
ქალთა ეკონომიკური აქტივობა 

აპრილი 2018 

 

V1. შინამეურნეობის საიდენტიფიკაციო ნომერი 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

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

V2. ინტერვიუერის კოდი 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___| 

 
 

V3. კითხვარი მიღებულია 

[ივსება CRRC-ის მიერ.]  

კითხვარი მიღებულია 1 

კითხვარი დაწუნებულია 2 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მიესალმეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც კარი გაგიღოთ, 

ქვეყნის ოფიციალურ ენაზე. თუ მან არ გიპასუხათ იგივე ენაზე, სცადეთ სხვა ენა, რომელიც 

გამოიყენება თქვენს კლასტერში. თუ ოჯახის წევრი ვერ გიპასუხებთ ვერც ერთ ენაზე, 

შეიყვანეთ შესაბამისი ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დარწმუნდით, რომ ესაუბრებით შინამეურნეობის 

ზრდასრულ წევრს. დაიმახსოვრეთ შემდეგი ტექსტი და მიმართეთ ოჯახის წევრს, რომელმაც 

კარი გაგიღოთ, იმავე ენაზე, რომელზეც იგი მოგესალმათ. თუ პიროვნება, რომელმაც კარი 

გაგიღოთ უარს იტყვის გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებაზე, შეიყვანეთ შესაბამის 

ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.] 

 

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

ცენტრის (CRRC) წარმომადგენელი. ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას  ქალთა ეკონომიკური 

აქტივობის შესახებ და, თუ ნებას მომცემთ, მინდა, მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით, რათა 

უკეთ შევისწავლოთ მოსახლეობის მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი ოჯახი 

შემთხვევითი წესით შეირჩა ისევე, როგორც რამდენიმე ათასი სხვა ოჯახი [ქვეყანაში]. 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.  

V4. 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 

V5. და რამდენი ზრდასრული (18 წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს 

ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ზრდასრული დამიანი 

(არ ვიცი) -1 არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 

V6a.   გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის ასაკი 

ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის სვეტებში 

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

V6b.   ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი წევრის ასაკი 

ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი V6-ის სვეტებში 

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

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

მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში V6 ჩაწერეთ ინფორმაცია მხოლოდ ოჯახის 6 

წევრის შესახებ, მათი დასახელების თანმიმდევრობით.]                                       

 

 



ცხრილი V6 

# სქესი ასაკი 
ოჯახის შერჩეული წევრი 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

შინამეურნეობის ნომერი (გადმოიტანეთ ბოლო ორი ციფრი V1-დან): |_____|_____|   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მოიშველიეთ კიშის ცხრილი, რათა დაადგინოთ კოდი 

ცხრილისთვის V7, ზემოთ მოყვანილი შინამეურნეობის ნომრის საფუძველზე.]  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ ცხრილი V7 რესპონდენტის შესარჩევად. იპოვეთ 

ციფრი კიშის ცხრილის შესაბამისი კოდის და V6 ცხრილში შევსებული ოჯახის სრულწლოვანი 

წევრების რაოდენობის გადაკვეთაზე.]                                                     

ცხრილი V7 

კოდი: 

 

ოჯახის წევრების რაოდენობა (ცხრილიდან V6) 

1 2 3 4 5 6 ან მეტი 

შეარჩიეთ ოჯახის სრულწლოვანი წევრი, ვისი ნომერიც (ცხრილში V10) არის: 

A 1 1 1 1 1 1 

B1 1 1 1 1 2 2 

B2 1 1 1 2 2 2 

C 1 1 2 2 3 3 

D 1 2 2 3 4 4 

E1 1 2 3 3 3 5 

E2 1 2 3 4 5 5 

F 1 2 3 4 5 6 

 

 



 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! დაუბრუნდით ცხრილს V6 და ჩაწერეთ კოდი ‘1’ სვეტში 

„ოჯახის შერჩეული წევრი“, იმ მწკრივში სადაც ჩაწერილია შერჩეული რესპონდენტი. ოჯახის 

დანარჩენ წევრების გასწვრივ ჩაწერეთ ‘0’.]   

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! რესპონდენტის შერჩევის შემდეგ მიმართეთ ოჯახის წევრს 

შემდეგი კითხვებით.]  

 

თქვენი ოჯახის წევრი, რომელსაც უნდა ვესაუბრო, 

არის [ოჯახის შერჩეული წევრის სქესი და ასაკი]  _________________________________ 

ამჟამად ეს ადამიანი სახლში იმყოფება? 1   დიახ          0   არა 

თუ „დიახ“  თუ შეიძლება ამ ადამიანთან გასაუბრება? 

თუ „არა“ თუ დაბრუნდება სახლში დღეს, ხვალ ან ზეგ? 

თუ „არა“ დიდი მადლობა!  არგამოპასუხება 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თქვენ არ გაქვთ უფლება შეცვალოთ ოჯახის შერჩეული 

წევრი!]  

თუ „დიახ“ 
გთხოვთ, გადასცეთ მას, რომ მე დავბრუნდები ინტერვიუს ჩასატარებლად [დღე 

და საათი] 

 

[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.] 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ კლასტერში გამოიყენება ერთ ენაზე მეტი, დაუსვით  L1 

კითხვა იმავე ენაზე, რომელზეც შერჩეული რესპონდენტი მოგესალმათ.]  

 

L1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას?  

 

სომხურად, 1 

აზერბაიჯანულად, 2 

ქართულად 3 

(ამ ენებიდან არცერთი)  

სხვა ენა:____________________________________ 
4  ჩაწერეთ შესაბამისი 

კოდი ინტერვიუერის 

ფომრაში (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს ენას, დაიწყეთ 

კითხვარის შევსება შესაბამის ენაზე.]  

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტი არცერთ ენას არ აარჩევს, ეს არის 

არგამოპასუხება და ჩაწერეთ შესაბამისი კოდი ინტერვიუერის ფორმაში. თუ შეძლებთ 

დადგენას, ჩაწერეთ ის ენა, რომელზეც რესპონდენტს სურდა ინტერვიუს ჩატარება. მადლობა 

გადაუხადეთ რესპონდენტს და შეიტანეთ არგამოპასუხება ინტერვიუერის ფორმაში.]  
 

 
T1. ინტერვიუს თარიღი: [INTDATE] |____|____| 

 

|____|____| 

 

  დღე თვე 

 

T2. ინტერვიუს დაწყების დრო: [INTSTART] |____|____| |____|____| 

  საათი წუთი 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! გამოიყენეთ 24-საათიანი ფორმატი.] 

 

 

 

მოდით დავიწყოთ. 

                                                                                                                                                                                                                  

1. გთხოვთ, მითხრათ, ყიდის თუ არა თქვენი ოჯახი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს, 

რომელიც მოჰყავს, ან აქვს თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრს რაიმე სხვა ბიზნესი ან არის 

თუ არა ოჯახის რომელიმე წევრი თვითდასაქმებული?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



თავი I - ოჯახის პასპორტი [ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

ინტერვიუერს! კითხვები 2-13 ჰკითხეთ ოჯახის თითოეულ წევრზე ცალცალკე. 

# 2 3 4 5 6 7 

 მათთვის, ვინც 15 წლის ან მეტისაა 

 ოჯახის წევრების 

სახელები: 

 

 

ინტერვიუერის 

საყურადღებოდ: 

გააკეთეთ ოჯახის 

ყველა წევრის 

სრული სია და 

შეავსეთ 1-

13კითხვები. 

 

დაიწყეთ 

რესპონდენტით 

და შემდეგ 

ჩამოწერეთ 

ოჯახის ყველა 

წევრის სახელი 

ნებისმიერი 

თანმიმდევ-

რობით. 

სქესი: 

 

კაცი 1 

ქალი 2 

ნათესავური კავშირი 

რესპონდენტთან: 

 

რესპონდენტი 1 

მეუღლე/პარტნიორი 2 

შვილი 3 

სიძე/რძალი 4 

დედა/მამა 5 

დედამთილ-

მამამთილი/სიდედრ-

სიმამრი 

6 

და/ძმა 7 

შვილიშვილი 8 

ბებია/ბაბუა 9 

ძმის შვილი / დის 

შვილი 

10 

სხვა ნათესავი 11 

არანაირი ნათესავური 

კავშირი 

12 

 

რამდენი 

წლისაა 

[ოჯახის ეს 

წევრი]? 

