Georgia
ISSP 2013 – National Identity III
Questionnaire
(Georgian)

N______________კითხვარის ნომერი
კითხვარი კოდირებულია:
კითხვარი შეყვანილია:

ეროვნული იდენტობის კვლევა საქართველოში
გამარჯობა! მე ვარ (ინტერვიუერის სახელი, გვარი) ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრიდან (CSS),
რომელიც საერთაშორისო სოციალური კვლევის პროგრამის (ISSP) წევრია და მსოფლიოს 48 ქვეყანასთან
ერთად, ატარებს კვლევას ქვეყანაში ეროვნული იდენტობის საკითხების შესასწავლად. კვლევა
კონფიდენციალურია და მიღებული პასუხები განზოგადებული სახით გაანალიზდება, ამიტომ
გთხოვთ, გულწრფელად უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. კვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფილებითია,
ინტერვიუზე თანხმობის შემთხვევაშიც კი თქვენ შეგიძლიათ არ უპასუხოთ თქვენთვის არასასურველ
შეკითხვებს. ინტერვიუს ხანგრძლივობაა დაახლოებით 30 წუთი.

წინასწარ მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

ინტერვიუერის სახელი და გვარი:
რესპონდენტის სახელი და გვარი

________________________________________ კოდი ____
__________________ / _________________

შერჩევის პუნქტი დასახელება

________________________________________

შერჩევის წერტილის მისამართი

________________________________________ კოდი___

ინტერვიუს დაწყების დრო ________ / _________ ინტერვიუს დასრულების დრო _______ / _______
საათი წუთი
ინტერვიუს ჩატარების თარიღი

საათი წუთი

___________ / _____________
რიცხვი თვე

2013 ეროვნული იდენტობა

Q. 1. რამდენად ახლოს გრძნობთ თავს... (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი
უჯრა თითოეულ ხაზზე)

ა) თქვენს ქალაქთან
ბ) თქვენს რაიონთან
გ) საქართველოსთან
დ) ევროპასთან

ძალიან
ახლოს





ახლო
ს





1

არც ისე საერთოდ
ახლოს არ ვგრძნობ
სიახლოვეს









მიჭირს
პასუხის
გაცემა





Q. 2. ზოგი ადამიანის აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები
მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჭეშმარიტი (ნაღდი) ქართველი იყო.
სხვები თვლიან, რომ არც ისე მნიშვნელოვანია. თქვენ როგორ ფიქრობთ,
რამდენად მნიშვნელოვანია ქვემოთ მოცემული თითოეული
საკითხი?თავს... (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ
ხაზზე)

ა. დაბადებული იყო
საქართველოში
ბ. გქონდეს საქართველოს
მოქალაქეობა
გ. ცხოვრების უდიდესი
ნაწილი საქართველოში
გქონდეს გატარებული
დ. შეგეძლოს ქართულად
საუბარი
ე. იყო მართლმადიდებელი
ქრისტიანი
ვ. პატივს სცემდე
საქართველოს პოლიტიკურ
ინსტიტუტებსა და კანონებს
ზ. თავს გრძნობდე
ქართველად
თ. გყავდეს ქართველი
წინაპრები

ძალიან საკმაოდ არც ისე
საერთოდ
მიჭირს
მნიშვნე მნიშვნე მნიშვნე
არაა
პასუხის
ლოვანია ლოვანია ლოვანია მნიშვნელოვ გაცემა
ანი
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Q. 3. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ
დებულებებს? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ
ხაზზე)

ა. საქართველოს მოქალაქეობა
მირჩევნია ნებისმიერი სხვა
ქვეყნის მოქალაქეობას.
ბ. დღესდღეობით საქართველოს
რეალობაში არსებობს რიგი
საკითხები, რომელთა გამოც
საქართველოსი მრცხვენია.
გ. მსოფლიო გაცილებით უკეთესი
იქნებოდა, სხვა ქვეყნების
მოსახლეობა ქართველების
მსგავსი რომ იყოს.
დ. მთლიანობაში, საქართველო
უკეთესი ქვეყანაა, ვიდრე სხვა
ქვეყნების უმრაველობა.
ე. ხალხმა მხარი უნდა დაუჭიროს
საკუთარ ქვეყანას მაშინაც კი,
როდესაც ის არასწორი გზით
მიდის.
ვ. მეამაყება ქართველობა,
როდესაც ჩემი ქვეყანა
საერთაშორისო სპორტულ
ღონისძიებებზე წარმატებით
გამოდის.
ზ. ხშირად ისე ვერ ვამაყობ
საქართველოთი, როგორც
ვისურვებდი.
თ. მსოფლიო უკეთესი იქნებოდა,
ქართველები საქართველოს
ნაკლოვანებებს რომ აღიარებდნენ.

