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ISSP 2014 – Citizenship II
Questionnaire
(Georgian)

N______________კითხვარის ნომერი
კითხვარი კოდირებულია:
კითხვარი შეყვანილია:

მოქალაქეობის 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 მოქალაქეობის 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

საათი

წუთი
ინტერვიუს ჩატარების თარიღი

___________ / _____________
რიცხვი თვე

1

ISSP MODULE 2014

მოქალაქეობა II

2

სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს იმის შესახებ, თუ რა არის საჭირო, რომ კარგი
მოქალაქე იყო. გთხოვთ, 1-დან 7-მდე სკალაზე (სადაც 1 შეესაბამება პასუხს
„საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი“, ხოლო 7 – პასუხს „ძალიან მნიშვნელოვანია“),
მონიშნოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მოცემული დებულებები.
საერთოდ არ არის
მნიშვნელოვანი

ძალიან
მნიშვნელოვანია

მიჭირს
პასუხის გაცემა

1

ყოველთვის მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა

2

2

3

4

5

6

7

8

2

არასოდეს აარიდო თავი* გადასახადებს

1

2

3

4

5

6

7

8

3

ყოველთვის დაემორჩილო კანონებსა და
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

რეგულაციებს*
4

5

თვალყური ადევნო მთავრობის* ქმედებებს

აქტიურად იყო ჩართული სოციალურ და
პოლიტიკურ ასოციაციებში

6

ეცადო, გაუგო იმ ადამიანებს, ვისაც
განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ

7

აირჩიო პროდუქტები პოლიტიკური, ეთიკური და

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

გარემოს დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე,
მაშინაც კი, როცა ისინი შედარებით ძვირი ღირს
8

დაეხმარო საქართველოში შენზე გაჭირვებულ
ადამიანებს

9

დაეხმარო მსოფლიოში შენზე გაჭირვებულ
ადამიანებს

1

2

3

4

5

6

7

8

* Q 2- თავის არიდება გულისხმობს არაკანონიერად თავის დაძვრენას;
* Q 3 - რეგულაცია გულისხმობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში კანონის გატარებას;
* Q 4 - თვალყურის დევნება გულისხმობს მთავრობის ქმედებების მონიტორინგს, რათა
ხაზგასმულ იქნას არასასურველი ქმედებები ან გარანტირებულ იქნას მიზანშეწონილი
ქმედებები. მთავრობა გულისხმობს ხელისუფლებაში მყოფ არჩეულ და დანიშნულ პირებს.

3

საზოგადოებაში მრავალი ჯგუფი გვხვდება. რას ფიქრობთ ქვემოთ ჩამოთვლილი
ჯგუფების მიერ საჯარო შეხვედრების ჩატარების შესახებ?
10 უნდა ჰქონდეთ თუ არა რელიგიური ექსტრემისტებს* საჯარო შეხვედრების
გამართვის უფლება?
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ……………… 1
ალბათ უნდა ჰქონდეთ
…………………… 2
ალბათ არ უნდა ჰქონდეთ …….……………… 3
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეთ … 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ………………………. 8

11 უნდა ჰქონდეთ თუ არა ადამიანებს, რომლებსაც ხელისუფლების
ძალადობრივი გზით ჩამოგდება სურთ, საჯარო შეხვედრების გამართვის
უფლება?
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ……………… 1
ალბათ უნდა ჰქონდეთ
…………………… 2
ალბათ არ უნდა ჰქონდეთ …….……………… 3
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეთ … 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ………………………. 8

12 უნდა ჰქონდეთ თუ არა ადამიანებს, რომლებიც უარყოფითად არიან
განწყობილნი სხვადასხვა რასობრივი თუ ეთნიკური ჯგუფების მიმართ,
საჯარო შეხვედრების გამართვის უფლება?
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ……………… 1
ალბათ უნდა ჰქონდეთ
…………………… 2
ალბათ არ უნდა ჰქონდეთ …….……………… 3
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეთ … 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ………………………. 8

* რელიგიური ექსტრემისტები გულისხმობს ადამიანების ჯგუფს, რომელიც არა მხოლოდ
უმრავლესობისგან განსხვავებული რელიგიური შეხედულებების მატარებელია, არამედ
ცდილობს, სხვებსაც თავს მოახვიოს ეს შეხედულებები.
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ქვემოთ ჩამოთვლილია პოლიტიკური და სოციალური აქტივობის სხვადასხვა ფორმა,
რომლებსაც შესაძლებელია ადამიანებმა მიმართონ. გთხოვთ, თითოეული
მათგანისთვის მონიშნოთ:
 მიგიმართავთ თუ არა მოცემული ქმედებებისთვის გასულ წელს;


მიგიმართავთ თუ არა მათთვის უფრო შორეულ წარსულში;



არასოდეს მიგიმართავთ, მაგრამ შესაძლოა მიმართოთ;



