოთ თქვენი 

მეგობრები, ნათესავები ან თანამშრომლები თქვენი პოზიციის სისწორეში? 

გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „არასდროს“, ხოლო 

კოდი ‘10’ ნიშნავს „ყოველთვის“.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

C5.  [აჩვენეთ ბარათი C5] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებას:  „მე უკვე  ბევრი მეგობარი მყავს და აღარ მჭირდება ახალი 

მეგობრები“. გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს 

„საერთოდ არ ვეთანხმები“, ხოლო კოდი ‘10’ „სრულად ვეთანხმები“.  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

C6.  [აჩვენეთ ბარათი C5] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებას: „მე მსიამოვნებს ახალ ადამიანებთან შეხვედრა“. გთხოვთ, 

გამოიყენოთ იგივე ბარათი. 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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C7. [აჩვენეთ ბარათი C7] იმ შემთხვევაში, თუ შეიძინეთ ახალი მეგობრები ბოლო 12 

თვის განმავლობაში, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ გაიცანით ისინი?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ კოდი ‘1’ რესპონდენტის პასუხების 

გასწვრივ და კოდი ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ ყველა პასუხი.]  

 

ნათესავების მეშვეობით  

მეგობრების მეშვეობით  

თანამშრომლების მეშვეობით   

მეზობლების მეშვეობით  

ინტერნეტით  

ეკლესიაში  

სამსახურში / სასწავლებელში  

სხვა   

არ შემიძენია ახალი მეგობრები -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

C8. ავად რომ გახდეთ, არიან თუ არა ისეთი ადამიანები, თქვენი ოჯახის წევრების 

გარდა, რომლებიც მოგხედავენ და ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე იზრუნებენ 

თქვენზე?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

C9. გყავთ თუ არა ოჯახის წევრი, ახლო ნათესავი ან ახლო მეგობარი, რომელიც 

ამჟამად ცხოვრობს საქართველოს ფარგლებს გარეთ?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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C10. გთხოვთ, მითხრათ, გყავთ თუ არა უცხოელი . . . [წაუკითხეთ] 

 

  
დიახ არა 

(არ 
მიესადაგება) 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. ოჯახის წევრი? 1 0 -5 -1 -2 

2. ახლო მეგობარი? 1 0 -5 -1 -2 

3. თანამშრომელი? 1 0 -5 -1 -2 
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თავი E:  მეზობლები 
 

ახლა კი, მოდით, ვისაუბროთ თქვენს მეზობლებზე. 

 

E1. გთხოვთ, მითხრათ, რომელი წლიდან ცხოვრობთ ამ სამეზობლოში?  

 
 

|___|___|___|___|  წლიდან 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E2. დაახლოებით რამდენ ოჯახს იცნობთ თქვენს სამეზობლოში - ესალმებით და/ან 

ესაუბრებით ხოლმე?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი არავის იცნობს/არ 

ესალმება, ჩაწერეთ 0.]  

 

 

|___|___|___|  რაოდენობა 

 

ყველას -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E3. [აჩვენეთ ბარათი E3] გთხოვთ, მითხრათ, საშუალოდ რამდენად ხშირად 

ესაუბრებით ხოლმე თქვენს მეზობლებს?  გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი. 

 

ყოველდღე 1 

კვირაში ერთხელ მაინც 2 

თვეში ერთხელ მაინც 3 

მხოლოდ განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე, 

როგორიცაა დაბადების დღე, ქორწილი ან 

გასვენება 

4 

უფრო იშვიათად 5 

არასდროს 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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E4. [აჩვენეთ ბარათი E4] რამდენად ხშირად განიხილავთ ხოლმე თქვენს 

მეზობლებთან ერთად ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის ხმაური, დანაგვიანება 

ან გაზრდილი კომუნალური გადასახადები? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, 

სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „არასდროს“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ყოველთვის“. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

E5. [აჩვენეთ ბარათი E4] რამდენად ხშირად განიხილავთ პოლიტიკას თქვენს 

მეზობლებთან ერთად? გთხოვთ, გამოიყენოთ იგივე ბარათი. 
  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

E6.      გთხოვთ, მითხრათ, სუფთავდება თუ არა სისტემატურად თქვენი სამეზობლოს 

საერთო ფართი?  
 

დიახ 1 

არა 0 გადადით 

E8-ზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E7.       ყველაზე ხშირად ვინ ასუფთავებს ამ ფართს?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. დაწერეთ კოდი 

‘1’ რესპონდენტის პასუხების გასწვრივ და კოდი ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების 

გასწვრივ. მიიღეთ ყველა პასუხი.]  

 

ადგილობრივი ხელისუფლება   

მეზობლები ვასუფთავებთ ერთად    

მეზობლები ვასუფთავებთ მორიგეობით  

ვაგროვებთ ფულს და ვქირაობთ ადამიანს / კომპანიას 
ვინც ასუფთავებს  

 

მხოლოდ ერთი მეზობელი ასუფთავებს  

მე/ჩემი ოჯახი  

სხვა    

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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E8. გყავთ თუ არა ისეთი მეზობელი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში თავს 

მოუყრის ხალხს სამეზობლოში არსებული პრობლემის მოსაგვარებლად, ან 

თავად მოაგვარებს პრობლემას?  

 

დიახ 1 

არა 0 გადადით 

E11-ზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E9. გთხოვთ, მითხრათ, როგორი დამოკიდებულება აქვს თქვენი მეზობლების 

უმრავლესობას ამ მეზობლის მიმართ - დადებითი თუ უარყოფითი? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

უარყოფითი 1 

ნეიტრალური 2 

დადებითი 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E10. არის თუ არა ეს ადამიანი არჩეული მეზობლების მიერ მსგავსი საქმეების 

მოსაგვარებლად? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E11. თუ მიიღეთ ელექტრო ენერგიის ქვითარი და თანხა გაცილებით მეტია, ვიდრე 

ელოდით, რას გააკეთებთ პირველ რიგში?   
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

 

ვკითხავ ნათესავს, იგივე ხომ არ დაემართა 1 

ვკითხავ მეგობარს, იგივე ხომ არ დაემართა 2 

ვკითხავ მეზობელს, იგივე ხომ არ დაემართა 3 

მივმართავ უშუალოდ კომპანიას 4 



 

 

გამოკითხვა მოხალისეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ 2014 Page 17 

 

მივმართავ ადგილობრივ ხელისუფლებას 5 

გადავიხდი გადასახადს გადამოწმების გარეშე 6 

სხვა  7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

E12. თქვენს სამეზობლოში რომ წაიქცეს ხე და გადაღობოს შესასვლელი, რომლითაც 

ყველა სარგებლობს, ვინ იზრუნებს პირველ რიგში ამ პრობლემის მოგვარებაზე? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.]  
 

