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სექცია D. დემოგრაფია 

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 

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 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / 

სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 
6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ 

შემიძლია 7 

სხვა 
8 

(არ ვიცი) -1 
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(უარი პასუხზე) -2 

 

D2. 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), 1 

სრული ზოგადი განათლება [იგულისხმება 11-12 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 
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D4.  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 … 

    დია

ხ 

არა (არ 

ვიცი

) 

(უარ

ი 

პასუ

ხზე) 

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 
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8 პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის 

ჩათვლით 

1 0 -1 -2 

9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

D5 

D5. 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 

D5. ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. 

გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, რამდენი იყო ეს შემოსავალი? 

[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული რიცხვი. თუკი მან არ იცის, 

ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

(არ ვიცი) 

-1 

(უარი პასუხზე) 
-2 

  

D6. საქართველოში ბევრი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ საკუთარ 

თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ? 

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

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა (მიუთითეთ) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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სექცია C. სამომხმარებლო და ცხოვრებით კმაყოფილება 

C1. როგორ განწყობაზე ხართ ბოლო დროს? თქვენ ხართ... 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები, მხოლოდ ერთი პასუხი] 

1 შესანიშნავ განწყობაზე, 

2 საშუალოდ, ჩვეულებრივად გრძნობთ თავს, 

3 სტრესულ მდგომარეობაში ან გაღიზიანებული ხართ, 

4 თუ შეშინებული ხართ ან იტანჯებით? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

C2. თქვენი აზრით, საქართველო დღეს სწორი მიმართულებით მიდის, თუ მიიჩნევთ, რომ 

საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის? 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ. ერთი პასუხი] 

3 საქართველო სწორი მიმართულებით მიდის, 

2 საქართველო არ იცვლება, 

1 თუ საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის? 
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-1 

(არ ვიცი) 

-2 

(უარი პასუხზე) 

 

C3. როგორ ფიქრობთ, თქვენ და თქვენი ოჯახი შარშანდელთან შედარებით ახლა უფრო 

კარგ მდგომარეობაშია, იგივე მდგომარეობაში თუ უფრო ცუდში? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ] 

უფრო კარგ მდგომარეობაში 3 

იგივე მდგომარეობაში 2 

უფრო ცუდ მდგომარეობაში 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

C4. ახლა მოდი, მომავალზე ვიფიქროთ - როგორ გგონიათ, ერთი წლის შემდეგ, თქვენი 

ოჯახი ფინანსურად დღევანდელზე უკეთესად, უარესად თუ დღევანდელისნაირ 

მდგომარეობაში იქნება? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ] 
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დღევანდელზე უკეთესად 3 

დღევანდელისნაირ მდგომარეობაში 2 

დღევანდელზე უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

C5. საქართველოში ბიზნესის მდგომარეობით თუ ვიმსჯელებთ, მომდევნო თორმეტი თვის 

განმავლობაში ჩვენ ფინანსურად უკეთ ვიქნებით, უარესად, თუ იმავე მდგომარეობაში? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ,შეუსაბამეთ] 

უკეთესად 3 

იმავე მდგომარეობაში 2 

უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 
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(უარი პასუხზე) -2 

 

C6. მომავალზე თუ ვიფიქრებთ, თქვენი აზრით, რა უფრო მოსალოდნელია საქართველოში 

მომდევნო ხუთი წლის მანძილზე:  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები] 

მუდმივად კარგად ვიქნებით, თუ 1 

ადგილი ექნება ფართოდ გავრცელებულ უმუშევრობას და ეკონომიკურ 

სიდუხჭირეს 

2 

(არაფერი შეიცვლება) 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

 

 

 

 

C7. თუკი მნიშვნელოვან საყოფაცხოვრებო ნივთებზე ვისაუბრებთ, რასაც ხალხი 

სახლისთვის ყიდულობს, მაგალითად, ავეჯზე, გაზქურაზე, ტელევიზორზე, თქვენი აზრით, 

ზოგადად, ახლა კარგი დროა ასეთი ნივთების შესაძენად თუ ცუდი? 
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[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ.] 

 

კარგი დროა 3 

(არც კარგი, არც - ცუდი) 2 

ცუდი დროა 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

C8. ზოგადად, თქვენ არ გიყვართ რისკზე წასვლა, თუ პირიქით - გირჩევნიათ, გარისკოთ? 

