
შესავალი ტექსტი: გამარჯობა. ჩემი სახელია ….........., და მე წარმოვადგენ დამოუკიდებელ 

კვლევით ორგანიზაციას -  „CRRC-საქართველოს“. ჩვენი ორგანიზაცია ხშირად ატარებს 

გამოკითხვებს იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ჩვენი თანამოქალაქეები საზოგადოებისთვის 

მნიშვნელოვან საკითხებზე. 

G. ზოგადი საკითხები 

დიდი მადლობა! თავდაპირველად, დავიწყოთ ზოგადი კითხვებით. 

 

G1. თქვენი აზრით, საქართველო დღეს სწორი მიმართულებით მიდის, თუ მიიჩნევთ, რომ 

საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის? 

 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ. ერთი პასუხი] 

 

 

3 საქართველო სწორი მიმართულებით მიდის, 

2 [არ წაუკითხოთ] საქართველო არ იცვლება, 

1 თუ საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

G2. ყველაზე მეტად რომელ ტელეარხს 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 

აჭარის ტელევიზია 8 

ობიექტივი 9 

პალიტრა TV 10 

TV პირველი 11 

POSTV 12 

აზ ტე-ვე (AzTV) 13 

არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 14 

სხვა (მიუთითეთ) 15 

(არცერთს) -5 

(არ ვუყურებ ტელევიზორს) -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



G3. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით… 

[ინტერვიუერის ინსტრუქცია: წაუკითხეთ] 

1 ყოველდღე,   

2 კვირაში ერთხელ მაინც, 

3 თვეში ერთხელ მაინც, 

4 უფრო იშვიათად, 

5 თუ არასოდეს? → G5 

-5 [არ წაუკითხოთ] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

G4. იყენებთ თუ არა „ფეისბუქს“ პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის 

მისაღებად? 

დიახ 1 G5 

არა  0  

(არ ვიყენებ „ფეისბუქს“) -5 G5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

G4_1. თქვენ „ფეისბუქს“ საერთოდ არ იყენებთ, თუ უბრალოდ ინფორმაციის მისაღებად არ 

იყენებთ? 



საერთოდ არ ვიყენებ „ფეისბუქს“ 1 

ინფორმაციის მისაღებად არ ვიყენებ 2 

 

 

G5. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე სოციალურ ინსტიტუტს და პოლიტიკურ გაერთიანებას. 

გთხოვთ მითხრათ, თქვენ მათ სრულად ენდობით, ძირითადად ენდობით, არც ენდობით და არც 

არ ენდობით, ძირითადად არ ენდობით, თუ საერთოდ არ ენდობით? 

[წაუკითხეთ თითოეული მათგანი] 

 სრუ
ლად 
ვენდ
ობი 

ძირითა
დად 
ვენდობი 

არც 
ვენდობი 
და არც არ 
ვენდობი 

ძირითადად 
არ ვენდობი 

საერთო
დ არ 
ვენდობი 

არ ვიცი უარი 
პასუხზე 

ჯარს 5 4 3 2 1 -1 -2 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს? 

5 4 3 2 1 -1 -2 

პარლამენტს? 5 4 3 2 1 -1 -2 

აღმასრულებელ 

ხელისუფლებას 

(პრემიერმინისტრსა 

და მინისტრებს)? 

5 4 3 2 1 -1 -2 

პრეზიდენტს? 5 4 3 2 1 -1 -2 

პოლიციას? 5 4 3 2 1 -1 -2 

პოლიტიკურ 

პარტიებს? 

5 4 3 2 1 -1 -2 

თქვენი 

რელიგიური 

5 4 3 2 1 -1 -2 



აღმსარებლობის 

ინსტიტუტებს? 

 

G6. რამდენად უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ...? სრულიად უჭერთ მხარს, 

ძირითადად უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ უჭერთ მხარს, ნაწილობრივ - არა, ძირითადად არ 

უჭერთ მხარს, თუ საერთოდ არ უჭერთ მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ...? 