არც
სრული
სრული მიჭირს
ვეთანხმ
ვეთან
არ
ად
ად არ პასუხი
ები, არც
ხმები
ვეთანხმ
ვეთანხ
ვეთანხ ს გაცემა
არ
ები
მები
მები
ვეთანხმ
ები
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Q. 4. რამდენად ამაყობთ საქართველოთი ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებში?
(გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ ხაზზე)

ა. იმით, თუ როგორ მუშაობს
დემოკრატია
ბ. საქართველოს პოლიტიკური
გავლენით მსოფლიოში
გ. საქართველოს ეკონომიკური
მიღწევებით
დ. მისი სოციალური უსაფრთხოების
სისტემით
ე. მისი სამეცნიერო და ტექნიკური
მიღწევებით
ვ. მისი სპორტული მიღწევებით
ზ. მისი მიღწევებით ხელოვნებისა და
ლიტერატურის სფეროებში
თ. საქართველოს შეიარაღებული
ძალებით
ი. მისი ისტორიით
კ. მის მიერ საზოგადოებაში
არსებული ყველა ჯგუფის
სამართლიანი და თანასწორი
მოპყრობით
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ძალიან
ვამაყობ

საკმაოდ
ვამაყობ

არც ისე
ვამაყობ


საერთო
დ არ
ვამაყობ


მიჭირს
პასუხის
გაცემა
































































































ახლა გვინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ საქართველოს ურთიერთობების
შესახებ სხვა ქვეყნებთან.

Q. 5. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ
დებულებებს? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ ხაზზე)

სრულ
ვეთან
იად
ვეთანხ ხმები
ები
ა. ეროვნული ეკონომიკის დაცვის
მიზნით, საქართველომ უნდა
შეზღუდოს უცხოური
პროდუქტების იმპორტი.
ბ. საერთაშორისო ორგანიზაციებს
უნდა ჰქონდეთ იძულების
უფლება გარკვეული
პრობლემების გადასაწყვეტად,
როგორიცაა, ვთქვათ, გარემოს
დაბინძურება.
გ. საქართველომ საკუთარი
ინტერესების მიხედვით უნდა
იმოქმედოს მაშინაც კი, თუ ეს სხვა
ერებთან კონფლიქტს გამოიწვევს.
დ. უცხოელებს არ უნდა ჰქონდეთ
საქართველოში მიწის ყიდვის
უფლება.
ე. საქართველოს ტელევიზია
უპირატესობას ქართულ
ფილმებსა და პროგრამებს უნდა
ანიჭებდეს.

არც
სრული მიჭირს
ვეთანხმ
არ
ად არ პასუხი
ები, არც
ვეთანხ ვეთანხ
ს
არ
მები
მები
გაცემა
ვეთანხმ
ები
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Q. 6. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ
დებულებებს? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ
ხაზზე)
არც
სრული
სრული მიჭირ
ვეთანხმ
ვეთან ები, არც
არ
ად
ად არ
ს
ვეთანხ ვეთანხ პასუხ
ვეთანხ ხმები
არ
მები
მები
ის
ვეთანხმ მები
გაცემა
ები






ა. დიდი საერთაშორისო კომპანიები






სულ უფრო მეტ ზიანს აყენებენ
ადგილობრივ ბიზნესს
საქართველოში.






ბ. თავისუფალი ვაჭრობის შედეგად






საქართველოში უკეთესი
პროდუქტები ხდება
ხელმისაწვდომი.






გ. ზოგადად, საქართველომ იმ






საერთაშორისო ორგანიზაციების
გადაწყვეტილებების მიხედვით
უნდა იმოქმედოს, რომლის
წევრიცაა, მაშინაც კი, როცა
ხელისუფლება მათ არ ეთანხმება.






დ. საერთაშორისო ორგანიზაციები






საქართველოს მთავრობას
ძალაუფლების დიდ ნაწილს
ართმევენ.
 