 

დიახ, მირჩევნია, რისკზე წავიდე 1 

არა, არ მიყვარს რისკზე წასვლა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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სექცია FE. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 

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 გადასვლა FES 3-ზე 

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] 
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₾ |___ |___ |___|___|___|___|___| 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

  

FES3. [ჰკითხეთ დასაქმებულ რესპონდენტებს. კოდები 5, 6 და 7 D1 კითხვაში] გთხოვთ, 

აღწეროთ, რა ფუნქციებს ასრულებთ თქვენს სამსახურში? 

[ჰკითხეთ დაუსაქმებელ რესპონდენტებს. კოდები 1, 2, 3 და 4 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] 

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] 
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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) 
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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? 

[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ თანხის მაჩვენებელი. თუ რესპონდენტმა არ იცის, სთხოვეთ, 

გითხრათ მიახლოებითი თანხა] 

₾ |___ |___ |___|___|___|___|___| 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

SECTION IR. INFORMATION SECURITY 

ახლა გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები სხვადასხვა მედიასაშუალებების მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ? [ინტერვიუერს: მედიასაშუალებები მოიცავს: 

რადიოს, ტელევიზიას, ინტერნეტს, სოციალურს მედიას (Facebook, Insagram), 

გაზეთებს/ჟურნალებს] 

IR1. ბოლო 6 თვის მანძილზე, გაგჩენიათ თუ არა სურვილი, გადაგემოწმებინათ, 

სანდოა თუ არა რადიოთი, ტელევიზიით, ინტერნეტით, სოციალური მედიით 

(Facebook, Instagram და ა.შ.) ან ბეჭდური მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, 

ფოტო, ან ვიდეომასალები? 

დიახ 1   

არა 0   
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[არ შეესაბამება] არ ვადევნებ თვალს ახალ 

ამბებს 

-5 
  

  

  

გადადით IR3 კითხვაზე (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

IR2. ბოლო 6 თვის მანძილზე, გადაგიმოწმებიათ თუ არა რადიოთი, ტელევიზიით, 

ინტერნეტით, სოციალური მედიით (Facebook, Instagram და ა.შ.) ან ბეჭდური 

მედიით გავრცელებული ინფორმაციის, ფოტო, ან ვიდეომასალების სანდოობა სხვა 

წყაროების გამოყენებით? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

IR3. ბოლო 6 თვის მანძილზე, გაგჩენიათ თუ არა სურვილი, რომ მეტი გაგეგოთ იმის 

შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გადამოწმდეს რადიოთი, ტელევიზიით, ინტერნეტით, 
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სოციალური მედიით (Facebook, Instagram და ა.შ.) ან ბეჭდური მედიით 

გავრცელებული ინფორმაციის, ფოტო, ან ვიდეომასალების სანდოობა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

IR4. ბოლო 6 თვის მანძილზე, მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა ისეთ ტრენინგში, 

ფორმალურ ან არაფორმალურ დისკუსიაში, შეხვედრაში და/ან ონლაინ/სამაგიდე 

თამაშებში, რომლის მიზანიც იყო რადიოთი, ტელევიზიით, ინტერნეტით, 

სოციალური მედიით (Facebook, Instagram და ა.შ.) ან ბეჭდური მედიით 

გავრცელებული ინფორმაციის, ფოტო და ვიდეომასალების სანდოობის გადამოწმება? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 
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(უარი პასუხზე) -2 

  

IR5. ახლა, რომელიმე ორგანიზაციამ რომ შემოგთავაზოთ, მიიღებდით თუ არა 

მონაწილეობას ისეთ ტრენინგში, ფორმალურ ან არაფორმალურ დისკუსიაში, 

შეხვედრაში, ონლაინ/სამაგიდე თამაშებში, რომლის მიზანია მეტი ინფორმაციის და 

ცოდნის მიღება იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება რადიოთი, ტელევიზიით, 

ინტერნეტით, სოციალური მედიით (Facebook, Instagram და ა.შ.) ან ბეჭდური 

მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის, ფოტო და ვიდეომასალების 

სანდოობის გადამოწმება? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

 IR6. ბოლო 3 თვის მანძილზე, გინახავთ თუ არა რაიმე სატელევიზიო ან ინტერნეტ 

და ფეისბუქ რეკლამა, ბილბორდი ქუჩაში, მეტროში ან ავტობუსზე, რომელიც 

ეხებოდა ინფორმაციის სანდოობის გადამოწმების მნიშვნელობას? 
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დიახ 1 გადადით IR7 კითხვაზე 

არა 0 დაასრულეთ გამოკითხვა 

(არ ვიცი) -1   

(უარი პასუხზე) -2   

  

  

7. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ზუსტად სად ნახეთ აღნიშნული რეკლამა და/ან 

ბილბორდი? ინტერნეტის რომელ გვერდზე, ტელევიზიის რომელ არხზე, რომელ 

ქუჩაზე, მეტრო სადგურსა თუ ავტობუსზე? ინტერვიუერს: ჰკითხეთ თითოეულ 

მედიაზე, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, დაუსვით დამაზუსტებელი კითხვები:  

ინტერნეტი/Facebook დიახ  - რომელ FB 

გვერდზე? 