 

 

 

 

 

თუ ოჯახის 

წევრი 1 

წელზე 

ნაკლებისაა, 

ჩაწერეთ ‘0’ 

 

 

 

არ 

ვიცი 

-1 

უარი 

პასუხ

ზე 

-2 

 

როგორია ამ წევრის 

ოჯახური მდგომარეობა? 

 

 

დაქორწინებული 1 

თანაცხოვრობს 

ქორწინების 

გარეშე 

2 

განქორწინებული 3 

დაშორებული 4 

ქვრივი 5 

არასდროს ყოფილა 

ქორწინებაში 

6 

სხვა 7 
 

არის თუ არა ოჯახის ეს წევრი ამჟამად 

დასაქმებული? მისი დასაქმება შეიძლება 

იყოს ნახევარ ან სრულ განაკვეთზე, 

ოფიციალური ან არაოფიციალური, 

დროებითი ან მუდმივი, ან ის შეიძლება 

იყოს თვითდასაქმებული, მაგრამ ამ 

დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი 

შემოსავალი. 

 

(გთხოვთ, ჩათვალოთ ნებისმიერი სახის 

აქტივობა, რისგანაც ამ წევრმა ან თქვენმა 

ოჯახმა მიიღოს რაიმე ფულადი შემოსავალი. 

მათ შორის, დახმარება სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობაში) 

დიახ 1 გადასვლა ->13 

არა 0  

არ ვიცი -1  

უარი 

პასუხზე 
-2 

 

 

01  

 

 

|___| |_0_|_1_| |___|___| |___|___| |___|___| 

02  

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

03 

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

 
|___|___| 

 



04  

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

05  

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

06  

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

07  

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

08  

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

09  

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

10  

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

11  

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

12  

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

13  

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

14  

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

15  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ო
ჯ

ახ
ი

ს 
წ

ევ
რ

ი
ს 

კო
დ

ი
 

8 9 10 11 

მათთვის, ვინც 15 წლის ან მეტისაა 

ეხმარება თუ არა ოჯახის ეს 

წევრი ოჯახს სასოფლო 

სამეურნეო საქმიანობაში ან 

ოჯახის ბიზნესში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

არ ვიცი  -1 

უარი 

პასუხზე 

-2 

 

ამჟამად არის თუ არა ოჯახის ეს 

წევრი დაინტერესებული 

სამსახურის პოვნით? 

 

დიახ 1 

არა 0 

არ ვიცი  -1 

უარი 

პასუხზე 

-2 

 

ეძებდა თუ არა ოჯახის ეს წევრი 

სამსახურს ბოლო 4 კვირის 

განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 

არ ვიცი  -1 

უარი პასუხზე -2 
 

სათანადო სამსახურის გამოჩენის 

შემთხვევაში, შეძლებდა თუ არა ოჯახის ეს 

წევრი სამსახურის დაწყებას მომავალი 14 

დღის განმავლობაში?  

 

დიახ 1 

არა 0 

არ ვიცი  -1 

უარი 

პასუხზე 

-2 

 

01  
|___| |___| |___| 

|___| 

02  
|___| |___| |___| 

|___| 

03  
|___| |___| |___| 

|___| 

04  
|___| |___| |___| 

|___| 



05  
|___| |___| |___| 

|___| 

06  
|___| |___| |___| 

|___| 

07  
|___| |___| |___| 

|___| 

08  
|___| |___| |___| 

|___| 

09  
|___| |___| |___| 

|___| 

10  
|___| |___| |___| 

|___| 

11  
|___| |___| |___| 

|___| 

12  
|___| |___| |___| 

|___| 

13  
|___| |___| |___| 

|___| 

14  
|___| |___| |___| 

|___| 

15  
|___| |___| |___| 

|___| 
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12 13 

მათთვის, ვინც 15 წლის ან მეტისაა 

ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება ოჯახის ამ 

წევრის მდგომარეობას?  

[წაუკითხეთ] 

 

სტუდენტია/მოსწავლეა და არ 

მუშაობს 

1 

დიასახლისია/ოჯახის საქმით 

დაკავებული და არ მუშაობს 

2 

პენსიონერია და არ მუშაობს 3 

შ.შ.მ. პირია და მუშაობა არ შეუძლია 4 

არ მუშაობს 5 

სხვა 6 

არ ვიცი  -1 

უარი პასუხზე -2 

 

>> ყველა პასუხის შემთხვევაში გადადით მე-14 

კითხვაზე და ჰკითხეთ განათლების შესახებ.  

ჰკითხეთ, მხოლოდ  ოჯახის დასაქმებული 

წევრების შესახებ. 
 

მხოლოდ თქვენი ძირითადი სამსახურის შესახებ 

თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო შეესაბამება ოჯახის ამ 

წევრის სამსახურებრივ სტატუსსა და სამსახურის 

ტიპს?  

[წაუკითხეთ.] 

 

დასაქმებული კონტრაქტით 1 

დასაქმებული კონტრაქტის გარეშე 

(არაფორმალური) 

2 

თვითდასაქმებული 

რეგისტრირებული/იხდის 

გადასახადებს  

3 

თვითდასაქმებული 

არარეგისტრირებული/არ იხდის 

გადასახადებს 

4 

სხვა 5 
 

 

01 |___| |___| 

02 |___| |___| 

03 |___| |___| 

04 |___| |___| 

05 |___| |___| 

06 |___| |___| 

07 |___| |___| 

08 |___| |___| 

09 |___| |___| 

10 |___| |___| 

12 |___| |___| 

13 |___| |___| 

14 |___| |___| 

15 |___| |___| 



თავი II - განათლება [ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 
 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე კითხვას თქვენი განათლების შესახებ. (ამ თავიდან ყველა კითხვქ 

ეხება მხოლოდ რესპონდენტს0 

14. [აჩვენეთ ბარათი 14] რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების 

ყველაზე მაღალ საფეხურს? [თუ რესპონდენტი ახლაც სწავლობს რომელიმე საფუხურზე 

გთხოვთ, ჩათვალოთ ის საფეხურიც. მაგ: თუ რესპონდენტი ახლა არის ბაკალავრიატის მე-3 

კურსზე უნდა მოინიშნოს პასუხი ‘არასრული ბაკალავრიატი’.] 

არანაირი ან სკოლამდელი განათლება 1 

დაწყებითი განათლება (1-დან  6 კლასის ჩათვლით დასრულებული ან 

დაუსრულებელი) 

2 

საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, დასრულებული 

ან დაუსრულებელი) 

3 

სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) 4 

საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ 

პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 

5 

უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების შემდეგ 

მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 

6 

არასრული ბაკალავრიატი 7 

ბაკალავრიატი 8 

არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი) 9 

მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) 10 

არასრული დოქტორანტურა 11 

დოქტურანტურა 12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15.  [ბარათი 15] გთხოვთ, ჩამომითვალოთ თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველა 

საფეხური (დასრულებული და დაუსრულებელი) სკოლის შემდეგ.  

[მიიღეთ ყველა პასუხი!] 

16. [ბარათი 16] განათლების თითოეული საფეხურისთვის მიუთითეთ სფეროს შესაბამისი 

კოდი სფეროების კოდების ცხრილიდან.  

 15 16 

 სფერო 

1 

სფერო 

2 

სფერო 

3 

საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ 

პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 

1    

უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების 

შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 

2    

არასრული ბაკალავრიატი  3    

ბაკალავრიატი 4    

არასრული მაგისტრატურა (ან 5-წლიანი დიპლომი) 5    

მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) 6    

არასრული დოქტორანტურა 7    

დოქტურანტურა 8    

არ მიესადაგება -5    



 

 

განათლების სფეროს კოდების ცხრილი მე-16 კითხვისთვის 

განათლების 

სფერო 

1 სამართალი და 

იურიდიული 

მომსახურება 

7 სოფლის 

მეურნეობა, 

მეტყევეობა და 

მეთევზეობა 

13 დალაგება, რეცხვა, 

ქიმწმენდა, სახლის 

საქმიანობა 

19 

ჰუმანიტარული 

მეცნიერებები და 

ხელოვნება 

2 ზუსტი მეცნიერება 

(კომპიუტერული 

მეცნიერების გარდა) 

8 ვეტერინარია 14 სატრანსპორტო 

მომსახურება 

20 

სოციალური და 

ქცევითი 

მეცნიერებები, მათ 

შორის ეკონომიკა 

3 კომპიუტერული 

მეცნიერება / 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

9 ჯანმრთელობა 15 გარემოს დაცვა 21 

ჟურნალისტიკა და 

საინფორმაციო 

სფერო 

4 ინჟინერია და 

საინჟინრო 

საქმიანობა 

10 სოციალური 

მომსახურების 

სფეროები 

16 უსაფრთხოების 

სამსახური 

22 

ბიზნესი და 

ადმინისტრირება, 

მათ შორის 

ბუღალტერია და 

აუდითი  

(სამდივნო და 

საოფისე სამუშაოს 

გარდა) 

5 წარმოება და 

გადამუშავება 

11 სასტუმროები და 

კვების ბიზნესი, 

მოგზაურობა და 

ტურიზმი,  

სპორტი და 

დასვენება  

17 ზოგადი პროგრამა ან 

არაკონკრეტული 

დარგი 

23 

სამდივნო და 

საოფისე 

საქმიანობა 

6 არქიტექტურა და 

მშენებლობა 

12 პარიკმახერის 

პროფესია, 

სილამაზის სფერო 

და კოსმეტიკური 

მომსახურება 

18 სხვა 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

თავი III - დასაქმება  

[ამ თავის კითხვები დაუსვით მხოლოდ იმ რესპონდენტებს რომლებიც არიან 

დასაქმებულები. უპასუხეს ‘დიახ’ მე-7 კითხვაში!] 
 

