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დროის გამოყენების გამოკვლევა 
 

ინდივიდუალური კითხვარი 
(შინამეურნეობის 15 წლის და უფროსი ასაკის წევრებისათვის) 

 
AI. ინფორმაცია ინტერვიუს შესახებ 
AI1.  უბნის ნომერი: |__|__|__| AI2.  შინამეურნეობის ნომერი: |__|__| 

AI3.  შინამეურნეობის წევრი:____________________ AI4.  შინამეურნეობის წევრის ნომერი H2-დან: |__|__| 

 ინტერვიუერს: 
გამარჯობა! ჩემი სახელია (სახელი და გვარი) და მე წარმოვადგენ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს. 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN Women) ერთად საქართველოში 
ატარებს გამოკვლევას დროის გამოყენების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით გვსურს დაგისვათ რამდენიმე შეკითხვა თქვენ და 
თქვენი შინამეურნეობის წევრებს, იმისათვის, რომ დავადგინოთ მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა აქტივობაზე დახარჯული დრო, 
მაგალითად, ანაზღაურებად და არაანაზღაურებად სამუშაოზე, საოჯახო საქმეებზე, ბავშვის მოვლაზე, მგზავრობაზე და ა.შ. 
თქვენი შინამეურნეობა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეირჩა სხვა რამდენიმე ათას შინამეურნეობასთან ერთად. 
გამოკვლევის შედეგების მაღალი სანდოობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი თანხმობა გამოკვლევაში მონაწილეობაზე. 
გამოკვლევაში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები მკაცრად კონფიდენციალური და 
ანონიმურია. მკვლევარებს არ ექნებათ შესაძლებლობა დააკავშირონ თქვენი მისამართი და სხვა პირადი მონაცემები,  თქვენ მიერ 
მოწოდებულ ინფორმაციასთან. ინტერვიუ დაახლოებით 10 წუთი გაგრძელდება. ასევე, ინტერვიუს დასრულების შემდეგ, 
გთხოვთ, რომ შეავსოთ აქტივობების დღიური კვირის ორი დღისთვის. 

AI5.  შეგვიძლია დავიწყოთ? 
დიახ      1  AI7 
არა/კითხვა არ დასმულა    2  AI6 

 

AI6.   
 

გამოკითხვის 
შედეგი: 

ინტერვიუ ჩატარდა 1 
რესპონდენტი შინ არ დამხვდა 2 
რესპონდენტმა უარი განაცხადა ინტერვიუზე 3 
სხვა (მიუთითეთ) ______________________________________________________ 96 

AI7.  ინტერვიუს ჩატარების თარიღი: a. რიცხვი  |__|__|   b. თვე  |__|__|   c. წელი |_2_|_0_|__|__| 

AI8.  რესპონდენტის მობილურის ნომერი:  

"ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქსტატი 
უფლებამოსილია ადმინისტრაციული ორგანოებისაგან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მოითხოვოს და მიიღოს 
თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ყველა სტატისტიკური მონაცემი და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის, 
კონფიდენციალური ან/და პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია, "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" 
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 
თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დაცულია ,,ოფიციალური  სტატისტიკის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით. ის გამოიყენება მხოლოდ კრებსითი სტატისტიკური მაჩვენებლების გასაანგარიშებლად. 

 
 

 

კითხვარი: #07.1.გრ-6.6-12 
(ერთდროული) დამტკიცებულია 

საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2020 

წლის 04 სექტემბრის #11 
დადგენილებით საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური 
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I1 ინტერვიუერს: მიუთითეთ კითხვარის შევსების დაწყების დრო     
საათი წუთი 

 
 

I2 სქესი: 
 

 ქალი  (1) 

 კაცი  (2) 

 
 

I3 გთხოვთ, მითხრათ თქვენი დაბადების თარიღი? 
 
          
რიცხვი  თვე  წელი 

 
 

I4 რომელ ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნებით? 

 
 ქართველი  (1) 

 აფხაზი  (2) 

 ოსი  (3) 

 აზერბაიჯანელი  (4) 

 რუსი  (5) 

 სომეხი  (6) 

 სხვა, მიუთითეთ ________________  (96) 

 უარი პასუხზე  (98) 

 
 

დემოგრაფიული მახასიათებლები 
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I5 გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ასრულებდით თუ არა რაიმე 
სამუშაოს თქვენს ოჯახურ მეურნეობაში სოფლის მეურნეობის ან მეთევზეობის 
პროდუქციის წარმოების მიზნით? 