[წაუკითხეთ თითოეული მათგანი. ] 

 სრულია
დ ვუჭერ 
მხარს 

ძირითადა
დ ვუჭერ 
მხარს 

ნაწილობრ
ივ ვუჭერ 
მხარს, 
ნაწილობრ
ივ - არა 

ძირითადა
დ არ 
ვუჭერ 
მხარს 

საერთო
დ არ 
ვუჭერ 
მხარს 

არ 

ვიც

ი 

უარი 

პასუხზ

ე 

1. ნატოში 5 4 3 2 1 -1 -2 

2. 

ევროკავშირ

ში 

5 4 3 2 1 -1 -2 

3. ევრაზიულ 

ეკონომიკურ 

კავშირში, 

რომელიც 

დაარსებული

ა რუსეთის 

ფედერაციის 

მიერ?  

5 4 3 2 1 -1 -2 

G7 თქვენი აზრით, კონფლიქტი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ ოსეთში უნდა 

გადაიჭრას … ? 

[წაუკითხეთ] 

1 ძალის გამოყენებით, თუ 



2 მოლაპარკების გზით 

-5 (შეუძლებელია ამ პრობლემის გადაჭრა) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

G8. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ჩამოთვლილთაგან რომელ პარტიას 

მისცემდით ხმას? თქვენ ხმას მისცემდით... 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 

ქართულ ოცნებას 1 → U1 

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 2 

პატრიოტთა ალიანსს 3 

პარტიას „საქართველოსთვის“ (გიორგი გახარიას პარტია) 4 

ლელოს 5 

გირჩი-მეტი თავისუფლებას (ზურაბ ჯაფარიძე) 6 

თუ რომელიმე სხვა პარტიას? (მიუთითეთ) 7 

(არ წაუკითხოთ: არ მივიღებდი მონაწილეობას არჩევნებში) -5   

(არ წაუკითხოთ: არცერთს/ყველას გადავხაზავდი) -4 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

G9. მაინც რომელი პარტიისკენ გადაიხრებოდა თქვენი სიმპათია საპარლამენტო არჩევნებზე? 

[ინტერვიუერს: შეუსაბამეთ] 

ქართული ოცნებისკენ 1 

ერთიან ნაციონალურ მოძრაობისკენ 2 

პატრიოტთა ალიანსისკენ 3 

პარტიისკენ „საქართველოსთვის“ (გიორგი გახარიას პარტია) 4 

ლელოსკენ 5 

გირჩი-მეტი თავისუფლებისკენ (ზურაბ ჯაფარიძე) 6 

თუ სხვა პარტიისკენ? (მიუთითეთ) 7 

(არ წაუკითხოთ: არ მივიღებდი მონაწილეობას არჩევნებში) -5 

(არ წაუკითხოთ: არცერთს/ყველას გადავხაზავდი) -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დიდი მადლობა! ახლა ვისაუბროთ ოდნავ განსხვავებულ საკითხებზე 

U. რუსეთ-უკრაინის ომი 

 

U1. 2022 წლის 24 თებერვალს, რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო. გსმენიათ თუ არა ამ ომის 

შესახებ? 



 

 

1 დიახ  

0 არა  ექსპერიმენტის 

მეორე ჯგუფი 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

U2. ყველაზე მეტად, რომელ საინფორმაციო წყაროს ენდობით უკრაინაში მიმდინარე ომის 

შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად?”  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ. ერთი პასუხი] 

 

„ფეისბუქს“ 1 

ქართულენოვან ტელეარხებს 2 

რუსულენოვან ტელეარხებს  3 

„ტელეგრამს“ 4 

ქართულენოვან ონლაინ საინფორმაციო გამოცემებს 5 

რუსულენოვან ონლაინ საინფორმაციო გამოცემებს 6 

ონლაინ საინფორმაციო გამოცემებს სხვა ენაზე 7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

U3. თქვენი აზრით, რა არის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ომის მიზეზი? შეგიძლიათ, 

დამისახელოთ ორი ყველაზე მთავარი მიზეზი 

 

[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ ორი პასუხი] 

 

უკრაინის დაპყრობა 1 

დონბასში რუსულენოვანი მოსახლეობის დაცვა 2 

უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისთვის ხელის შეშლა 3 

უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ხელის შეშლა 4 

უკრაინის დაშლა 5 

უკრაინის განვითარებისთვის ხელის შეშლა 6 

უკრაინის პროდასავლური ორიენტაციის შეცვლა 7 



საკუთარი ტერიტორიების გაზრდა / ტერიტორიების დაპყრობა 8 

საბჭოთა კავშირის აღდგენა 9 

რუსეთის იმპერიის აღდგენა 10 

სხვა (მიუთითეთ) 11 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

U4. თქვენი აზრით, ვინ არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი რუსეთ-უკრაინის ომის 

დაწყებაში?  

[არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ, მიიღეთ მაქსიმუმ ერთი პასუხი] 

 

რუსეთის ფედერაცია 1 

უკრაინის ხელისუფლება 2 

პირადად ვლადიმერ პუტინი 3 

პირადად ვოლოდიმირ ზელენსკი (უკრაინის პრეზიდენტი) 4 

ამერიკის შეერთებული შტატები 5 

ნატო 6 

ევროკავშირი 7 

სხვა (მიუთითეთ) 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

U5. უკრაინაში შეჭრის გამო, რუსეთს და რუსეთის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს 

ევროკავშირმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა რიგმა ქვეყნებმა სანქციები დაუწესეს. 

თქვენი აზრით, ეს სანქციები… 

 

კიდევ უნდა გამკაცრდეს 1 

უნდა დარჩეს ახლანდელ დონეზე 2 

უნდა შემსუბუქდეს, თუ 3 

რუსეთს საერთოდ უნდა გაუუქმდეს სანქციები? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

U6. თქვენი აზრით, უნდა შეუერთდეს თუ არა საქართველო ევროკავშირის, ამერიკის 

შეერთებული შტატებისა და რიგი ქვეყნების მხრიდან, რუსეთისა და რუსეთის 

ხელისუფლებისათვის დაწესებულ სანქციებს? იგი უნდა შეუერთდეს… 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 

ყველა დაწესებულ სანქციას, 1 

ზოგიერთ დაწესებულ სანქციას, თუ 2 

საერთოდ არ უნდა შეუერთდეს სანქციებს? 3 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

U7. თქვენი აზრით, საქართველოს მთავრობამ უკრაინის მთავრობას… 

 

მხარი უფრო მეტად უნდა დაუჭიროს 1 

მხარს საკმარისად უჭერს 2 

მხარი უფრო ნაკლებად უნდა დაუჭიროს 3 

 თუ მხარი საერთოდ არ უნდა დაუჭიროს 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

U8. დიდი მადლობა. ახლა გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით … ბოლოდროინდელ 

მოქმედებებს რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ძალიან კარგად, კარგად, ცუდად თუ 

ძალიან ცუდად? 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ ჩამონათვალი] 

 

  ძალიან 

კარგად 

კარგად ცუდად ძალიან 

ცუდად 

არ 

ვიცი 

უარი 

პასუხზე 

1 ირაკლი 

ღარიბაშვილის 

4 3 2 1 -1 -2 

2 სალომე 

ზურაბიშვილის 

4 3 2 1 -1 -2 

3 საქართველოს 

პარლამენტის 

4 3 2 1 -1 -2 

4 ქართული 

მედიასაშუალებების 

4 3 2 1 -1 -2 

U9. დიდი მადლობა. რამდენად მისაღები ან მიუღებელი იქნება საქართველოს მთავრობის 

მხრიდან უკრაინის დასახმარებლად გადადგმული შემდეგი ნაბიჯები. სრულიად მისაღები (4), 

უფრო მისაღები, ვიდრე მიუღებელი (3), უფრო მიუღებელი, ვიდრე მისაღები (2), თუ სრულიად 

მიუღებელი (1)? 

[ინტერვიუერს წაუკითხეთ ჩამონათვალი] 

 სრულიად 

მისაღები 

უფრო 

მისაღები, 

ვიდრე 

მიუღებელი 

უფრო 

მიუღებელი, 

ვიდრე 

მისაღები 

სრულიად 

მიუღებელი 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე) 

