დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევა
საქართველოში
CODE BOOK
თავფურცელი
ცვლადის დასახელება

ცვლადის აღწერა ბაზაში

ბაზაში
N
Interv_code
Reg

კითხვარის კოდი ___ კითხვარის რიგითი ნომერი
ინტერვიუერის კოდი:
შერჩევის რეგიონი:
1.

აჭარა

2.

გურია

3.

თბილისი

4.

იმერეთი

5.

კახეთი

6.

მცხეთა თიანეთი

7.

სამეგრელო

8.

სამცხე–ჯავახეთი

9.

ქვემო ქართლი

10. შიდა ქართლი
start_time
fin_time
date

ინტერვიუს დაწყების დრო
დასრულების დრო
ინტერვიუს ჩატარების თარიღი

A. დასაქმება
A1. დასაქმების სტატუსი
1. რესპონდენტი დასაქმებულია
2. რესპონდენტი დროებით არ მუშაობს ავადმყოფობის/დეკრეტული
შვებულების/შვებულების გამო
3. რესპონდენტი თვითდასაქმებულია
4. რესპონდენტი არ არის დასაქმებული

A2. გყავთ თუ არა ერთზე მეტი დამსაქმებელი?
1. დიახ
2. არა

A3. გაქვთ თუ არა გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულება თქვენს
დამსაქმებელთან/დამსაქმებლებთან?
1. დიახ გადადით კითხვაზე A3.1
2. დიახ, ერთ/რამდენიმე დამსაქმებელთან (თუ გყავთ რამდენიმე დამსაქმებელი

1

ერთდროულად)გადადით კითხვაზე A3.1
3. არა  გადადით კითხვაზე A4
A3.1. თქვენი ამჟამინდელი შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობაა
1 A3.1_1_______ თვე.

პირდაპირ შედის რიცხვი, რომელიც აქ არის ჩაწერილი. თუ გრაფა ცარიელია, ბაზაშიც
ცარიელს ტოვებთ. თუ ფილტრის გამო რესპონდენტი არ პასუხობს ამ კითხვას, დატოვეთ
ცარიელი.

2

A3.1_2_______ წელი.

3

A3.1_3 მუდმივი ხელშეკრულება.

პირდაპირ შედის რიცხვი, რომელიც აქ არის ჩაწერილი. თუ გრაფა ცარიელია, ბაზაშიც
ცარიელს ტოვებთ. თუ ფილტრის გამო რესპონდენტი არ პასუხობს ამ კითხვას, დატოვეთ
ცარიელი.

1-

არის (ანუ თუ შემოხაზულია ეს ვარიანტი),

2 - არა (ანუ თუ არ არის ეს ვარიანტი შემოხაზული და შემოხაზულია რომელიმე წინა პასუხი)
8 - ფილტრი (ანუ კითხვა გაიფილტრა და ამიტომ რესპონდენტს არ გაუცია პასუხი).

A3.2. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დადებული შრომითი ხელშეკრულება თქვენი
დასაქმებულობის გარანტი? (მოქმედების ბოლო დღემდე მაინც)?
1 დიახ
2
3

არა
არ ვიცი
4

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

A3.3. არის თუ არა თქვენს შრომით ხელშეკრულებაში დებულება, რომლის
მიხედვითაც თქვენი ანაზღაურების ოდენობა კონფიდენციალურია?
1
2
3

დიახ
არა
არ ვიცი / არ ვარ დარწმუნებული
4

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

A4. საშუალოდ რამდენ საათს მუშაობთ კვირაში?
5

__________ საათი

A4.1. სრულ განაკვეთზე მუშაობთ თუ ნახევარზე (თქვენს ძირითად სამსახურში)?
1. სრულ განაკვეთზე  გადადით კითხვაზე A5
2. ნახევარ განაკვეთზე  გადადით კითხვაზე A4.2
3. ცვლაში ვმუშაობ გადადით კითხვაზე A5
4. სხვა _____________________________________________________ გადადით კითხვაზე A5
A4.2. ისურვებდით თუ არა სრულ განაკვეთზე მუშაობას?
1
2

დიახ
არა
3

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

A5. მუშაობთ თუ არა იმავე ქალაქში/სოფელში, სადაც ცხოვრობთ?
1. დიახ  გადადით კითხვაზე A6
2. არა გადადით კითხვაზე A5.1
A5.1. თქვენი სამსახური მდებარეობს
1

