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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 
(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) 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 
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D3. როგორია ამჟამად თქვენი ოჯახური მდგომარეობა? თქვენ... 

ინტერვიუერის ინსტრუქცია: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები. ერთი პასუხი 

1 არასდროს ყოფილხართ ქორწინებაში, 

2 ხართ დაოჯახებული, რელიგიური ცერემონიით და/ან სახელმწიფო 
რეგისტრაციით, 

3 ცხოვრობთ პარტნიორთან ერთად, სამოქალაქო და რელიგიური ქორწინების გარეშე 

4 ხართ განქორწინებული/დაშორებული 

5 ქვრივი 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

 

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 … 

[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 

D5. ეს ტელეფონი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, პირადად თქვენია, თუ ოჯახში საზიაროა? 

[ინტერვიუერს: თუკი რესპონდენტი ამბობს, რომ ზოგჯერ სხვებიც იყენებენ ტელეფონს, 
მონიშნეთ „ოჯახში საზიაროა“.] 
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პირადად ჩემია 1 

ოჯახში საზიაროა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

D6. სულ ოჯახში რამდენი მობილური ტელეფონი გაქვთ? 

[ინტერვიუერს: ჩაწერეთ რიცხვი. თუ ოჯახში საკუთარი მობილური ტელეფონი არ აქვთ, 
მონიშნეთ „არცერთი“] 

|__|__| 

(არცერთს) 0 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D7. თქვენ პირადად რამდენ მობილურ ტელეფონს ფლობთ? 

[ინტერვიუერს: ჩაწერეთ რიცხვი. თუ რესპონდენტს საკუთარი მობილური ტელეფონი არ აქვს, 
მონიშნეთ „არცერთს“] 

|__|__| 

(არცერთს) 0 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

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. 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? 
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[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული რიცხვი. თუკი მან არ იცის, ან 
უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(არ ვიცი) -1 
(უარი პასუხზე) -2 

D10. 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 

D11. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს? 

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

1 სომხურ სამოციქულო ეკლესიას.  

2 კათოლიკურ ეკლესიას. 

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.  
 D13 -1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 
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D12. 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) 

 

D13. გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი ჩათვლით, თქვენს შინამეურნეობაში რამდენი ... 

1. 0-დან 17 წლის ჩათვლით ასაკის ადამიანი ცხოვრობს?  |__|__|__| 

2. 18-დან 64 წლის ჩათვლით ასაკის ადამიანი ცხოვრობს? |__|__|__| 

3. 65 წლის ან უფროსი ასაკის ადამიანი ცხოვრობს? |__|__|__| 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

სექცია TLG. ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთვის 

TLG1. გსმენიათ თუ არა პროგრამის ,,ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთვის“ შესახებ, 
რომლის ფარგლებშიც საქართველოში უცხოელი მოხალისე პედაგოგები ჩამოდიან და 
სკოლებში უცხო ენებს ასწავლიან? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

TLG2. თქვენთვის რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია საქართველოს სკოლებში უცხოელი 
მოხალისე პედაგოგების მოწვევა უცხო ენის სწავლების მიზნით? ეს თქვენთვის... 
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1 საერთოდ მიუღებელია, 

2 უფრო მიუღებელია, ვიდრე მისაღები 

3 უფრო მისაღებია, ვიდრე მიუღებელი თუ 

4 სრულიად მისაღებია? 

-1 (არ ვიცი) 
-2 (უარი პასუხზე) 

 
 
 

სექცია M. მედიის მოხმარება და 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 

აზ ტე-ვე (AzTV) 13 
არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 14 

სხვა (მიუთითეთ)_________________ 15 
(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 
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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, 

3 თვეში ერთხელ მაინც, 

4 უფრო იშვიათად, 

5 თუ არასოდეს? 

-5 [არ წაუკითხოთ] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 
 M5 -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 
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M5. 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 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 

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 

 
M6. მომავალ კვირას რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები, მიიღებდით თუ არა 
მონაწილეობას? თქვენ ... [წაუკითხეთ:] 
 

აუცილებლად მიიღებდით მონაწილეობას, 4 

ალბათ მიიღებდით მონაწილეობას, 3 

ალბათ არ მიიღებდით მონაწილეობას, 2 

თუ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებდით მონაწილეობას? 1 

(არ ვიცი) -1 
(უარი პასუხზე) -2 

 

დიდი მადლობა! 