მე 1 

საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე 2 

მეზობელი ან მეზობლები, რომლებსაც ყველაზე 
მეტად შეაწუხებს ეს პრობლემა   

3 

აქტიური მეზობელი, რომელიც ყოველთვის 
აგვარებს მსგავს საკითხებს  

4 

აქტიური მეზობლების პატარა ჯგუფი 5 

ყველა მეზობელი ერთად 6 

მეზობელი ან მეზობლები, რომლებსაც სცალიათ 7 

ადგილობრივი ხელისუფლება 8 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 9 

პოლიცია 10 

სხვა  11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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E13.     [აჩვენეთ ბარათი E13] 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:  

ეჭვის თვალით ვუყურებ იმ ხალხს, ვინც 

ფულს აგროვებს სამეზობლოში 

არსებული პრობლემების 

მოსაგვარებლად, რადგან ისინი ამით 

სარგებელს ნახულობენ.  

მოსაზრება 2:  

მე დიდ პატივს ვცემ იმ ხალხს, ვინც 

ფულს აგროვებს სამეზობლოში 

არსებული პრობლემების 

მოსაგვარებლად, რადგან ისინი 

ენერგიას ხარჯავენ ყველასათვის 

საჭირო საქმისთვის. 

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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თავი F:  არასამთავრობო ორგანიზაციები  
 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ.  

 

როდესაც ვახსენებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ჩვენ ვგულისხმობთ 

საზოგადოებრივ გაერთიანებას, რომელიც იქმნება ადამიანების ინიციატივით და 

დამოუკიდებელია სახელწიფოსაგან და ბიზნესისგან. 

 

F1.      რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია გახსენდებათ პირველ რიგში? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მხოლოდ ერთი პასუხი. დაწერეთ 

ზუსტად ის პასუხი, რასაც რესპონდენტი დაასახელებს.]  

 

_______________________________________________________________________ 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F2. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე ორგანიზაციას, რომელთა შესახებაც, 

შესაძლოა, გსმენიათ. გთხოვთ, მითხრათ, რომელია აქედან არასამთავრობო 

ორგანიზაცია და რომელი - არა. 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი ყოველ მწკრივში.]  

 

  

არ
ას

ამ
თ

ავ
რ

ო
ბ

ო
 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ

აც
ი

აა
 

არ
 ა

რ
ი

ს 

არ
ას

ამ
თ

ავ
რ

ო
ბ

ო
 

ო
რ

გ
ან

ი
ზ

აც
ი

ა 

არ
ას

დ
რ

ო
ს 

მს
მე

ნი
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

(USAID)  
1 2 3 -1 -2 

2 ნატო (NATO) 1 2 3 -1 -2 

3 ბრითიშ პეტროლიუმი 

(BP) 
1 2 3 -1 -2 

4 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

(GYLA)  
1 2 3 -1 -2 

5 საქართველოს პარლამენტი 1 2 3 -1 -2 

6 სამართლიანი არჩევნები (ISFED) 1 2 3 -1 -2 

7 ლეიბორისტული პარტია 1 2 3 -1 -2 

8 თავისუფლების ინსტიტუტი 1 2 3 -1 -2 
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9 ალდაგი 1 2 3 -1 -2 

10 უმუშევარ ხალხთა ასოციაცია 1 2 3 -1 -2 

11 ორგანიზაცია „მოქალაქე“ 1 2 3 -1 -2 

12 ორგანიზაცია „იდენტობა“ 1 2 3 -1 -2 

13 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო 1 2 3 -1 -2 

14 სოროსის ფონდი 1 2 3 -1 -2 

15 ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“ 1 2 3 -1 -2 

 

 

F3.      გთხოვთ, მითხრათ რომელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელია ნინო ლომჯარია? 
 

სწორი პასუხი (სამართლიანი არჩევნები - ISFED)  1 

არასწორი პასუხი  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

F4.      გთხოვთ, მითხრათ რომელი ორაგნიზაციის ხელმძღვანელია კახა კოჟორიძე? 
 

სწორი პასუხი (საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია) 

 1 

არასწორი პასუხი  0 

(არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

F5.       გთხოვთ, მითხრათ რომელი ორაგნიზაციის ხელმძღვანელია ეკა გიგაური? 
 

სწორი პასუხი (საერთაშორისო გამჭირვალობა 
საქართველო) 

 1 

არასწორი პასუხი  0 

(არ ვიცი) -1 

  (უარი პასუხზე) -2 
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F6. [აჩვენეთ ბარათი F6] თქვენი აზრით, რა საკითხებს უთმობენ საქართველოს 

არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველაზე მეტ ყურადღებას? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ კოდი ‘1’ რესპონდენტის პასუხების 

გასწვრივ და ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ არაუმეტეს სამი 

პასუხისა.]  

 

არჩევნები  

მედია და სიტყვის თავისუფლება   

სასამართლოების მუშაობა  

კორუფცია   

მთავრობის ანგარიშვალდებულება  

ფასების ზრდა, სიღარიბე ან უმუშევრობა  

განათლება   

ჯანდაცვა ან სოციალური დახმარება  

გარემოს დაცვა  

ოჯახური ძალადობა  

უსაფრთხოება, თავდაცვა ან 

კონფლიქტები აფხაზეთსა და ოსეთში  
 

უმცირესობების უფლებები  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემები  

სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობა  

ქალთა საკითხები   

რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური 

მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები   
 

საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატო-ში 

გაწევრიანება  
 

ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი  

დემოგრაფიული საკითხები   

სხვა   

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F7. გთხოვთ, მითხრათ როდის უფრო აქტიურები იყვნენ არასამთავრობო 

ორგანიზაციები საქართველოში - 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე თუ 

არჩევნების შემდეგ? 

 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 1 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ 
2 

(ერთნაირად აქტიურები იყვნენ) 3 

(არც არჩევნებამდე და არც არჩევნების 
მერე) 

4 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

 

ბოლო პერიოდში არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე ახალი ინიციატივით 

გამოვიდა. 

 

F8.      გსმენიათ თუ არა კამპანიის შესახებ „ეს შენ გეხება“? 

 

დიახ  1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F9.      გსმენიათ თუ არა ხუდონჰესის მშენებლობის საწინააღმდეგო კამპანიის 

შესახებ? 

 

დიახ  1 

არა  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F10.     გსმენიათ თუ არა 2013 წლის 17 მაისის დემონსტრაციის შესახებ თბილისში? 

 

დიახ  1 

არა  0 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 
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F11.     თქვენი აზრით, რამდენად საჭიროა ან არ არის საჭირო, რომ საქართველოს 

მოსახლეობა წავიდეს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერ 

აქციაზე (საქართველოს ტერიტორიაზე)?  