თბილისში

2

2
3
4
5

თბილისის შემოგარენში
ქალაქში
სოფელში
ფერმაში ან ქალაქგარეთ სახლში
6
7
8

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

A6. რომელ სექტორში მუშაობთ?
1
2
3
4

კერძო სექტორში
საჯარო სექტორში
არასამთავრობო სექტორში
სხვა: _____________________

A7. თქვენი საქმიანობის სფეროა

_________________________________________________________________________
A8. რას საქმიანობთ?

_________________________________________________________________________
A9. თქვენს თანამშრომლებს შორის უმრავლესობა ქალია თუ კაცი?
1.
2.
3.
4.

მარტო ვმუშაობ / თანამშრომლები არ მყავს
უმრავლესობა ქალია
უმრავლესობა კაცია
ქალების და კაცების თითქმის ერთნაირი რაოდენობაა

5. არ ვიცი

A10. ისურვებდით თუ არა უფრო მეტი ქალი ან კაცი თანამშრომლის ყოლას?
1.
2.
3.
4.
5.

ვისურვებდი უფრო მეტი ქალი თანამშრომლის ყოლას
ვისურვებდი უფრო მეტი კაცი თანამშრომლის ყოლას
ვისურვებდი, მაგრამ ქალი/კაცი ვერ შეძლებს ამ სამუშაოს შესრულებას
არა, მომწონს ისე, როგორც არის
არ აქვს მნიშვნელობა

6. სხვა: ________________________________________________

A.11. თქვენი სამუშაოს შესრულება უფრო მეტად ქალებთან თანამშრომლობას
ითვალისწინებს/მოითხოვს თუ კაცებთან? (მაგ: თანამშრომლები, პაციენტები,
კლიენტები, სტუდენტები და სხვ.)
1 ქალებთან
5. კაცებთან
6. ქალებთან და კაცებთან თანაბრად

A12. თქვენი უშუალო ხელმძღვანელი/მენეჯერი?
1. მამაკაცია
2. ქალია
3. არ მყავს

A13. ამჟამად ხართ თუ არა, ან როდესმე ყოფილხართ თუ არა პროფკავშირის
წევრი?
1. დიახ, ამჟამად ვარ
2. დიახ, ვყოფილვარ, მაგრამ ახლა არ ვარ
3. არა, არასდროს ვყოფილვარ

3

4.
5.
6.

B. სამსახურში მიღება
B1. ზოგადად ყოფილხართ თუ არა გასაუბრებაზე პოტენციურ დამსაქმებელთან?
1. დიახ  გადადით კითხვაზე B1.1
2. არა  გადადით კითხვაზე B2
B1.1. რამდენჯერ ყოფილხართ გასაუბრებაზე პოტენციურ დამსაქმებელთან?
1 ერთხელ
7. 2-4 ჯერ
8. 5-7 ჯერ
9. 8-10 ჯერ
10. ათზე მეტჯერ
11. არ მახსოვს
2

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

3
B1.2. გასაუბრებაზე დაუსვამთ თუ არა თქვენთვის კითხვები ისეთი თემების შესახებ,
როგორიცაა:
4
1

B1.2_1 თქვენი ოჯახური მდგომარეობა

12. B1.2_2 თქვენი გეგმები დაოჯახებასთან
დაკავშირებით
13. B1.2_3 შვილების რაოდენობა
14. B1.2_4 თქვენი გეგმები შვილების
ყოლასთან დაკავშირებით
15. B1.2_5 სამედიცინო ცნობა მასზედ, რომ
ორსულად არ ხართ

5
დიახ
9
1
13
1
17
1
21
1
25
1

6
არა
10
2
14
2
18
2
22
2
26
2

7

უარი
პასუხზე
11
0

8

ფი
ლტრი
12
8

15

0

16

8

19

0

20

8

23

0

24

8

27

0

28

8

16. B1.2_6 რაიმე სხვა, რაც არ არის დაკავშირებული თქვენს განათლებასთან, პროფესიულ
უნარებთან და
გამოცდილებასთან:_____________________________________________________________________

B2. როგორ დასაქმდით იმ სამსახურში, სადაც ამჟამად მუშაობთ?
1
2
3

ჩემი მეგობრების/ნაცნობების/ნათესავების დახმარებით
თვითონ ვიშოვე სამსახური სხვების დახმარების გარეშე
სხვა: _________________

