
გამოკითხვა პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ 

 

ნოემბერი 2019 

 

1. [აჩვენეთ ბარათი 1] განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს იმასთან 

დაკავშირებით, თუ საერთო ჯამში როგორი მიმართულებით ვითარდება 

საქართველო. გთხოვთ, მიპასუხოთ ამ ბარათის გამოყენებით. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 საქართველო ნამდვილად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 1 

საქართველო ძირითადად არასწორი მიმართულებით ვითარდება 2 

საქართველო საერთოდ არ იცვლება 3 

საქართველო ძირითადად სწორი მიმართულებით ვითარდება  4 

საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

2. რას ნიშნავს თქვენთვის დემოკრატია? გთხოვთ, დაასახელოთ მაქსიმუმ სამი 

ვარიანტი.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 

სამი პასუხი.] 

  (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1.  სიტყვის/მედიის თავისუფლება / განსხვავებული აზრის მოსმენა   

2.  თანასწორობა კანონის წინაშე / სამართლიანობის დაცვა   

3.  შესაძლებლობა, აკეთო ის, რაც გინდა (თავისუფლება)  

4.  მთავრობის მიერ პრობლემატურ საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი 

აზრის გათვალისწინება 
 

5.  სამუშაო ადგილები   

6.  ადამიანის უფლებათა დაცვა   

7.  არასტაბილურობა   

8.  თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები   

9.  სხვადასხვა პროდუქტების შეძენის შესაძლებლობა   



10.  სხვა (ჩაინიშნეთ)  _____________________________________  

 

 

3. თქვენი აზრით, საქართველოში ამჟამად არის დემოკრატია?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი გიპასუხებთ, რომ 

ნაწილობრივ არის დემოკრატია, აუხსენით მას, რომ ჩვენ კონკრეტული პასუხი 

გვჭირდება - დიახ ან არა.] 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

4. [აჩვენეთ ბარათ 4] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ 

შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?  

ძალიან ცუდად 1 

ცუდად 2 

კარგად 3 

ძალიან კარგად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

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

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

2 პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 



3 პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ 

თალაკვაძის 
1 2 3 4 5 -1 -2 

4 თბილისის მერის კახა კალაძის (იკითხეთ 

მხოლოდ თბილისში) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

5 ფინანსთა სამინისტროს (ივანე მაჭავარიანი) 1 2 3 4 5 -1 -2 

6 საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს (ეკატერინე ტიკარაძე)  

1 2 3 4 5 -1 -2 

7 რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (მაია 

ცქიტიშვილი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

8 შინაგან საქმეთა სამინისტროს (ვახტანგ 

გომელაური) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

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

10 საგარეო საქმეთა სამინისტროს (დავით 

ზალკალიანი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

11 განათლების, მეცნიერების, კულტურის და 

სპორტის სამინისტროს (მიხეილ ჩხენკელი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

12 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატის (ქეთევან 

ციხელაშვილი) 

1 2 3 4 5 -1 -2 

13 თავდაცვის სამინისტროს (ირაკლი 

ღარიბაშვილი) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

14 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს (ნათია თურნავა) 
1 2 3 4 5 -1 -2 

15 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

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

16 პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

17 სასამართლოების 1 2 3 4 5 -1 -2 

18 საქართველოს ჯარის 1 2 3 4 5 -1 -2 

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

20 საქართველოს მართლმადიდებლური 

ეკლესიის 
1 2 3 4 5 -1 -2 



 

 

6. [აჩვენეთ ბარათი 6] გთხოვთ, მითხრათ, დადებითი დამოკიდებულება გაქვთ თუ 

უარყოფითი შემდეგი ლიდერებისა და პოლიტიკური ფიგურების მიმართ? 
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1 კახა კალაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

2 სალომე ზურაბიშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

3 არჩილ თალაკვაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

4 გიორგი გახარია 3 2 1 -5 -1 -2 

5 თამარ ჩუგოშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

6 გია ვოლსკი 3 2 1 -5 -1 -2 

7 მამუკა მდინარაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

8 ნიკა მელია 3 2 1 -5 -1 -2 

9 გრიგოლ ვაშაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

10 სალომე სამადაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

11 ლევან ხაბეიშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

12 დავით ბაქრაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

13 ელენე ხოშტარია 3 2 1 -5 -1 -2 

14 გიგი უგულავა 3 2 1 -5 -1 -2 

15 გიგი წერეთელი 3 2 1 -5 -1 -2 

16 ეკა ბესელია 3 2 1 -5 -1 -2 

17 დავით უსუფაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

18 ირმა ინაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

19 ზურაბ ჯაფარიძე 3 2 1 -5 -1 -2 

20 შალვა ნათელაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

21 ნინო ბურჯანაძე 3 2 1 -5 -1 -2 

22 ალეკო ელისაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

23 ხათუნა სამნიძე 3 2 1 -5 -1 -2 

24 შალვა შავგულიძე 3 2 1 -5 -1 -2 

25 მიხეილ სააკაშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 



26 ბიძინა ივანიშვილი 3 2 1 -5 -1 -2 

27 გიორგი ვაშაძე 

(პოლიტიკური პლატფორმა 

- ახალი საქართველო) 