 
ინტერვიუერს: 

• სამუშაოს შესრულებაში ითვლება შინამეურნეობის სხვა წევრის დახმარებაც 
• მაგალითად: მარცვლეულის, ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, ხილის, ყურძნის, ციტრუსის, თხილის, 

ნერგების და ჩითილების მოყვანა, მიწის დამუშავება/მომზადება, დათესვა, დარგვა, მოსავლის 
აღება და ა.შ. პირუტყვის, ფრინველის, ფუტკრის მოშენება, ხორცის, კვერცხის და რძის 
პროდუქტების წარმოება და ა.შ. თევზის მოშენება. აქვე ჩათვალეთ თევზაობა, ნადირობა, 
სოკოს,ტყის ხილის და სამკურნალო მცენარეების შეგროვება და ა.შ. 

 
 დიახ   (1)  I5e 

 არა   (2)  I5a 

 
 

I5a გაქვთ თუ არა ოჯახური სასოფლო მეურნეობა, სადაც დროებით ვერ/არ ასრულებდით 
სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებს? 

 
ინტერვიუერს: 
• მაგალითად: არ არის სამუშაო სეზონი, არახელსაყრელი ამინდია, ხელი შეგიშალათ ავადმყოფობამ 

და ა.შ. 
 

 დიახ   (1)  I5b 

 არა   (2)  I6 

 

I5b რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც დროებით ვერ/არ ასრულებდით სასოფლო-
სამეურნეო სამუშაოებს? 

 
 სამუშაო სეზონის დასრულება ან დაბალი სეზონური აქტივობა  (1)  I5c 

 სხვა   (96)  I5d 

 

I5c ასრულებთ თუ არა რაიმე მოსამზადებელ სამუშაოებს შემდეგი სეზონისთვის? 
 

 დიახ   (1)  I5e 

 არა   (2)  I6 

 

დასაქმება 
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I5d რამდენ ხანს არის მოსალოდნელი თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეჩერება? 
 
ინტერვიუერს: 
• იგულისხმება პერიოდი ბოლო სამუშაო დღიდან, სამუშაოზე დაბრუნების მოსალოდნელ 

თარიღამდე. 
 

 3 თვე ან ნაკლები   (1)  I5e 

 3 თვეზე მეტი   (2)  I5f 

 

I5e გთხოვთ, დააზუსტოთ, ზოგადად რისთვისაა განკუთნილი პროდუქცია 
(მემცენარეობის/ მეცხოველეობის/ მეთევზეობის) რომლის წარმოების მიზნითაც 
ასრულებთ სამუშაოებს? 

 

ინტერვიუერს: წაუკითხეთ რესპონდენტს პასუხის ვარიანტები და მონიშნეთ ერთი შესაძლო პასუხი.  
 

 მხოლოდ გასაყიდად  (1)  I7 

 ძირითადად გასაყიდად  (2)  I7 

 ძირითადად საოჯახო/საკუთარი მოხმარებისთვის  (3)  I5f 

 მხოლოდ საოჯახო/საკუთარი მოხმარებისთვის  (4)  I5f 
 

გაუმახვილეთ ყურადღება რესპონდენტს, რომ არ იგულისხმება მხოლოდ გასული 7 დღის 
განმავლობაში წარმოებული პროდუქცია! 

 

I5f რა სახის პროდუქტების წარმოების მიზნით ასრულებდით სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოებს? 

 

მიუთითეთ ძირითადი პროდუქტ(ებ)ი: 

საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)    

 
I5g გასული 7 დღის განმავლობაში რამდენი დღე ასრულებდით აღნიშნულ საქმიანობას? 

 
___ ___ დღე  (1)  I5h 

არ მიმუშავია      (2)  I6 

 

დასაქმება (გაგრძელება) 



 5 

 

 
 

I5h დღეში საშუალოდ რამდენ საათს მუშაობდით გასული 7 დღის განმავლობაში? 

___ ___ სთ  I6  

 
 

I6 გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ასრულებდით თუ არა რაიმე 
სამუშაოს ხელფასის ან სხვა ნებისმიერი სახის შრომის ანაზღაურების მისაღებად? 