ახლა გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენს დასაქმებაზე. ეს დასაქმება შეიძლება იყოს ნახევარ ან 

სრულ განაკვეთზე, ოფიციალური ან არაოფიციალური, დროებითი ან მუდმივი, ან თქვენ 

შეიძლება იყოთ თვითდასაქმებული. ამ დასაქმებას უნდა მოჰქონდეს ფულადი შემოსავალი.  

ადამიანები სხვადასხვა გზით შოულობენ ფულს: ზოგი ტაქსის მძღოლია, ზოგი 

დამლაგებლად მუშაობს, ზოგი - ოფისში ან სოფლის-მეურნეობის საქმიანობაშია ჩართული. 

ყველა ეს საქმიანობა ითვლება დასაქმებად. გთხოვთ, მესაუბროთ თქვენი დასაქმების შესახებ 

და დამიკონკრეტოთ თუ რა ტიპის საქმიანობას ეწევით ფულადი შემოსავლის მიღების 

მიზნით. 

 

17. გთხოვთ, დაფიქრდეთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე და ყველა სხვა დამატებით 

სამუშაოზე, რასაც ასრულებთ და რასაც თქვენთვის ფულადი შემოსავალი მოაქვს. სულ 

რამდენი ძირითადი და/ან სხვა სამუშაო გაქვთ? 

 

|___|___| სამუშაო 

 

გთხოვთ, დამისახელოთ ჯერ თქვენი ძირითადი სამუშაო, შემდეგ ყველა დამატებითი სამუშაო, 

რაც გაქვთ. გთხოვთ, ინფორმაცია შეავსოთ მაქსიმუმ ექვს სამუშაოზე. 

კითხვები 18-დან 27-ის ჩათვლით (21 კითხვის გარდა, რომელიც მხოლოდ ძირითად 

სამსახურს ეხება) დაუსვით ჯერ ძირითადი სამსახურის შესახებ (შეავსეთ მწკრივი 01), 

შემდგომ კი იგივე კითხვები დაუსვით მნიშვნელობით მეორე, მესამე, მეოთხე, ა.შ. სამსახურის 

შესახებ. ყველა სამსახური ჩაწერეთ სამსახურის პასპორტში და დაუსვით კითხვები 

თითოეულზე, როგორც ოჯახის პასპორტში.    

 

 

გთხოთ, დაიწყეთ თქვენი ძირითადი სამსახურით. ძირითად სამსახურში იგულისხმება ის 

სამსახური, რომელსაც ყველაზე მეტ დროს უთმობთ.  



 

18. [ბარათი 18] მხოლოდ თქვენი [ძირითადი, მეორე, მესამე, მეოთხე, 

მეხუთე, მეექვსე]  სამსახურის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რა უფრო 

შეესაბამება თქვენს სამსახურებრივ სტატუსსა და სამსახურის ტიპს? 

[მხოლოდ ერთი პასუხი] 

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს/ვარ თვითდასაქმებული 

დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე 

მუშაობის ჩათვლით და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

1 

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული 

დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე, მიწის ნაკვეთზე 

მუშაობის ჩათვლით და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

2 

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს 

დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის 

ჩათვლით და ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

3 

ვუძღვები საკუთარ ბიზნესს / ვარ თვითდასაქმებული და მყავს 

დაქირავებული თანამშრომლები, მიწის ნაკვეთზე მუშაობის 

ჩათვლით და არ ვიხდი გადასახადბს/დღგ.  

4 

ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ 

ბიზნესში/საწარმოში რომელიც ჩემს ოჯახს არ ეკუთვნის  და 

ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

5 

ვარ დაქირავებული მუშაკი მცირე ადგილობრივ 

ბიზნესში/საწარმოში რომელიც ჩემს ოჯახს არ ეკუთვნის  და არ 

ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

6 

ვარ დაქირავებული მუშაკი ჩემი ოჯახის მცირე ადგილობრივ 

ბიზენში/საწარმოში  და  ვიხდი გადასახადებს/დღგ.  

7 

ვარ დაქირავებული მუშაკი ჩემი ოჯახის  მცირე ადგილობრივ 

ბიზენში/საწარმოში და არ ვიხდი გადასახადებს/დღგ. 

8 

ვარ დაქირავებული მუშაკი ოჯახში და ვიხდი გადასახადებს/დღგ. 9 

19. [ბარათი 19] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, რომელი უფრო 

შეესაბამება თქვენს სამუშაოს? [მხოლოდ ერთი პასუხი] 

 

მმართველი, ხელმძღვენელი, მენეჯერი [მაგ.: 

დირექტორი, ხელმძღვანელი პირი, 

თანამდებობის პირი]. 

1 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი [მეცნიერი, 

ჯანდაცვის, განათლების, ბიზნესის, სამართლის, 

კულტურის და სხვ. სფეროს სპეციალისტი]. 

2 

შუალედური რგოლის სპეციალისტი ან 

ტექნიკოსი [მაგ.: საინფორმაციო და კომუნიკაციის 

სფეროს ტექნიკოსი, შუალედური რგოლის 

სპეციალისტი ჯანდაცვის, ბიზნესის, სამეცნიერო, 

საინჟინრო და სამართლის სფეროში]. 

3 

ოფისში მომუშავე დამხმარე პერსონალი 

[მომხმარებლებთან მომუშავე ოპერატორი, 

ციფრული ინფორმაციის დამუშავებით და 

მასალების აღრიცხვით დაკავებული ოპერატორი, 

მდივანი/მბეჭდავი, და ა.შ.]. 

4 

მომსახურების ან სავაჭრო სფეროს მუშაკი [მათ 

შორის – მომვლელი, ძიძა და ა.შ.]. 

5 

სოფლის მეურნეობის / მეტყევეობის / 

მეთევზეობის დარგის კვალიფიციური მუშაკი 

[ფერმერი, მეთევზე, მონადირე, შემგროვებელი]. 

6 

ხელოსანი და მონათესავე პროფესიების მუშაკი 

[მაგ.: ელექტრიკოსი, დურგალი, მშენებლობაზე 

მომუშავე კვალიფიციური მუშა, 

ლითონგადამამუშავებლი ან მანქანათმშენებლი, 

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

7 

სამრწეველო დანადგარების, მოწყობილობების, 

მანქანების  

8 



ვარ დაქირავებული მუშაკი ოჯახში და არ ვიხდი 

გადასახადებს/დღგ. 

10 

ვარ დაქირავებული მუშაკი საშუალო ან დიდი ზომის 

ადგილობრივ კერძო ორგანიზაციაში, კომპანიაში ან საწარმოში.  

11 

ვარ დაქირავებული მუშაკი სახელმწიფო ორგანიზაციაში, 

კომპანიაში ან საწარმოში.  

12 

ვარ დაქირავებული მუშაკი უცხოურ ან საერთაშორისო 

ორგანიზაციაში, კომპანიაში, საწარმოში ან ერთობლივ საწარმოში.  

13 

ვარ დაქირავებული მუშაკი ადგილობრივ ან საერთაშორისო 

არასამთავრობო / არაკომერციულ ორგანიზაციაში  

14 

სხვა 15 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

ოპერატორი / ამწყობი [მაგ.: ამწყობი, მძღოლი და 

სამრწეველო დანადგარების სხვა ოპერატორი]. 