3 2 1 

-5 

-1 -2 

 

პარტიების მხარდაჭერა 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 1 

7a. [აჩვენეთ ბარათი 7a (ბარათი მონაცვლეობითია)] რომელი პარტია დგას თქვენს 

შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე 

არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი მეორე არჩევანსაც იგივეს 

დაასახელებს, რასაც პირველს, ან მას მეორე არჩევანი არ აქვს, მონიშნეთ ‘-5’ (არ 

მაქვს მეორე არჩევანი) თუ რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც 

ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან „უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 8.] 

  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 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი 

დემოკრატები (დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, 

გიგი უგულავა) 

7 7 



ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 

რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

9 9 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები 

(ზურაბ ტყემალაძე) 

10 10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

11 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 12 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

13 13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო 

(გიორგი ვაშაძე)  

15 15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

16 16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

17 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

18 18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

19 19 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, 

გუბაზ სანიკიძე) 

22 22 



სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად 

უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით 

პლანშეტი.] 

 

ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე 

პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ 

თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადადით მომდევნო ეკრანზე და მიაწოდეთ 

პლანშეტი რესპონდენტს.] 

 

7b_1. საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, 

დავით თარხან-მოურავი) 

4 



საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 8 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 9 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________ 10 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

[ინტერვიუერს! თუკი რესპონდენტმა უარი განაცხადა პასუხზე, ან - თქვა, რომ ასეთი 

პარტია არ არსებობს, მონიშნეთ შესაბამისი პასუხის ვარიანტი. 

მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ 

წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით პლანშეტი.] 

 

7b_2. მიუხედავად წინა კითხვაზე თქვენი პასუხისა, სხვებთან შედარებით, რომელი 

პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი? 

 

მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს 

თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი 

ღილაკს „შემდეგი.“ 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, დავით 

თარხან-მოურავი) 

4 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 



დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 8 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 9 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 10 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

 

 

8. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა 

ვის მისცემთ ხმას?  

გადაწყვეტილი მაქვს 1 

არ მაქვს გადაწყვეტილი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

9. [აჩვენეთ ბარათი 9] ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით 

თუ არა მონაწილეობას? გთხოვთ, გამოიყენოთ 1-დან 10-მდე სკალა, სადაც ‘1’ ნიშნავს 

,,ნამდვილად არ მივიღებ მონაწილეობას”, ხოლო ‘10’ ნიშნავს ,,აუცილებლად 

მივიღებ მონაწილეობას”. 
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ 9-ე კითხვაზე პასუხია 1, -1 ან -2, გადადით 

კითხვაზე 11] 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 1 

 

10a. [აჩვენეთ ბარათი 10a (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

გთხოვთ, მითხრათ თქვენი პირველი და მეორე არჩევანი. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თითო პასუხი თითო სვეტში. თუ რესპონდენტი 

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

აქვს, შემოხაზეთ ‘-5’ (არ მაქვს მეორე არჩევანი) მეორე არჩევანის სვეტში. თუ 

რესპონდენტი პირველ არჩევანად დაასახელებს „არც ერთი პარტია“, „არ ვიცი“ ან 

„უარი პასუხზე“, გადადით კითხვაზე 11.] 

 
 

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 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო 

(ნინო ბურჯანაძე) 

4 4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო 

შატბერაშვილი) 

5 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი 

დემოკრატები (დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, 

გიგი უგულავა) 

7 7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

(ბიძინა ივანიშვილი) 

8 8 



რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ 

კორძაია) 

9 9 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები 

(ზურაბ ტყემალაძე) 

10 10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად 

ძიძიგური) 

11 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 12 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ 

ჯაფარიძე)  

13 13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო 

(გიორგი ვაშაძე)  

15 15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ 

ჯოგლიძე)  

16 16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი 

ასათიანი) 

17 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა 

(კონსტანტინე გამსახურდია)  

18 18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 

(თამაზ მეჭიაური)  

19 19 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, 

გუბაზ სანიკიძე) 

22 22 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 23 



სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24   

სხვა (მიუთითეთ)_________________________   24 

არცერთი 25   

(არ მაქვს მეორე არჩევანი)   -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად 

უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით 

პლანშეტი.] 