 

ინტერვიუერს: 
მაგალითად: სამსახური ხელფასით, დღიურად ანაზღაურებადი სამუშაო, სხვის სასოფლო 
მეურნეობაში მუშაობა და ა.შ. 

 

 დიახ   (1)  I7 

 არა   (2)  I6a 

 

I6a გასული 7 დღის თუნდაც ერთი საათის განმავლობაში ხომ არ ეწეოდით რაიმე 
საკუთარ/კერძო საქმიანობას შემოსავლის მიღების მიზნით?  
(არ ითვლება თქვენს ოჯახურ სასოფლო მეურნეობაში შესრულებული სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოები) 

 

ინტერვიუერს: 
მაგალითად: ვაჭრობა, ხელოსნობა, რეპეტიტორობა, სატრანსპორტო/ტაქსით მომსახურება, ნივთების 
დამზადება გასაყიდად, ნამცხვრების ცხობა გასაყიდად, კერვა/ქსოვა, მომსახურება ანაზღაურების 
სანაცვლოდ და ა.შ. 

 

 დიახ  (1)  I7 

 არა   (2)  I6b 

 

I6b გქონდათ თუ არა სამუშაო ან საკუთარი/კერძო საქმე (ოჯახური სასოფლო მეურნეობის 
გარდა), რომელსაც გასული 7 დღის განმავლობაში დროებით ვერ/არ ასრულებდით? 

 

 დიახ   (1)  I6c 

 არა   (2)  I19 

 

I6c რა იყო ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ვერ/არ ასრულებდით სამუშაოს? 
 

 დაბალი სეზონური აქტივობა ან სეზონის დასრულება  (1)  I6d 

 სხვა   (96)  I6e 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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I6d ასრულებთ თუ არა რაიმე მოსამზადებელ სამუშაოებს შემდეგი სეზონისთვის? 
 

 დიახ   (1)  I7 

 არა   (2)  I19 

 
I6e რამდენ ხანს არის მოსალოდნელი/გათვალისწინებული გაგრძელდეს თქვენი სამუშაოზე 

არყოფნა? 
 
ინტერვიუერს: 
• იგულისხმება პერიოდი ბოლო სამუშაო დღიდან, სამუშაოზე დაბრუნების მოსალოდნელ 

თარიღამდე. 
• ერთზე მეტი სამუშაოს შემთხვევაში, თუ რესპონდენტი დროებით არ იმყოფება არცერთ 

სამუშაოზე, მიუთითეთ უფრო მოკლე პერიოდი. 
 

 3 თვე ან ნაკლები   (1)  I7 

 3 თვეზე მეტი   (2)  I6f 

 
I6f იღებთ თუ არა ანაზღაურებას სამუშაოზე დროებით არყოფნის პერიოდში (უწყვეტად ან 

ერთდროულად მთელ პერიოდზე), რომელიც შეადგენს თქვენი ძირითადი ხელფასის 
ნახევარს ან მეტს? 

 
 დიახ   (1)  I7 

 არა   (2)  I19 

 
დასაქმებული პირებისათვის    

 
I7 გასული 7 დღის განმავლობაში გქონდათ თუ არა ერთზე მეტი ანაზღაურებადი სამუშაო 

ან შემოსავლის მომტანი საკუთარი/კერძო საქმიანობა? 
 

 არა, მხოლოდ ერთი  (1)  

 დიახ, ერთზე მეტი  (2)  

 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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ძირითადი საქმიანობა (გაგრძელება) 
ინტერვიუერს: 

ძირითად საქმიანობად ითვლება ის სამუშაო (ანაზღაურებადი სამუშაო ან შემოსავლის მომტანი 
საკუთარი/კერძო საქმე), სადაც პირი ატარებს მეტ დროს ან იღებს მეტ შემოსავალს ან არის უწყვეტი, 
მუდმივი ან შეესაბამება მის განათლების დონეს. 

 
I8 რომელ საწარმოში, ორგანიზაციაში, საკუთარ/კერძო საქმეში ან მეურნეობაში 

მუშაობდით/საქმიანობდით გასული 7 დღის განმავლობაში? 
 

 დასახელება: ______________________________  

 

I9 ძირითადად რა სახის საქონელი ან მომსახურება იწარმოება თქვენს სამუშაოზე (საქმეში)? 
 