არასოდეს მიგიმართავთ და არც ერთ შემთხვევაში არ მიმართავთ.
მივმარ
თე
გასულ
წელს

მივმარ
თე
უფრო
შორეუ
ლ
წარსუ
ლში

არასოდ
ეს
მიმიმა
რთავს,
მაგრამ
შეიძლე
ბა
მივმარ
თო

არასოდე
ს
მიმიმარ
თავს და
არც ერთ
შემთხვე
ვაში არ
მივმართ
ავ

მიჭირს
პასუხი
ს გაცემა

13 პეტიციაზე ხელის მოწერა

1

2

3

4

8

14 ბოიკოტის გამოცხადება ან გარკვეული პროდუქტის

1

2

3

4

8

15 რაიმე დემონსტრაციაში მონაწილეობა

1

2

3

4

8

16 პოლიტიკურ შეხვედრაზე ან გამოსვლაზე დასწრება

1

2

3

4

8

17 კონტაქტის დამყარება ან კონტაქტის მცდელობა

1

2

3

4

8

1

2

3

4

8

1

2

3

1

2

3

გამიზნულად ყიდვა, პოლიტიკური, ეთიკური ან გარემოს
დაცვის მიზნებიდან გამომდინარე

პოლიტიკოსთან ან საჯარო პირთან, საკუთარი
მოსაზრების გამოხატვის მიზნით

18 თანხის გაცემა ან ფინანსების მოძიება სოციალური ან
პოლიტიკური აქტივობისათვის

19 მედიასთან დაკავშირება ან მედიაში გამოჩენა, საკუთარი

4

8

მოსაზრების გამოხატვის მიზნით

20 პოლიტიკური შეხედულებების ინტერნეტით გამოხატვა

4

8

* Q 13-19 - თუ ინტერნეტის საშუალებითაა განხორციელებული, დადებით პასუხად ითვლება.
* Q 13-20-ის კოდირება - ერთზე მეტი პასუხის შემთხვევაში, უნდა მოინიშნოს სკალის მარცხენა
კიდესთან უფრო ახლოს მდგომი პასუხი.

5

21 რამდენად ხშირად იყენებთ პოლიტიკური სიახლეებისა თუ ინფორმაციის
მისაღებად ისეთ მედია საშუალებებს, როგორიცაა ტელევიზორი, გაზეთები,
რადიო ან ინტერნეტი?

დღეში რამდენჯერმე .................. 1
დღეში ერთხელ ............................ 2
კვირაში 5-6 დღე ........................... 3
კვირაში 3-4 დღე .......................... 4
კვირაში 1-2 დღე ........................... 5
კვირაში ერთ დღეზე იშვიათად... 6
არასდროს ........................................ 7
მიჭირს პასუხის გაცემა ................. 8

22 საშუალოდ, რამდენ ადამიანთან გაქვთ კონტაქტი ჩვეულებრივი სამუშაო
დღის განმავლობაში, მათი ჩათვლით, ვისთან ერთადაც ცხოვრობთ?
იგულისხმება პირადი კონტაქტი ნებისმიერ ადამიანთან, ვისთანაც საუბრობთ,
უზიარებთ ამბებს ან განიხილავთ მოვლენებს. ეს შეიძლება ხდებოდეს
პირისპირ, ტელეფონით, ფოსტით ან ინტერნეტით. გთხოვთ, იგულისხმოთ
მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც იცნობთ.

გთხოვთ, ჩამოთვლილი კატეგორიებიდან აირჩიოთ მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც
ყველაზე მეტად შეეფერება თქვენს სიტუაციას:
(მონიშნეთ მხოლოდ ერთი უჯრა)
0-4 ადამიანი ……………
5-9 ………………………
10-19 …………………….
20-49 …………………. …
50 -ზე მეტი ………………
მიჭირს პასუხის გაცემა …
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ზოგჯერ ადამიანები სხვადასხვა სახის ჯგუფების თუ ასოციაციების წევრები არიან.
გთხოვთ, თითოეული სახის ჯგუფისთვის მიუთითოთ, თუ თქვენ
 გაწევრიანებული ხართ და აქტიურად მონაწილეობთ;
 გაწევრიანებული ხართ, მაგრამ აქტიურად არ მონაწილეობთ;
 გაწევრიანებული იყავით, მაგრამ ამჟამად აღარ ხართ;
 არასოდეს ყოფილხართ გაწევრიანებული.

წევრი ვარ
და
აქტიურა
დ
ვმონაწილ
ეობ

წევრი
ვარ ,
მაგრამ
აქტიურა
დ არ
ვმონაწი
ლეობ

ვიყავი
წევრი

არასოდ
ეს
ვყოფი
ლვარ
წევრი

მიჭირს
პასუხი
ს გაცემა

23. პოლიტიკური პარტია

1

2

3

4

8

24. სავაჭრო კავშირი, ბიზნეს-ასოციაცია ან
პროფესიული ასოციაცია

1

2

3

4

8

25. ეკლესია ან სხვა რელიგიური ორგანიზაცია

1

2

3

4

8

26. სპორტული, გასართობი ან კულტურული
ჯგუფი

1

2

3

4

8

27. მოხალისეთა რაიმე სხვა ასოციაცია

1

2

3

4

8

7

დემოკრატიის პირობებში ადამიანების უფლებების შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება
არსებობს. გთხოვთ, 1-დან 7-მდე სკალაზე (სადაც 1 შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ
არის მნიშვნელოვანი“, ხოლო 7 – პასუხს „ძალიან მნიშვნელოვანია“), მონიშნოთ
რამდენად მნიშვნელოვანია:

საერთოდ არ არის
მნიშვნელოვანი

ძალიან
მნიშვნელოვანია

მიჭირს
პასუხის გაცემა

28. ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს ცხოვრების სათანადო
სტანდარტი

1

2

3

4

5

6

7

8

29. ხელისუფლება პატივს სცემდეს და იცავდეს
უმცირესობების* უფლებებს

1

2

3

4

5

6

7

8

30. ადამიანებს მეტი შესაძლებლობა ეძლეოდეთ,
მონაწილეობა მიიღონ საჯარო გადაწყვეტილებების
მიღებაში

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

32. ხელისუფლება ნებისმიერ შემთხვევაში პატივს
უნდა სცემდეს დემოკრატიულ უფლებებს

1

2

3

4

5

6

7

8

33. სერიოზულ დანაშაულებებში მსჯავრდებული
ადამიანები მოქალაქეობის უფლებას კარგავდნენ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

35. მოქალაქეებს ჰქონდეთ უფლება, არ მიიღონ
არჩევნებში მონაწილეობა

1

2

3

4

5

6

7

8

36. ჯანდაცვა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს

1

2

3

4

5

6

7

8

31. მოქალაქეებს შეეძლოთ სამოქალაქო
დაუმორჩილებლობის გამოხატვა, როცა ისინი
ხელისუფლების ქმედებებს ეწინააღმდეგებიან

34. იმ ადამანებს, რომლებიც დიდი ხანია ქვეყანაში
ცხოვრობენ, მაგრამ მოქალაქეობა არ აქვთ, ქვეყნის
ეროვნულ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება ჰქონდეთ

* უმცირესობებში იგულისხმება ის ჯგუფები, რომლებიც, მიჩნეულია, რომ რიცხობრივი
სიმცირის გამო, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ.