 

ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე 

პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ 

თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადადით მომდევნო ეკრანზე და მიაწოდეთ 

პლანშეტი რესპონდენტს.] 

 

10b_1. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ 

პარტიას/გაერთიანებას მისცემდით ხმას? 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, დავით 

თარხან-მოურავი) 

4 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 



დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 8 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 9 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 10 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

 

[ინტერვიუერს! თუკი რესპონდენტმა უარი განაცხადა პასუხზე, ან - თქვა, რომ ასეთი 

პარტია არ არსებობს, მონიშნეთ შესაბამისი პასუხის ვარიანტი. 

მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ 

წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით პლანშეტი.] 

 

მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე პასუხს 

თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი 

ღილაკს „შემდეგი.“ 

 

10b_2. მიუხედავად წინა კითხვაზე თქვენი პასუხისა, სხვებთან შედარებით, რომელი 

პარტიის მიმართ ხართ ყველაზე მეტი სიმპათიით განწყობილი? მას შემდეგ, რაც 

პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, დავით 

თარხან-მოურავი) 

4 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 



დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 8 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 9 

სხვა (მიუთითეთ)___________________________ 10 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

 

 

11. ახალი საარჩევნო სისტემით, შემდეგ პარლამენტში აღარ იქნებიან  მაჟორიტარი 

პარლამენტარები, რომლებიც კონკრეტულ ოლქებს წარმოადგენენ. რა გავლენა 

ექნება ამას პირადად თქვენზე: დადებითი, უარყოფითი, თუ არანაირი გავლენა? 

დადებითი 3 

არანაირი 2 

უარყოფითი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

12. [აჩვენეთ ბარათი 12] ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს თქვენს შეხედულებას 

ყველაზე კარგად? 

არსებობს პარტია, რომელიც ასახავს ჩემს შეხედულებებს და 

სავარაუდოდ ამ პარტიას მივცემ ხმას 

1 გადადით 

კითხვაზე 

14 

არსებობს პარტია, რომელიც ასახავს ჩემს შეხედულებებს 

მაგრამ სავარაუდოდ ამ პარტიას არ მივცემ ხმას 

2  

საქართველოში არსებული პარტიებიდან არცერთი ასახავს 

ჩემს შეხედულებებს 

3 გადადით 

კითხვაზე 

14 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

13. [აჩვენეთ ბარათი 13] რატომ არ მისცემდით ხმას? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ის მაინც ვერ მოიპოვებს უმრავლესობას 1 

არ მინდა არჩევნებში მონაწილეობა 2 

არ მომწონს პარტიის ლიდერები 3 

გარშემომყოფებისგან ვგრძნობ ზეწოლას, რომ ამ პარტიას არ 

მივცე ხმა 

4 

ვაპირებ, პოტენციურ გამარჯვებულ პარტიას მივცე ხმა 5 

მირჩევნია იმ პარტიას მივცე ხმა, რომელსაც ექნება შანსი 

დაამარცხოს ჩემთვის არასასურველი პარტია 

6 

სხვა 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. მისცემთ თუ არა ხმას იგივე პარტიას, ვისაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 

მიეცით ხმა? 

იგივე პარტიას მივცემ ხმას 1 

იგივე პარტიას არ მივცემ ხმას 2 

არ მახსოვს ვის მივეცი ხმა 2016 წელს/არ ვიყავი 

არჩევნებზე 

3 

საერთოდ არ მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობას 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. [აჩვენეთ ბარათი 15] ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? 

საქართველოში ბევრი პოლიტიკური პარტიაა. ყველა 

პარტიას, მათ შორის იმათაც ვინც ამჟამად 

პარლამენტში არ არის,  აქვს შანსი, რომ  მომავალ 

არჩევნებში პარლამენტში ბევრი 

წარმომადგენელი შეიყვანოს 

1 

საქართველოში ბევრი პოლიტიკური პარტიაა, მაგრამ 

მხოლოდ ორ პარტიას, ერთიან ნაციონალურ 

მოძრაობას და ქართულ ოცნებას აქვთ შანსი, რომ 

მომავალ არჩევნებში პარლამენტში ბევრი 

წარმომადგენელი შეიყვანონ 

2 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

16. [აჩვენეთ ბარათი 16] გთხოვთ, მითხრათ, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელი 

საკითხია 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 

 

17. [აჩვენეთ ბარათი 17] არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხალხის პოლიტიკურ 

არჩევანზე ახდენს გავლენას. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე თუ ვისაუბრებთ, ამ 

ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რომელი ფაქტორია თქვენთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას?  