 

საჭიროა  1 

არ არის საჭირო  0 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

 

F12. [აჩვენეთ ბარათი F12] თქვენი აზრით, უპირველეს ყოვლისა, რა ამოძრავებს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  
 

დაეხმარონ საქართველოს მოსახლეობას 

პრობლემების მოგვარებაში 
1 

ხელი შეუწყონ საქართველოს გაწევრიანებას 

ევროკავშირსა და ნატო-ში 
2 

მიიღონ დაფინანსება და დასაქმდნენ  3 

დაიცვან თავისი უცხოელი დამფინანსებლების 

ინტერესები საქართველოში 
4 

დაიცვან ოპოზიციის ინტერესები  5 

დაიცვან ხელისუფლების ინტერესები  6 

სხვა  7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F13.     თქვენი აზრით, სად უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს თქვენნაირი 

ადამიანებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას  - თბილისში 

თუ რეგიონებში? 

 

თბილისში 1 

რეგიონებში  2 

[არ წაიკითხოთ!] არცერთგან -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F14. თქვენი აზრით, ძირითადად, იცავენ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციები 

საქართველოში . . . [წაუკითხეთ სიიდან] ინტერესებს? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითოეულ მწკრივში.]  
 

 
დიახ არა (არ ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

თქვენნაირი ხალხის 1 0 -1 -2 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებში მომუშავე ხალხის 
1 0 -1 -2 

ხელისუფლების 1 0 -1 -2 

ოპოზიციის 1 0 -1 -2 

ამერიკის  1 0 -1 -2 

ევროპის 1 0 -1 -2 

რუსეთის 1 0 -1 -2 

 

 

F15. თქვენი აზრით, ძირითადად ვინ აფინანსებს ამჟამად არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს საქართველოში? 

  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.]  

 

საქართველოს მთავრობა 1 

ოპოზიცია 2 

ქართველი ბიზნესმენები 3 

ჩვეულებრივი მოქალაქეები 4 

ამერიკა  5 

ევროპა 6 

რუსეთი 7 

თვითონ ამ ორგანიზაციების წევრები 8 

ბიძინა ივანიშვილი 9 

სხვა 
(ჩაინიშნეთ)_________________________________  

10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

გამოკითხვა მოხალისეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ 2014 Page 25 

 

F16.  [აჩვენეთ ბარათი F16] როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა აფინანსებდეს 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ კოდი ‘1’ რესპონდენტის პასუხების 

გასწვრივ და კოდი ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ ყველა პასუხი.]  

 

 

საქართველოს მთავრობა  

ოპოზიცია  

ქართველი ბიზნესმენები  

ჩვეულებრივი მოქალაქეები  

ამერიკა   

ევროპა  

რუსეთი  

თვითონ ამ ორგანიზაციების წევრები  

ბიძინა ივანიშვილი  

სხვა 
(ჩაინიშნეთ)_________________________________  

 

არა აქვს მნიშვნელობა, საიდან მოდის 

დაფინანსება 
-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

F17. [აჩვენეთ ბარათი F17] თქვენი აზრით, როგორი ადამიანები არიან ყველაზე 

აქტიურები არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  
 

ვისაც ჩემნაირი ადამიანების დახმარება სურს 1 

„გრანტიჭამიები“ 2 

ვინც  ქვეყანაში მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას ცდილობს 
3 

ოპოზიციის მხარდამჭერები  4 

მთავრობის მხარდამჭერები 5 

,,არამკითხე მოამბეები” 6 

ვინც იცის ინგლისური და კომპიუტერი 7 

ვისაც საკუთარი პრობლემების მოგვარება უნდა 8 

კარიერისტები 9 

თანამედროვე კომკავშირელები 10 

ინტრიგნები 11 

სხვა  12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F18. [აჩვენეთ ბარათი F18] თქვენი აზრით, რამდენად სანდოა ადამიანი, რომელიც 

აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში? 

გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ არის 

სანდო“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „სრულიად სანდოა“.   
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

F19.  გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არა შემდეგ მოსაზრებას: „მე მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში მივიღებ მონაწილეობას არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საქმიანობაში, თუ ამაში ფულს გადამიხდიან“? 

  

 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F20.     [აჩვენეთ ბარათი F20] 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:  

არასამთავრობო ორგანიზაციების 

საქმიანობაში მონაწილეობას აზრი არა 

აქვს, იმიტომ რომ მონაწილეთა 

რაოდენობის მიუხედავად, 

ხელისუფლება მაინც არ 

გაითვალისწინებს მათ მოთხოვნებს. 

მოსაზრება 2:  

რაც უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს 

მონაწილეობას არასამთავრობო 

ორგანიზაციების საქმიანობებში, მით 

უფრო მოუწევს ხელისუფლებას მათი 

მოთხოვნების გათვალისწინება. 

 

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F21. [აჩვენეთ ბარათი F21] რა საკითხებზე გსურთ, რომ იმუშაონ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებმა უფრო მეტად? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ კოდი ‘1’ რესპონდენტის პასუხების 

გასწვრივ და კოდი ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ არა უმეტეს 

სამი პასუხისა.]  

 

არჩევნები  

მედია და სიტყვის თავისუფლება   

სასამართლოების მუშაობა  

კორუფცია   

მთავრობის ანგარიშვალდებულება  

ფასების ზრდა, სიღარიბე ან უმუშევრობა  

განათლება   

ჯანდაცვა ან სოციალური დახმარება  

გარემოს დაცვა  

ოჯახური ძალადობა  

უსაფრთხოება, თავდაცვა ან 

კონფლიქტები აფხაზეთსა და ოსეთში  
 

უმცირესობების უფლებები  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემები  

სამართალდამცავი ორგანოების მუშაობა  

ქალთა საკითხები   

რეგიონული განვითარება, მუნიციპალური 

მომსახურება და ადგილობრივი საკითხები   
 

საგარეო პოლიტიკა, ევროკავშირში და ნატო-ში 

გაწევრიანება  
 

ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი  

დემოგრაფიული საკითხები   

სხვა   

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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F22. [აჩვენეთ ბარათი F22] უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა გააკეთონ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოში?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

 

შეაფასონ მთავრობის საქმიანობა  1 

მოაწყონ აქციები მოქალაქეების 

უფლებების დასაცავად  
2 

გაუწიონ მოქალაქეებს უფასო 

იურიდული დახმარება 
3 

ტელევიზიით გაავრცელონ 

ინფორმაცია  მოქალაქეთა უფლებების შესახებ  
4 

მოაწყონ შეხვედრები მოქალაქეებსა და 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის  
5 

გაუწიონ მოქალაქეებს კონსულტაცია მათთვის 

მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარების გზების 

შესახებ  

6 

გაუწიონ მოქალაქეებს მომსახურება, მაგალითად, 

პროფესიული სწავლება და სხვა   
7 

სხვა 8 

არაფერი 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 
F23. გყავთ თუ არა ახლობელი ვისაც დახმარებია არასამთავრობო ორგანიზაცია? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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თავი P: პოლიტიკური შეხედულებები  
 

P1.  [აჩვენეთ ბარათი P1] რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, 

რომ საქართველოს პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესები რთულად გასაგებია? 

გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ 

ვეთანხმები”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს ”სრულად ვეთანხმები.” 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის პასუხის შესაბამისი 

კოდი ბარათიდან.] 

 

|____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

P2. [აჩვენეთ ბარათი P2] პირადად თქვენთვის,  რა არის ამჟამად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა 1 

კორუფცია 2 

სამართლიანი სასამართლო 3 

სამართლიანი არჩევნები 4 

ადამიანის უფლებები / სიტყვის თავისუფლება 5 

სამუშაო ადგილები 6 

ნატო-ში გაწევრიანება 7 

ევროკავშირში გაწევრიანება 8 

მშვიდობა 9 

პენსიები 10 

პოლიტიკური არასტაბილურობა 11 

სიღარიბე 12 

საკუთრების უფლება 13 

განათლების ხარისხი  14 

რუსეთთან ურთიერთობა 15 
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ფასების ზრდა / ინფლაცია 16 

ტერიტორიული მთლიანობა 17 

ხელფასები 18 

სამართლიანობის აღდგენა 19 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_________________________________  20 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

P3.    [აჩვენეთ ბარათი P3] 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: ადამიანები ბავშვებივით 

არიან: მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს 

მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს 

შვილებზე. 

მოსაზრება 2: მთავრობა 

დაქირავებულია ხალხის მიერ: 

ადამიანები უნდა იქცეოდნენ როგორც 

უფროსები და აკონტროლებდნენ 

მთავრობას. 

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

P4.     [აჩვენეთ ბარათი P4] შემდეგ კვირას ადგილობრივი არჩევნები რომ  

ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს 

ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს ,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, 

ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს ,,აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას”.  

 

|____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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P5.    [აჩვენეთ ბარათი P4] შემდეგ კვირას საპარლამენტო არჩევნები რომ 

ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 

იგივე ბარათი.  

 

|____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

P6.  [აჩვენეთ ბარათი P6] ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს 

და პოლიტიკურ გაერთიანებას. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი 

მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს 

„საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი ‘10’ – პასუხს „სრულად ვენდობი“. 

გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ... 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი თითო მწკრივში.] 

 

 

 

 

კოდი (არ ვიცი) 
(უარი 

პასუხზე) 

1. ჯარს? |____|____| -1 -2 

2. სასამართლოს? |____|____| -1 -2 

3. არასამთავრობო ორგანიზაციებს? |____|____| -1 -2 

4. 
პრეზიდენტ გიორგი 

მარგველაშვილს?  

|____|____| 
-1 -2 

5. პრემიერმინისტრს? |____|____| -1 -2 

6. პარლამენტს? |____|____| -1 -2 

7. პოლიტიკურ პარტიებს? |____|____| -1 -2 

8. პოლიციას? |____|____| -1 -2 

9. ადგილობრივ ხელისუფლებას? |____|____| -1 -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

გამოკითხვა მოხალისეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ 2014 Page 33 

 

P7.    [აჩვენეთ ბარათი P7] 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: მოსახლეობის მიერ 

მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების 

გამართვა ხელისუფლებისგან რაიმეს 

მოთხოვნის მიზნით უაზრობად მიმაჩნია, 

რადგან ხელისუფლება მაინც იმას 

გააკეთებს, რაც თავად უნდა. 

მოსაზრება 2: მოსახლეობის მიერ 

მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების 

გამართვა, ჩემი აზრით, ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რადგან ამ გზით 

ხელისუფლება იძულებული ხდება, 

გაითვალისწინოს ხალხის მოთხოვნები. 

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

P8.   [აჩვენეთ ბარათი P8] 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: მოსახლეობის მიერ 

მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების 

გამართვა საშიშია, რადგან ხელისუფლება 

ყველაფერს თვალს ადევნებს. 

მოსაზრება 2: მოსახლეობის მიერ 

მშიდობიანი საპროტესტო აქციების 

გამართვა უსაფრთხოა, რადგან 

კონსტიტუციის მიხედვით მოქალაქეებს 

აზრის გამოთქმის უფლება აქვთ.  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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P9. როდესაც საქართველოს ხელისუფლება მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას 

იღებს, თქვენი აზრით, ვინ ახდენს ყველაზე დიდ გავლენას ამ 

გადაწყვეტილებაზე? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 

შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

პარლამენტის წევრები და სხვა არჩეული 

თანამდებობის პირები 
1 

არასამთავრობო ორგანიზაციები 2 

პრეზიდენტი 3 

მთავრობა (პრემიერმინისტრი და 

მინისტრები) 
4 

ბიძინა ივანიშივლი 5 

პრეზიდენტის მრჩევლები 6 

დანიშნული თანამდებობის პირების ნათესავები 7 

ბიზნესმენები, მდიდარი ადამიანები 8 

ჩვეულებრივი ადამიანები 9 

ამერიკა 10 

ევროკავშირი 11 

რუსეთი 12 

სხვა  13 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

P10. [აჩვენეთ ბარათი P10] 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: პოლიტიკა ბინძური საქმეა 

და მე არ მინდა ამ ბინძურ საქმეში 

მონაწილეობა. 

მოსაზრება 2: ყველა ქართველის 

მოქალაქეობრივი ვალია პოლიტიკაში 

ჩართვა იმისთვის, რომ უკეთესი ქვეყანა 

ავაშენოთ.  

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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 P11. [აჩვენეთ ბარათი P11] საბჭოთა კავშირის დროს არსებობდა „შაბათობა“, 

რომლის დროსაც ყველა ერთად ასუფთავებდა საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილებს. რას ფიქრობთ დღეს საქართველოში მსგავსი ღონისძიებების 

შესახებ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „კიდევ 

კარგი, ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას არ გვაძალებს“, 

ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „საქართველოში უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა, 

ხელისუფლება მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობას რომ გვაძალებდეს.“ 

 

 

          |____|____|კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

P12.   [აჩვენეთ ბარათი P12] დავუშვათ, ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, 

რომელიც უსამართლოდ მიგაჩნიათ და ხალხმა მისი გაპროტესტება 

გადაწყვიტა. თქვენი აზრით, რამდენად შედეგიანი იქნება ეს პროტესტი? 

გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი,  სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „ხელისუფლება არ 

შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას, რამდენი ადამიანიც არ უნდა გამოვიდეს 

ქუჩებში“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ხელისუფლება მხოლოდ მაშინ შეცვლის 

თავის გადაწყვეტილებას, თუ საკმაო რაოდენობის ადამიანი გამოვა ქუჩებში.“ 

 

          |____|____|კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

P13. [აჩვენეთ ბარათი P13] 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: სახელმწიფოს 

გასაძლიერებლად  სწრაფი 

გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო და 

ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ 

სწრაფად უნდა იმოქმედოს. ხალხისთვის 

აზრის კითხვამ, შესაძლოა, შეანელოს ეს 

პროცესი. 

მოსაზრება 2: საქართველოს 

სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

გაძლიერდება, თუ ხელისუფლება 

ხალხის აზრს გაითვალისწინებს, 

თუნდაც ამან უფრო დიდი დრო წაიღოს. 

სრულად 
ვეთანხმები 

პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 
მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 
მოსაზრებას 

სრულად 
ვეთანხმები 

მეორე 
მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაიკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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P14. [აჩვენეთ ბარათი P14] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ 

ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „არ მინდა არანაირი პოლიტიკური 

ცვლილება, რადგან შეიძლება უარესი ვითარება შეიქმნას“. გთხოვთ, 

გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვეთანხმები“, 

ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვეთანხმები“. 

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

P15. [აჩვენეთ ბარათი P15] თქვენი აზრით, სად მიდის ის ფული, რომელსაც 

საქართველოს მოქალაქეები იხდიან გადასახადების სახით?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაწერეთ კოდი ‘1’ რესპონდენტის პასუხების 

გასწვრივ და კოდი ‘0’ დანარჩენი ვარიანტების გასწვრივ. მიიღეთ ყველა პასუხი.]  
 

ხელისუფლება ამ ფულს იყენებს გზების, სკოლების, 

პარკების და ა.შ. ასაშენებლად 
 

ხელისუფლება ამ ფულით 

არჩევნებზე ხმებს ყიდულობს 
 

ხელისუფლება ამ ფულით ხელფასს უხდის 

სახელმწიფო მოხელეებს და 

არიგებს პენსიებს/სოციალურ დახმარებას 

 

ეს ფული უკანონოდ მიდის ხელისუფლების 

წარმომადგენლების ჯიბეში 
 

სხვა   

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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P16.  [აჩვენეთ ბარათი P16] წარმოიდგინეთ, რომ  თქვენი მეგობარი უსამართლოდ 

გაათავისუფლეს სახელმწიფო სამსახურიდან. თქვენი აზრით, ვის უნდა 

მიმართოს მან პირველ რიგში? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი. 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

კერძო ადვოკატს 1 

არასამთავრობო ორგანიზაციას 2 

გავლენიან მეგობარს ან ნაცნობს 3 

ტელევიზიას 4 

პარლამენტს 5 

ცენტრალურ აღმასრულებელ ხელისუფლებას 

(მინისტრებს) 
6 

ადგილობრივ ხელისუფლებას 7 

სასამართლოს 8 

სახალხო დამცველს 9 

კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ 10 

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 11 

რომელიმე სხვა ოპოზიციურ პარტიას 12 

საერთაშორისო ორგანიზაციას 13 

პრეზიდენტს 14 

პრემიერმინისტრს 15 

პროფკავშირს 16 

სხვა  17 

(არ აქვს აზრი ვინმეს მიმართოს) 18 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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თავი M: ორგანიზაციების წევრობა 

 
M1. ხართ თუ არა ამჟამად რომელიმე  გაერთიანების, კლუბის ან ასოციაციის 

წევრი? ეს შეიძლება იყოს წიგნების მოყვარულთა კლუბი, მწერალთა ან 

ხელოვანთა გაერთიანება, თეატრის, ცეკვის ან სპორტის მოყვარულთა გუნდი, 

ან ონლაინ გაერთიანება, რომელთა წევრებსაც საერთო ინტერესები გააჩნიათ. 

 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

M7-ზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი რამდენიმე 

ორგანიზაციის/გაერთიანების წევრია, დაუსვით კითხვები M2-დან M6-ის ჩათვლით 

მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გაერთიანების შესახებ.]  

 

 

M2.    გთხოვთ მითხრათ, არის თუ არა ეს ორგანიზაცია თქვენი ძირითადი 

სამსახური, საიდანაც შემოსავალს იღებთ? 

 

დიახ 1 გადადით 

M7-ზე 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

M3. [აჩვენეთ ბარათი M3] რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც თქვენ ამ 

ორგანიზაციის წევრი გახდით? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

კარგად ვგრძნობ თავს, როდესაც სასარგებლო 

საქმეს ვაკეთებ. 
1 

ჩემი მეგობრები არიან ამ ორგანიზაციაში. 2 

მინდა, შევიძინო გამოცდილება. 3 

მინდა, გავაუმჯობესო მდგომარეობა საქართველოში. 4 

ეს კარგია ჩემი რეპუტაციისთვის. 5 

ეს მეხმარება სასარგებლო კავშირების დამყარებაში. 6 
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საკითხები, რომლებზეც ეს ორგანიზაცია მუშაობს, 
პირდაპირ მეხება მე/ჩემს ოჯახს. 

7 

გართობის მიზნით გავწევრიანდი. 8 

სხვა  9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე)     -2 

 

M4.    გთხოვთ მითხრათ, თვეში დაახლოებით რამდენ დღეს უთმობთ ამ 

ორგანიზაციისთვის მუშაობას? 

 

          |____|____| დღე (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 
 

M5. მიგიღიათ თუ არა ოდესმე ფულადი ანაზღაურება ამ ორგანიზაციისგან?   

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

M6. მიგიღიათ თუ არა ოდესმე არაფულადი წახალისება ამ ორგანიზაციისგან? (მაგ. 

მოგზაურობა, ექსკურსია, საჩუქარი). 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

M7.  გაწევრიანდებოდით თუ არა ისეთ ორგანიზაციაში, რომელიც საკუთარი 

ინიციატივით იმუშავებდა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

გადასაჭრელად? 