 საქმიანობის აღწერა: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 საქმიანობის სახე (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)    

 

I10 კონკრეტულად როგორია თქვენი თანამდებობა/დაკავებული პოზიცია ძირითად 
სამუშაოზე (საქმიანობაში)? (გთხოვთ, აღწეროთ რამდენადაც შესაძლებელია, 
დეტალურად) 

 
 დაკავებული პოზიციის აღწერა: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 დაკავებული პოზიცია (ივსება სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში)    

 

I11 გთხოვთ, გვიპასუხოთ, ვისი საკუთრებაა საწარმო/დაწესებულება/მეურნეობა/ 
საქმე, სადაც საქმიანობდით გასულ 7 დღეში? 

 
 სახელმწიფო საკუთრება  (1) 

 კერძო საკუთრება  (2) 

 არასამთავრობო ორგანიზაცია, არაკომერციული ორგანიზაცია, ეკლესია  (3) 

 სხვა შინამეურნეობა (სხვა შინამეურნეობაში მომუშავე)  (4) 

 საერთაშორისო ორგანიზაცია ან სხვა ქვეყნის საელჩო/საკონსულო  (5) 

 სხვა (მიუთითეთ)__________________________  (96) 

 არ ვიცი  (99) 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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ძირითადი საქმიანობა (გაგრძელება) 

 

I12 რამდენ საათს შეადგენს ძირითად სამუშაოზე თქვენი სამუშაო კვირის ჩვეულებრივი 
ხანგრძლივობა? 

 

სამუშაო კვირის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობა გულისხმობს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 
კვირაში ყველაზე ხშირად ნამუშევარი საათების საშუალო რაოდენობას, ზეგანაკვეთურად 
ნამუშევარი საათების ჩათვლით. 

 

საათების რაოდენობა კვირის განმავლობაში  (1) ___ სთ  I13 

მიჭირს განსაზღვრა, რადგან სამუშაო საათები მნიშვნელოვნად 
იცვლება 

 (99)  I12a 

 

I12a ჩვეულებრივ რამდენი დღე მუშაობთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე კვირის 
განმავლობაში? 

 

___ დღე    

 
I12b ჩვეულებრივ რამდენი საათი მუშაობთ თქვენს ძირითად სამუშაოზე დღის 

განმავლობაში? 
 

___ საათი    

 
I13 დასაქმების ქვემოთ ჩამოთვლილი სტატუსებიდან რომელს მიაკუთვნებდით თქვენს 

ძირითად საქმიანობას: 
 

 დაქირავებული  (1)  I13a 

 საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე (არ ჰყავს 
დაქირავებული მომუშავეები)  (2)  I13a 

 დამსაქმებელი (საკუთარი/კერძო საქმის (ბიზნესი) მქონე) 
(დაქირავებული მომუშავეებით)  (3)  I13a 

 ოჯახურ საწარმოში/მეურნეობაში დამხმარე ანაზღაურების 
გარეშე 

 (4)  I13a 

 სტაჟიორი, შეგირდი  (5)  I18 

 დაქირავებული ოჯახის წევრის დამხმარე  (6)  I18 

 სხვა შინამეურნეობაში მომუშავე  (7)  I14 

 სხვა (მიუთითეთ) _____________________________  (96)  I14 

 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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ძირითადი საქმიანობა (გაგრძელება) 
 

I13a თქვენი საქმიანობა/სამუშაო ადგილი, სადაც მუშაობთ არის ...? 
 

 იურიდიული პირი (საწარმო, დაწესებულება ან 
ორგანიზაცია) 

 (1)  I14 

 ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური 
პირის/შინამეურნეობის საკუთარი/კერძო 
საქმიანობა/ბიზნესი/მეურნეობა 

 (2)  I13b 

 არ ვიცი  (99)  I13b 

 
I13b რეგისტრირებულია თუ არა საწარმო/მეურნეობა/საქმე, რომელშიც თქვენ მუშაობთ? 

 
 დიახ  (1) 

 მიმდინარეობს რეგისტრაცია  (2) 

 არა  (3) 

 არ ვიცი  (99) 

 
 

I14 თქვენი შეფასებით მუშაობის დროის მიხედვით როგორია თქვენი სამუშაო? 
 
 სრული სამუშაო დღით (კვირით)  (1) 

 არასრული სამუშაო დღით (კვირით)  (2) 

 
I15 ფიქსირებულია თუ არა თქვენი სამუშაო დღის დაწყების და დასრულების დრო? 