არაკვალიფიციური მუშა [მაგ.: შინამოსამსახურე, 

დამლაგებელი, არაკვალიფიციური მუშა (მათ 

შორის – სოფლის მეურნეობაში), და ა.შ.]. 

9 

შეიარაღებულ ძალებში მომუშავე პერსონალი 

[მაგ.: ოფიცერი ან შეიარაღებული ძალების სხვა 

თანამშრომელი] 

10 

სხვა 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხი) -2 

 

 

01  

|___|___| 

 

|___|___| 

02  

|___|___| 

 

|___|___| 

03  

|___|___| 

 

|___|___| 

04  

|___|___| 

 

|___|___| 

05  

|___|___| 

 

|___|___| 

06  

|___|___| 

 

|___|___| 

 

 



სა
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უ

რ
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20. ამ  სამსახურის შე

სახებ თუ ვისა-

უბრებთ, კვირაში 

რამდენ საათს 

მუშაობთ? 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 

 

[ჰკითხეთ მხოლოდ ძირითად სამსახურზე და 

მხოლოდ მაშინ, თუ 20-ე კითხვაში დაასახელა 32 

საათზე ნაკლები]  

 

21. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კვირაში  32 საათზე 

ნაკლებს მუშაობთ. ეს ითვლება ნახევარ 

განაკვეთიან მუშაობად. რატომ მუშაობთ 

ნახევარ განაკვეთზე? [შეუსაბამეთ. მხოლოდ 

ერთი პასუხი] 

დამსაქმებელს არ აქვს მეტი საათები 1 

მეტი მუშაობა არ მინდა 2 

საოჯახო ვალდებულებების გამო არ 

მაქვს საკმარისი დრო, რომ მეტი 

ვიმუშაო 

3 

სხვა ნახევარგანაკვეთიანი 

სამსახურის გამო არ მაქვს საკმარისი 

დრო, რომ მეტი ვიმუშაო 

4 

ეს სამუშაოს ტიპი მეტ დროს არ 

მოითხოვს 

5 

სხვა (ჩაინიშნეთ) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

22. [ბარათი 22] ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა 

უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, რომელშიც 

მუშაობთ? [მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა 1 

მეთევზეობა 2 

სამთო მრეწველობა 3 

მრეწველობა 4 

ელექტროენერგია, გაზმომარაგება და/ან 

წყალმომარაგება 

5 

მშენებლობა 6 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; 

საავტომობილო საშუალებების, 

მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და 

საოჯახო ნივთების შეკეთება 

7 

სასტუმროები, რესტორნები და კაფეები 8 

ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და 

შენახვა, ფოსტა 

9 

ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე 10 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 

საქმიანობები 

11 

მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა 12 

განათლება 13 



ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა 14 

სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

15 

მასმედია 16 

სხვა 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

01 |___|___|___| საათი  

|___|___| 

 

|___|___| 

02 |___|___|___| საათი  |___|___| 

03 |___|___|___| საათი  |___|___| 

04 |___|___|___| საათი  |___|___| 

05 |___|___|___| საათი  |___|___| 

06 |___|___|___| საათი  |___|___| 
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23. ბოლო 12 

თვეზე თუ 

ვისაუბრებთ, 

მთლიანობაში 

რამდენი თვე 

იმუშავეთ ამ 

სამსახურში? 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 

 

24. ბოლო 12 

თვეზე თუ 

ვისაუბრებთ, 

საშუალოდ რა იყო 

თვენი  თვიური 

შემოსავალი ამ 

სამსახურში? 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 

 

ჩაინიშნეთ 

ადგილობრივ 

ვალუტაში. 

25. გაქვთ თუ არა 

ანაზღაურება

დი 

შვებულება ამ 

სამუშაოზე?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 

 

26. შეუძლოდ 

ყოფნის 

შემთხვევაში 

შეგიძლიათ თუ 

არა ბიულეტენის 

აღება ამ 

სამუშაოზე?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 

 

27. [ბარათი 27] ამ ბარათის გამოყენებით, 

გთხოვთ, მითხრათ რამდენად კმაყოფილი 

ან უკმაყოფილო ხართ თქვენი სამსახურით? 

ძალიან უკმაყოფილო 1 

გ
ად

ად
ი

თ
 შ

ემ
დ

ეგ
 ს

ამ
სა

ხ
უ

რ
ზ

ე 
დ

ა 

დ
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წყ
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ე-
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 კ

ი
თ

ხ
ვი

დ
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. თ
უ

 

მე
ტ

ი
 ს

ამ
სა

ხ
უ

რ
ი

 ა
რ

 ა
ქვ

ს 

გ
აა

გ
რ

ძე
ლ

ეთ
 2

8-
ე 

კი
თ

ხ
ვი

თ
 

ნაწილობრივ უკმაყოფილო 2 

არც კმაყოფილი და არც 

უკმაყოფილო 

3 

ნაწილობრივ კმაყოფილი 4 

ძალიან კმაყოფილი 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

01  

|___|___| თვე 

 

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

|___|___| 

 

|___|___| 

02  

|___|___|თვე |___|___|___|___| 

|___|___|  

|___|___| 

 

|___|___| 

03  

|___|___|თვე 

 

|___|___|___|___| 

|___|___|  

|___|___| 

 

|___|___| 

04  

|___|___|თვე 

 

|___|___|___|___| 

|___|___|  

|___|___| 

 

|___|___| 

05  

|___|___|თვე 

 

|___|___|___|___| 

|___|___|  

|___|___| 

 

|___|___| 

06  

|___|___|თვე 

 

|___|___|___|___| 

|___|___|  

|___|___| 

 

|___|___| 



მოდით ახლა გავაგრძელოთ თქვენ ძირითად სამსახურზე საუბარი. ძირითად სამსახურში 

იგულისხმება ის სამსახური, რომელსაც ყველაზე მეტ დროს უთმობთ.  

 

28. თქვენს ძირითად სამსახურში გიწევთ თუ არა სხვა თანამშრომლების 

ზედამხედველობა?  

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

29. [ბარათი 29] ისევ თქვენს ძირითად სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად 

ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს?  
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ი

) 
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ი
 პ
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უ

ხ
ზ

ე)
 

1. ჩემი თანამშრომლები პატივს მცემენ 1 2 3 4 -5 -1 -2 

2.        ვგრძნობ, რომ თანამშრომლები ყურს უგდებენ ჩემს 

ნათქვამს 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

3.        ჩემი კლიენტები/მომხმარებლები პატივს მცემენ 1 2 3 4 -5 -1 -2 

4.        პრობლემის შემთხვევაში ჩემს უფროსთან 

თავისუფლად მივდივარ 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

5. ჩემი თანამშრომლები აფასებენ ჩემს შრომას 1 2 3 4 -5 -1 -2 

 

 



 

30. ბოლო 12 თვის განმავლობაში  გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს 

დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი სქესის გამო?   

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31. ბოლო 12 თვის განმავლობაში  გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს 

დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი ასაკის გამო?   

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. ბოლო 12 თვის განმავლობაში  გქონიათ თუ არა ისეთი შემთხვევა, როცა თავს 

დაჩაგრულად გრძნობდით თქვენს სამსახურში თქვენი ეთნიკური კუთვნილების გამო?   

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

 

 



33. ბოლო 12 თვის განმავლობაში  გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების შემთხვევა 

თქვენს სამუშაო ადგილზე კოლეგების ან უფროსის ხრიდან? მაგ: ვინმემ გაგიკეთათ 

არასასურველი კომენტარი თქვენი გარეგნობის ან ჩაცმულობის შესახებ. 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

34. ბოლო 12 თვის განმავლობაში  გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების შემთხვევა 

თქვენს სამუშაო ადგილზე კლიენტის/მომხმარებლის მხრიდან? მაგ: ვინმემ გაგიკეთათ 

არასასურველი კომენტარი თქვენი გარეგნობის ან ჩაცმულობის შესახებ. 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

35. ამჟამად ეძებთ თუ არა სხვა სამსახურს? 

დიახ 1 

არა 0 

გადადით 37-ე კითხვაზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36. რატომ ეძებთ სხვა სამსახურს? [შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

 

არ მომწონს უფროსი 1 

არ მომწონს ანაზღაურება 2 

სამსახური არ არის უსაფრთხო 3 

არ მომწონს სამუშაო გარემო 4 

არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე მეტს ვმუშაობ 5 

არ მომწონს რომ კვირაში 40 საათზე ნაკლებს ვმუშაობ 6 

არ მომწონს სამუშაო დრო (ღამე, დილით ადრე) 7 

მინდა სხვა სფეროში  მუშაობა 8 

მინდა დაწინაურება ან მეტი პასუხისმგებლობა 9 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_____________________________________ 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

37. ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში აიღებთ თუ არა დეკრეტულ შვებულებას ამ სამუშაოზე?  