ნება დართოს მოხალისეებს 

საქართველოდან, უკრაინაში 

საბრძოლველად წავიდნენ 

4 3 2 1 -1 -2 



რუსეთის ფედერაციის 

მოქალაქეებს შეუზღუდოს 

საქართველოში შემოსვლა 

4 3 2 1 -1 -2 

უკრაინას ჰუმანიტარული 

დახმარება მიაწოდოს, 

როგორიცაა საკვები და 

მედიკამენტები 

4 3 2 1 -1 -2 

უკრაინას იარაღი და საბრძოლო 

ტექნიკა მიაწოდოს 

4 3 2 1 -1 -2 

უკრაინას ფინანსურად 

დაეხმაროს 

4 3 2 1 -1 -2 

დროებით მიიღოს უკრაინელი 

ლტოლვილები 

4 3 2 1 -1 -2 

U10. ამ დღეებში, თბილისსა და საქართველოს სხვა დასახლებულ პუნქტებში უკრაინის 

მხარდასაჭერად საპროტესტო აქციები გაიმართა. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია 

თქვენთვის უკრაინის მხარდაჭერის ასეთი ფორმა? 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტი] 

სრულიად მიუღებელია 1 

უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები 2 

უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი 3 

სრულიად მისაღებია. 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

U11. ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა რიგი ქვეყნები ამჟამად უკრაინას 

შეიარაღებას აწვდიან. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია თქვენთვის უკრაინისთვის 

შეიარაღების მიწოდება? 

 

სრულიად მიუღებელია 1 

უფრო მიუღებელია, ვიდრე - მისაღები 2 

უფრო მისაღებია, ვიდრე - მიუღებელი 3 

სრულიად მისაღებია. 4 

არ ვიცი -1 

უარი პასუხზე -2 

 

 

U13. რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ მხარს იმას, რომ ევროკავშირმა უკრაინას ევროკავშირის 

წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭოს? 

[წაუკითხეთ თითოეული მათგანი.] 



სრულიად ვუჭერ მხარს 5 

ძირითადად ვუჭერ მხარს 4 

ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა 3 

ძირითადად არ ვუჭერ მხარს 2 

საერთოდ არ ვუჭერ მხარს 1 

არ ვიცი -1 

უარი პასუხზე -2 

 

U14. რამდენად უჭერთ ან არ უჭერთ მხარს იმას, რომ ევროკავშირმა საქართველოს 

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიანიჭოს? 

[წაუკითხეთ თითოეული მათგანი.] 

სრულიად ვუჭერ მხარს 5 

ძირითადად ვუჭერ მხარს 4 

ნაწილობრივ ვუჭერ მხარს, ნაწილობრივ - არა 3 

ძირითადად არ ვუჭერ მხარს 2 

საერთოდ არ ვუჭერ მხარს 1 

არ ვიცი -1 

უარი პასუხზე -2 

 

დიდი მადლობა! დასასრულს მინდა, რამდენიმე კითხვა დაგისვათ თქვენს შესახებ 

D. დემოგრაფია/ვებოგრაფია 

 

D1. თუკი თქვენს განათლებაზე ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება თქვენს 

მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს? 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ, ერთი პასუხი] 

სრული ან არასრული ზოგადი განათლება (8-9 კლასი) ან უფრო ნაკლები, 1 

სრული ზოგადი განათლება [იგულისხმება 10-12 კლასის განათლება] 2 



საშუალო სპეციალური განათლება [დასრულებული აქვს სპეციალიზებული 

საშუალო განათლება: ტექნიკუმი და ა.შ., მიღებული აქვს კვალიფიციური 

მუშაკის ხარისხი] 

3 

არასრული უმაღლესი განათლება 4 

სრული უმაღლესი განათლება 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

D2. 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 … 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ და მონიშნეთ ნივთის გასწვრივ, თუკი ეს ნივთი რესპონდენტს 

აქვს ოჯახში] 

 1 მაცივარი 

2 ფერადი ტელევიზორი 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის წვდომით)? 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.) 

5 მანქანა 

6 კონდიციონერი 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 

8 პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით 



9 ცხელი წყალი 

10 ცენტრალური გათბობა 

11 მიკროტალღური ღუმელი 

12 ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

  

D3. მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი ადგილის 

შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების გამო? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

D4. საქართველოში ბევრი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ საკუთარ 

თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ? 

[ინტერვიუერს: არ წაიკითხოთ პასუხის ვარიანტები, შეუსაბამეთ. ერთი პასუხი] 

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 



ქართველი 3 

სხვა (მიუთითეთ) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

სულ ეს იყო. დიდი მადლობა კვლევაში მონაწილეობისთვის! 
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