 

დიახ 1 გადადით  

M9-ზე 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 გადადით  

M9-ზე (უარი პასუხზე) -2 
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M8. რატომ არ გაწევრიანდებოდით ასეთ ორგანიზაციაში?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

 

მირჩევნია ჩემს / ჩემი ოჯახის საქმეებს მივხედო 1 

ეს დროის ფლანგვად მიმაჩნია 2 

არ ვენდობი იმ ხალხს, ვინც დაკავშირებულია ასეთ 
ორგანიზაციებთან 

3 

ამ საქმეს ჩემთვის არანაირი სარგებელი არ მოაქვს  4 

მე მაინც ვერაფერს შევცვლი 5 

ასეთი გაერთიანებები იგივეს აკეთებენ, რასაც 
ხელისუფლება 

6 

არ ვიცი, როგორ დავუკავშირდე ასეთ 
ორგანიზაციებს 

7 

არ მაქვს დრო 8 

სხვა  9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

M9. [აჩვენეთ ბარათი M9] რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ, რომ 

გახდეთ ფილმების მოყვარულთა კლუბის წევრი, სადაც რეგულარულად 

უყურებთ ფილმებს უფასოდ და შემდეგ განიხილავთ კლუბის სხვა წევრებთან 

ერთად? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ 

არ მაინტერესებს“, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ძალიან მაინტერესებს“.  

 

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

M10. [აჩვენეთ ბარათი M9] და რამდენად გაინტერესებთ ან არ გაინტერესებთ, რომ 

გახდეთ ისეთი გაერთიანების წევრი, რომელიც მუშაობს საქართველოში 

საკვები პროდუქციის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად? გთხოვთ 

გამოიყენოთ იგივე ბარათი. 

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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M11.   [აჩვენეთ ბარათი M11] თქვენი აზრით, რამდენად დიდი, ან რამდენად მცირე 

გავლენა შეიძლება იქონიოს მოქალაქეების შემდეგმა ქმედებებმა ქართულ 

პოლიტიკაზე:  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. ჩაწერეთ ის 

კოდი, რასაც რესპონდენტი დაასახელებს. ერთი პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

  

 

კოდი 

ბარათი

დან 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

პოლიტიკურ პარტიაში აქტიურობამ 

 
|___|___| -1 -2 

დემონსტრაციებში მონაწილეობის მიღებამ 

 
|___|___| -1 -2 

საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში 

მონაწილეობამ   

 

|___|___| -1 -2 

ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობამ 

 
|___|___| -1 -2 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში აქტიურობამ |___|___| -1 -2 
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თავი J: დასაქმება 
 

ახლა რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ დასაქმების შესახებ. 

 

J1.  გაქვთ თუ არა სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს სრულ ან ნახევარ 

განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად, 

არაოფიციალურად ან იყოთ თვითდასაქმებული, მთავარია, ამ საქმიანობას 

ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს.  
 

დიახ 1 

არა 0  გადადით 

J4-ზე 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

J6-ზე   (უარი პასუხზე) -2 

 

 

J2. გევალებათ თუ არა თანამშრომლების მუშაობის ზედამხედველობა ან 

ხელმძღვანელობა თქვენს ძირითად სამსახურში? 
 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

J3. [აჩვენეთ ბარათი J3] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რომელი უფრო 

შეესაბამება თქვენ სამუშაოს?   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

შეიარაღებულ ძალებში მომუშავე პერსონალი [მაგ.: ოფიცერი ან 

შეიარაღებულ ძალების სხვა თანამშრომელი].  
1 

არაკვალიფიციური მუშა [მაგ.: შინამოსამსახურე, დამლაგებელი, 

არაკვალიფიციური მუშა (მათ შორის – სოფლის მეურნეობაში), 

და ა.შ.].  

2 

სამრეწველო დანადგარების, მოწყობილობების, მანქანების 

ოპერატორი / ამწყობი [მაგ.: ამწყობი, მძღოლი და სამრწეველო 

დანადგარების  სხვა ოპერატორი].  

3 

ხელოსანი და მონათესავე პროფესიების მუშაკი [მაგ.: 

ელექტრიკოსი, დურგალი, მშენებლობაზე მომუშავე 

კვალიფიციური მუშა, ლითონგადამამუშავებლი ან 

მანქანათმშენებლი, კვების წარმოებაში მომუშავე მუშაკი, და ა.შ.].  

4 
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სოფლის მეურნეობის / მეტყევეობის / მეთევზეობის დარგის 

კვალიფიციური მუშაკი [ფერმერი, მეთევზე, მონადირე, 

შემგროვებელი].  

5 

მომსახურების ან სავაჭრო სფეროს მუშაკი [მათ შორის – 

მომვლელი, ძიძა და ა.შ.].  
6 

ოფისში მომუშავე დამხმარე პერსონალი [მომხმარებლებთან 

მომუშავე ოპერატორი, ციფრული ინფორმაციის დამუშავებით 

და მასალების აღრიცხვით დაკავებული ოპერატორი, 

მდივანი/მბეჭდავი, და ა.შ.]. 

7 

შუალედური რგოლის სპეციალისტი ან ტექნიკოსი [მაგ.: 

საინფორმაციო და კომუნიკაციის სფეროს ტექნიკოსი, 

შუალედური რგოლის სპეციალისტი ჯანდაცვის, ბიზნესის, 

სამეცნიერო, საინჟინრო და სამართლის სფეროში]. 

8 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი [მეცნიერი, ჯანდაცვის, 

განათლების, ბიზნესის, სამართლის, კულტურის და სხვ. სფეროს 

სპეციალისტი]. 

9 

მმართველი, ხელმძღვანელი, მენეჯერი [მაგ.: დირექტორი, 

ხელმძღვანელი პირი, თანამდებობის პირი].  
10 

სხვა 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ყველა რესპონდენტთან, ვინც უპასუხა 

კითხვას J3, გადადით კითხვაზე J6.] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! კითხვა J4 და  J5 დაუსვით მხოლოდ იმ 

რესპონდენტებს, ვისაც არ აქვს სამსახური, ანუ ვინც უპასუხა „არა“ 

კითხვას J1.] 

 

J4. ამჟამად ხართ თუ არა დაინტერესებული სამსახურის პოვნით? 
 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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J5.  სათანადო სამსახურის გამოჩენის შემთხვევაში, შეძლებდით თუ არა სამსახურის 

დაწყებას მომავალი 14 დღის განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი)   -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

შემდეგი კითხვა ყველა რესპონდენტისთვისაა! 
 

J6. [აჩვენეთ ბარათი  J6] ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ 

ვერ ვაკონტროლებ”, ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „სრულად ვაკონტროლებ”, გთხოვთ 

მითხრათ, რამდენად აკონტროლებთ ან ვერ აკონტროლებთ თქვენს ეკონომიკურ 

მდგომარეობას? 

 

          [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ კოდი ბარათიდან.]    
 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

J7. გაქვთ თუ არა ამჟამად პირადი ანგარიში ბანკში?  

დიახ  1 

არა  0 

(არ ვიცი)     -1 

(უარი პასუხზე)     -2 

 

J8. [აჩვენეთ ბარათი J8] გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ ჯგუფს 

მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი? გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემოსავლის 

ყველა წყარო, რაც გასულ თვეში გქონდათ.  