B3. როდესმე მიგიღიათ თუ არა უარი სამსახურში აყვანაზე?
1. არა  გადადით კითხვაზე B4.
2. დიახ  გადადით კითხვაზე B3.1
B3.1. მიგიღიათ თუ არა ახსნა-განმარტება, თუ რატომ არ აგიყვანეს სამსახურში?
1

დიახ გადადით კითხვაზე B3.2

2

არა  გადადით კითხვაზე B3.3
3

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

4

4
5
6
B3.2. გთხოვთ, მიუთითოთ, რა იყო ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც არ აგიყვანეს
სამსახურში? (შეგიძლიათ რამდენიმე პასუხი შემოხაზოთ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B3.2_1 ჩემს მიერ მოთხოვნილი ანაზღაურება
B3.2_2 ორსულობა
B3.2_3 ჩემი სქესი
B3.2_4 ჩემი ასაკი
B3.2_5 სხვაზე (შვილები, ოჯახის წევრები) ზრუნვის პასუხისმგებლობა
B3.2_6 ბავშვის გაჩენის განზრახვა
B3.2_7 შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების არ ქონა/სიმწირე
B3.2_8 შესაბამისი პროფესიული უნარების არ ქონა/სიმწირე
B3.2_9 ჩემი განათლება (მაგ., ვაკანსიისთვის შეუსაბამო განათლების ტიპი;
განათლების ზედმეტად მაღალი/არასაკმარისი დონე)
B3.2_10 ჩემი განსხვავებული ხედვა/მოსაზრება
B3.2_11 ჩემი სექსუალური ორიენტაცია
B3.2_12 ჩემი ოჯახური მდგომარეობა
B3.2_13 ჩემი გარეგნობა
B3.2_14 სხვა: _____

1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა ფილტრით არის
გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.

B3.3. თქვენი აზრით, რა იყო რეალური მიზეზი, რის გამოც არ აგიყვანეს სამსახურში?
1 B.3.3_1 არ ვიცი
2 B.3.3_2 ჩემს მიერ მოთხოვნილი ანაზღაურება
3 B.3.3_3 შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების არ ქონა/სიმწირე
4 B.3.3_4 შესაბამისი პროფესიული უნარების არ ქონა/სიმწირე
5 B.3.3_5 ჩემი განათლება (მაგ., ვაკანსიისთვის შეუსაბამო განათლების ტიპი;
განათლების ზედმეტად მაღალი/არადამაკმაყოფილებელი დონე)
6 B.3.3_6 ჩემი განსხვავებული ხედვა/მოსაზრება
1 B.3.3_7 ორსულობა
2 B.3.3_8 ჩემი სქესი
7 B.3.3_9 ჩემი ასაკი
8 B.3.3_10 სხვაზე (შვილები, ოჯახის წევრები) ზრუნვის პასუხისმგებლობა
9 B.3.3_11 ჩემი სექსუალური ორიენტაცია
10 B.3.3_12 ოჯახური მდგომარეობა
11 B.3.3_13 ბავშვის გაჩენის განზრახვა
12 B.3.3_14 სხვა: _____
7 1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
8 2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
9 8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
10
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა
ფილტრით არის გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.
11
12

B4. გთხოვთ, გაიხსენოთ, გინახავთ თუ არა თქვენთვის საინტერესო სამსახურის
თაობაზე განცხადებაში კანდიდატების შერჩევის ისეთი კრიტერიუმები,
რომლებიც არ უკავშირდებოდა პოტენციური დასაქმებულის პროფესიულ
უნარებს, გამოცდილებას, განათლებას და ა. შ. (მაგ., მხოლოდ ქალებს ან
კაცებს/მხოლოდ გარკვეული ასაკის ადამიანებს შეუძლიათ კონკურსში მონაწილეობა)
1. დიახ  გადადით კითხვაზე B4.1
2. არა  გადადით კითხვაზე B5
B4.1. გთხოვთ, აღნიშნოთ, სამსახურში აყვანის რომელი კრიტერიუმი იყო
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მითითებული.
1 B4.1_1 მხოლოდ ქალები შეუძლიათ კონკურსში/შერჩევაში მონაწილეობა
17. B4.1_2 მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ კონკურსში/შერჩევაში მონაწილეობა
18. B4.1_3 მხოლოდ გარკვეული ასაკის ადამიანებს შეუძლიათ კონკურსში/შერჩევაში
მონაწილეობის მიღება)
19. B4.1_4 სხვა:______
1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა ფილტრით არის
გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.