ფიქსირებული დრო გულისხმობს სამუშაოზე განსაზღვრულ დროს გამოცხადების 
ვალდებულებას, როდესაც არ არის შესაძლებელი მოქნილი გრაფიკით სარგებლობა (არ არის 
ნება დართული სამსახურში მისვლა/სამსახურიდან წამოსვლა გვიან/ადრე) 

 დიახ  (1)  I15a 
 არა  (2)  I16 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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ძირითადი საქმიანობა (გაგრძელება) 

 
I15a  ჩვეულებრივ რა დროს იწყებთ და ამთავრებთ სამუშაოს? 
I15a.1 დაწყების დრო:     

საათი წუთი 
 

I15a.2 დასრულების დრო:      
საათი წუთი 

 

 

I16 მუშაობთ თუ არა ცვლაში? 
 

 დიახ, უმეტესად  (1)  I16a 

 დიახ, ხანდახან  (2)  I16a 

 არა  (3)  I16e 

 არ შეესაბამება  (97)  I16e 

 
I16a მუშაობდით თუ არა საღამოობით (19:00-23:00 საათებში) გასული 4 კვირის 

განმავლობაში? 
 

 დიახ, სამუშაო დღეეების ნახევარი ან მეტი  (1) 

 დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  (2) 

 არა  (3) 

I16b მუშაობდით თუ არა ღამით (23:00-06:00 საათებში) გასული 4 კვირის განმავლობაში? 
 

 დიახ, სამუშაო დღეეების ნახევარი ან მეტი  (1) 

 დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  (2) 

 არა  (3) 

   

I16c მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში შაბათ დღეს? 
 

 დიახ, 2 ან მეტი შაბათი დღე  (1) 

 დიახ, ერთი შაბათი დღე  (2) 

 არა  (3) 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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ძირითადი საქმიანობა (გაგრძელება) 

 
I16d მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში კვირა დღეს? 

 

 დიახ, 2 ან მეტი კვირა დღე  (1) 

 დიახ, ერთი კვირა დღე  (2) 

 არა  (3) 

 
 

I16e მუშაობდით თუ არა გასული 4 კვირის განმავლობაში სახლიდან? 
 

 დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარი ან მეტი  (1) 

 დიახ, სამუშაო დღეების ნახევარზე ნაკლები  (2) 

 არა  (3) 

 
I17 შეგიძლიათ თუ არა ისარგებლოთ ანაზღაურებადი ყოველწლიური შვებულებით? 

 

 დიახ   (1)  I17a 

 არა   (2)  I18 

 არა, მოკლევადიანი კონტრაქტის გამო   (3)  I18 

 არ ვიცი  (99)  I18 

 

I17a რამდენი დღე გაქვთ ანაზღაურებადი შვებულება წლის განმავლობაში? 
 

___ ___ დღე   

 

მეორადი და ყველა სხვა საქმიანობა 
 

ჰკითხეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რესპონდენტის პასუხი I7 კითხვაში არის 2 – „დიახ, ერთზე 
მეტი“. თუ პასუხი I7 კითხვაში არის 1 – „არა, მხოლოდ ერთი“, მაშინ გადადით I21 კითხვაზე. 

 
I18 ჩვეულებრივ, რამდენ საათს შეადგენს თქვენი სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა ყველა 

დანარჩენ სხვა სამუშაოზე? 
 

___ ___ საათი   (1)  I21 

მიჭირს განსაზღვრა, რადგან სამუშაო საათები 
მნიშვნელოვნად იცვლება 

 (97)  I18a 

დასაქმება (გაგრძელება) 
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I18a რამდენი საათი იმუშავეთ ფაქტობრივად თქვენს ყველა სხვა სამუშაოზე გასულ 7 

დღეში?  
 

___ ___ საათი   I21 

 

პირებისათვის, ვისაც არ აქვს სამუშაო 
 

I19 ცდილობდით თუ არა ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძებნას ან საკუთარი/კერძო საქმის 
დაწყებას გასული 4 კვირის განმავლობაში? 

 
 დიახ   (1)  I20 

 არა, რადგან უკვე ნაპოვნი მაქვს სამუშაო   (2)  I19a 

 არა   (3)  I20 

 
I19a რამდენ ხანში ელოდებით/გეგმავთ ახალი ანაზღაურებადი სამუშაოს ან საკუთარი/კერძო 

საქმის დაწყებას? 
 

