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D. დემოგრაფია (დასაწყისი) 

თავდაპირველად, დავიწყოთ რამდენიმე კითხვით თქვენს შესახებ. 

 

D1. მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო 

შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც 

თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ, ერთი პასუხი] 
 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1 

➔ D3 
ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4 

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც 
რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

5 ➔ D2 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / 
სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

6 

➔ D3 
ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია 7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D2. კერძო სექტორში ხართ დასაქმებული თუ საჯარო სამსახურში მუშაობთ? (D5==5) 

 

კერძო სექტორში 1 

საჯარო სამსახურში 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D3. 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 
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(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 

 
 
D5A.  თქვენს ოჯახში, რამდენ სრულწლოვან ადამიანს აქვს მობილური ტელეფონი თქვენი 

ჩათვლით? 

რაოდენობა: |___|___| 

 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

D5B. რამდენი სხვა სრულწლოვანი ადამიანი იყენებს ამ ტელეფონს - თუ მას მხოლოდ თქვენ 

იყენებთ? 

 

ჯამური ოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ ტელეფონს იყენებენ: |___|___| 

 

1 ამ ტელეფონს მხოლოდ მე ვიყენებ 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

D5C. რამდენი სხვა პირადი მობილურის ნომერი გაქვთ, რომელსაც ზარებისთვის იყენებთ? - 

თუ მხოლოდ ეს ნომერი გაქვთ? 

 

მობილურის ნომრების ჯამური ოდენობა: |___|___| 

 

1 მხოლოდ ეს მობილურის ნომერი მაქვს 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

D6. გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი ჩათვლით, თქვენს შინამეურნეობაში რამდენი ... 

1. 0-დან 17 წლის ჩათვლით ასაკის ადამიანი ცხოვრობს?  |__|__|__| 
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2. 18 წლის ან უფროსი ასაკის ადამიანი ცხოვრობს? |__|__|__| 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

FES. მინიმალური ხელფასი 

FES1. მინიმალური ხელფასი თანხის ისეთ მინიმალურ ოდენობას ჰქვია, რომლის 

დასაქმებულისთვის გადახდის ვალდებულება დამსაქმებელს აკისრია. რამდენად 

ემხრობით საქართველოში მინიმალური ხელფასის შემოღებას? თქვენ... 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები, ერთი პასუხი] 

1 სრულად ემხრობით,   

2 ნაწილობრივ ემხრობით,   

3 ნაწილობრივ არ ემხრობით თუ 

→ FES3 

4 საერთოდ არ ემხრობით მინიმალური ხელფასის შემოღებას საქართველოში? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

FES2. თუკი ხელზე ყოველთვიურად ასაღებ ხელფასზე ვისაუბრებთ (იგულისხმება ხელფასი 

გადასახადების შემდეგ, ორმოცსაათიანი სამუშაო კვირის პირობებში), თქვენი აზრით, 

საქართველოს პირობებში, რამდენია მინიმალური ხელფასის გონივრული რაოდენობა? 

[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ თანხის მაჩვენებელი. თუ რესპონდენტმა არ იცის, სთხოვეთ, გითხრათ 
მიახლოებითი თანხა] 

₾ |___ |___ |___|___|___|___|___| 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

FES3. [ჰკითხეთ დასაქმებულ რესპონდენტებს. კოდები 5, 6  D1 კითხვაში] გთხოვთ, აღწეროთ, 

რა ფუნქციებს ასრულებთ თქვენს სამსახურში? 

[ჰკითხეთ დაუსაქმებელ რესპონდენტებს. კოდები 1, 2, 3, 4 და 7 D1 კითხვაში] გთხოვთ, 
აღწეროთ, რა ფუნქციებს შეასრულებდით სამსახურში, დასაქმებული რომ იყოთ? 
[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ, მხოლოდ ერთი პასუხი] 
 

10 სამხედრო და სამართალდამცავი საქმიანობა [მაგ. შეიარაღებული ძალების ან 
პოლიციის ოფიცერი] 
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9 არაკვალიციური მუშა [მაგ. დღიური მომუშავე, მ.შ. სოფლის მეურნეობაში, დამხმარე 
მუშა, დამლაგებელი, გარემოვაჭრე და ა.შ.] 