 

დიახ 1 გამოტოვეთ შემდეგი 

კითხვა 

არა 0 

არ მიესადაგება (ასაკის გამო) -5  

გამოტოვეთ შემდეგი 

კითხვა 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



 

 

 

38. რატომ არ აიღებდით დეკრეტული შვებულებას ამ სამსახურში?  

[შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

 

მუშაობა მომიწევს ფინანსური საკითხების გამო  1 

ჩემი მეუღლე ან სხვა ნათესავი მოუვლის ბავშვს 2 

დავკარგავ/ჩამოვრჩები სამუშაო უნარებს 3 

ვერ მოვახერხებ სამსახურის შენარჩუნებას 4 

დავკარგავ დაწინაურების შანსს 5 

მირჩევნია ვიუშაო ვიდრე სახლში ვიჯდე 6 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_____________________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

თავი IV - არაფორმალური დასაქმება  

[კითხვები 39-42 დაუსვით მხოლოდ იმ რესპონდენტებს ვინც მე-18 კითხვაში უპასუხა: 2, 

4, 6, 8, 10, ანუ ვინც დასაქმებულია და არ იხდის გადასახადებს!] 
 

[არაფორმალურად თვითდასაქმებული] თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი სამუშაოს ფარგლებში არ 

გაგიფორმებიათ კონტრაქტი ან/და არ იხდით გადასახადს. გთხოვთ, ვისაუბროთ, თქვენი 

არაფორმალური დასაქმების შესახებ ზოგადად. 

 

39. ამ სამუშაოზე რა ტიპის საქმეს აკეთებთ?  

[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მაქსიმუმ სამი პასუხი.] 

ბავშვის მოვლა 1 

დალაგება/დასუფთავება 2 

საჭმლის მომზადება სხვის ოჯახში 3 

სახლის ხელოსნის საქმე (ელექტროობა, რამის შეკეთება და ა.შ.) 4 



ტაქსის მძღოლი 5 

სასოფლო-სამეურნეო საქმე, მათ შორის ცხოველების მოვლა 6 

ნივთების/პროდუქტების გაყიდვა 7 

შეკვეთით ნამცხვრების/საჭმელების კეთება 8 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_________________________________________ 9 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

[კითხვები 40-დან 42-ის ჩათვლით, დაესმის მათ ვინც მე-18 კითხვაში თქვა: 6, 8 და 10, ანუ ვინც 

არაფორმალურადაა დასაქმებული და დამსაქმებელი ჰყავს] 

 

40. ისურვებდით თუ არა, რომ გქონდეთ ოფიციალური ხელშეკრულება დამსაქმებელთან? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. რა იქნებოდა დამსაქმებელთან ოფიციალური ხელშეკრულების ქონის მთავარი 

უპირატესობა?  

 

[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

უფრო დაცული სამსახური (მარტივად ვერ გაგაგდებენ) 1 

იურიდიულად დაცული ვიქნებოდი, თუ დამსაქმებელი არ გადამიხდიდა 2 

უფრო უსაფრთხო სამუშაო პირობები 3 

სხვა (ჩაინიშნეთ)____________________________________________________ 4 

არანაირი უპირატესობა არ ექნება -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. რა იქნებოდა დამსაქმებელთან ოფიციალური ხელშეკრულების ქონის მთავარი ნაკლი?  



 

[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

მომიწევდა გადასახადების გადახდა 1 

დამსაქმებელი აღარ ამიყვანდა, რადგან საბუთების მომზადება რთულია 2 

დამსაქმებელი აღარ ამიყვანდა, რადგან საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება 3 

დამსაქმებელი ნაკლებს გადამიხდიდა, რადგან თავად დასაფარი ექნებოდა 

გადასახადი 

4 

არანაირი ნაკლი არ ექნება -5 

სხვა ჩაინიშნეთ)____________________________________________________ 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

[კითხვები 43- 52 დაუსვით მხოლოდ თვითდასაქმებულ ადამიანებს, ვისაც აქვს 

საკუთარი ბიზნესი და ის დარეგისტრირებული არ აქვს, ანუ, ვინც მე-18 კითხვაში 

უპასუხა 2 და 4.] 

 

[არაფორმალურად თვითდასაქმებული] თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხართ თვითდასაქმებული ან 

არ იხდით გადასახადს/დღგ. ბიზესში იგულისხმება ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობა, მათ 

შორის ტაქსის მძღოლი, მოვაჭრე, კერძო მასწავლებელი, შეკვეთით მცხობელი და სხვ. მინდა 

რამდენიმე კითხვა დაგისვათ თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით.  

 

43. საქართველოში ბევრი დაურეგისტრირებელი ბიზნესია. თქვენი აზრით, რატომ არ 

არეგისტრირებს ხალხი ბიზნესს? გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი.  

[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება 1 

საბუთების მომზადება რთულია 2 

არ უნდათ გადასახადების გადახდა 3 

არ უნდათ რეგულაციების შესრულება 4 

სხვა 5 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

 

44. გაქვთ თუ არა ხელშეკრულება თქვენ დაქირავებულ თანამშრომლებთან?  

[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

დიახ 1 გადადით 46-ე 

კითხვაზე 

არა 0 

არ მიესადაგება (არ ყავს დაქირავებული თანამშრომელი) -5 გადადით 46-ე 

კითხვაზე 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. [ბარათი 45] რატომ არ გაქვთ ხელშეკრულება თქენს დაქირავებულ თანამშრომლებთან?  

[მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხისა.] 

 

საბუთების მომზადება ძვირი ჯდება 1 

საბუთების მომზადება რთულია 2 

არავინ მაიძულებს ამის გაკეთებას 3 

ასე უფრო მეტი ხელფასის გადახდა შემიძლია 4 

ასე არ მიწევს გადასახადების გადახდა 5 

ვმუშაობ ჩემს ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად და არ 

მჭირდება ხელშეკრულებები 

6 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_____________________________________ 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

46. რა იქნებოდა იმის მთავარი უპირატესობა, რომ ყველა ბიზნესი დარეგისტრირებული 

იყოს?  



[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მართლმსაჯულების სისტემის უკეთესი ხელმისაწვდომობა 1 

უფრო უსაფრთხო სამუშაო პირობები 2 

მეტი შემოსავალი სახელმწიფო ბიუჯეტში 3 

უფრო დაცული საკუთრების უფლება 4 

სხვა (ჩაინიშნეთ)_______________________________________ 5 

არანაირი უპირატესობა არ ექნება -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

47. რა იქნებოდა იმის მთავარი ნაკლი, რომ ყველა ბიზნესი დარეგისტრირებული იყოს?  

[არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ერთი პასუხი.] 

 

გადასახადების გადახდა  1 

ნაკლები დასაქმება 2 

ზოგი ბიზნესი შეაჩერებდა მუშაობას, რადგან საბუთების 

მოწესრიგება ძვირია 

3 

ზოგი ბიზნესი შეაჩერებდა მუშაობას, რადგან საბუთების 

მოპოვება რთულია 

4 

ნაკლები ანაზღაურება, გადასახადების გამო 5 

სხვა (ჩაინიშნეთ)__________________________________ 6 

არანაირი ნაკლი არ ექნება -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

თავი V - უმუშევრობა  



[ამ თავის კითხვები იმ რესპონდენტებთ, რომლებმაც ოჯახის პასპორტში დაასახელეს, 

რომ არ მუშაობენ. ‘არა’ მე-7 კითხვაში!] 

 

[უმუშევარი] თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ მუშაობთ. მოდის ვისაუბროთ ამის შესახებ. 

 

48. გთხოვთ, მითხრათ, რომელი წლიდან არ მუშაობთ? 

 

 

|___|___|___|___| წელი 

არასდროს მქონია სამსახური -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

49. ბოლოს რომელ წელს ეძებდით სამსახურს? 

 

 

|___|___|___|___| წელი 

არასდროს ვეძებდი სამსახური -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

50. ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო არ მუშაობენ. თქვენ არ მუშაობთ იმიტომ 

რომ...[წაუკითხეთ]? 