8

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებებს?
სრულია
დ
ვეთანხმე
ბი

ვეთანხ
მები

არც
ვეთანხმე
ბი, არც
არ
ვეთანხმე
ბი

არ
ვეთანხმე
ბი

სრულია
დ არ
ვეთანხმე
ბი

მიჭირს
პასუხს
გაცემა

37. ჩემნაირ ადამიანებს
ხელისუფლების ქმედებებზე არავინ
ეკითხება აზრს

1

2

3

4

5

8

38. არა მგონია, ხელისუფლებას
ადარდებდეს ჩემნაირი ადამიანების
აზრი

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

39. ვფიქრობ, საკმაოდ კარგად
ვერკვევი, თუ რა მნიშვნელოვანი
პოლიტიკური პრობლემები დგას
საქართველოს წინაშე
40. ვფიქრობ, საქართველოს
მოსახლეობის უმეტესობა ჩემზე
უკეთესად არის ინფორმირებული
პოლიტიკისა და ხელისუფლების
შესახებ

წარმოიდგინეთ, რომ პარლამენტი ისეთ კანონს განიხილავს, რომელიც უსამართლოდ
ან ზიანის მომტანად მიგაჩნიათ.
41. ასეთ შემთხვევაში რამდენად სავარაუდოა, რომ თქვენ, მარტო ან სხვებთან ერთად,
შეეცდებით რაიმე მოიმოქმედოთ?
ძალიან სავარაუდოა .................... 1
საკმაოდ სავარაუდოა .................. 2
არც ისე სავარაუდოა .................... 3
საერთოდ არ არის სავარაუდო ....4
მიჭირს პასუხის გაცემა ................ 8

42. თუკი შეეცადეთ რამე მოგემოქმედათ, რამდენად სავარაუდოა, რომ პარლამენტი
თქვენს მოთხოვნებს სერიოზულად მიაქცევს ყურადღებას?
ძალიან სავარაუდოა .................... 1
საკმაოდ სავარაუდოა .................. 2
არც ისე სავარაუდოა .................... 3
საერთოდ არ არის სავარაუდო ....4
მიჭირს პასუხის გაცემა ................ 8

9

43. პირადი შეფასებით, რამდენად დაინტერესებული ხართ პოლიტიკით?
ძალიან დაინტერესებული ....................... 1
საკმაოდ დაინტერესებული ...................... 2
არც ისე დაინტერესებული ....................... 3
საერთოდ არ ვარ დაინტერესებული ....... 4
მიჭირს პასუხის გაცემა .............................. 8

44. პოლიტიკაში ზოგჯერ მემარჯვენეობაზე და მემარცხენეობაზე* საუბრობენ. სად
მოათავსებდით საკუთარ თავს ქვემოთ მოცემულ 0-დან 10-მდე სკალაზე, სადაც 0
შეესაბამება მემარცხენეს, ხოლო 10 -მემარჯვენეს?
მემარცხენე

0

1

მემარჯვენე

2

3

4

5

6

7

8

9

მიჭირს პასუხის გაცემა

10

98

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ დებულებებს?
სრულია
დ
ვეთანხმე
ბი

ვეთანხ
მები

არც
ვეთანხმე
ბი, არც
არ
ვეთანხმე
ბი

არ
ვეთანხმე
ბი

სრულია
დ არ
ვეთანხმე
ბი

მიჭირს
პასუხს
გაცემა

45. უმეტეს შემთხვევაში შეგვიძლია
ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს
ვენდოთ, რომ სწორად მოიქცევიან

1

2

3

4

5

8

46. პოლიტიკოსების უმეტესობა
პოლიტიკაში მხოლოდ პირად
სარგებელს ეძებს

1

2

3

4

5

8

* მემარჯვენე/მემარცხენე - ერთ–ერთი გავრცელებული კრიტერიუმი, რომელიც
პოლიტიკური პარტიებისა თუ ცალკეული მოღვაწეების პოლიტიკურ ორიენტაციას
მეარჯვენეობა/მემარცხენეობის სპექტრზე ანაწილებს, არის მათი დამოკიდებულება
სახელმწიფოს, ინდივიდისა და ეკონომიკის მიმართ. მემარჯვენე პოლიტიკა გულისხმობს
სახელმწიფოს მიერ ინდივიდის ეკონომიკურ და სხვა სახის აქტივობაში ჩარევის
მინიმალიზაციას. მემარჯვენე, როგორც წესი, ელიტისტური თუ სხვა მოსაზრებებით,
ეწინააღმდეგება მოსახლეობის ფართო ფენების ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას,
რადიკალურ რეფორმებსა და ცდილობს არსებული პოლიტიკური წესრიგის შენარჩუნებას.
მემარცხენეობა კი ითვალისწინებს თანასწორობისკენ სწრაფვას, მუშათა კლასზე დაყრდნობას,
მრეწველობის ნაციონალიზაციის მხარდაჭერას, იერარქიისადმი წინააღმდეგობას,
ნაციონალისტური საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მიუღებლობას.
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47. როგორ ფიქრობთ, თუკი ამის შესაძლებლობა მიეცემათ, რამდენად ხშირად
ეცდებიან ადამიანები, გამოგიყენონ და რამდენად ხშირად ეცდებიან, სამართლიანად
მოიქცნენ?
ყოველთვის ეცდებიან, გამოგიყენონ ........................................ 1
უმეტეს შემთხვევაში ეცდებიან, გამოგიყენონ ......................... 2
უმეტეს შემთხვევაში ეცდებიან, სამართლიანად მოიქცნენ ... 3
ყოველთვის ეცდებიან, სამართლიანად მოიქცნენ .................. 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ................................................................. 8
48. ზოგადად, თვლით, რომ ადამიანების ნდობა შეიძლება, თუ სიფრთხილე
ზედმეტი არასოდესაა ადამიანებთან ურთიერთობისას?
ადამიანების ნდობა თითქმის ყოველთვის შეიძლება ...................... 1
ჩვეულებრივ, ადამიანების ნდობა შეიძლება ...................................... 2
ჩვეულებრივ, სიფრთხილე არასოდესაა ზედმეტი ადამიანებთან
ურთიერთობისას ....................................................................................... 3
თითქმის ყოველთვის სიფრთხილე არასოდესაა ზედმეტი
ადამიანებთან ურთიერთობისას ............................................................. 4
მიჭირს პასუხის გაცემა .............................................................................. 8