800 ლარზე მეტი 1 

401 – 800 ლარი 2 

251 – 400 ლარი 3 

141 – 250 ლარი 4 

140 ლარამდე 5 

(0) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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J9. გაქვთ თუ არა ამჟამად ვინმეს ვალი?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

J10. გაქვთ თუ არა ამჟამად ფულადი დანაზოგი?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

J11. აქვს თუ არა ამჟამად ვინმეს თქვენი ვალი?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

J12. [აჩვენეთ ბარათი J12] ჩამოთვლილთაგან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე 

მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად? 
 

            [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ასაკი 1 

გარეგნობა 2 

ნაცნობობა  3 

განათლება 4 

შრომისმოყვარეობა 5 

გამართლება 6 

პროფესიონალიზმი 7 

ნიჭი 8 

სამუშაო გამოცდილება 9 

საჭირო ხალხის პატივისცემა 10 

სხვა  11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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თავი D: რესპონდენტის მახასიათებლები 
 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენს შესახებ. 

 

D3.       როგორია თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? 

  დასაოჯახებელი 1 

დაოჯახებული 2 

ვცხოვრობ პარტნიორთან ერთად სამოქალაქო ან 
რელიგიური ქორწინების გარეშე 

3 

განქორწინებული 4 

დაშორებული 5 

ქვრივი 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D4.      [აჩვენეთ ბარათი D4] როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე 

 მაღალი დონე? 

 

          [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური 

განათლება 
5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება (სპეციალისტის, 

ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი) 
7 

სამეცნიერო ხარისხი (მეცნიერებათა დოქტორი ან 

მასთან გათანაბრებული) 
8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D5.  [აჩვენეთ ბარათი D4] რომელი შეესაბამება მამათქვენის მიერ მიღებული 

განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?  
 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება 5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება (სპეციალისტის, ბაკალავრის ან 

მაგისტრის ხარისხი) 
7 

სამეცნიერო ხარისხი (მეცნიერებათა დოქტორი ან მასთან 

გათანაბრებული) 
8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D6.  [აჩვენეთ ბარათი D4] და რომელი შეესაბამება დედათქვენის მიერ მიღებული 

განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?  
 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება 5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება (სპეციალისტის, ბაკალავრის ან 

მაგისტრის ხარისხი) 
7 

სამეცნიერო ხარისხი (მეცნიერებათა დოქტორი ან მასთან 

გათანაბრებული) 
8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D7.     [აჩვენეთ ბარათი D7]  ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია 

თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თანმიმდევრობით წაიკითხეთ. ერთი პასუხი 

თითოეულ მწკრივში.] 

 

 

 

არ
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ვს

 

სა
წყ
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სი
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დ
აწ
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თ
ი

 

სა
შ

უ
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ო
 

მა
ღ

ალ
ი

 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1. რუსული ენა 1 2 3 4 -2 

2. ინგლისური ენა 1 2 3 4 -2 

3.  კომპიუტერი (Microsoft Office-ის 

პროგრამები), თამაშების გარდა 
1 2 3 4 -2 

 

D8.      [აჩვენეთ ბარათი D8] ძირითადად რომელი წყაროებიდან იღებთ ხოლმე 

ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, 

გთხოვთ დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო. 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის 

შესაბამისი კოდი სვეტში „პირველი წყარო“. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ 

რესპონდენტი იტყვის ‘არ ვიცი’ ან ‘უარი პასუხზე’, აღარ ჰკითხოთ მეორე წყაროს 

შესახებ და გადადით D10-ზე.] 
 

 

D9.   [აჩვენეთ ბარათი D8] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად? 

 

           [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! შემოხაზეთ რესპონდენტის პასუხის 

შესაბამისი კოდი სვეტში „მეორე წყარო“. მხოლოდ ერთი პასუხი. შემოხაზეთ 

კოდი ‘-5’, თუ რესპონდენტი მხოლოდ ერთი წყაროდან იღებს ინფორმაციას.] 

 

 

 
 

 D8 
პირველი 

წყარო 

 D9 
მეორე 
წყარო 

თანამშრომლები 1  1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 
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ინტერნეტი 4 4 

გაზეთები, ჟურნალები 5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა (მიუთითეთ) 
__________________________________ 

8 8 

(არ მაქვს ინფორმაციის მეორე 
წყარო) 

 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

D10. გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხშირად სარგებლობთ ხოლმე ინტერნეტით? 

თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით . . . [წაიკითხეთ] 

 

ყოველდღე, 1  

კვირაში ერთხელ მაინც, 2  

თვეში ერთხელ მაინც, 3  

უფრო იშვიათად, 4  

თუ არასდროს?  5 
->  

გადადით 

D13-ზე 

[არ წაიკითხოთ] არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D11.  [აჩვენეთ ბარათი D11] ბოლო ორი თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, ყველაზე 

ხშირად როდის შედიოდით ხოლმე ინტერნეტში?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

როდესაც ვიყავი სახლში  1 

როდესაც ვიყავი სამსახურში  2 

როდესაც ვიყავი კაფეში / ბარში 3 

როდესაც ვიყავი ქუჩაში / ტრანსპორტში 4 

სხვა  5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



 

 

გამოკითხვა მოხალისეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ 2014 Page 50 

 

 

 

 

 

D12.  [აჩვენეთ ბარათი D12] ბოლო ორი თვის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, ყველაზე 

ხშირად, რით შედიხართ ხოლმე ინტერნეტში?  
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

მობილური ტელეფონით 1 

კომპიუტერით (ლეპტოპის ჩათვლით) 2 

პლანშეტური კომპიუტერით / iPad-ით 3 

სხვა 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

D13. [აჩვენეთ ბარათი D13] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის 

ფულადი შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის 

საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება 

ეს შემოსავალი? 

 
 

800 ლარზე მეტი 1 

401 - 800 ლარი 2 

251 – 400 ლარი 3 

141 – 250 ლარი 4 

140 ლარამდე 5 

(0) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

D14. [აჩვენეთ ბარათი D14] ზოგადად, რამდენად რელიგიური ადამიანი ხართ? გთხოვთ, 

გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ რელიგიური”, 

ხოლო კოდი ‘10’ ნიშნავს „ძალიან რელიგიური ვარ”.  

 

          |____|____| კოდი (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 
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D15.    [აჩვენეთ ბარათი D15] გთხოვთ მითხრათ, რა სიხშირით იყავით ჩართული  

შემდეგ საქმიანობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში?  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. მხოლოდ 

ერთი პასუხი ყოველ მწკრივში.] 