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი!] 

პარტიის საარჩევნო პროგრამა და დაპირებები 1 

ნდობა პოლიტიკური პარტიების კონკრეტული 

წარმომადგენლების მიმართ 

2 

ახლობლების (ოჯახის, მეგობრების) პოლიტიკური 

შეხედულებები  

3 

მრევლის და მღვდლის პოლიტიკური შეხედულებები 4 



პარტიის წარსული საქმიანობა  5 

პარტიის მიერ არჩევნებში გამარჯვების მაღალი შანსი 6 

თქვენი დამსაქმებლის და თანამშრომლების პოლიტიკური 

შეხედულებები 

7 

პოპულარული ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებები 8 

სხვა 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 1 

18a. [აჩვენეთ ბარათი 18a (ბარათი მონაცვლეობითია)] ხვალ რომ საპარლამენტო 

არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია მიიღებდა ყველაზე მეტ ხმას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან–მოურავი, 

ირმა ინაშვილი) 

1 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 2 

ახალი მემარჯვენეები (მამუკა კაციტაძე) 3 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

4 

მემარცხენე ალიანსი (კახაბერ ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი) 5 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 6 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

7 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

8 



რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე, თამარ კორძაია) 9 

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს/მრეწველები (ზურაბ 

ტყემალაძე) 

10 

საქართველოს კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური) 11 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

12 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე)  13 

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე) 14 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე)  

15 

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები (ნიკოლოზ ჯოგლიძე)  16 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი (აკაკი ასათიანი) 17 

თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა (კონსტანტინე 

გამსახურდია)  

18 

თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის (თამაზ 

მეჭიაური)  

19 

ქართული დასი (ჯონდი ბაღათურია) 20 

ევროპელი დემოკრატები (პაატა დავითაია)  21 

გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბაზ 

სანიკიძე) 

22 

სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 23 

სხვა (მიუთითეთ) _________________________  24 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

 

გაყოფილი შერჩევა - ჯგუფი 2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მომდევნო კითხვაზე პასუხი რესპონდენტმა თავად 

უნდა მონიშნოს პლანშეტში. ჯერ წაუკითხეთ კითხვის პირობა, შემდეგ კი გადაეცით 

პლანშეტი.] 

 

ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ პლანშეტს, რომელის მეშვეობითაც მომდევნო კითხვაზე 

პასუხს თავად მონიშნავთ. მას შემდეგ, რაც პასუხს მონიშნავთ, გთხოვთ, დააჭიროთ 

თითი ღილაკს „შემდეგი.“ 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გადადით მომდევნო ეკრანზე და მიაწოდეთ 

პლანშეტი რესპონდენტს.] 

 

18b. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია 

მიიღებდა ყველაზე მეტ ხმას? 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ბიძინა 

ივანიშვილი) 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები 

(დავით ბაქრაძე, შალვა შავგულიძე, გიგი უგულავა) 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (ირმა ინაშვილი, 

დავით თარხან-მოურავი) 

4 

საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა 

ნათელაშვილი) 

5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო (ნინო 

ბურჯანაძე) 

6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო (გიორგი 

ვაშაძე) 

7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი (ზურაბ ჯაფარიძე) 8 

თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა) 9 

სხვა (მიუთითეთ)_______________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

დიდი მადლობა, გთხოვთ, დაუბრუნოთ პლანშეტი ინტერვიუერს. 

 

 

19. 2012 წლის შემდეგ, თქვენი აზრით, პოლიტიკური დებატების ტონი და ხასიათი 

საქართველოში უფრო ... [წაუკითხეთ] 

 

ნეგატიური გახდა 1 

პოზიტიური გახდა 2 

თუ არ შეცვლილა საერთოდ? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

20. [აჩვენეთ ბარათი 20] წარმოიდგინეთ, რომ თქვენმა მეგობარმა დაგპატიჟათ ვახშამზე, 

სადაც თქვენთვის უცხო ადამიანები არიან დაპატიჟებულნი. სუფრაზე სტუმრები 

საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ უჭერენ მხარს ამჟამინდელ მთავრობას. ბარათის 

გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, თქვენ როგორ მოიქცევით ასეთ შემთხვევაში? 