8 სამრეწველო დანადგარებისა და მანქანების ოპერატორები და ამწყობები 
[მაგალითად, ამწყობი, მძღოლი, ისეთი მომუშავე, რომელსაც მანქანის ან დანადგარის 
მართვა უწევს] 

7 ხელოსანი [მაგალითად, ელექტრიკოსი, მშენებელი, მელითონე, მაღაროელი, კვების 
მრეწველობის მუშა, ხურო] 

6 სოფლის მეურნეობის კვალიფიციური მუშა [ფერმერი, მეთევზე, მონადირე, 
შემგროვებელი] 

5 მომსახურების სფეროსა და სავაჭრო დაწესებულებების მომსახურე პერსონალი  
[ასევე მოიცავს მომვლელებს, მაგალითად - ძიძებს] 

4 ოფისის პერსონალი [მოიცავს ქოლ-ცენტრის ოპერატორებს, მომუშავეებს, რომლებსაც 
მონაცემები შეყავთ პროგრამაში, ან ტექსტს ამუშავებენ] 

3 სპეციალისტები და მაღალი რანგის დამხმარე პერსონალი [მაგალითად, 
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სპეციალისტები, დახმარე პერსონალი ჯანდაცვის, 
ბიზნესის, მშენებლობის და სამართლებრივ სფეროში] 

2 სპეციალისტ-პროფესიონალები [მაგალითად, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, 
ჯანდაცვის, კულტურის, ბიზნესის, სამართლის და ა.შ. სფეროებში] 

1 მმართველობითი სფერო [მაგალითად, კანონმდებლები, მთავრობის მაღალი რანგის 
თანამდებობის პირები, კომპანიის ან ორგანიზაციის მმართველები და ა.შ.] 

11 სხვა / არ ვარ დარწმუნებული (ჩაიწერეთ, რასაც რესპონდენტი გეტყვით) 

-5 [მხოლოდ დაუსაქმებელი რესპონდენტი] (არ მსურს, ვიმუშაო) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

FES4. თუკი ხელზე ყოველთვიურად ასაღებ ხელფასზე ვისაუბრებთ (იგულისხმება ხელფასი 

გადასახადების შემდეგ, ორმოცსაათიანი სამუშაო კვირის პირობებში), საქართველოს 

პირობებში, რა თანხას ჩათვლიდით ღირსეულ ანაზღაურებად თქვენს მიერ დასახელებული 

საქმიანობის შესასრულებლად? (მხოლოდ მათ ვინც FES3ს უპასუხებს) 

[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ თანხის მაჩვენებელი. თუ რესპონდენტმა არ იცის, სთხოვეთ, გითხრათ 
მიახლოებითი თანხა] 
 

₾ |___ |___ |___|___|___|___|___| 

-1 (არ ვიცი) 
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-2 (უარი პასუხზე) 

 

PE. ქალაქში გადაადგილების პრობლემები 

[პროგრამირების ინსტრუქცია: ეს სექცია დაესმის იმ რესპონდენტებს, რომლებიც თბილისში, 

სხვა ქალაქში ან - დაბაში ცხოვრობენ.] 

 

PE1. თქვენს ქალაქში გადაადგილებისას, ძირითადად რა სატრანსპორტო საშუალებას 

იყენებთ? გთხოვთ, მითხრათ იმ საშუალების შესახებ, რომელიც თქვენთვის 

ძირითადია/ყველაზე ხშირად იყენებთ. 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ ორი პასუხი.] 
 

კერძო ავტომობილს 1 

ტაქსის 2 

მოპედს/სკუტერს/მოტოციკლს 3 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტს (ავტობუსი, მიკროავტობუსი 

მეტრო, სხვა) 

4 

ქვეითად გადავადგილდები [თუკი რესპონდენტმა არ იცის რას 

ნიშნავს ქვეითად გადაადგილება, განუმარტეთ, რომ ეს ნიშნავს 

ფეხით გადაადგილებას.] 

5 

სხვა (გთხოვთ, მიუთითოთ ____________ ) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

PE2. თქვენი დაკვირვებით, ქალაქში ქვეითად გადაადგილებისას, ტროტუარების 

დაახლოებით რა ნაწილზე ხვდებით ისეთ დაბრკოლებებს გადაადგილებისთვის,  

როგორიცაა ტროტუარზე დაპარკინგებული ან მოძრავი მანქანები, ველოსიპედები, 

სკუტერები, ტროტუარზე განთავსებული კაფე-ბარები, ნაგვის ყუთები, და სხვა? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.თუკი რესპონდენტმა არ 
იცის რას ნიშნავს ქვეითად გადაადგილება, განუმარტეთ, რომ ეს ნიშნავს ფეხით გადაადგილებას.] 
 