არა  

IREX საქართველოს FB გვერდი 

ისწავლე რათა ამოიცნო /Learn to 

Discern FB გვერდი 

სხვა 
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ტელევიზია დიახ - რომელ არხზე?  

არა  

  

  

ტვ პირველი 

მთავარი არხი 

რუსთავი 2 

იმედი 

აჭარა 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 

ფორმულა 

მაესტრო 

სხვა 
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ბილბორდი 

ქალაქში/ქუჩაში  

დიახ - რომელ 

ქალაქში/ქუჩაზე?  

არა  

  

·         გორი: ჭავჭავაძის და 

რუსთაველის ქუჩების 

გადაკვეთის მიმდებარედ   

·         თელავი: თელავის 

შესასვლელში 

·         მარნეული: ცენტრალური 

ბაზრის შესახვევამდე 

·         ბათუმი: "ბათუმი პლაზა"-

სთან 

·         ახალციხე:  თამარაშვილის 

ქუჩა წრეზე 

·         ხაშური: ხაშურის შესასვლელი 

#2 

·         ქუთაისი: ფალიაშვილის ქ. #23 

·         თბილისი: პეკინზე 

·         ზუგდიდი:  

·         ა. გამსახურდიას 23-ის 

მიმდებარედ; 

·         ბ. რუსთაველის ქ. 105 

ალიანსის წინ 

·         გ. სოხუმის ქ. საჯაროს 

შესახვევი 
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მეტრო სადგური დიახ - რომელ 

სადგურზე ?  

არა  

  

სადგურის მოედანი 

მარჯანიშვილი 

ავტობუსი დიახ - რომელ 

ავტობუსზე?  

არა  

  

ავტობუსის ნომერი #42 

   

8. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა იყო თქვენს მიერ ნანახი რეკლამის/ბილბორდის 

მთავარი გზავნილი? (წაუკითხეთ ცალ-ცალკე თითოეული ვარიანტი. შეეკითხეთ 

თითოეული ვარიანტის შესახებ) 

  ინფორმაცია 

მანიპულაციის 

წყაროა 

გააზიარე 

ინფორმაცია 

- მიაწოდე 

ინფორმაცია 

სხვებს 

ინფორმაცია 

პროდუქტია, 

მოიხმარე 

გონივრულად 

ნუ 

დაიჯერებ 

ბრმად 

ასჯერ 

გაზომე, 

ერთხელ 

გაჭერი 

დიახ, 

სწორი 

პასუხი 

1 1 1 1 1 
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დიახ, 

არასწორი 

პასუხი 

2 2 2 2 2 

არა, ვერ 

ვიხსენებ 

0 0 0 0 0 

(არ ვიცი) -1 -1 -1 -1 -1 

(უარი 

პასუხზე) 

-2 -2 -2 -2 -2 

  

9.      შეგიძლიათ გაიხსენოთ რეკლამაში მონაწილე/ბილბორდზე გამოსახული 

რომელიმე მსახიობი/გმირი? 

დიახ, სწორი პასუხი (გიორგი ბახუტაშვილი, ბახუტა, ცოტნე ჩემი 

ცოლის დაქალებიდან) 

2 

დიახ, არასწორი პასუხი 1 

არა, ვერ ვიხსენებ 0 
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(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

  

10. რამდენად შეშფოთებული ხართ იმ ზეგავლენის გამო, რასაც დეზინფორმაცია 

ახდენს თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ ხართ... 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები] 

  

ძალიან შეშფოთებული, 5 

საკმაოდ შეშფოთებული, 4 

ნეიტრალურად ხართ განწყობილი, 3 

ნაკლებად შეშფოთებული ხართ, თუ 2 

საერთოდ არ ხართ შეშფოთებული იმ ზეგავლენის გამო, რასაც 

დეზინფორმაცია ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე 

1 
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(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

SECTION CR. CONCILIATION RESOURCES 

 

CR1. ეთანხმებით თუ არ მოსაზრებას, რომ საქართველოს მთავრობას შეუძლია გადადგას 

გარკვეული ნაბიჯები ქართული და აფხაზური საზოგადოების ურთიერთობის 

გასაუმჯობესებლად? 