 

  დიახ  არა 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 შესაბამისი სამუშაოს პოვნა ძნელია 1 0 -1 -2 

2 არსებულ სამსახურებში დაბალი 

ანაზღაურებაა 
1 0 -1 -2 

3 არ მაქვს საკმარისი უნარ-ჩვევები და 

კვალიფიკაცია 
1 0 -1 -2 

4 ვარ ავად ან მაქვს შეზღუდული ფიზიკური 

შესაძლებლობები 
1 0 -1 -2 

5 რთულია სამსახურამდე ტანსპორტით მისვლა  1 0 -1 -2 



6 ვერ ვპოულობ ბავშვის კარგ დასატოვებელ 

ადგილს (ბაღი ან ბაგა-ბაღი) 
1 0 -1 -2 

7 ფინანსურად არ მიმიწვდება ხელი ბავშვის 

კარგ დასატოვებელ ადგილზე (ბაღი ან ბაგა-

ბაღი) 

1 0 -1 -2 

8 ვუვლი მოხუც ნათესავებს 1 0 -1 -2 

9 ვუვლი ავამდყოფ ან შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ნათესავებს 
1 0 -1 -2 

10 ამჟამად ვსწავლობ 1 0 -1 -2 

11 მირჩევნია სახლში ვიყო ბავშვებთან 1 0 -1 -2 

12 მეუღლეს უნდა რომ სახლში ვიყო 1 0 -1 -2 

13 მაქვს ოჯახის მიმართ  ვალდებულებები 1 0 -1 -2 

14 ვარ პენსიონერი 1 0 -1 -2 

15 ხელი ჩავიქნიე სამახურის პოვნაზე 1 0 -1 -2 

16 ჩემს სახლთან ახლოს სამსახურის ადგილები 

არ არის 
1 0 -1 -2 

17 არ მინდა მუშაობა 1 0 -1 -2 

18 ახლა არ ვმუშაობ, იმიტომ რომ ახალშობილი 

მყავს 
1 0 -1 -2 

19 ახლა არ ვმუშაობ, იმიტომ რომ ახალშობილი 

შვილიშვილი მყავს 
1 0 -1 -2 

20 აღარ მაქვს შესაბამისი უნარები, რადგნ დიდი 

ხანია არ მიმუშავია 
1 0 -1 -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

თავი VI - დამოკიდებულებები  

[ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

 

51. [ბარათი 51] ქვეყანაში ბევრი ადამიანია ვინც კონტრაქტის გარეშე მუშაობს. საერთო 

ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითი“ და 

„0“ „ძალიან უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, 

რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა ადამიანისთვის, 

ვინც მუშაობს?  

ძალიან 

უარყოფითი 

         ძალიან 

დადებითი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

52. [ბარათი 51] საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც 10 ნიშნავს ძალიან 

დადებითი და 0 ძალიან უარყოფითი, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა 

ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ხელშეკრულების ქონა ყველა 

ადამიანისთვის, ვინც მუშაობს?  

ძალიან 

უარყოფითი 

         ძალიან 

დადებითი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

53. [ბარათი 51] ქვეყანაში ბევრი დაურეგისტრირებელი ბიზნესია. საერთო ჯამში, 10-

ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს „ძალიან დადებითი“ და „0“ „ძალიან 

უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან უარყოფითი იქნებოდა თქვენთვის, რომ 

მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან 

პატარა ბიზნესი?  

ძალიან 

უარყოფითი 

         ძალიან 

დადებითი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

54. [ბარათი 51] საერთო ჯამში, 10-ბალიანი სკალის გამოყენებთი, სადაც „10“ ნიშნავს 

„ძალიან დადებითი“ და „0“ „ძალიან უარყოფითი“, რამდენად დადებითი ან 

უარყოფითი იქნებოდა ქვეყნისთვის, რომ მთავრობას სავალდებულო გაეხადა ყველას 

დაერეგისტრირებინა საკუთარი საქმე ან პატარა ბიზნესი? 

ძალიან 

უარყოფითი 

         ძალიან 

დადებითი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

 

 

 



თავი VII - ოჯახის შემოსავალი და ხარჯები  

[ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

 

 

  55. ბევრ ოჯახს შემოსავლის 

რამდენიმე წყარო აქვს. ახლა 

წაგიკითხავთ შემოსავლის 

სხვადასხვა შესაძლო წყაროს 

და გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო 

12 თვის განმავლობაში ჰქონდა 

თუ არა თქვენს ოჯახს 

შემოსავალი ამ წყაროდან. 

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ 

თქვენი ოჯახის ყველა წევრის 

შემოსავალი. 

 

თუ პასუხია, დიახ, ჰკითხეთ 

56 და 57 კითხვები. სხვა 

შემთხვევაში, გადადით 

შემოსავლის მომდევნო 

წყაროზე. 

56. საშუალოდ 

რამდენია 

თვიური 

შემოსავალი 

ამ წყაროდან? 

[მიუთითეთ 

ქვეყნის 

შესაბამისი 

ვალუტა] 

57. ვინ წყვეტს თუ 

როგორ 

დაიხარჯოს 

შემოსავალი? 

[წაუკითხეთ] 

  დიახ 1                  არ ვიცი - 1 

არა 0                უარი პასუხზე - 2 

  

1 საქართველოში ან 

საზღვარგარეთ 

მცხოვრები ოჯახის 

წევრების, ნათესავების 

ან მეგობრებისგან 

მიღებული ფული.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

2 სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის გაყიდვა. 

 

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 



უარი პასუხზე - 

2 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

3 შემოსავალი საკუთარი 

ბიზნესისგან 

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

4 შემოსავალი 

არაფორმალური 

(სადაც არ გაქვს 

ხელშეკრულება) 

სამუშაოდან, როგორიც 

არის ტაქსის ტარება ან 

სახლების/ოფისების 

დასუფთავება 

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

5 ოჯახის ყველა  წევრის 

ხელფასი - გთხოვთ, არ 

გაითვალისწინოთ 

სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის 

გაყიდვით მიღებული 

შემოსავალი.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

6 პენსიები, სახელმწიფო 

დახმარება.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 



-2 (უარი პასუხზე) 

7 შემოსავალი უძრავი 

ქონების, 

სატრანსპორტო 

საშუალებების ან 

ტექნიკის 

გაქირავებისგან.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

8 შემოსავალი უძრავი 

ქონების, 

სატრანსპორტო 

საშუალებების ან 

ტექნიკის 

გაყიდვისგან.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

 

 

9 შემოსავალი საბანკო 

დეპოზიტებისა ან 

ფასიანი 

ქაღალდებისაგან.  

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

უარი პასუხზე - 

2 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

10 შემოსავლის სხვა 

წყაროები. 

|___| |__|__|__|__|__| 

[ქვეყნის 

ეროვნული 

ვალუტა] 

არ ვიცი - 1 

1.ძირითადად ოჯახის 

წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის 

წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და 

კაცები თანაბრად 



უარი პასუხზე - 

2 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

58. რამდენია თქვენი ოჯახის საშუალო თვიური შემოსავალი [ქვეყნის ეროვნულ 

ვალუტაში]?  

 

|____|____|____|____|____| 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

59. რამდენია თქვენი ოჯახის თვიური დანაზოგი [ქვეყნის ეროვნულ ვალუტაში]?  

 

|____|____|____|____|____| 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

60. რამდენია თქვენი პირადი თვიური დანაზოგი [ქვეყნის ეროვნულ ვალუტაში]?  

 

|____|____|____|____|  

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

61. თქვენ განკარგავთ თუ არა იმ ფულს რაც ოჯახში შემოგაქვთ?  

დიახ 1 

არა 0 

არ შემომაქვს ფულ ოჯახში -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

 

   62. საშუალოდ კვირაში 

რამდენ საათს უთმობთ 

შემდეგ საქმიანობებს 

თქვენი ოჯახისთვის?  

63. ძირითადად ვინ არის ამ 

საქმიანობაზე პასუხისმგებელი 

თქენს ოჯახში? 

1 ბავშვის მოვლა 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

2 საჭმლის კეთება 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

3 დასუფთავება 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

4 სახლში ნივთების 

შეკეთება 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

5 სარეცხი 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

6 სურსათის ყიდვა 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 



7 სხვა ოჯახის 

წევრეგბის მოვლა, 

მოხუცების, 

ავადმყოფების და შშმ 

პირების ჩათვლით 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

შემდეგ საქმიანობაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

8 იმ ოჯახის წევრების 

დახმარება, 

რომლებსაც აქვთ 

ბიზნესი ან 

თვითდასაქმებულები 

არიან 

|_|_|სთ |_|_|წთ 

-5 არ მიესადაგება >>გადადით 

64-ე კითხვაზე 

-1 არ ვიცი / -2 უარი პასუხზე 

>>გადადით 64-ე კითხვაზე 

1.ძირითადად ოჯახის წევრი ქალები  

2. ძირითადად ოჯახის წევრი კაცები 

3. ორივე, ქალები და კაცები თანაბრად 

4. სხვა, არაოჯახის წევრი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

 

64. [ბარათი 64] საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ხართ ოჯახში შრომის 

გადანაწილებით თქვენსა და თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის წევრებს შორის?  