 ერთი თვე ან ნაკლები  (1)  I21 

 ერთ თვეზე მეტი და სამი თვე ან ნაკლები  (2)  I21 

 სამ თვეზე მეტი  (3)  I21 

 
I20 თქვენზე რომ იყოს დამოკიდებული შეგიძლიათ თუ არა დაიწყოთ მუშაობა მომდევნო 2 

კვირის განმავლობაში? 
 

 დიახ   (1)  

 არა   (2)  

დასაქმება (გაგრძელება) 
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I21 შემდეგი კატეგორიებიდან რომელს მიაკუთნებდით თავს? 
ინტერვიუერს: 

წაუკითხეთ ჩამონათვალი. თუ რესპონდენტი ასახელებს ერთზე მეტ კატეგორიას, მონიშნეთ ის, 
რომელსაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანად მიიჩნევს. კატეგორია „96-სხვა“ გულისხმობს დასვენებას, 
ავადმყოფობის გამო შვებულებას (ბიულეტენი), ავადმყოფი ბავშვის მოსავლელად გამოყენებულ 
შვებულებას და ა.შ. 

 
 დასაქმებული  (1) 

 უმუშევარი  (2) 

 პენსიონერი  (3) 

 არ შეუძლია მუშაობა ხანგრძლივი ხასიათის ჯანმრთელობის 
პრობლემის გამო   (4) 

 მოსწავლე/სტუდენტი  (5) 

 დაკავებულია საოჯახო საქმეებით  (6) 

 წვევამდელი სავალდებულო სამხედრო სამსახურში  (7) 

 უვლის ბავშვს, მოხუცს ან ავადმყოფს  (8) 

 სხვა (მიუთითეთ) _________________________________  (96) 

 
 

დასაქმების სტატუსის სუბიექტური შეფასება 
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I22 იღებთ თუ არა რაიმე სახის ფორმალურ განათლებას ამჟამად? (სწავლობთ სკოლაში, 
უნივერსიტეტში, პროფესიულ სასწავლებელში) 

ინტერვიუერს: 
მოსწავლეები/სტუდენტები, რომელთაც აქვთ ოფიციალური დასვენება (არდადეგები) და აპირებენ 
სწავლის გაგრძელებას არდადეგების დასრულების შემდეგ, უნდა ჩაითვალონ კატეგორიაში „დიახ“. 

 
 დიახ   (1)  I22a 

 არა   (2)  I23 

 
I22a რომელია თქვენი ამჟამინდელი ფორმალური განათლების საფეხური? 

 
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხური  (1) 
ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური (არასრული საშუალო) 

 (2) 
სრული ზოგადი განათლების (სრული საშუალო) საფეხური 

 (3) 
პროფესიული განათლების საფეხური სრული ზოგადი განათლების 
ატესტატის გარეშე 

 (4) 
პროფესიული განათლების საფეხური საბაზო (არასრული საშუალო) 
განათლების ბაზაზე, სრული ზოგადი განათლების ატესტატით 

 (5) 
პროფესიული განათლების საფეხური სრული ზოგადი განათლების 
ბაზაზე (გარდა უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა) 

 (6) 
(უმაღლესი) პროფესიული განათლების ან მასთან გათანაბრებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხური 

 (7) 
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხური 

 (8) 
მაგისტრის/რეზიდენტურის ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხური 

 (9) 
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული საგანმანათლებლო 
პროგრამის საფეხური 

 (10) 
  

 

განათლება 
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I23 რა არის თქვენი განათლების მიღწეული დონე?  
ინტერვიუერს: 

თუ რესპონდენტი ჯერ კიდევ სწავლობს,  აღნიშნეთ აქამდე მიღწეული განათლების უმაღლესი 
დონე. 