 

  

კვ
ი

რ
აშ

ი
 ე

რ
თ

ხ
ელ

 მ
აი

ნც
 

თ
ვე

შ
ი

 ე
რ

თ
ხ

ელ
 მ

აი
ნც

 

ერ
თ

ხ
ელ

 ა
ნ 

ო
რ

ჯ
ერ

  ბ
ო

ლ
ო

 1
2 

თ
ვი

ს 
 გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

არ
ც

 ე
რ

თ
ხ

ელ
 ბ

ო
ლ

ო
 1

2 
თ

ვი
ს 

გ
ან

მა
ვლ

ო
ბ

აშ
ი

 

არ
 მ

ი
ეს

ად
აგ

ეგ
ებ

ა 
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1. იგალობეთ ეკლესიის გუნდში 1 2 3 4 -5 -1 -2 

2. მონაწილეობა მიიღეთ ეკლესიის 

ან მისი ეზოს დასუფთავებაში 
1 2 3 4 -5 -1 -2 

3. დაეხმარეთ ეკლესიას საკვების,  

ტანსაცმლის და სხვა საჭირო 

 ნივთების შეგროვებაში 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

4. წახვედით მრევლთან ერთად  

სხვა ეკლესიების მოსალოცად 
1 2 3 4 -5 -1 -2 

5. ფული შესწირეთ ეკლესიას 1 2 3 4 -5 -1 -2 

6. თქვით აღსარება მღვდელთან 1 2 3 4 -5 -1 -2 

7. ილოცეთ ეკლესიაში 1 2 3 4 -5 -1 -2 

8. ილოცეთ სახლში 1 2 3 4 -5 -1 -2 

 

 

 

 

 

 

D16. რამდენად ხშირად მარხულობთ, როცა ამას მოითხოვს თქვენი რელიგია? 

თქვენ…  [წაიკითხეთ] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

ყოველთვის მარხულობთ, 1 

ხშირად მარხულობთ, 2 
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ხანდახან მარხულობთ, 3 

იშვიათად მარხულობთ, 4 

თუ არასდროს არ მარხულობთ? 5 

[არ წაიკითხოთ] (რელიგია არ მოითხოვს 

მარხვის დაცვას) 
-5 

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

D17. თქვენ, თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს ან ახლო მეგობარს მიუღია თუ არა 

ფულადი დახმარება ეკლესიისგან გაჭირვების ჟამს? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

D18. გაჭირვების დროს, მიმართავდით თუ არა შემდეგ ადამიანებს/ 

დაწესებულებებს დახმარებისთვის? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. მხოლოდ 

ერთი პასუხი ყოველ მწკრივში.] 
 

  
დიახ არა 

(არ 
მიესადაგება) 

(არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1. ოჯახის წევრებს 1 0 -5 -1 -2 

2. ნათესავებს 1 0 -5 -1 -2 

3. მეგობრებს 1 0 -5 -1 -2 

4. მოძღვარს 1 0 -5 -1 -2 

5. არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს 
1 0 -5 -1 -2 

6. სახელმწიფო 

დაწესებულებას 
1 0 -5 -1 -2 

7. ადგილობრივ 

ხელისუფლებას 
1 0 -5 -1 -2 

 

D19. იყავით თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D20.  [აჩვენეთ ბარათი D20] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რა უფრო კარგად აღწერს 

თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას? 
 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
 

ფული არ გვყოფნის საკვებზე.  1 

ფული გვყოფნის მხოლოდ საკვებზე, მაგრამ არ გვყოფნის 

ტანსაცმელზე. 
2 

ფული გვყოფნის საკვებზეც და ტანსაცმელზეც, მაგრამ არ გვაქვს 

საშუალება, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო 

ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა. 

3 

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ძვირადღირებული საყოფაცხოვრებო 

ნივთები, როგორებიცაა მაცივარი ან სარეცხი მანქანა. 
4 

საშუალება გვაქვს, შევიძინოთ ყველაფერი, რაც გვჭირდება. 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D21.    გთხოვთ, მითხრათ, ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი . . .   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ თანმიმდევრობით. მხოლოდ 

ერთი პასუხი ყოველ მწკრივში.]   

 

 
ფლობს არ ფლობს 

(უარი 
პასუხზე) 

1. 
ავტომატურ სარეცხ 

მანქანას 
1 0 -2 

2. კონდიციონერს 1 0 -2 

3. ავტომანქანას  1 0 -2 

4. 
ციფრულ 

ფოტოაპარატს 
1 0 -2 

5. 

პერსონალურ 

კომპიუტერს 

(ლეპტოპის ჩათვლით) 

1 0 -2 

 

D22. [აჩვენეთ ბარათი D22] ამ ბარათის მეშვეობით წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს 

საქართველოს ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი 10-

საფეხურიანი კიბე. ამ კიბის პირველი საფეხური შეესაბამება საზოგადოებაში 

არსებულ ყველაზე დაბალ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხოლო მე-10 საფეხური 

შეესაბამება ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ მდგომარეობას. თქვენი აზრით, ამ 

კიბის რომელ საფუხურზე დგას თქვენი ოჯახი ამჟამად?  
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რესპონდენტის მიერ 

დასახელებული საფეხური.] 
 

          |____|____| საფეხური (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

D23. თქვენს ირგვლივ მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობასთან შედარებით, როგორ 

შეაფასებდით თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას ამჟამად? როგორც ... 

[წაიკითხეთ] 

 

ძალიან კარგს, 5 

კარგს, 4 

საშუალოს, 3 

ცუდს, 2 

თუ ძალიან ცუდს? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

დიდი მადლობა! 

 
 

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

  საათი წუთი 

 

     [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი.] 
 

 

T4.   [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რამდენი ადამიანი იყო ოთახში 

ინტერვიუს მსვლელობის დროს, თქვენი და რესპონდენტის ჩათვლით!]     
|____|____| 

 

გთხოვთ, მხედველობაში იქონიოთ, რომ მსგავსი გამოკითხვების დროს 

ჩატარებული ინტერვიუების ნაწილი მოწმდება ხოლმე კვლევითი ცენტრის 

წარმომადგენლების მიერ. წინასწარ არ ვიცით, რომელი ინტერვიუ შემოწმდება. 

ასე რომ არ გაგიკვირდეთ, თუ ჩვენი ცენტრის წარმომადგენელი კიდევ ერთხელ 

გესტუმრებათ ოჯახში. 
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ასეთი შემოწმების ერთადერთი მიზანია, შემოწმდეს, რომ ინტერვიუ ჩატარდა 

პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად. ამ კონტროლის მიუხედავად 

გარწმუნებთ, რომ ყველა თქვენი პასუხი კონფიდენციალური დარჩება. 