თითქმის არსად არ მხვდება 1 

მხვდება ტროტუარების ნახევარზე ნაკლებზე 2 

მხვდება ტროტუარების ნახევარზე მეტზე 3 
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თითქმის ყველგან მხვდება 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

PE3. თქვენი დაკვირვებით, თქვენს ქალაქში რამდენად არის ქუჩები უზრუნველყოფილი 

ქვეითთა კომფორტული და უსაფრთხო გადასასვლელებით (მაგალითდ, მიწისქვეშა 

გადასასვლელი, ზებრა გადასასვლელი, შუქნიშნები, და სხვა)? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუკი რესპონდენტმა არ 
იცის რას ნიშნავს ქვეითთა გადასასვლელები, განუმარტეთ, რომ ეს ნიშნავს ფეხით 
მოსიარულეთათვის განკუთვნილ გადასასვლელებს.] 

 

თითქმის არსად არ არის 1 

არის ქუჩების ნახევარზე ნაკლებზე 2 

არის ქუჩების ნახევარზე მეტზე 3 

თითქმის ყველგან არის 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

PE4. თქვენი დაკვირვებით, თქვენს ქალაქში ქვეითად გადაადგილებისას, რამდენად ხშირად 

ან იშვიათად გითმობენ მანქანის, მოტოციკლის, სკუტერის/მოპედის მძღოლები გზას 

ქვეითთა სასიარულო სივრცეში (მაგალითად, ზებრა გადასასვლელზე, ტროტუარზე, და 

სხვა)? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.თუკი რესპონდენტმა არ 
იცის რას ნიშნავს ქვეითად გადაადგილება, განუმარტეთ, რომ ეს ნიშნავს ფეხით გადაადგილებას.] 

 

თითქმის არასდროს 1 

უფრო ხშირად არ მითმობენ, ვიდრე მითმობენ 2 

უფრო ხშირად მითმობენ, ვიდრე არ მითმობენ 3 

თითქმის ყოველთვის 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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M. პოლიტიკა 

მადლობა. სულ რამდენიმე კითხვა დაგვრჩა. 

 

M1. 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 

მეორე არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 9 

ობიექტივი 10 

პალიტრა TV 11 

TV პირველი 12 

POSTV 13 

აზ ტე-ვე (AzTV) 14 

არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 15 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 16 

(არცერთს) -5 

(არ ვუყურებ ტელევიზორს) -4 → M3 

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2 

 

M2. რა სიხშირით უყურებთ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებებს ტელევიზიით? 

ინტერვიუერის ინსტრუქცია: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები 

1 ყოველ საღამოს, 

2 კვირაში რამდენჯერმე, მაგრამ არა ყოველდღე 

3 კვირაში ერთხელ მაინც 

4 უფრო იშვიათად, 

5 თუ არასოდეს? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

M3. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით… 

[ინტერვიუერის ინსტრუქცია: წაუკითხეთ] 

1 ყოველდღე,  

2 კვირაში ერთხელ მაინც, 
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3 თვეში ერთხელ მაინც, 

4 უფრო იშვიათად, 

5 თუ არასოდეს? 

➔ M6 
-5 [არ წაუკითხოთ] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

M4. იყენებთ თუ არა „ფეისბუქს“ პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის 

მისაღებად? 

დიახ 1 

არა → ჩაეკითხეთ: „თქვენ ფეისბუქს საერთოდ არ იყენებთ, თუ 
უბრალოდ ინფორმაციის მისაღებად არ იყენებთ“. თუ პირველი, 

მაშინ მონიშნეთ „არ ვიყენებ ფეისბუქს“. 
0 

(არ ვიყენებ ფეისბუქს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

M5. რამდენად ხშირად ან იშვიათად წერთ, პოსტავთ, ან აკომენტარებთ სხვადასხვა ონლაინ 

პლატფორმაზე პოლიტიკისადა მიმდინარე მოვლენების შესახებ გავრცელებულ 

ინფორმაციაზე, შეტყობინებებსა თუ ვიდეოებზე? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ, ერთი პასუხი] 

 

4 ხშირად 

3 ზოგჯერ 

2 უფრო იშვიათად, თუ 

1 არასდროს? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

M6. 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? 
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-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

M7. გთხოვთ, მითხრათ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ. ერთი პასუხი თითოეულ მწკრივში] 
 

  

დ
ი

ახ
 

არ
ა 

არ
 ვ

ი
ც

ი 

უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხ
ზ

ე 

1 ხართ თუ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან 
გაერთიანების წევრი? 