49. როდესაც მეგობრებთან, ნათესავებთან ან თანამშორლებთან ერთად ხართ,
რამდენად ხშირად საუბრობთ პოლიტიკაზე?
ხშირად .................................. 1
ხანდახან ................................ 2
იშვიათად .............................. 3
არასდროს .............................. 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ....... 8

50. როდესაც გამოკვეთილი პოზიცია გაქვთ პოლიტიკის თაობაზე, რამდენად ხშირად
ცდილობთ, დაარწმუნოთ მეგობრები, ნათესავები ან თანამშრომლები, თქვენი
შეხედულებები გაიზიარონ?
ხშირად .................................. 1
ხანდახან ................................ 2
იშვიათად .............................. 3
არასდროს .............................. 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ....... 8
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საქართველოში არსებულ პოლიტიკას თუ გავითვალისწინებთ, აღნიშნეთ, რამდენად
ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს?
სრულია
დ
ვეთანხმე
ბი

ვეთანხ
მები

არც
ვეთანხმე
ბი, არც
არ
ვეთანხმე
ბი

არ
ვეთანხ
მები

სრულიად
არ
ვეთანხმებ
ი

მიჭირს
პასუხს
გაცემა

51. პოლიტიკური პარტიები ხელს
უწყობენ ადამიანებს, რომ
პოლიტიკაში უფრო აქტიურად
ჩაერთონ

1

2

3

4

5

8

52. პოლიტიკური პარტიები
ამომრჩევლებს რეალურ პოლიტიკურ
არჩევანს არ აძლევენ

1

2

3

4

5

8

53. რეფერენდუმები კარგი საშუალებაა
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური
საკითხების გადასაწყვეტად

1

2

3

4

5

8

54. ბოლო ეროვნულ არჩევნებზე საქართველოში, რამდენად სამართლიანად მოხდა
ხმების დათვლა და ანგარიშგება?
ძალიან სამართლიანად ........................................ 1
საკმაოდ სამართლიანად ...................................... 2
არც სამართლიანად, არც უსამართლოდ............ 3
საკმაოდ უსამართლოდ ........................................ 4
ძალიან უსამართლოდ ........................................... 5
მიჭირს პასუხის გაცემა .......................................... 8
55. რამდენად სამართლიანი იყო ბოლო ეროვნული არჩევნები საქართველოში
კანდიდატების და პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიის წარმართვის
შესაძლებლობების მხრივ?
ძალიან სამართლიანი ........................................ 1
საკმაოდ სამართლიანი ...................................... 2
არც სამართლიანი, არც უსამართლო .............. 3
საკმაოდ უსამართლო ........................................ 4
ძალიან უსამართლო ........................................... 5
მიჭირს პასუხის გაცემა ....................................... 8
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56. რამდენად ერთგულად ემსახურება ხალხს საქართველოში არსებული საჯარო
სამსახურები?
ძალიან ერთგულად........................................... 1
საკმაოდ ერთგულად......................................... 2
არც ისე ერთგულად........................................... 3
საერთოდ არ ემსახურება ერთგულად ........... 4
მიჭირს პასუხის გაცემა ...................................... 8

57. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გავრცელებულია საქართველოს საჯარო
სამსახურებში კორუფცია?
თითქმის არავინაა ჩართული……………………………..
ხალხის მცირე რაოდენობაა ჩართული………………….
ხალხის საშუალო რაოდენობაა ჩართული………………
ბევრი ხალხია ჩართული ……………………………………
თითქმის ყველაა ჩართული……………………………..…..
მიჭირს პასუხის გაცემა………………………………………

1
2
3
4
5
8

0-დან 10-მდე სკალაზე, სადაც 0 შეესაბამება „ძალიან ცუდად,“ ხოლო 10 – „ძალიან კარგად,“
აღნიშნეთ, მთლიანობაში:
ძალიან
ცუდად

ძალიან
კარგად

მიჭირს
პასუხის გაცემა

58. დღესდღეობით, რამდენად კარგად მიდის
დემოკრატიული პროცესები საქართველოში?

0 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

98

59. რას იტყოდით 10 წლის წინანდელ
სიტუაციაზე? რამდენად კარგად მიდიოდა
დემოკრატიული პროცესები საქართველოში?

0 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

98

60. რას იტყოდით 10 წლის შემდგომ მოსალოდნელ
სიტუაციაზე? როგორ გგონიათ, რამდენად კარგად
წავა იმ დროისთვის დემოკრატიული პროცესები
საქართველოში?

0 1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

98
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არასავალდებულო
საშუალოდ, რამდენად ხშირად:

დღეში
რამდენჯ
ერმე

დღეში
ერთხელ

კვირაში
5-6 დღე

კვირაში
3-4 დღე

კვირაში
1-2 დღე

კვირაში
ერთ
დღეზე
იშვიათა
დ

არასდ
როს

მიჭირს
პასუხის
გაცემა

61. კითხულობთ
პოლიტიკურ
სტატიებს გაზეთში

1

2

3

4

5

6

7

8

62. უყურებთ
პოლიტიკურ ახალ
ამბებს ტელევიზორში

1

2

3

4

5

6

7

8

63. უსმენთ
პოლიტიკურ
სიახლეებს რადიოში

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

64. იყენებთ
ინტერნეტს
პოლიტიკური
სიახლეებისა და
ინფორმაციის
მისაღებად
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ISSP ძირითადი ცვლადების კითხვარი (BVQ)
BVQ_01. სქესი
1. მამრობითი
2. მდედრობითი
BVQ_02. დაბადების თარიღი
როდის ხართ დაბადებული?