1 დიახ, ვეთანხმები   

0 არა, არ ვეთანხმები გადასვლა  

CR3 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CR2. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე ინიციატივას. ჩამოთვლილთაგან, საქართველოს 

მთავრობის მიერ რომლის განხორციელება შეუწყობს ხელს ქართულ და აფხაზურ 

საზოგადოებებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაიკითხეთ პასუხის ვარიანტები და თითოეულ მათგანზე 

ჰკითხეთ, შეუწყობს თუ არა ხელს ეს ინიციატივა ურთიერთობების გაუმჯობესებს. 

მონიშნეთ, თუკი რესპონდენტი თვლის, რომ ინიციატივა ხელს შეუწყობს ურთიერთობებს. 

მიიღეთ ყველა პასუხი] 
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1 პირდაპირი  დიალოგი  აფხაზეთის დე-ფაქტო  ხელისუფლებასთან. 

2 აფხაზეთის ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. 

3 აფხაზეთის განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა. 

4 ინვესტიციების ხელშეწყობა აფხაზეთში, ეკონომიკისა და ვაჭრობის 

განვითარების მიზნით. 

5 აფხაზეთის დე-ფაქტო სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარების 

მხარდაჭერა. 

6 აფხაზეთის საზოგადოების  ურთიერთობის გაძლიერება 

საერთაშორისო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ინსტიტუტებთან. 

7 საერთო ინტერესებისა და პრობლემების ერთობლივად განსაზღვრა და 

მათი ერთობლივი მოგვარება. 

8 სხვა (მიუთითეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

  

CR3. ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ ქართული საზოგადოებისათვის 

მნიშვნელოვანია 1990-იანი წლებში, ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის 

ხელახალი შეფასება? 
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1 დიახ, ვეთანხმები   

0 არა, არ ვეთანხმები გადასვლა 

NA1-ზე 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

  

CR4. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე ინიციატივას. ჩამოთვლილთაგან, რომელი მათგანის 

განხორციელება შეუწყობდა ხელს 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული 

კონფლიქტის  ხელახალ შეფასებას? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: წაიკითხეთ პასუხის ვარიანტები და თითოეულ მათგანზე 

ჰკითხეთ, შეუწყობს თუ არა ხელს ეს ინიციატივა კონფლიქტის ხელახალ შეფასებას. 

მონიშნეთ, თუკი რესპონდენტი თვლის, რომ ინიციატივა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის 

ხელახალ შეფასებას. მიიღეთ ყველა პასუხი] 

1 ქართული საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებში ქართულ-აფხაზური 

შეიარაღებული კონფლიქტის შესახებ დისკუსიის ხელშეწყობა 

2 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის  

დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტული შეფასების ჩატარება. 

3 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის  

მოწმეთა, მონაწილეთა მონათხრობის, გამოცდილების ფართო 

საზოგადოებისთვის მიწოდება. 
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4 ისეთი საგანმანათლებლო მასალების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა, რომელიც წარმოაჩენს ქართულ და აფხაზურ 

საზოგადოებაში 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული 

კონფლიქტის  შესახებ არსებულ სხვადასხვა ხედვებს. 

5 1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის  

შესახებ პირდაპირი დიალოგი ამჟამად აფხაზეთის ტერიტორიაზე 

მცხოვრებ ადამიანებთან. 

6 სხვა (მიუთითეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

სექცია CO. კორონავირუსი 

და ბოლოს,  მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვათ კორონავირუსის შესახებ. 

CO1. გინახავთ, წაგიკითხავთ ან გსმენიათ თუ არა ახალი ამბები კორონა ვირუსის 

გავრცელებასთან დაკავშირებით? 

 

1 დიახ   

0 არა გადასვლა 

M1 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 
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CO2. თქვენ ძალიან გაღელვებთ, მეტ-ნაკლებად გაღელვებთ, არც ისე გაღელვებთ თუ 

საერთოდ არ გაღელვებთ თქვენ ქალაქში/სოფელში კორონავირუსის გავრცელება? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები.] 