ძალიან კმაყოფილი 4   

კმაყოფილი 3   

უკმაყოფილო 2   

ძალიან უკმაყოფილო 1 

არ მიესადაგება -5 

(არ ვიცი) -1   

(უარი პასუხზე) -2   

  

თავი VIII - კრედიტზე ხელმისაწვდომობა 

 [ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

 

65. გიცდიათ თუ არა სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში? 

 

დიახ 1 

არა 0 გადადით 69-ე 

კითხვაზე 

(არ ვიცი) -1 გადადით 70-ე 

კითხვაზე 
(უარი პასუხზე) -2 



 

66. რა იყო სესხის მოთხოვნის მიზანი? [შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

 

პირადი ხარჯები 1 

განათლება 2 

ჯანმრთელობა 3 

ავტომობილის შეძენა 4 

უძრავი ქონების ყიდვა ან გარემონტება 5 

მანქანა-დანადგარების ყიდვა ან გარემონტება 6 

ბიზნეს ინვესტიცია 7 

ვალების გადახდა 8 

სხვა ნივთების შეძება 9 

სხვა 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

67. რა იყო თქვენი სესხის განაცხადის შედეგი?  

 

მიიღეს, მომცეს სესხი 1  

გადადით 70-ე 

კითხვაზე 
პასუხს ველოდები 2 

უარი მითხრეს 3 

(არ ვიცი) -1 გადადით 70-ე 

კითხვაზე 
(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 



68. რა მიზეზით გითხრეს უარი სესხზე? [შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

არ მქონდა საკრედიტო ისტორია 1 

გ
ად

ას
ვლ

ა 
->

 7
0 

ცუდი საკრედიტო ისტორია 2 

არასაკმარისი უზრუნველყოფა 3 

არასაკმარისი და არალეგულარული შემოსავალი 4 

სესხის მიზნობრიობა 5 

არ მითხრეს მიზეზი 6 

სხვა (ჩაინიშნეთ) 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

69. რატომ არ გიცდიათ სესხის აღება ბოლო 3 წლის განმავლობაში? [შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

ყველა პასუხი.] 

არ მჭირდებოდა 1 

მქონდა საკმარისი თანხა 2 

ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო 3 

არ მიყვარს ვალების ქონა 4 

არ მაქვს საკმარისი შემოსავალი 5 

არ მაქვს საკმარისი უზრუნველყოფა 6 

არ მყავდა თავდები 7 

სესხი ძალიან ძვირია 8 

არ მაქვს სამსახური 9 

სხვა 10 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

თავი IX- დამოკიდებულება ქალების მიმართ 

 [ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

 

70. თქვენი აზრით, წარმოადგენს თუ არა შემდეგი პრობლემას ქალებისთვის თქვენს 

ქვეყანაში?  

  
დიახ 

პრობლემაა 

არა, არ 

არის 

პრობლემა 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 დამსაქმებლებს სამსახურში ქალის 

დასაქმებას მამაკაცის აყვანა ურჩევნიათ 
1 0 -1 -2 

2 ქალებს ხელმძღვანელის პოზიციაზე არ 

ასაქმებენ 
1 0 -1 -2 

3 ქალებს არ უხდიან იმდენს, რამდენსაც 

მათ კაც კოლეგებს 
1 0 -1 -2 

4 საბავშო ბაღების ნაკლებობა 1 0 -1 -2 

5 ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა 

ბაღების) ან ძიძები ფინანსურად 

ხელმისაწვდომი არ არის 

1 0 -1 -2 

6 დეკრეტული შვებულების ცუდი 

პირობები  
1 0 -1 -2 

7 ქალებზე არასასურველი სექსუალური 

ხასიათის ზეწოლა ხორციელდება 
1 0 -1 -2 

8 ოჯახში ძალადობა 1 0 -1 -2 

 

71. ოდესმე დაგიტოვებიათ თუ არა სამსახური შემდეგი მიზეზის გამო?  

  დიახ არა 

არ
 მ

ი
ეს

ად
აგ

ებ
ა 

(ა
რ

 უ
მუ

შ
ავ

ი
ა)

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხ
ზ

ე)
 

1 იმიტომ რომ არ დაგაწინაურეს მმართევლ პოზიციაზე  1 0 -5 -1 -2 

2 არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო 

სქესის თანამშრომელს  
1 0 

-5 
-1 -2 

3 საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო   1 0 -5 -1 -2 



4 ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან 

ძიძები ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის 
1 0 

-5 
-1 -2 

5 დეკრეტული შვებულების პირობების გამო  1 0 -5 -1 -2 

6 არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო 1 0 -5 -1 -2 

7 მეუღლე მიშლიდა მუშაობას 1 0 -5 -1 -2 

8 ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას 1 0 -5 -1 -2 

9 ანაზღაურება არ იყო საკმარისი 1 0 -5 -1 -2 

 

72. ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზები, რის გამოც თქვენ არ გიცდიათ სამსახურის პოვნა. 

გთხოვთ მიპასუხოთ თითეულზე. 

  დიახ არა არ
 

მი
ეს

ად
აგ

ებ
ა 

(ა
რ

 უ
მუ

შ
ავ

ი
ა)

 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხ
ზ

ე)
 

1 იმიტომ რომ მმართევლ პოზიციაზე აყვანის პერსპექტივა არ 

გქონდათ 
1 0 

-5 
-1 -2 

2 არ გიხდიდნენ იმდენივეს რასაც თქვენი საწინააღმდეგო 

სქესის თანამშრომელს  
1 0 

-5 
-1 -2 

3 საბავშვო ბაღების ნაკლებობის გამო   1 0 -5 -1 -2 

4 ჩვილ ბავშვთა მოვლის ცენტრები (ბაგა ბაღების) ან ძიძები 

ფინანსურად ხელმისაწვდომი არ არის 
1 0 

-5 
-1 -2 

5 დეკრეტული შვებულების პირობების გამო  1 0 -5 -1 -2 

6 არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლის გამო 1 0 -5 -1 -2 

7 მეუღლე მიშლიდა მუშაობას 1 0 -5 -1 -2 

8 ოჯახის სხვა წევრები მიშლიდნენ მუშაობას 1 0 -5 -1 -2 

9 ტრანსპორტში მეტი დამეხარჯება ვიდრე სამსახურში 

ანაზღაურება მექნება 
1 0 

-5 
-1 -2 

10 არსებული სამსახურები სამარისად არ იხდიან 1 0 -5 -1 -2 

11 სახლთან ახლოს სამსახურები არ არის 1 0 -5 -1 -2 

 

 

 

 



73. ამჟამად ხართ თუ არა რომელიმე პროფკავშირის წევრი? 

 

დიახ 1 გადადით 75-ე კითხვაზე 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 გადადით 75-ე კითხვაზე 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

74. ისურვებდით თუ არა, რომ პროფკავშირების წევრი გახდეთ? 