B5. სამსახურის მოსაძებნად, მეტწილად, რა საშუალებას მიმართავთ? (შეგიძლიათ
რამდენიმე ვარიანტი შემოხაზოთ)
1. B5_1 ინტერნეტში განთავსებულ განცხადებებს
2. B5_2 მეგობრებს/ნაცნობებს/ნათესავებს
3. B5_3 საგაზეთო განცხადებებს
4. B5_4 დასაქმების სააგენტოებს
5. B5_5 სხვა: _____
6.
7.

1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული

B6. საიდან შეიტყვეთ იმ პოზიციაზე არსებული ვაკანსიის შესახებ, რომელზეც
ამჟამად მუშაობთ?
1
1.
2.
3.
4.
5.

B6_1
B6_2
B6_3
B6_4
B6_5
B6_6

ჩემმა კომპანიამ/ორგანიზაციამ დამაწინაურა
ინტერნეტში გამოქვეყნებული განცხადებების საშუალებით
მეგობრების/ნაცნობების/ნათესავების დახმარებით
საგაზეთო განცხადებების კითხვით
დასაქმების სააგენტოების დახმარებით
სხვა: __________

1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

C. კვალიფიკაციის ამაღლება და დაწინაურება ამჟამინდელ სამსახურში
C1. პროფესიულად დაწინაურებულხართ თუ არა სამსახურში, რომელშიც ამჟამად
მუშაობთ?
1. დიახ გადადით კითხვაზე C1.1
2. არა გადადით კითხვაზე C1.2
3. სამ თვეზე ნაკლებია, რაც ამ სამსახურში ვმუშაობ და ასეთი გამოცდილება ჯერ არ
მქონია  გადადით D ბლოკზე
C1.1. როგორ მოხდა თქვენი პროფესიული დაწინაურება? (გადადით კითხვაზე C2)
1 ჩემი ინიციატივით/მე მოვითხოვე
1. უფრო მაღალი პოზიცია შემომთავაზეს
2. სხვა:__________
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15.

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

C1.2. გქონიათ თუ არა სამსახურში პროფესიული დაწინაურების შესაძლებლობა
(უფრო მაღალ ან სხვა პოზიციაზე)?
1

დიახ

3. არა
2

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

C1.3. გამოთქვით თუ არა პროფესიული დაწინაურების სურვილი?
1

დიახ  გადადით კითხვაზე C1.3.1

2

არა  გადადით კითხვაზე C1.3.2
3

C1.3.1. თუ არ დაგაწინაურეს, როგორ ფიქრობთ, რა იყოს უარის თქმის
მიზეზი? (გადადით კითხვაზე C2)
1 C1.3.1_1 არასაკმარისი პროფესიული უნარები
2 C1.3.1_2 ჩემი სქესი (მაგ. დაინტერსებულ კანდიდატს უთხრეს, რომ
აღნიშნული სამუშაო არ არის განკუთვნილი ქალებისთვის/კაცებისთვის)
3 C1.3.1_3 დამსაქმებელის პირადი სიმპათიები
4 C1.3.1_4 უკეთესი კანდიდატები
5 C1.3.1_5 ჩემი ასაკი
6 C1.3.1_6 ოჯახური მდგომარეობა
7 C1.3.1_7 სექსუალური ორიენტაცია
8 C1.3.1_8 განათლების დონე
9 C1.3.1_9 სამუშაო გამოცდილების სიმწირე
10 C1.3.1_10 არ ვიცი
11 C1.3.1_11 სხვა: _____________
1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა ფილტრით
არის გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.

C1.3.2. რატომ არ გამოთქვით პროფესიული დაწინაურების სურვილი?
1 C1.3.2_1 ვიფიქრე, რომ სამუშაო მოთხოვნებს ვერ დავაკმაყოფილებდი
(მაგ. არასაკმარისი პროფესიული უნარები, გამოცდილება, განათლება)
2 C1.3.2_2 სხვაზე (ბავშვზე, ოჯახის წევრზე) ზრუნვის პასუხისმგებლობის გამო
3 C1.3.2_3 არ ვიყავი დაინტერესებული შემოთავაზებით
4 C1.3.2_4 მომატებული პასუხისმგებლობის გამო
5 C1.3.2_5 სხვა, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ: _____________
1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა ფილტრით
არის გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.