გთხოვთ, გარაფაში ჩაწეროთ თქვენი დაბადების წელი (დაბადების წლის მისათითებლად გამოიყენეთ ოთხი
ციფრი).
|__|__|__|__|

BVQ_03. განათლება
სკოლიდან დაწყებული და დღემდე მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხურის ჩათვლით
(დაწყებითი და საშუალო სკოლა, უნივერსიტეტი, სრული პროფესიული განათლება), სულ რამდენი წელი
ისწავლეთ სასწავლო დაწესებულებაში? თუ ამჟამად განათლებას იღებთ, დაითვალეთ დღემდე გავლილი
წლების რაოდენობა.

გთხოვთ, გრაფაში ჩაწეროთ წლების რაოდენობა ან საჭიროებისამებრ, შემოხაზოთ ‘0’.
…
0

წლების რაოდენობა
არ მაქვს მიღებული განათლება

BVQ_04. ხარისხი
რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხური?

გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.

0. არ მიმიღია 8 ან 9 წლის დასრულების ატესტატი
1. მაქვს 8 ან 9 წლის დასრულების ატესტატი
2. მაქვს საშუალო სკოლის ატესტატი (11 ან 12 წელი)
3. პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი
4. ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი
5. მაგისტრის ხარისხი
6. ნებისმიერი ხარისხი მაგისტრის ზევით
9. უარი პასუხზე
შემდეგი კითხვა ეხება თქვენს დასაქმებას. დასაქმებაში იგულისხმობა ანაზღაურებადი სამსახური,
სადაც თქვენ ხართ დასაქმებული, თვითდასაქმებული ან მონაწილეობთ საოჯახო ბიზნესის
მართვაში, კვირაში მინიმუმ 1 საათის განმავლობაში. თუ ამჟამად არ ხართ დასაქმებული და
დროებით არ გაქვთ შემოსავალი/ანაზღაურება, ავადმყოფობის/დეკრეტის/შვებულების/გაფიცვის
ან მსგავსი მიზეზით, გთხოვთ, მხედველობაში მიიღოთ თქვენი ჩვეული სამუშაო მდგომარეობა.
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BVQ_05. დასაქმება
ამჟამად გაქვთ ანაზღაურებადი სამუშაო, გქონდათ ანაზღაურებადი სამუშაო წარსულში თუ
არასდროს გქონიათ ანაზღაურებადი სამუშაო?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
ამჟამად მაქვს ანაზღაურებადი სამუშაო

გთხოვთ, გადახვიდეთ BVQ_06 კითხვაზე

1

2

ამჟამად არ მაქვს ანაზღაურებადი სამუშაო, მაგრამ მქონდა წარსულში
გთხოვთ, გადახვიდეთ BVQ_07 კითხვაზე
არასდროს მქონია ანაზღაურებადი სამუშაო
გთხოვთ, გადახვიდეთ BVQ_14

3 კითხვაზე


BVQ_06. სამუშაო საათები კვირის განმავლობაში
საშუალოდ, კვირაში რამდენ საათს მუშაობთ ანაზღაურებად სამსახურში, ზეგანაკვეთის
ჩათვლით?
თუ მუშაობთ ერთზე მეტ ანაზღაურებად სამსახურში ან ერთდროულად ხართ დასაქმებული და
თვითდასაქმებული, გთხოვთ, იგულისხმოთ თქვენი სამუშაო საათების საერთო რაოდენობა.

გთხოვთ, მიუთითოთ ქვემოთ:
საშუალოდ, მე ვმუშაობ ..................... საათს კვირაში, ზეგანაკვეთის ჩათვლით.

შემდეგი კითხვა ეხება თქვენს დასაქმებას უფრო დეტალურად. თუ მუშაობთ ერთზე მეტ
ანაზღაურებად სამსახურში ან ხართ ერთდროულად დასაქმებული და თვითდასაქმებული,
გთხოვთ, იგულისხმოთ თქვენი მთავარი ანაზღაურებადი სამუშაო.
თუ იმყოფებით პენსიაზე ან ამჟამად არ ხართ დასაქმებული, გთხოვთ, იგულისხმოთ თქვენი
ბოლო ანაზღაურებადი სამუშაო.

BVQ_07. სამუშაო ურთიერთობები
BVQ_08. თვითდასაქმებული: დასაქმებულთა რაოდენობა
თქვენ ხართ/იყავით დასაქმებული, თვითდასაქმებული თუ მართავთ საოჯახო ბიზნესს?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1 დასაქმებული
2
თვითდასაქმებული, დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე
რამდენი დაქირავებული
თვითდასაქმებული, დაქირავებული
თანამშრომელი გყავთ/გყოლიათ
3 თანამშრომლებით
თქვენი თავის ჩაუთვლელად?
გთხოვთ, მიუთითოთ.
…………. დასაქმებული
4 საოჯახო ბიზნესით დაკავებული
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BVQ_09. სხვა დასაქმებულების ხელმძღვანელობა
BVQ_10. სხვა დასაქმებულების რაოდენობა, რომლებსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ
ხელმძღვანელობთ/ხელმძღვანელობდით სხვა დასაქმებულებს?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
რამდენ სხვა დასაქმებულს ხელმძღვანელობთ/ხელმძღვანელობდით?
1

დიახ

გთხოვთ, მიუთითოთ: ვხელმძღვანელობ/ვხელმძღვანელობდი ................
დასაქმებულს.

2

არა

BVQ_11. ორგანიზაციის ტიპი, კომერციული/არაკომერციული
მუშაობთ/გიმუშავიათ კომერციულ (მოგებაზე ორიენტირებულ) ან არაკომერციულ (მოგებაზე
არაორიენტირებულ) ორგანიზაციაში? გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.