ე. საკუთარ თავს მსოფლიოს

   
მოქალაქედ უფრო ვთვლი, ვიდრე

რომელიმე ქვეყნის.
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ახლა გვინდა რამდენიმე შეკითხვა დაგისვათ საქართველოში მცხოვრებ
უმცირესობებთან დაკავშირებით.
Q. 7. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ
დებულებებს? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ
ხაზზე)

ა. შეუძლებელია სრულად
გაქართველდნენ ის ადამიანები,
რომლებიც საქართველოს წესჩეულებებსა და ტრადიციებს არ
იზიარებენ.
ბ. მთავრობა უნდა დაეხმაროს
ეთნიკურ უმცირესობებს, რომ
საკუთარი წეს-ჩვეულებები და
ტრადიციები შეინარჩუნონ.

არც
სრული
სრულია მიჭირს
ვეთანხმ
ვეთან
არ
ად
დ არ
პასუხი
ები, არც
ხმები
ვეთანხმ
ვეთანხ
ვეთანხმ ს გაცემა
არ
ები
მები
ები
ვეთანხმ
ები




























Q. 8. ზოგს მიაჩნია, რომ ქვეყნისთვის უკეთესია, თუკი სხვადასხვა რასობრივი
და ეთნიკური ჯგუფები საკუთარ განსხვავებულ წეს-ჩვეულებებსა და
ტრადიციებს შეინარჩუნებენ. სხვები ფიქრობენ, რომ უმჯობესია, თუკი ეს
ჯგუფები საზოგადოებასთან ადაპტაციას მოახდენენ და მასში
გაითქვიფებიან. ამ მოსაზრებებიდან რომელი უფრო ახლოსაა თქვენს
თვალსაზრისთან?
ა. საზოგადოებისთვის უმჯობესია, თუკი ეს ჯგუფები განსხვავებულ
წეს-ჩვეულებებსა და ტრადიციებს შეინარჩუნებენ.
ბ. უმჯობესია, თუკი ეს ჯგუფები საზოგადოებასთან ადაპტაციას
მოახდენენ და მასში გაითქვიფებიან.
მიჭირს პასუხის გაცემა
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Q. 9. სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ, საქართველოში მცხოვრებ იმიგრანტებზე
სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს („იმიგრანტებში“ იგულისხმება ის
ადამიანები, რომლებიც საქართველოში საცხოვრებლად ჩამოდიან). რამდენად
ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს? (გთხოვთ,
მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეული ხაზზე)
არც
სრულია
არ
ვეთანხმებ
სრულია მიჭირს
ვეთან
დ
პასუხის
ი, არც არ ვეთანხმე
დ არ
ხმები
ვეთანხმე
ბი
ვეთანხმებ
ვეთანხმე გაცემა
ბი
ი
ბი

ა. იმიგრანტები დანაშაულის
რიცხვს ზრდიან.
ბ. იმიგრანტების არსებობა
საქართველოს ეკონომიკისთვის
ზოგადად კარგია.
გ. იმიგრანტები საქართველოში
დაბადებულ ადამიანებს
სამუშაო ადგილებს ართმევენ.
დ. იმიგრანტები ახალი იდეებისა
და კულტურის შემოტანით
ქართულ საზოგადოებას
აუმჯობესებენ.
ე. იმიგრანტები ქართულ
კულტურას ძირს უთხრიან.
ვ. საქართველოში ლეგალურად
მცხოვრებ იმიგრანტებს,
რომლებსაც არ აქვთ ქვეყნის
მოქალაქეობა, ისეთივე
უფლებები უნდა ჰქონდეთ,
როგორც ქართველ მოქალაქეებს.
ზ. საქართველომ უფრო მკაცრ
ზომებს უნდა მიმართოს, რათა
არ დაუშვას არალეგალური
იმიგრანტები.
თ. ლეგალური
იმიგრანტებისათვის ისევე უნდა
იყოს ხელმისაწვდომი საჯარო
განათლება (უფასო საჯარო
საშუალო სკოლები), როგორც
საქართველოს
მოქალაქეებისთვის.
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Q. 10. როგორ ფიქრობთ, დღეს საქართველოში იმიგრანტების რაოდენობა
უნდა...
ბევრად გაიზარდოს
ცოტათი გაიზარდოს
იგივე დარჩეს
ცოტათი შემცირდეს
ბევრად შემცირდეს
მიჭირს პასუხის გაცემა








Q.11. იმიგრანტების შესახებ ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელი
უფრო ახლოსაა თქვენს თვალსაზრისთან?
იმიგრანტებმა საკუთარი კულტურა უნდა შეინარჩუნონ და არა საქართველოს
კულტურა შეითვისონ