გაუზიარებთ თქვენ კრიტიკულ შეხედულებას 

ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ 

1 

მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ თქვენი 

კრიტიკული შეხედულების გაზიარებას 

2 

გაუზიარებთ თქვენს მხარდაჭერას ამჟამინდელი 

მთავრობის მიმართ 

3 

მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ თქვენი 

მხარდაჭერის გაზიარებას 

4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. თქვენი აზრით, ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში რომელი პარტია 

გაუმკლავდებოდა შემდეგ საკითხებს ყველაზე კარგად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 
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1 საგარეო 

პოლიტიკა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

2 ეკონომიკა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

3 ადამიანის 

უფლებები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

4 კანონის 

უზენაესობა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

5 ჯანდაცვა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

6 განათლება 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

7 ტერიტორიული 

მთლიანობა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

8 გარემოს დაცვა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -5 -1 -2 

 

პარლამენტი 

22. [აჩვენეთ ბარათი 22] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, 

რომ პარლამენტის წევრები ითვალისწინებენ თქვენნაირი ადამიანების 

შეხედულებებს? 



სრულიად ვეთანხმები 4 

ნაწილობრივ ვეთანხმები 3 

ნაწილობრივ არ ვეთანხმები 2 

საერთოდ არ ვეთანხმები 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. 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 

 

24. მიმდინარე წლის განმავლობაში დაგიკავშირდათ თუ არა პარლამენტის რომელიმე 

წევრი ან მისი წარმომადგენელი? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

26 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) 
-2 

 

25. თუ დიახ, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ დაგიკავშირდათ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ! შეუსაბამეთ პასუხი. მიიღეთ 

ყველა პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1.  წერილობითი ფორმით   



2.  პირადად   

3.  საჯარო შეხვედრაზე   

4.  სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________________________  

 

26. რა იქნებოდა საუკეთესო ფორმა  პარლამენტის წევრისთვის თქვენთან 

დასაკავშირებლად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მესტუმროს სახლში 1 

გამართოს საჯარო შეხვედრა 2 

შემხვდეს თავის სამუშაო ადგილას 3 

დამიკავშირდეს წერილობითი ფორმით 4 

დამიკავშირდეს ტელეფონით 5 

დამიკავშირდეს ელექტრონული ფოსტით (ინტერნეტით) 6 

[არ წაუკითხოთ] საერთოდ არ მინდა, რომ დამიკავშირდეს 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. [აჩვენეთ ბარათი 27] 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 

 

28.  მიგიღიათ თუ არა ოდესმე მონაწილეობა პარლამენტის საქმიანობაში შემდეგი 

ფორმით? 

  დიახ არა 
(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 



კომენტარი გააკეთეთ კანონმდებლობაზე 1 0 -1 -2 

დაესწარით პარლამენტის/პარლამენტის 

წევრის მიერ ორგანიზებულ საჯარო 

შეხვედრას 

1 0 -1 -2 

მოთხოვნით მიმართეთ 

პარლამენტს/პარლამენტის წევრს 
1 0 -1 -2 

დაესწარით კომიტეტის სხდომას 1 0 -1 -2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! 29-ე კითხვა დაუსვით იმ შემთხვევაში თუ 28-ე 

კითხვაზე პასუხია არა.] 

 

29. [აჩვენეთ ბარათი 29] თუ არა, რატომ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
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კომენტარი გააკეთეთ 

კანონმდებლობაზე 

1 2 3 4 5 6 
-1 -2 

დაესწარით 

პარლამენტის/პარლამენტის წევრის 

მიერ ორგანიზებულ საჯარო 

შეხვედრას 

1 2 3 4 5 6 

-1 -2 

მოთხოვნით მიმართეთ 

პარლამენტს/პარლამენტის წევრს 

1 2 3 4 5 6 
-1 -2 

დაესწარით კომიტეტის სხდომას 1 2 3 4 5 6 -1 -2 

 



30. [აჩვენეთ ბარათი 30] ჩამოთვლილი ოთხი ფორმიდან, რომელი იქნებოდა ყველაზე 

მოსახერხებელი პარლამენტის საქმიანობაში ჩასართავად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არ მინდა პარლამენტის საქმიანობაში ჩართვა -5 

1 კანონმდებლობაზე კომენტარის გაკეთება  

2 პარლამენტის/პარლამენტის წევრის მიერ 

ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრაზე დასწრება 

 

3 პარლამენტზე/პარლამენტის წევრზე მოთხოვნით 

მიმართვა 

 

4 კომიტეტის სხდომაზე დასწრება  

 

31. [აჩვენეთ ბარათი 31] სექტემბერში პარლამენტმა მომავალი წლის 10 პრიორიტეტი 

გამოაქვეყნა. ამ საკითხებიდან რომელი არის თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არაუმეტეს 3 პასუხი.] 