1
2

ვმუშაობ/ვმუშაობდი კომერციულ ორგანიზაციაში
ვმუშაობ/ვმუშაობდი არაკომერციულ ორგანიზაციაში

BVQ_12. ორგანიზაციის ტიპი: საჯარო/კერძო
მუშაობთ/გიმუშავიათ საჯარო ან კერძო დამსაქმებელ ორგანიზაციაში?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1
2

საჯარო დამსაქმებელი
კერძო დამსაქმებელი

BVQ_13. პროფესია/საქმიანობა
ა. რა არის/იყო თქვენი პროფესია- რა ეწოდება/ეწოდებოდა თქვენ ძირითად საქმიანობას
[სამსახურს]? გთხოვთ მიუთითოთ და აღწეროთ მაქსიმალურად დეტალურად.
ჩემი პროფესია/საქმიანობა არის/იყო:
..................................................................................................................................................................
ბ. თქვენი ძირითადი საქმიანობის [სამსახურის] ფარგლებში, რის გაკეთებას უთმობთ/უთმობდით
დროის უდიდეს ნაწილს? გთხოვთ მიუთითოთ და აღწეროთ მაქსიმალურად დეტალურად.
..................................................................................................................................................................
გ. რას საქმიანობს/საქმიანობდა ფირმა/ორგანიზაცია, რომელშიც თქვენ მუშობთ/მუშაობდით - რა
სახის წარმოება/ფუნქციები სრულდება/სრულდებოდა თქვენს სამუშაო ადგილზე? გთხოვთ

მიუთითოთ და აღწეროთ მაქსიმალურად დეტალურად.
..................................................................................................................................................................
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BVQ_14. ძირითადი სტატუსი
ჩამოთვლილთაგან ყველაზე უკეთ რომელი აღწერს თქვენს ამჟამინდელ სტატუსს? თუ ამჟამად
ავადმყოფობის/დეკრეტის/შვებულების/გაფიცვის და ა.შ გამო დროებით არ მუშაობთ, გთხოვთ,
მხედველობაში მიიღოთ ჩვეული სამუშაო მდგომარეობა.
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1 ვარ დასაქმებული ანაზღაურებად სამსახურში (დასაქმებული, თვითდასაქმებული ან
დაკავებული ვარ საოჯახო ბიზნესით )
2 ვარ დაუსაქმებელი და ვეძებ სამსახურს
3 ვარ მოსწავლე/სტუდენტი (მაშინაც, თუ არდადეგები გაქვთ)
4 ვარ სტაჟიორი
5 ვარ ქრონიკულად ავად ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
6 ვარ პენსიონერი
7 ვასრულებ საშინაო საქმეს, ვუვლი სახლს, ბავშვებს და ოჯახის სხვა წევრებს
8 ვარ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ვეწევი
9 სხვა

BVQ_15. მყარი პარტნიორული ურთიერთობა
გყავთ თუ არა მეუღლე ან სტაბილური პარტნიორი, რომელთან ერთად ცხოვრობთ?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი:

დიახ, მყავს მეუღლე/პარტნიორი, რომელთან ერთად ვცხოვრობ  გთხოვთ, გადახვიდეთ

1

კითხვაზე BVQ_16

დიახ, მყავს მეუღლე/პარტნიორი, თუმცა ერთად არ ვცხოვრობთ  გთხოვთ, გადახვიდეთ

2

კითხვაზე BVQ_16

არ მყავს მეუღლე/პარტნიორი  გთხოვთ, გადახვიდეთ კითხვაზე BVQ_22

3

შემდეგი კითხვები თქვენი მეუღლის/პარტნიორის დასაქმებას ეხება. დასაქმებაში იგულისმება
ანაზღაურებადი სამსახური, რომელსაც ასრულებს დაქირავებული, თვითდასაქმებული ან
საოჯახო ბიზნესით დაკავებული პირი, კვირაში მინიმუმ 1 საათის განმავლობაში. თუ ამჟამად
თქვენი

მეუღლე/პარტნიორი

ავადმყოფობის/დეკრეტის/შვებულების/გაფიცვის

ან

მსგავსი

მიზეზით დროებით არ არის დასაქმებული, გთხოვთ, მხედველობაში მიიღოთ მისი ჩვეული
სამუშაო მდგომარეობა.
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BVQ_16. მეუღლის/პარტნიორის დასაქმება
ამჟამად აქვს თუ არა თქვენს მეუღლეს/პარტნიორს ანაზღაურებადი სამუშაო, ჰქონდა თუ არა
ანაზღაურებადი სამუშაო წარსულში თუ არასდროს ჰქონია ანაზღაურებადი სამუშაო?
გთხოვთ აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი:

ამჟამად აქვს ანაზღაურებადი სამუშაო გთხოვთ გადახვიდეთ კითხვაზე BVQ_17

1

ამჟამად არ აქვს ანაზღაურებადი სამუშაო, თუმცა წარსულში ჰქონდა გთხოვთ გადახვიდეთ

2

კითხვაზე BVQ_18

არასდროს ჰქონია ანაზღაურებადი სამუშაო გთხოვთ გადახვიდეთ კითხვაზე BVQ_21

3

BVQ_17. მეუღლის/პარტნიორის სამუშაო საათები კვირის განმავლობაში
ზოგადად,
კვირაში
რამდენ
საათს
მუშაობს
ანაზღაურებად

სამსახურში

თქვენი

მეუღლე/პარტნიორი, ზეგანაკვეთის ჩათვლით?
თუ ერთზე მეტ ანაზღაურებად სამსახურში მუშაობს ან ერთდროულად დასაქმებულიცაა და
თვითდასაქმებულიც, გთხოვთ, აღნიშნოთ მისი სამუშაო საათების საერთო რაოდენობა. გთხოვთ,

მიუთითოთ ქვემოთ:
საშუალოდ, ის მუშაობს ..................... საათს კვირაში, ზეგანაკვეთის ჩათვლით.