C2. როგორ ფიქრობთ, თქვენი დამსაქმებელი გაძლევდათ ისეთ დავალებებს,
რომლის შესრულებაც თქვენს შესაძლებლობებს კარგად გამოავლენდა და
დაგეხმარებოდათ პროფესიულ დაწინაურებაში?
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1. დიახ
2. არა
3. სხვა:____________
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

C3. გაგზრდიათ თუ არა ანაზღაურება სამსახურში, რომელშიც ამჟამად მუშაობთ?
1. დიახგადადით კითხვაზე C3.1
2. არა გადადით კითხვაზე C3.2
C3.1. თუ კი, ვისი ინიციატივით? (გადადით კითხვაზე C4)
1. ჩემი, თავად ვითხოვე ანაზღაურების გაზრდა
2. ყველა თანამშრომელს გაუზარდეს ხელფასი
3. ჩემი ხელმძღვანელის/მენეჯერის ინიციატივა იყო
4. სხვა: ____________________
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

C3.2. მოგითხოვიათ თუ არა ხელფასის მომატება?
1. დიახ
2. არა
3.

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

C4. მოუცია თუ არა თქვენს ამჟამინდელ დამსაქმებელს ტრეინინგზე დასწრების
შესაძლებლობა?
1. დიახ  გადადით კითხვაზე C4.1
2. არა გადადით კითხვაზე C4.2
3.
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
C4.1. დაესწარით ტრენინგ(ებ)ს?
1

დიახგააგრძელეთ D ბლოკიდან

2

არა  გადადით კითხვაზე C4.1.1
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

3
4

C4.1.1.
1
2
3

რატომ არ დაესწარით ტრეინინგს? (გააგრძელეთ D ბლოკიდან)
არ მქონდა სურვილი
ტრეინინგის დრო არ მაწყობდა
ჩემმა დამსაქმებელმა/ხელმძღვანელმა არ მომცა დასწრების უფლება
აღნიშნეთ, რატომ: ______
4 გამომრჩა
5

სხვა:_______

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
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C4.2. ისურვებდით ტრენინგზე დასწრებას?
1 დიახ, თუმცა ჩემი დამსაქმებელი თანამშრომლებისთვის ტრენინგების
მოწყობას არ უზრუნველყოფს
2 დიახ, მაგრამ ჩემმა დამსაქმებელმა არ გამიშვა
3 არა, ჩვენს სფეროში ტრეინინგები არ ტარდება
4 არა
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

D. სამსახურიდან გათავისუფლება
8

D1. როდესმე თუ გაუთავისუფლებიხართ სამსახურიდან?
1. დიახ გადადით კითხვაზე D1.1
2. არა გადადით კითხვაზე D2
3. არ მსურს პასუხის გაცემა გადადით კითხვაზე D2
D1.1. გაუთავისუფლებიხართ თუ არა სამსახურიდან ბოლო 2 წლის განმავლობაში?
1
2

არაგადადით კითხვაზე D2.1
დიახ, ერთხელ გადადით კითხვაზე D1.2

3

დიახ, ერთ ჯერზე მეტად გადადით კითხვაზე D1.2

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

D1.2. გაგაფრთხილეს თუ არა წინასწარ, რომ, შესაძლოა, სამსახურიდან
გაეთავისუფლებინეთ (თუ რესპონდენტი ერთ ჯერზე მეტად გაათავისუფლეს ბოლო 2
წლის განმავლობაში, ბოლო შემთხვევის შესახებ უნდა ისაუბროს)?
1. დიახ
2. არა
3. არ მგონია
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

D1.3. გითხრეს თუ არა, რატომ გაგათავისუფლეს სამსახურიდან (თუ რესპონდენტი
ერთ ჯერზე მეტად გაათავისუფლეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ბოლო შემთხვევის
შესახებ უნდა ისაუბროს)?
1