-1 (არ ვიცი) -1 

-2 (უარი პასუხზე) -2 

-5 არცერთი -5 

1 საარჩევნო რეფორმა  

2 სასამართლოს რეფორმა  

3 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია  

4 საპარლამენტო ზედამხედველობა  

5 ბიუჯეტი  

6 ტერიტორიული მთლიანობა და ანტისაოკუპაციო პოლიტიკა  



7 გარემო და ეკოლოგია  

8 ბავშვის უფლებები  

9 ბიზნესის მხარდაჭერა  

10 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა  

 

32. [აჩვენეთ ბარათი 32]  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: საქართველოს 

სასამართლოები ერთნაირად არ 

ეპყრობა ყველა მოქალაქეს, ზოგს 

უპირატესობას ანიჭებს, ზოგს - არა. 

მოსაზრება 2: საქართველოს 

სასამართლოები ყველა მოქალაქეს 

ერთნაირად ეპყრობა და არავის 

ანიჭებს უპირატესობას. 

სრულად 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები 

მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ!] არცერთს არ 

ვეთანხმები 
 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

საგარეო პოლიტიკა 

 

33. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

34. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

მედია 

35. [აჩვენეთ ბარათი 35] ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას  

პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ? პირველ რიგში, გთხოვთ, 

დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  მხოლოდ ერთი პასუხი. ] 

 

36. [აჩვენეთ ბარათი 35] და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო 

პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მონიშნეთ  „ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი იღებს ინფორმაციას მხოლოდ ერთი 

წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 35 36 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 

ინტერნეტი/ფეისბუქი 

(Facebook) 
4 4 



გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

სხვა 8 8 

(ინფორმაციას მხოლოდ 

ერთი წყაროდან ვიღებ) 
 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

37. [აჩვენეთ ბარათი 37] ზოგადად, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საინფორმაციო 

საშუალებებს საქართველოში? 

სრულიად ვენდობი 4 

ნაწილობრივ ვენდობი 3 

ნაწილობრივ არ ვენდობი 2 

საერთოდ არ ვენდობი 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

38. ყველაზე მეტად რომელ არხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი] 

იმედი 1 

 მთავარი არხი 2 

ფორმულა 3 

კავკასია 4 



რუსთავი 2 5 

პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 6 

მაესტრო 7 

აჭარა TV 8 

მეორე არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 9 

ჯი-დი-ესი (GDS) 10 

ობიექტივი 11 

პალიტრა TV 12 

TV პირველი 13 

აზ ტე-ვე (AzTV) 14 

არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 15 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 16 

არცერთს -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. თქვენი აზრით, ძირითადად ვის ინტერესებს გამოხატავს გადაცემები საქართველოს 

პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ შემდეგ სატელევიზიო არხებზე - 

ოპოზიციის, ქართული ოცნების თუ არცერთის? 
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40. ქართულ მედიაზე თუ ვისაუბრებთ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ ზოგადად 

ქართული ტელეარხები …? 
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აშუქებენ თქვენთვის მნიშვნელოვან 

მოვლენებს 
1 0 -1 -2 

მიუკერძოებლად აშუქებენ მოვლენებს 1 0 -1 -2 

თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე 

ატარებენ ჟურნალისტურ გამოძიებებს 
1 0 -1 -2 

 

41. [აჩვენეთ ბარათი 41] ჩამოთვლილთაგან, რომელ მოსაზრებას ეთანმხებით? 

კონკერტული პარტიის მიმართ სიმპატიების ქონა 

უარყოფითად აისახება მედია საშუალების მიერ ახალი 

ამბების გაშუქების ხარისხზე 

1 

კონკერტული პარტიის მიმართ სიმპატიების ქონა არ აისახება 

უარყოფითად მედია საშუალების მიერ ახალი ამბების 

გაშუქების ხარისხზე 

2 

(არ ვიცი) -1 

1 იმედი 1 2 3 -1 -2 

2  მთავარი არხი 1 2 3 -1 -2 

3 ფორმულა 1 2 3 -1 -2 

4 კავკასია  1 2 3 -1 -2 

5 რუსთავი 2  1 2 3 -1 -2 

6 პირველი არხი (საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი)  
1 2 3 -1 -2 

7 მაესტრო  1 2 3 -1 -2 

8 აჭარა TV  1 2 3 -1 -2 

9 ობიექტივი 1 2 3 -1 -2 

10 პალიტრა TV 1 2 3 -1 -2 

11 TV პირველი 1 2 3 -1 -2 



(უარი პასუხზე) -2 

 

42. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … [წაუკითხეთ]  

ყოველდღე, 1  

კვირაში ერთხელ მაინც, 2  

თვეში ერთხელ მაინც, 3  

უფრო იშვიათად, 4  

თუ არასდროს? 5 გადადით 

კითხვაზე 

47 
[არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. [აჩვენეთ ბარათი 43] რას აკეთებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად, როდესაც ინტერნეტით 

სარგებლობთ? გთხოვთ, დაასახელოთ სამი ყველაზე ხშირი აქტივობა. 
[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიიღეთ არა უმეტეს სამი პასუხისა.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 ვიღებ და ვაგზავნი ელექტრონულ წერილებს   

2 
ვიყენებ სკაიპს (Skype) ჩატის ან სატელეფონო 

ზარებისთვის  
 

3 ვიყენებ Facebook-ს  

4 

ვიყენებ სხვა სოციალურ ქსელებს, Facebook-ის გარდა 

(მაგ.,Twitter, Одноклассники, MySpace, Google+ და 

სხვა)  

 

5 
მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში, რომლებიც 

სხვადასხვა ფორუმზე იმართება 
 

6 
ვწერ ბლოგებს / ვკითხულობ სხვების მიერ დაწერილ 

ბლოგებს  
 

7 ვეძებ ინფორმაციას (Google, Wiki და სხვა)  



8 ვყიდულობ სხვადასხვა საქონელს  

9 

ვკითხულობ, ვუსმენ ან ვუყურებ ახალ ამბებს ან 

სატელევიზიო გადაცემებს ონლაინ, სოციალურ 

ქსელებზე განთავსებული სიახლეების გარდა  

 

10 
ვტვირთავ / ვუსმენ / ვუყურებ ფილმებს, მუსიკას, 

ვიდეოებს  
 

11 
ვთამაშობ ონლაინ-თამაშებს, აზარტული თამაშების 

გარდა 
 

12 
ვთამაშობ აზარტულ თამაშებს ონლაინ, 

ტოტალიზატორის ჩათვლით 
 

13 ვნახულობ პაემნების ვებ-გვერდებს   

14 სხვა  

 

44. რამდენად ხშირად გხვდებათ პოლიტიკური ახალი ამბები ფეისბუქზე? [წაუკითხეთ] 

ხშირად 3  

იშვიათად 2  

თუ არასდროს? 1 გადადით 

კითხვაზე 

46 
[არ წაუკითხოთ!] არ ვიყენებ ფეისბუქს -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. ამ პოლიტიკურ ახალ ამბებს, რომელთაც ფეისბუქზე ხვდებით, უმეტეს შემთხვევაში 

ენდობით, ხანდახან ენდობით, თუ არასოდეს ენდობით? 

უმეტეს შემთხვევაში 3 

ხანდახან 2 

არასდროს 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



46. [აჩვენეთ ბარათი 46] თუ სოციალური მედიიდან (ფეისბუქი, ტვიტერი, ბლოგები ა.შ.) 

ახალი ამბების შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე დაფიქრდებით, რომელ მოსაზრებას 

ეთანხმებით?  

სოციალური მედია მეხმარება უკეთესად გავიგო 

მიმდინარე მოვლენები 

1 

სოციალური მედია უფრო მაბნევს მიმდინარე 

მოვლენებთან დაკავშირებით 

2 

არ აქვს გავლენა ჩემზე 3 

არ ვიყენებ სოციალურ მედიას -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მიმდინარე მოვლენები 

47-ე კითხვა დასვით მხოლოდ თბილისში 

 

47. ბოლო თვეებში, თბილისის მერიამ ახალი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში 

ტაქსებთან დაკავშირებით რამდენიმე ახალი რეგულაცია აამოქმედა, მათ შორის 

სავალდებულო გახადა ტაქსის მძღოლების რეგისტრაცია და შეზღუდა თეთრის 

გარდა სხვა ფერის ტაქსების მოძრაობა. საერთო ჯამში, თქვენი აზრით, ამ 

რეგულაციების გატარება სწორი ნაბიჯი იყო თუ არასწორი? 

სწორი 1 

არასწორი 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

48. 2018 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული საქართველოს პარლამენტი უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესში არის ჩართული. გთხოვთ, 

გვითხრათ, ამ პროცესის შესახებ საკმარისი ინფორმაცია გაქვთ თუ არა? 