იმიგრანტებმა საკუთარი კულტურაც უნდა შეინარჩუნონ და საქართველოს
კულტურაც უნდა შეითვისონ




იმიგრანტებმა საკუთარ კულტურაზე უარი უნდა თქვან და საქართველოს
კულტურა უნდა შეითვისონ



მიჭირს პასუხის გაცემა



Q. 12. რამდენად ამაყობთ იმით, რომ ქართველი ხართ?

ძალიან ვამაყობ

საკმაოდ ვამაყობ

არც ისე ვამაყობ

სრულიად არ ვამაყობ

არ ვარ ქართველი

მიჭირს პასუხის გაცემა
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Q13. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმას, რომ პატრიოტული
გრძნობები საქართველოში...
(გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა თითოეულ ხაზზე)

სრული
ად
ვეთანხ
მები

ვეთანხ
მები

ა. აძლიერებს
საქართველოს
პოზიციას
მსოფლიოში
ბ. საქართველოში
არატოლერანტობას
(შეუწყნარებლობას)
იწვევს
გ. საჭიროა იმისთვის,
რომ საქართველომ
ერთიანობა
შეინარჩუნოს
დ. იმიგრანტების
მიმართ ნეგატიურ
დამოკიდებულებებს
იწვევს
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არც
ვეთანხ
მები,
არც არ
ვეთანხ
მები

არ
ვეთანხ
მები

სრული
ად არ
ვეთანხ
მები

მიჭირს
პასუხი
ს
გაცემა

Q. 14. ხართ თუ არა საქართველოს მოქალაქე?
დიახ
არა




Q. 15. თქვენი დაბადებისას, ორივე, არც ერთი თუ მხოლოდ ერთი მშობელი
იყო საქართველოს მოქალაქე?
ორივე მშობელი საქართველოს მოქალაქე
იყო
მხოლოდ მამა იყო საქართველოს მოქალაქე
მხოლოდ დედა იყო საქართველოს მოქალაქე
არც ერთი მშობელი არ იყო საქართველოს
მოქალაქე






არასავალდებულო
Q. 16. რამდენად ხშირად გსმენიათ ან წაგიკითხავთ ევროკავშირზე?
ხშირად
საკმაოდ ხშირად
არც ისე ხშირად
საერთოდ არა







მიჭირს პასუხის გაცემა

თუ Q 16-ზე მიიღეთ პასუხი „საერთოდ არა,“ არასავალდებულო კითხვების
დანარჩენი ნაწილი გამოტოვეთ.
Q. 17 ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, საქართველო მიიღებს რაიმე სარგებელს
ევროკავშირის წევრობით თუ არა?
ძალიან დიდ სარგებელს მიიღებს
დიდ სარგებელს მიიღებს
საკმაო სარგებელს მიიღებს
მხოლოდ მცირე სარგებელს მიიღებს
არანაირ სარგებელს არ მიიღებს
მიჭირს პასუხის გაცემა
არასდროს მსმენია ევროკავშირის
შესახებ
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Q. 18. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ
დებულებებს? (გთხოვთ, მონიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა)

საქართველომ ევროკავშირის
გადაწყვეტილებების მიხედვით
უნდა იმოქმედოს მაშინაც კი, თუ
მათ არ ეთანხმება

არც
სრულ
სრულია მიჭირ
ვეთანხმ
ვეთან
არ
იად
დ არ
ს
ები, არც
ხმები
ვეთანხ
ვეთანხ
ვეთანხმ პასუხ
არ
მები
მები
ები
ის
ვეთანხმ
გაცემა
ები













Q. 19. ზოგადად, როგორ ფიქრობთ, წევრი ქვეყნების ხელისუფლებებთან
შედარებით, ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს გაცილებით მეტი, მეტი,
იმდენივე, ნაკლები თუ გაცილებით ნაკლები ძალაუფლება?
გაცილებით მეტი
მეტი
იმდენივე
ნაკლები
გაცილებით
ნაკლები
მიჭირს პასუხის
გაცემა








Q. 20. დღეს რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს იმის გადასაწყვეტად, გახდეს თუ
არა საქართველო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ხმას სასარგებლოდ მისცემდით
თუ წინააღმდეგ?
სასარგებლოდ
მივცემდი ხმას
წინააღმდეგ
მივცემდი ხმას
მიჭირს პასუხის
გაცემა
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