დიახგადადით კითხვაზე D1.3.1

2

არაგადადით კითხვაზე D1.3.3

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

3

4
5

D1.3.1. გთხოვთ, დააკონკრეტოთ, რატომ გაგათავისუფლეს
სამსახურიდან (დამსაქმებლის ნათქვამიდან გამომდინარე) (შეგიძლიათ
რამდენიმე პასუხის შემოხაზვა)?
1 D1.3.1_1 კომპანიის გაკოტრება
2 D1.3.1_2 ჩემი ასაკი
3 D1.3.1_3 ჩემი სქესი (მაგალითად, დამსაქმებელი თვლიდა, რომ ვერ
შევძლებდი მისი ზოგიერთი დავალების შესრულებას, რადგან
არასაკმარისად ძლიერი ვარ, არ ვფლობ კონკრეტულ უნარებს,
როგორც ქალი/მამაკაცი)
4 D1.3.1_4 ჩემი ეროვნება/ეთნიკური წარმომავლობა
5 D1.3.1_5 დამსაქმებელთან უთანხმოება
6 D1.3.1_6 ვერ გავამართლე დამსაქმებლის მოლოდინები
7 D1.3.1_7 დავორსულდი
8 D1.3.1_8 ბავშვები მყავს
9 D1.3.1_9 ოჯახური მდგომარეობა
10 D1.3.1_10 შტატების შემცირებაში მოვყევი
11 D1.3.1_11 ჩემი გარეგნობა
12 D1.3.1_12 სხვა: ___________
6
7
8

1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
9 აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა
ფილტრით არის გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად
იწერება 8.

9

10

D1.3.2. გჯერათ, რომ ეს რეალური მიზეზი იყო?
1 დიახ გადადით კითხვაზე D2
2 არა, ვფიქრობ, სხვა მიზეზი იყო გადადით კითხვაზე D1.3.3
11

12

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

D1.3.3. როგორ ფიქრობთ, რა იყო თქვენი სამსახურიდან
გათავისუფლების რეალური მიზეზი (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის
შემოხაზვა)?
1. D1.3.3_1 კომპანიის გაკოტრება
2. D1.3.3_2 ჩემი ასაკი
3. D1.3.3_3 ჩემი სქესი (მაგალითად, დამსაქმებელი თვლიდა, რომ ვერ
შევძლებდი მისი ზოგიერთი დავალების შესრულებას, რადგან
არასაკმარისად ძლიერი ვარ, არ ვფლობ კონკრეტულ უნარებს,
როგორც ქალი/მამაკაცი)
4. D1.3.3_4 ჩემი ეროვნება/ეთნიკური წარმომავლობა
5. D1.3.3_5 დამსაქმებელთან უთანხმოება
6. D1.3.3_6 ვერ გავამართლე დამსაქმებლის მოლოდინები
7. D1.3.3_7 დავორსულდი
8. D1.3.3_8 ბავშვები მყავს
9. D1.3.3_9 ოჯახური მდგომარეობა
10. D1.3.3_10 შტატების შემცირებაში მოვყევი
11. D1.3.3_11 ჩემი გარეგნობა
12. D1.3.3_12 სხვა: ______________________
13 1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
14 2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
15 8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
16 აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა
ფილტრით არის გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად
იწერება 8.

D1.4. თუ თვლიდით, რომ თქვენი სამსახურიდან გათავისუფლება უსაფუძვლო იყო,
შეატყობინეთ თუ არა ამის შესახებ ვინმეს/რომელიმე ორგანიზაციას ან თუ
გაასაჩივრეთ?
1.
2.
3.
4.
5.

არ ვფიქრობ, რომ უსაფუძვლოდ გამათავისუფლეს
არა, არავისთვის/არც ერთი ორგანიზაციისთვის არ შემიტყობინებია/გამისაჩივრებია
დიახ, გავასაჩივრე ორგანიზაციის მმართველობაში
დიახ, დავუკავშირდი/გავასაჩივრე პროფკავშირებში
დიახ, დავუკავშირდი/გავასაჩივრე. დააკონკრეტეთ, ვის/რომელ ორგანიზაციას _____
17

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

D2. თქვენი რომელიმე კოლეგა გაათავისუფლეს თუ არა სამსახურიდან
ორსულობის ან ბავშვის გაჩენის გამო უკანასკნელი ხუთი წლის
განმავლობაში.
1.
2.
3.
4.