დიახ, მაქვს 1  

არა, არ მაქვს 0  

საერთოდ არ მსმენია ამ პროცესის შესახებ -5 



(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 

50 
(უარი პასუხზე) -2 

 

49. თქვენს ხელთ არსებულ  ინფორმაციაზე დაყრდნობით, როგორ შეაფასებდით 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესს? თქვენი აზრით, ეს 

პროცესი მიდის ... [წაუკითხეთ].  

 

ძალიან კარგად 4 

კარგად 3 

ცუდად 2 

თუ ძალიან ცუდად? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

50. საქართველოს მოქალაქეებმა მიმდინარე წლის 20 ივნისს პარლამენტის წინ 

გამართეს აქცია, რომელიც რუსეთის პარლამენტის წევრის, სერგეი გავრილოვის 

საქართველოს პარლამენტში ყოფნით იყო გამოწვეული. თქვენი აზრით, ვინ არის 

უმთავრესად პასუხისმგებელი იმ ძალადობაზე, რომელსაც 20 ივნისს ჰქონდა 

ადგილი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი.] 

ოპოზიცია 1 

ხელისუფლება  2 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 3 

თვითონ საპროტესტო აქციის მონაწილეები 4 

პოლიცია  5 

სპეცრაზმი 6 

შსს 7 



ცალკეული პოლიციელები/სპეცრაზმელები 8 

გიორგი გახარია 9 

ბიძინა ივანიშვილი 10 

ნიკა მელია 11 

ირაკლი კობახიძე 12 

ზაქარია ქუცნაშვილი 13 

მიხეილ სააკაშვილი 14 

სერგეი გავრილოვი 15 

სხვა (მიუთითეთ)____________________________ 16 

ყველა ერთნაირად პასუხისმგებელია 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

51. 20 ივნისის ღამის შეხლა-შემოხლაში ჩართულნი იყვნენ როგორც მოქალაქეები, ასევე 

ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები. თქვენი ინფორმაციით, თუ ამ 

მოვლენებში ჩართულ მოქალაქეებზე ვისაუბრებთ, რომელ მოსაზრებას 

ეთანხმებით? [წაუკითხეთ]  

 მოქალაქეების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები ზედმეტად მკაცრი იყო 

1 

მოქალაქეების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები ზედმეტად ლმობიერი იყო 

2 

მოქალაქეების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები სათანადო იყო 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



52. 20 ივნისის ღამის შეხლა-შემოხლაში ჩართულნი იყვნენ როგორც მოქალაქეები, ასევე 

ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლები. თქვენი ინფორმაციით, თუ ამ 

მოვლენებში ჩართულ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლებზე ვისაუბრებთ, 

რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? [წაუკითხეთ]  

 თანამშრომლების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები ზედმეტად მკაცრი იყო 

1 

თანამშრომლების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები ზედმეტად ლმობიერი იყო 

2 

თანამშრომლების მიმართ ხელისუფლების მიერ 

გატარებული ღონისძიებები სათანადო იყო 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

53. 20 ივნისის დემონსტრაციების შემდეგ ქართული ოცნება დათანხმდა საპროტესტო 

აქციის მონაწილეების ერთ-ერთ მოთხოვნას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებში ხალხს მაჟორიტარები აღარ აერჩია და ხმა მხოლოდ პარტიებისათვის 

მიეცა. 2019 წლის14 ნოემბერს პარლამენტმა განიხილა საკონსტიტუციო ცვლილება 

საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და არ დაუჭირა მხარი. იცოდით თუ არა ამის 

შესახებ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

54. როგორ შეაფასებთ პარლამენტის გადაწყვეტილებას, რომ არ დაუჭიროს მხარი 

არჩევნებთან დაკავშირებულ  საკონსტიტუციო ცვლილებებს? დადებითად თუ 

უარყოფითად? 

დადებითად 1 

უარყოფითად 0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

დემოგრაფიული კითხვები 

ახლა დაგისვამთ შეკითხვებს თქვენსა და თქვენი ოჯახის შესახებ. 

55.  [აჩვენეთ ბარათი 55] ამ ბარათის მიხედვით, რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი  

საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

56. [აჩვენეთ ბარათი 56] ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი 

ცოდნის დონე შემდეგში: 
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პა
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1. რუსული 1 2 3 4 -1 -2 

2. ინგლისური 1 2 3 4 -1 -2 

3. ქართული (მხოლოდ 

არაქართველებისთვის) 
1 2 3 4 -1 -2 



4. თურქული 1 2 3 4 -1 -2 

 

57. 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 

 

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

                                                                              საათი               წუთი 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24–საათიანი ფორმატი. ყურადღებით 

შეავსეთ და ჩაწერეთ ინტერვი დასრულების ზუსტი დრო, რომელიც არის თქვენს 

საათზე!] 

 