 

1 ძალიან გაღელვებთ 

2 მეტ-ნაკლებად გაღელვებთ 

3 არც ისე გაღელვებთ 

4 თუ საერთოდ არ გაღელვებთ? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CO3. რამხელაა თქვენი ნდობა შემდეგ ინსტიტუტებთან ან ჯგუფებთან მიმართებაში, რომ 

ისინი კორონავირუსის გავრცელებას გაუმკლავდებიან - დიდი, საშუალო, მცირე თუ 

საერთოდ არ გაქვთ ნდობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ ინსტიტუტები და ჯგუფები და პასუხის 

ვარიანტები.] 
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  დიდი საშუალ

ო 

მცირე საერთო

დ არ 

გაქვთ 

ნდობა 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე

) 

1 საქართველოს 

მთავრობა 

4 3 2 1 -1 -2 

2 დაავადებათა 

კონტროლის 

ეროვნული 

ცენტრი (NCDC) 

4 3 2 1 -1 -2 

3 თქვენი 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია  

4 3 2 1 -1 -2 

4 საქართველოს 

მართლმადიდებე

ლი ეკლესია 

4 3 2 1 -1 -2 

5 მოხალისეები 4 3 2 1 -1 -2 

6 ექიმები 4 3 2 1 -1 -2 

7 საქართველოს 

ჯარი 

4 3 2 1 -1 -2 

8 საქართველოს 

პოლიცია 

4 3 2 1 -1 -2 

 

CO4. რამდენად ენდობით, ან არ ენდობით ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ, 

რომელსაც შემდეგი წყაროებიდან იღებთ ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ ინსტიტუტები და ჯგუფები და პასუხის 

ვარიანტები.] 
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  ძალიან 

ენდობი

თ 

საშუალ

ოდ 

ენდობი

თ 

ცოტათი 

ენდობი

თ 

საერთო

დ არ 

ენდობი

თ 

(არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზე

) 

1 საქართველოს 

მთავრობა 

4 3 2 1 -1 -2 

2 დაავადებათა 

კონტროლის 

ეროვნული 

ცენტრი (NCDC) 

4 3 2 1 -1 -2 

3 თქვენი 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია  

4 3 2 1 -1 -2 

4 თქვენი 

რელიგიური 

მრწამსის 

ლიდერები 

4 3 2 1 -1 -2 

5 ქართული მედია 4 3 2 1 -1 -2 

6 თქვენი მეგობრები 

და ოჯახის 

წევრები 

4 3 2 1 -1 -2 

7 ექიმები 4 3 2 1 -1 -2 

8 ოპოზიციური 

პარტიების 

ლიდერები 

4 3 2 1 -1 -2 

 

CO5. თქვენი და თქვენი ოჯახის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე კორონავირუსის გავლენაზე 

თუ დაფიქრდებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიცვლა თქვენი ცხოვრება ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 ძალიან, 

2 საკმაოდ, 

3 ცოტათი, 

4  თუ საერთოდ არ შეიცვალა თქვენი ცხოვრება კორონავირუსის გავლენით? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CO6. [ჰკითხეთ მხოლოდ დასაქმებულ რესპონდენტებს: კოდი 1, 2 და 3 D1 კითხვაში] 

ჩამოთვლილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას ყველაზე მეტად 

კორონავირუსის შედეგების თვალსაზრისით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

1 თქვენი სამუშაო ადგილი უკვე დაიხურა და თქვენ არ შეგიძლიათ 

სამსახურში წასვლა, მაგრამ სახლიდან მუშაობთ. 

2 თქვენი სამუშაო ადგილი უკვე დაიხურა, თქვენ არ შეგიძლიათ სამსახურში 

წასვლა და აღარ მუშაობთ. 

3 თქვენ მოელით, რომ სამუშაო ადგილი  დაიხურება და თქვენ არ გექნებათ 

სამსახურში წასვლის საშუალება, მაგრამ იმუშავებთ სახლიდან. 
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4 თქვენ მოელით, რომ სამუშაო ადგილი  დაიხურება, თქვენ არ გექნებათ 

სამსახურში წასვლის საშუალება და აღარ იმუშავებთ. 

5 თქვენი სამუშაო ადგილი არ დახურულა და არ მოელით, რომ დაიხურება. 

6 თუ არ შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას, რადგან სახლის გარეთ არ 

მუშაობთ. 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CO7. სახლიდან გახვედით ბოლო 24 საათის განმავლობაში?  