1 0 -1 -2 

2 ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მიგიღიათ თუ 
არა მონაწილეობა რაიმე ტიპის პოლიტიკურ 
კამპანიაში? 

1 0 -1 -2 

3 ბოლო ხუთი წლის მანძილზე, მიგიღიათ თუ არა 
მონაწილეობა რომელიმე საპროტესტო აქციაში? 1 0 -1 -2 

 

M8. გთხოვთ, მითხრათ, მოგწონთ ან არ მოგწონთ... 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ ჩამონათვალი და პასუხის ვარიანტები] 
[პასუხის ვარიანტები: 1 მომწონს, 0 არ მომწონს, -1 არ ვიცი, -2 უარი პასუხზე, -5 არ ვიცი, ვინ არის 
ეს ადამიანი] 
[პროგრამირების ინსტრუქცია: ჩამონათვალის როტაცია] 

  მომწონს არ 
მომწონს 

არ ვიცი, 
ვინ არის 
ეს 
ადამიანი 

არ 
ვიცი 

უარი 
პასუხზე 

1 კახა კალაძე 1 0 -5 -1 -2 

2 გიორგი გახარია 1 0 -5 -1 -2 

3 ნიკა მელია 1 0 -5 -1 -2 

4 ბიძინა ივანიშვილი 1 0 -5 -1 -2 

5 მიხეილ სააკაშვილი 1 0 -5 -1 -2 

6 ნინო ბურჯანაძე 1 0 -5 -1 -2 

7 შალვა ნათელაშვილი 1 0 -5 -1 -2 

8 გიორგი ვაშაძე (სტრატეგია 
აღმაშენებელი) 

1 0 -5 -1 -2 

9 ანა დოლიძე 1 0 -5 -1 -2 

10 სალომე ზურაბიშვილი 1 0 -5 -1 -2 
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11 ირაკლი ღარიბაშვილი 1 0 -5 -1 -2 

12 მამუკა ხაზარაძე 1 0 -5 -1 -2 

13 ალეკო ელისაშვილი 1 0 -5 -1 -2 

14 ირაკლი კობახიძე 1 0 -5 -1 -2 

 

M9. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ შემდეგი პოლიტიკური პარტიების ან გართიანების 

მიმართ. თქვენ ეს პარტია ძალიან არ მოგწონთ, უფრო არ მოგწონთ ვიდრე დიახ, უფრო 

მოგწონთ, ვიდრე არა, თუ ძალიან მოგწონთ? 

 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაუკითხეთ ჩამონათვალი. თუ რესპონდენტი უარზეა, ან არ იცის, 
ჩაეკითხეთ, უფრო საითკენ იხრება მათი შეხედულება, მოწონების თუ არმოწონებისკენ] 
[პასუხის ვარიანტები: 4 ძალიან მომწონს, 3 უფრო მომწონს, ვიდრე არა, 2 უფრო არ მომწონს, 
ვიდრე კი, 1 საერთოდ არ მომწონს, -1 არ ვიცი, -2 უარი პასუხზე, -5 არ მსმენია ამ პარტიის შესახებ] 
[პროგრამირების ინსტრუქცია: ჩამონათვალის როტაცია] 
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1 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო 

[ბიძინა ივანიშვილი] 
4 3 2 1 -5 -1 -2 

2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა [ნიკა მელია] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

3 
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, 

დავით თარხან-მოურავი] 
4 3 2 1 -5 -1 -2 

4 ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

5 მესამე ძალა - სტრატეგია აღმაშენებელი[გიორგი ვაშაძე] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

6 გირჩი-მეტი თავისუფლება [ზურაბ ჯაფარიძე] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

7 საქართველოსთვის  [გიორგი გახარია] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

8 ლელო [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

9 დროა [ელენე ხოშტარია] 4 3 2 1 -5 -1 -2 

 

M10. 2021 წლის ადგილობრივ პროპორციულ არჩევნებში რომელ პოლიტიკურ პარტიას 

მიეცით ხმა?  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ. პარტიების თანმიმდევრობის როტაცია. აუხსენით რესპონდენტს, რომ 
იგულისხმება საკრებულოს არჩევნები] 
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ქართულ ოცნებას 1 