 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

75. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა რაიმე კოლექტიურ შეთანხმებაში სამსახურთან 

დაკავშირებით?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

76. ბოლო 6 თვის განმავლობაში იყავით თუ არა ამ დასახლების ფარგლებს გარეთ ორი 

დღით ან მეტი ხნით? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

77. [ბარათი 77] ბევრი მოსაზრება არსებობს ქალებსა და მამაკაცებს შორის ფუნქციების 

გადანაწილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ 

მოსაზრებებს? 
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) 
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არ

ი
 პ
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უ

ხ
ზ

ე)
 

1. კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო გადაწყვეტილებას 

სახლში 

1 2 3 4 -1 -2 

2.        ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ შეინარჩუნონ 

ოჯახი 

1 2 3 4 -1 -2 

3.        როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის დაწყების 

მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე ქალებს 

1 2 3 4 -1 -2 

4.        თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს 

პრობლემებს შექმნის 

1 2 3 4 -1 -2 

5. სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა ქალისთვის, რომ 

დამოუკიდებელი იყოს 

1 2 3 4 -1 -2 

6. საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო 

მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის 

1 2 3 4 -1 -2 

7. საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს ლიდერები 

არიან ვიდრე ქალები 

1 2 3 4 -1 -2 

8. ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე კმაყოფილება 

მოაქვს, როგორიც სამსახურის ქონას 

1 2 3 4 -1 -2 

9. დასაქმებული დედები ისევე კარგად მოუვლიან 

შვილებს, როგორც უმუშევარი დედები 

1 2 3 4 -1 -2 

10. სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, თუ დედა 

არ მუშაობს 

1 2 3 4 -1 -2 

 

 

78. [ბარათი 78] გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმება თუ არ ეთანხმება თქვენი მეუღლე ან 

პარტნიორი (თუ არ ხართ დაქორწინებული), თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგო სქესის 



წევრი, როგორციაა დედათქვენი, მამათქვენი, თქვენი უფროსი ძმა, ან თქვენი 

სრულწლოვანი შვილი და შემდეგ მოსაზრებებს? 
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1. კაცები უნდა იღებდნენ საბოლოო 

გადაწყვეტილებას სახლში 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

2.        ქალებმა უნდა აიტანონ ძალადობა, რომ 

შეინარჩუნონ ოჯახში 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

3.        როცა სამსახურები ჭირს კაცებს სამსახურის 

დაწყების მეტი უფლება უნდა ჰქონდეთ, ვიდრე 

ქალებს 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

4.        თუ ქალს ქმარზე მეტი ანაზღაურება აქვს, ეს 

პრობლემებს შექმნის 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

5. სამსახურის ქონა არის საუკეთესო გზა 

ქალისთვის, რომ დამოუკიდებელი იყოს 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

6.  საუნივერსიტეტო განათლება ბიჭისთვის უფრო 

მნიშვნელოვანია ვიდრე გოგოსთვის 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

7. საერთო ჯამში, კაცები უკეთესი ბიზნეს 

ლიდერები არიან ვიდრე ქალები 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

8. ოჯახზე ზრუნვას ქალისთვის ისეთივე 

კმაყოფილება მოაქვს, როგორიც სამსახურის 

ქონას 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

9. დასაქმებეული დედები ისევე კარგად 

მოუვლიან შვილებს, როგორც უმუშევარი 

დედები 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

10. სკოლამდელი ასაკის ბავშვისთვის უკეთესია, 

თუ დედა არ მუშაობს 

1 2 3 4 -5 -1 -2 

 



79. საქართველოში ზოგი ფიქრობს, რომ საპენსიო ასაკი ქალებისთვის უფრო დაბალი უნდა 

იყოს ვიდრე კაცებისთვის. თქვენი აზრით, ქალებისა და კაცების საპენსიო ასაკი...  

[წაუკითხეთ] 

 

უნდა იყოს ერთნაირი 1 

ნაკლები უნდა იყოს ქალებისთვის ვიდრე 

კაცებისთვის 

2 

ნაკლები უნდა იყოს კაცებისთვის ვიდრე 

ქალებისთვის 

3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

80. [ბარათი 80] ამ სკალის გამოყენებით, სადაც 0 ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ 

დარწმუნებული საკუთარ თავში“ და 10 ნიშნავს „ძალიან დარწმუნებული ვარ საკუთარ 

თავში“, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად დარწმუნებული ხართ საკუთარ თავში? 

 

საერთოდ არ 

ვარ 

დარწმუნებული 

საკუთარ თავში 

         ძალიან 

დარწმუნებული 

ვარ საკუთარ 

თავში 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 
 

81. [ბარათი 81] საერთო ჯამში რამდენად ბედნიერი ხართ? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს 

ბარათი, სადაც ‘10’ ნიშნავს ძალიან ბედნიერი და ‘0 ძალიან უბედური. 

  

ძალიან 

უბედური 

         ძალიან 

ბედნიერი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი X- ოჯახის მახასიათებლები 



 [ამ თავის კითხვები დაუსვით ყველა რესპონდენტს!] 

 

82. [ბარათი 82] გთხოვთ, მითხრათ, რა არის/იყო დედათქვენის და მამათქვენის 

განათლება? 

   
82.1 დედა 82.2 მამა 

არანაირი ან სკოლამდელი განათლება 1 1 

დაწყებითი განათლება (1-დან  6 კლასის ჩათვლით დასრულებული 

ან დაუსრულებელი) 
2 2 

საბაზო საფეხურის განათლება (7-დან 9 კლასის ჩათვლით, 

დასრულებული ან დაუსრულებელი) 
3 3 

სრული საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) 4 4 

საშუალო პროფესიული განათლება (9 კლასის დასრულების შემდეგ 

პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 
5 5 

უმაღლესი პროფესიული განათლება (სრული საშუალო განათლების 

შემდეგ მიღებული პროფესიული/ტექნიკური განათლება) 
6 6 

არასრული ბაკალავრიატი 7 7 

ბაკალავრიატი 8 8 

არასრული მაგისტრატურა (ან არასრული 5-წლიანი დიპლომი) 9 9 

მაგისტრატურა (5-წლიანი დიპლომის ჩათვლით) 10 10 

არასრული დოქტორანტურა 11 11 

დოქტურანტურა 12 12 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

  

  

 

 

 

 

 

83. [ბარათი 83] რა არის/იყო დედათქვენის და მამათქვენის ძირითადი საქმიანობა?  

  



  83.1 დედა 83.2 მამა 

პროფესიული, ტექნიკური მუშაკი 1 1 

ადმინისტრატორი, მენეჯერი 2 2 

კლერკი ან მსგავსი სამუშაო 3 3 

გაყიდვები 4 4 

სოფლის მეურნეობის მუშაკი 5 5 

ქარხნის ან წარმოების მუშაკი 6 6 

სახელმწიფო/საჯარო მოხელე 7 7 

შეიარაღებული ძალები 8 8 

სახლში დაქირავებული მუშაკი 9 9 

სხვა მომსახურების სფერო 10 10 

ოჯახში მომუშავე ანაზღაურების გარეშე 11 11 

სტუდენტი 12 12 

უმუშევარი/ეძებს სამსახურს 13 13 

შშმ პირი 14 14 

სხვა 15 15 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. უმეტესად რა ენაზე საუბრობთ სახლში? 



  

ქართულად 1 

სომხურად 2 

აზერბაიჯანულად 3 

რუსულად 4 

სხვა  5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -1 

 

85. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს?   

  

სომხურ სამოციქულო ეკლესიას  1 

კათოლიკურ ეკლესიას  2 

მართლმადიდებელ ეკლესიას  3 

პროტესტანტულ ეკლესიას  4 

სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას (იეჰოვას 

მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)  

5 

სუნიტურ ისლამს  6 

შიიტურ ისლამს  7 

ისლამის სხვა მიმართულებას  8 

იუდაიზმს 9 

სხვას  10 

არცერთს.  -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 



86. მოგიწიათ თუ არა თქვენ და თქვენს ოჯახს იძულებით გადაადგილება საქართველოს 

ტერიტორიული კონფლიქტის გამო?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

87. რა ასაკში დაქორწინდით პირველად? 

  

|____|____| 

 

არასდროს ვყოფილვარ ქორწინებაში -5 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

88. გყავთ თუ არა შვილები? 

  

დიახ 1 

არა 0 გადადით 90-ე 

კითხვაზე 

  

 

89. რამდენი შვილი გყავთ/გყოლიათ? 

 

|____|____| 

 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 



90. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, 

რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი ოჯახის 

საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ მითხრათ, 

ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ... ? 

  

    ფლობს არ 

ფლობს 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

1 მაცივარს?  1 0 -1 -2 

2 ფერად ტელევიზორს?  1 0 -1 -2 

3 მობილურ ტელეფონს 

(სმარტფონის გარდა?  

1 0 -1 -2 

4 სმარტ ფონს (ფერადი ეკრანი და 

ინტერნეტში შესხვლის 

შესაძლებლობა) 

1 0 -1 -2 

5 პლანშეტს (მაგ.iPad, Galaxy Tab, 

Lenovo და ა .შ .) 

1 0 -1 -2 

6 ავტომობილს 1 0 -1 -2 

7 კონდიციონერს 1 0 -1 -2 

8 ავტომატურ სარეცხ მანქანას 1 0 -1 -2 

9 კომპიუეტრს ან ლეპტოპს 1 0 -1 -2 

10 ცხელ წყალს 1 0 -1 -2 

11 ცენტრალურ გათბობას 1 0 -1 -2 
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