შემდეგი კითხვა ეხება თქვენი მეუღლის/პარტნიორის დასაქმებას უფრო დეტალურად. თუ ის
ერთზე მეტ ანაზღაურებად სამსახურში მუშაობს ან ერთდროულად დასაქმებულიცაა და
თვითდასაქმებულიც, გთხოვთ, იგულისხმოთ მისი ძირითადი ანაზღაურებადი სამუშაო.
თუ ის პენსიაზეა ან ამჟამად არ არის დასაქმებული, გთხოვთ, იგულისხმოთ მისი ბოლო
ანაზღაურებადი სამუშაო.

BVQ_18. მეუღლის/პარტნიორის სამუშაო ურთიერთობები
თქვენი მეუღლე/პარტნიორი არის/იყო დასაქმებული, თვითდასაქმებული თუ კერძო საოჯახო
ბიზნესით დაკავებული? გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.

დასაქმებული
 თვითდასაქმებული, დაქირავებული თანამშრომლების გარეშე
თვითდასაქმებული, დაქირავებული თანამშრომლებით
3
4 საოჯახო ბიზნესით დაკავებული
1

2

BVQ_19. მეუღლის/პარტნიორის მიერ სხვა დასაქმებულების ხელმძღვანელობა
ხელმძღვანელობს/ხელმძღვანელობდა თუ არა თქვენი მეუღლე/პარტნიორი სხვა დასაქმებულებს?
გთხოვთ აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1. დიახ
2. არა
19

BVQ_20. მეუღლის/პარტნიორის პროფესია/საქმიანობა
ა. რა არის/იყო თქვენი მეუღლის/პარტნიორის პროფესია- რა ეწოდება/ეწოდებოდა თქვენი
მეუღლის/პარტნიორის ძირითად საქმიანობას [სამსახურს]? გთხოვთ მიუთითოთ და აღწეროთ

მაქსიმალურად დეტალურად.
მეუღლის/პარტნიორის პროფესია/საქმიანობა არის/იყო:

....................................................................................................................................................................................
ბ. თქვენი მეუღლის/პარტნიორის ძირითადი საქმიანობის [სამსახურის] ფარგლებში, რის
გაკეთებას უთმობს/უთმობდა დროის უდიდეს ნაწილს? გთხოვთ მიუთითოთ და აღწეროთ
მაქსიმალურად დეტალურად.
....................................................................................................................................................................................
გ. რას საქმიანობს/საქმიანობდა ფირმა/ორგანიზაცია, რომელშიც თქვენი მეუღლე/პარტნიორი
მუშობს/მუშაობდა - რა სახის წარმოება/ფუნქციები სრულდება/სრულდებოდა თქვენი
მეუღლის/პარტნიორის სამუშაო ადგილზე? გთხოვთ მიუთითოთ და აღწეროთ

მაქსიმალურად დეტალურად.
....................................................................................................................................................................................

BVQ_21. მეუღლის/პარტნიორის სტატუსი
ჩამოთვლილთაგან ყველაზე უკეთ რომელი აღწერს თქვენი მეუღლის/პარტნიორის ამჟამინდელ
სტატუსს? თუ ამჟამად იგი ავადმყოფობის/დეკრეტის/შვებულების/გაფიცვის და ა.შ გამო
დროებით არ მუშაობს, გთხოვთ, მხედველობაში მიიღოთ მისი ჩვეული სამუშაო მდგომარეობა.
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.

დასაქმებულია (დაქირავებულია, თვითდასაქმებულია ან საკუთარი საოჯახო ბიზნესითაა

1

დაკავებული)
2უმუშევარია და ეძებს სამსახურს

არის მოსწავლე/სტუდენტი (მაშინაც თუ არდადეგები აქვს)
4სტაჟიორია
5ქრონიკულად ავადაა ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა
6პენსიაზეა
7საოჯახო საქმითაა დაკავებული
8სავალდებულო სამხედრო სამსახურშია ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ეწევა
9სხვა
3

20

BVQ_22. პროფკავშირების წევრობა
ხართ/ყოფილხართ თუ არა ოდესმე პროფკავშირის ან მსგავსი ორგანიზაციის წევრი? თუ პასუხი
დადებითია, ამჟამადაც წევრი ხართ თუ მხოლოდ წარსულში იყავით?
გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1 დიახ, ამჟამად წევრი ვარ
2 დიახ, წარსულში ვიყავი წევრი, თუმცა ამჟამად აღარ ვარ
3 არასდროს ვყოფილვარ წევრი

BVQ_23. რელიგია
მიაკუთვნებთ თუ არა თავს რომელიმე რელიგიას? თუ მიაკუთვნებთ, რომელს? გთხოვთ აღნიშნოთ
მხოლოდ ერთი პასუხი.
1 არც ერთ რელიგიას არ მივაკუთვნებ თავს
2 მართლმადიდებელი
3

გრიგორიანელი

4 კათოლიკე
5 პროტესტანტი
6 სხვა ქრისტიანი
7 იუდეველი
8 მუსულმანი
9 ბუდისტი
10ინდუისტი
11
სხვა აზიური რელიგიები
12
სხვა რელიგიები

BVQ_24. რელიგიურ მსახურებაში მონაწილეობა
ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, როგორიცაა ქორწილები, პანაშვიდები და მსგავსი,
რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას? გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
1 კვირაში რამდენჯერმე ან უფრო ხშირად
2 კვირაში ერთხელ
3 თვეში 2-ჯერ ან 3-ჯერ
4 თვეში ერთხელ
5 წელიწადში რამდენჯერმე
6 წელიწადში ერთხელ
7 უფრო იშვიათად, ვიდრე წელიწადში ერთხელ
8 არასდროს
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BVQ_25. სოციალურ კიბეზე საკუთარი თავის მიკუთვნება
ჩვენ საზოგადოებაში არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც უფრო მაღალ სოციალურ საფეხურზე
დგანან და ჯგუფები, რომლებიც შედარებით დაბალ სოციალურ საფეხურზე იმყოფებიან. ქვემოთ
მოცემულია სკალა მაღლიდან დაბალი სოციალური საფეხურების მიმართულებით. რომელ
საფეხურს მიაკუთვნებთ თქვენს თავს ამ სკალაზე?

გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი უჯრა მოცემულ სკალაზე.

სოციალურად
მაღალ
საფეხურზე
მდგომი ჯგუფი

სოციალურად
დაბალ
საფეხურზე
მდგომი ჯგუფი

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

98 - მიჭირს პასუხის
გაცემა
BOTTOM

BVQ_26. რესპონდენტის მონაწილეობა უკანასკნელ ეროვნულ არჩევნებში
ზოგი ადამიანი არ იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, როგორც ამომრჩევლი (არ იყენებს ხმის
მიცემის უფლებას). თქვენ მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს
საპარლამენტო არჩევნებში? გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.


1.

დიახ, მივიღე მონაწილეობა

2. არა, არ მიმიღია მონაწილეობა


0. არა, არ მქოდა ბოლო
არჩევნებში ხმის მიცემის
უფლება


გთხოვთ, გადადით BVQ_27
გთხოვთ, გადადით BVQ_28
გთხოვთ, გადადით BVQ_28
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BVQ_27. ქვეყნისთვის სპეციფიკური: პარტია, რომელსაც ხმა მისცა უკანასკნელ არჩევნებზე
რესპონდენტმა
რომელ პარტიას მიეცით ხმა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში?

გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი.
სახელწოდება
1

„კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“

2

„ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“

3

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“

4

„ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“

5

„გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“

6

„შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“

7

„სახალხო მოძრაობა“

8

„ახალი მემარჯვენეები“

9
10
11
12

„ჯონდი ბაღათურია - ქართული დასი“
„სამართლიანი საქართველოსთვის“
„მერაბ კოსტავას საზოგადოება“
სხვა

BVQ_28. ქვეყნისთვის სპეციფიკური: ეთნიკური ჯგუფი
ჩამოთვლილი ეთნიკური ჯგუფებიდან რომელ ჯგუფს ან ჯგუფებს მიაკუთვნებთ საკუთარ თავს.

გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი ან ორი ჯგუფი.
ეთნიკური ჯგუფები
1

ქართველი

2

აზერბაიჯანელი

3

სომეხი

4

სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფი (ოსი,
აფხაზი, ქისტი და სხვა)

5

რუსი

6

ებრაელი

7

ბერძენი

8
9

უკრაინელი
ასირიელი

10
11

იეზიდი/ქურთი
სხვა
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BVQ_29. ოჯახის წევრების რაოდენობა
BVQ_30. ოჯახში 6-17 წლამდე ბავშვების რაოდენობა
BVQ_30. ოჯახში 6 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა
თქვენი ჩათვლით, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს თქვენს ოჯახში? გთხოვთ, აღნიშნოთ

ცხრილში.
რაოდენობა
18 წლის და 18 წელს ზემოთ მოზრდილები
ბავშვები 6-17 წლამდე
ბავშვები 6 წლამდე
სულ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს თქვენს ოჯახში

BVQ_32. ქვეყნისთვის სპეციფიკური: პირადი შემოსავალი
საშუალოდ, რამდენია თქვენი დაუბეგრავი თვიური შემოსავალი ყველა არსებული
წყაროდან ?

გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენი პირადი დაუბეგრავი თვიური საშუალო შემოსავალი.
ჩემი პირადი თვიური დაუბეგრავი შემოსავალი არის -------- ლარი
1

1300 ლარზე მეტი

2

701-1300 ლარი

3

401-700

4

251-400

5

151-250

6

150 ლარამდე

7

0 ლარი

98
99

მიჭირს პასუხის გაცემა
უარი პასუხზე

თუ მარტო ცხოვრობთ, გთხოვთ, გადახვიდეთ BVQ_34 კითხვაზე.
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BVQ_33. ქვეყნისთვის სპეციფიკური: ოჯახის შემოსავალი
რამდენია თქვენი ოჯახის დაუბეგრავი საშუალო თვიური შემოსავალი?

გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენი ოჯახის დაუბეგრავი თვიური საშუალო შემოსავალი.
ოჯახის საშუალო დაუბეგრავი შემოსავალი ------------------------- ლარი

BVQ_34. ოფიციალური ოჯახური მდგომარეობა/სტატუსი
როგორია თქვენი ამჟამინდელი ოჯახური მდგომარეობა? გთხოვთ, აღნიშნოთ მხოლოდ ერთი

პასუხი.
1. დაქორწინებული (იურიდიული და/ან ეკლესიური ქორწინება)
2. სამოქალაქო ქორწინება (წყვილის თანაცხოვრება იურიდიული და/ან ეკლესიური
ქორწინების გარეშე)
3. გაშორებული (ცალ-ცალკე ვცხოვრობთ, მაგრამ კვლავ იურიდიულ და/ან ეკლესიურ
ქორწინებაში ვიმყოფებით)
4. განქორწინებული (იურიდიული და/ან ეკლესიური ქორწინება გაუქმებულია)
5. ქვრივი
6. არასდროს ვყოფილვარ დაქორწინებული

BVQ_35. რესპონდენტის მამის დაბადების ადგილი {ქვეყანა}
რომელ ქვეყანაში დაიბადა თქვენი მამა? გთხოვთ, მიუთითეთ ქვეყნის სახელწოდება.
მამაჩემი დაიბადა -----------------

BVQ_36. რესპონდენტის დედის დაბადების ადგილი
რომელ ქვეყანაში დაიბადა თქვენი დედა? გთხოვთ, მიუთითეთ ქვეყნის სახელწოდება.
დედაჩემი დაიბადა ........................
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BVQ_37. საცხოვრებელი ადგილის ტიპი: ქალაქი-რეგიონი

როგორ აღწერდით ადგილს, სადაც ცხოვრობთ...

გთხოვთ, აღნიშნოთ ერთი პასუხი.
1.

დიდი ქალაქი

2. დიდი ქალაქის გარეუბანი
3. საშუალო ზომის ქალაქი
4. პატარა ქალაქი
5. სოფელი
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