1 დიახ  

0 არა გადასვლა CO9 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CO8. რა იყო სახლიდან გასვლის მიზანი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.] 
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1 მარაგის, მაგალითად სურსათის და ა.შ. შესაძენად 

2 სამსახურში წასასვლელად 

3 სხვა ადამიანების სანახავად 

4 სასეირნოდ ან სავარჯიშოდ 

5 წამლებისთვის, სამედიცინო საშუალებებისთვის 

6 სხვა (მიუთითეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

CO9. გქონდათ თუ არა თქვენ ან ვინმეს თქვენ ოჯახში შემდეგი სახის გამოცდილება 

კორონავირუსის გამო: 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

  დიახ არა (არ 

ვიცი) 

(უარი 

პასუხზ

ე) 

1 სცადეთ ტესტირება გაგეკეთებინათ 

კორონავირუსზე მაგრამ ვერ მოახერხეთ?  

1 0 -1 -2 
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2 მოიმარაგეთ საკვები და სხვა საშუალებები? 1 0 -1 -2 

3 შეცვალეთ გეგმები, რათა თავი აგერიდებინათ 

ადამიანების თავშეყრის ადგილისთვის, 

მაგალითად, მოერიდეთ ეკლესიაში, ქორწილში, 

დაკრძალვაზე, პანაშვიდზე და ა.შ. წასვლას? 

1 0 -1 -2 

4 დაიწყეთ დისტანციურად, მაგალითად, 

სახლიდან მუშაობა? 

1 0 -1 -2 

5 დაიწყეთ ჩვეულებრივზე მეტი საათებით, 

ზეგანაკვეთური მუშაობა? 

1 0 -1 -2 

6 დაიწყეთ ჩვეულებრივზე ნაკლები საათებით 

მუშაობა? 

1 0 -1 -2 

7 მოგიხდათ უხელფასო შვებულებაში გასვლა? 1 0 -1 -2 

8  შეცვალეთ მოგზაურობის გეგმები? 1 0 -1 -2 

9 გაგათავისუფლეს სამსახურიდან? 1 0 -1 -2 

 

CO10. ჩამოთვლილთაგან, რომელი აღწერს თქვენს გრძნობებს საქართველოში 

კორონავირუსთან დაკავშირებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

1 ყველაზე ცუდი ჩვენს უკან დარჩა 

2 ყველაზე ცუდი ჯერ კიდევ წინ არის 

3 კორონავირუსი ალბათ არ იქნება ძალიან დიდი პრობლემა 
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-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

CO11. თქვენი აზრით, კორონავირუსი რეალური საფრთხეა თუ გაზვიადებულია?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

1 რეალური საფრთხეა 

2 გაზვიადებულია 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

SECTION M. MEDIA CONSUMPTION AND POLITICS 

M1. ყველაზე მეტად რომელ ტელეარხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

იმედი 1 



CRRC Omnibus - April 2020 

 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 
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აზ ტე-ვე (AzTV) 14 

არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 15 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 16 

(არცერთს) -5 

(არ ვუყურებ ტელევიზორს) -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

M2. უჭერთ თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში? თქვენ… 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ, ერთი პასუხი] 

1 სრულად უჭერთ მხარს, 

2 ნაწილობრივ უჭერთ მხარს, 

3 თუ საერთოდ არ უჭერთ მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას? 
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-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

M3. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მეგობარი?  

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

აშშ 1 

უკრაინა 2 

აზერბაიჯანი 3 

თურქეთი 4 

რუსეთი 5 

სომხეთი 
6 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

(არცერთი) -5 
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(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

M4. თქვენი აზრით, რომელი ქვეყანაა ამჟამად საქართველოს მთავარი მტერი?  

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

რუსეთი 1 

თურქეთი 2 

აშშ 3 

ჩინეთი 4 

სხვა (მიუთითეთ) 7 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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M5. იყენებთ თუ არა ფეისბუქს პოლიტიკასა და მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციის 

მისაღებად? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიყენებ ფეისბუქს) -5 

(არ ვიყენებ ინტერნეტს) -4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

M6. 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?] 
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ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ბიძინა 

ივანიშვილი] 

1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 

ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის 

[დავით ბაქრაძე, გიგი უგულავა] 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, 

დავით თარხან-მოურავი] 

4 

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 
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ლელო [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე] 10 

სამოქალაქო მოძრაობა [ალეკო ელისაშვილი] 11 

სხვა (მიუთითეთ) 12 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

დიდი მადლობა! 

 