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 მიმიღია მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში) -5 

(არ წაუკითხოთ: არცერთს/ყველა გადავხაზე) -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

M11. საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. თუ რესპონდენტი ამბობს, რომ ასეთი პარტია არ 
არსებობს, არ იცის, ან უარზეა, ჩაეკითხეთ - სხვებთან შედარებით, სიმპათიით რომელი პარტიის 
მიმართ ხართ განწყობილი?] 
 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ბიძინა ივანიშვილი] 1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა [ნიკა მელია] 2 

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [გიგა ბოკერია] 3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი] 4 

ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] 5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე] 6 

მესამე ძალა - სტრატეგია აღმაშენებელი[გიორგი ვაშაძე] 7 

გირჩი-მეტი თავისუფლება [ზურაბ ჯაფარიძე] 8 

თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა] 9 

ლელო [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე] 10 

სამოქალაქო მოძრაობა [ალეკო ელისაშვილი] 11 

ერთობა, რაობა, იმედი - ერი [ლევან ვასაძე] 12 

საქართველოსთვის [გიორგი გახარია] 13 

ხალხისთვის [ანა დოლიძე] 14 

დროა [ელენე ხოშტარია] 15 

კონსერვატიული მოძრაობა [ზურაბ მახარაძე] 16 

სხვა (მიუთითეთ) 17 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

UA. უკრაინის ექსპერიმენტი 

დასასრულს, რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ 
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UA1. რამდენად გაინტერესებთ რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებული მოვლენები? თქვენ 

ის [წაუკითხეთ] ძალიან გაინტერესებთ, საკმაოდ გაინტერესებთ, ნაკლებად გაინტერესებთ 

თუ საერთოდ არ გაინტერესებთ? 

 

4 ძალიან გაინტერესებთ 

3 საკმაოდ გაინტერესებთ 

2 ნაკლებად გაინტერესებთ, თუ 

1 საერთოდ არ გაინტერესებთ? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

[ინტერვიუერს! წაუკითხეთ ქვემოთ მოცემული ტექსტი ზუსტად ისე, როგორც წერია] 

[პროგრამირების ინსტრუქცია: C, T1 და T2 ჯგუფების რენდომიზება. C. საკონტროლო ჯგუფი - 

გადადის კითხვაზე UA3] 

 

T1 [ქსპერიმენტული ჯგუფი 1] 

 

2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა. ამასთან დაკავშირებით, 

დასავლეთის ქვეყნებმა (აშშ-მ და ევროკავშირმა) რუსეთს დაუწესა ფინანსური და ეკონომიკური 

სანქციები, ხოლო უკრაინას დაეხმარა ფინანსურად და შეიარაღებით.  

 

რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით „ალტ-ინფოს“ წარმომადგენელმა ზურაბ მახარაძემ 

განაცხადა: „რუსეთთან თანამშრომლობაში უნდა შევიდეთ, რომ უკრაინას რაც დაემართა, ჩვენ 

არ დაგვემართოს.“ 

 

UA2_1_1. თქვენი აზრით, ზურაბ მახარაძის განცხადება პრორუსულია თუ პროდასავლური? 

 

[მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი დააფიქსირებს თავის აზრს, მოიცადეთ ცოტა ხანი და ჩაეძიეთ]: 
 

თქვენ ამას სრულად ეთანხმებით თუ ნაწილობრივ? 

 

პრორუსული: სრულად ეთანხმება 1 

პრორუსული: ნაწილობრივ  ეთანხმება 2 

პროდასავლური: ნაწილობრივ  ეთანხმება 3 

პროდასავლური: სრულად ეთანხმება 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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სანქციებთან დაკავშირებით „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ 

განაცხადა: „საქართველო რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს არ შეუერთდება და 

ხელისუფლებას ამ პოზიციას ვერავინ შეაცვლევინებს.“ 

 

UA2_1_2. თქვენი აზრით, ირაკლი კობახიძის განცხადება პრორუსულია თუ პროდასავლური? 

 

[მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი დააფიქსირებს თავის აზრს, მოიცადეთ ცოტა ხანი და ჩაეძიეთ]: 
 

თქვენ ამას სრულად ეთანხმებით თუ ნაწილობრივ? 