 
წერა-კითხვის უცოდინარი  (0) 

არ აქვს განათლება, მაგრამ შეუძლია წერა-კითხვა  (1) 

სკოლამდელი განათლება  (2) 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხური  (3) 

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური (არასრული საშუალო)  (4) 

სრული ზოგადი განათლება (სრული საშუალო)  (5) 

პროფესიული განათლება სრული ზოგადი განათლების ატესტატის გარეშე  (6) 

პროფესიული განათლება საბაზო (არასრული საშუალო) განათლების ბაზაზე, 
სრული ზოგადი განათლების ატესტატით 

 (7) 

პროფესიული განათლება სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე (გარდა 
უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა) 

 (8) 

(უმაღლესი) პროფესიული განათლების ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამის დიპლომი 

 (9) 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 
პროგრამის დიპლომი 

 (10) 

მაგისტრის/რეზიდენტურის კურსდამთავრებული ან მასთან გათანაბრებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დიპლომი 

 (11) 

დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი  (12) 

 

განათლება (გაგრძელება) 
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I24 როგორია თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ზოგადად?  

ძალიან კარგი  (1) 

კარგი  (2) 

საშუალო (არც ცუდი, არც კარგი)  (3) 

ცუდი  (4) 

ძალიან ცუდი  (5) 
 

I25 გაქვთ თუ არა რაიმე ხანგრძლივი ხასიათის დაავადება ან ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული პრობლემა? (ხანგრძლივი ხასიათის დაავადება ან ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული პრობლემა გულისხმობს, რომ გრძელდება ან მოსალოდნელია გაგრძელდეს 6 
თვე ან უფრო მეტ ხანს) 

დიახ  (1) 

არა  (2) 
 

I26 ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო გაქვთ თუ არა შეზღუდვა ისეთ 
საქმიანობებში, რომლებსაც ჩვეულებრივ სხვა ადამიანები ასრულებენ? თქვენი 
შეფასებით, თქვენ ხართ ...?   

  

ინტერვიუერს: 
• ეს შეკითხვა გვაძლევს ინფორმაციას იმ შეზღუდვების შესახებ, რომელსაც, ხანგრძლივი ხასიათის 

(6 თვის ან მეტი) ჯანმრთელობის პრობლემის გამო, ადამიანები აწყდებიან ისეთ საქმიანობებში, 
რომელსაც „ჩვეულებრივ ადამიანები ასრულებენ“.   

• ეს საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ რესპონდენტის თვითშეფასება იმის შესახებ, თუ რამდენად 
შეზღუდულია იგი (”საქმიანობაში, რომელსაც ჩვეულებრივ ადამიანები ასრულებენ“) არსებული 
ფიზიკური, ფსიქიკური ან ემოციური ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მათ შორის დაავადების ან 
ჯანმრთელობის გაუარესებისა და ასაკის გამო. აქ ასევე შედის ტრავმების/უბედური შემთხვევების 
შედეგები, თანდაყოლილი დაავადებები და ა.შ. უნდა გაითვალისწინოთ მხოლოდ ისეთი 
შეზღუდვა, რომელიც გამოწვეულია პირდაპირ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული  ერთი ან 
მეტი პრობლემით. ფინანსური, კულტურული ან სხვა რაიმე მიზეზთან დაკავშირებული 
შეზღუდვები არ უნდა იქნას გათვალისწინებული. 

 

უკიდურესად შეზღუდული  (1)  I27 

შეზღუდული, მაგრამ არა უკიდურესად  (2)  I27 

საერთოდ არ ვარ შეზღუდული  (3)  I28 

ჯანმრთელობა 
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I27 იყავით თუ არა შეზღუდული (საქმიანობაში, რომელსაც ადამიანები ჩვეულებრივ 
ასრულებენ)  სულ მცირე გასული 6 თვის განმავლობაში ან უფრო მეტ ხანს? 

 

დიახ  (1) 

არა  (2) 

 
 

 
 

I28 რამდენად ხშირად ჩქარობთ? თქვენი აზრით, თქვენ …? 
 

ყოველთვის ჩქარობთ  (1) 

ზოგჯერ ჩქარობთ  (2) 

არასდროს ჩქარობთ  (3) 
 
 

 
 

I29 გყავთ თუ არა 18 წლამდე ასაკის შვილ(ებ)ი, რომლებთანაც გაქვთ კონტაქტი და არ 
ცხოვრობენ თქვენთან? 

დიახ  (1) 

არა  (2) 

 
 

 
 

I30 ინტერვიუერს: მიუთითეთ კითხვარის შევსების 
დასრულების დრო. 

    
საათი წუთი 

 
 

დროის გამოყენება 

18 წლამდე ასაკის შვილები, რომლებიც არ ცხოვრობენ შინამეურნეობაში 

ინდივიდუალური კითხვარის დასასრული 