 

პრორუსული: სრულად ეთანხმება 1 

პრორუსული: ნაწილობრივ  ეთანხმება 2 

პროდასავლური: ნაწილობრივ  ეთანხმება 3 

პროდასავლური: სრულად ეთანხმება 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

T2 [ქსპერიმენტული ჯგუფი 2] 

 

2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა. ამასთან დაკავშირებით, 

დასავლეთის ქვეყნებმა (აშშ-მ და ევროკავშირმა) რუსეთს დაუწესა ფინანსური და ეკონომიკური 

სანქციები, ხოლო უკრაინას დაეხმარა ფინანსურად და შეიარაღებით.  

 

სანქციებთან დაკავშირებით „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ 

განაცხადა: „საქართველო რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს არ შეუერთდება და 

ხელისუფლებას ამ პოზიციას ვერავინ შეაცვლევინებს.“ 

 

UA2_1_2. თქვენი აზრით, ირაკლი კობახიძის განცხადება პრორუსულია თუ პროდასავლური? 

 

[მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი დააფიქსირებს თავის აზრს, მოიცადეთ ცოტა ხანი და ჩაეძიეთ]: 
 

თქვენ ამას სრულად ეთანხმებით თუ ნაწილობრივ? 

 

პრორუსული: სრულად ეთანხმება 1 
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პრორუსული: ნაწილობრივ  ეთანხმება 2 

პროდასავლური: ნაწილობრივ  ეთანხმება 3 

პროდასავლური: სრულად ეთანხმება 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ჰკითხეთ ყველას: 

 

UA3. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას, „ქართულ 

ოცნებას“ თუ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას?  

 

[ინტერვიუერს! არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ: არცერთს, საერთოდ არ წავიდოდი არჩევნებზე, არ 
ვიცი, უარი პასუხზე] 
 

1 „ქართულ ოცნებას“ → დასასრული 

2 რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას → UA4 

-5 [არცერთს/ყველას გადავხაზავდი] 

→ დასასრული 
-4 [არ მივიღებდი მონაწილეობას არჩევნებში] 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

UA4. კონკრეტულად რომელ პარტიას?  

[ინტერვიუერს! არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. ერთი პასუხი] 
 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა [ნიკა მელია] 2 

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [გიგა ბოკერია] 3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი] 4 

ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] 5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე] 6 

მესამე ძალა - სტრატეგია აღმაშენებელი[გიორგი ვაშაძე] 7 

გირჩი-მეტი თავისუფლება [ზურაბ ჯაფარიძე] 8 

თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა] 9 

ლელო [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე] 10 

სამოქალაქო მოძრაობა [ალეკო ელისაშვილი] 11 

ერთობა, რაობა, იმედი - ერი [ლევან ვასაძე] 12 
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საქართველოსთვის [გიორგი გახარია] 13 

ხალხისთვის [ანა დოლიძე] 14 

დროა [ელენე ხოშტარია] 15 

კონსერვატიული მოძრაობა [ზურაბ მახარაძე] 16 

სხვა (მიუთითეთ) 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D. დემოგრაფია (დასასრული) 

 

დასასრულს, ორიოდე კითხვა თქვენს შესახებ 

 

 

D7. 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 

 

D8. 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 

 

D9. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს? 

[ინტერვიუერის ინსტრუქცია: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 
პასუხი] 
 

1 სომხურ სამოციქულო ეკლესიას.  

2 კათოლიკურ ეკლესიას. 
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3 მართლმადიდებელ ეკლესიას. 

4 პროტესტანტულ ეკლესიას. 

5 სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას (იეჰოვას მოწმეები და ა.შ.)  

6 სუნიტურ ისლამს. 

7 შიიტურ ისლამს. 

8 ისლამს (მითითების გარეშე) 

9 იუდაიზმს. 

10 სხვას. 

-5  არცერთს.  

→ დასასრული -1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 
D10. გასულ წელს, განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან 

გასვენება, რამდენად ხშირად ესწრებოდით რელიგიურ მსახურებას? 

[ინტერვიუერის ინსტრუქცია: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები] 
 

1 კვირაში ერთხელ მაინც, 

2 თვეში ერთხელ მაინც, 

3 მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ დღესასწაულებზე. 

4 უფრო იშვიათად. 

5 არასდროს. 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 