დიახ, ერთი კოლეგა
დიახ, ერთზე მეტი კოლეგა
არა
არ მსურს პასუხის გაცემა.

E. ხელფასი
E1. გაძლევთ თუ არა რაიმე დამატებით კომპენსაციას ან სარგებელს თქვენი
დამსაქმებელი (მაგალითად, მობილურ ტელეფონს, მანქანას და ა.შ.)?
1. არა გადადით კითხვაზე E2
2. დიახ გადადით კითხვაზე E1.1

10

E1.1. რა სახის კომპენსაციას/სარგებელს იღებთ? (შესაძლებელია რამდენიმე პასუხის
აღნიშვნა)
1
2

E1.1_1 დამსაქმებლის მიერ მოცემული მობილური ტელეფონი
E1.1_2 მობილური ტელეფონის გამოყენების ხარჯები (დამსაქმებელი
ყოველთვიურად ანაზღაურებს გარკვეულ თანხას)
3 E1.1_3 კომპანიის მანქანის გამოყენების შესაძლებლობა
4 E1.1_4 საკუთარი მანქანის გამოყენების კომპენსირება
5 E1.1_5 უფასო ტრანსპორტი სამსახურამდე
6 E1.1_6 უფასო კვება
7 E1.1_7 ჯანმრთელობის დაზღვევა
8 E1.1_8 ტრენინგი
9 E1.1_9 საზღვარგარეთ გაშვება/საქმიანი ვიზიტები უცხოეთში
10 E1.1_10 პრემია
11 E1.1_11 ბონუსი
12 E1.1_12 სხვა, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ:________________
1- დიახ ანუ დებულება შემოხაზულია
2 - არა ანუ დებულება არ არის შემოხაზული
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
აქ თითოეული პასუხი ცალკე ცვლადად შედის ბაზაში, ამიტომ თუ კითხვა ფილტრით არის
გამოტოვილი, თითოეული შემოუხაზავი პასუხის შესატყვისად იწერება 8.

E2. რამდენჯერ მიიღეთ რაიმე სახის პრემია/ბონუსი ბოლო წლის განმავლობაში?
E2_1. პრემია
E2_2. ბონუსი

არც ერთხელ
0
0

ერთხელ
1
1

ორჯერ
2
2

სამჯერ და მეტჯერ
3
3

E3. თქვენს სამსახურზე თუ იფიქრებთ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით ქვემოთ
მოცემულ დებულებებს:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

ვეთანხმებ
ი
3

არ
ვეთანხმები
2

არ
ვიცი
1

შეუსაბამო
ა
0

E3_1 სწორედ იმდენს ვიღებ ხელფასს,
რამდენიც სამართლიანად მეკუთვნის
E3_2 დასაქმებულების დაწინაურება
3
2
1
სამართლიანად ხდება
E3_3 ქალებსა და მამაკაცებს დაწინაურების
3
2
1
თანაბარი შანსები აქვთ
E3_4 მამაკაცები და ქალები თუ ერთსა და
3
2
1
იმავე საქმეს აკეთებენ (ერთი და იგივე
თანამდებობაზე მუშაობენ), ანაზღაურებასაც
ერთნაირად იღებენ
E3_5 მამაკაცებსა და ქალებს ხელფასების
3
2
1
მატების ერთნაირი შანსები აქვთ
E3_6 მამაკაცებს და ქალებს
3
2
1
კომპენსაციების/ სარგებლის მიღების
ერთნაირი შანსები აქვთ
E3_7 მამაკაცებსა და ქალებს ბონუსების
3
2
1
მიღების ერთნაირი შანსები აქვთ
კითხვები სათითაო ცვლადებად არის შეტანილი. აქვეა მოცემული შესატყვისი დასახელებები.

0
0
0

0
0

0

F. თანასწორი მოპყრობა
F1. ბავშვის ან ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო რომ მოგიწიოთ სამსახურის
გაცდენა, რა დამოკიდებულება ექნებათ?
11

1. F1_1
უფროს(ებ)ს
2. F1_2
კოლეგებს

გაგებით
მოეკიდებიან
5

ნეიტრალური

5

უარყოფითი

არ ვიცი

4

3

2

4

3

2

შეუსაბამო
კითხვაა
1
1

F2. გაქვთ განცდა, რომ ამჟამინდელი დამსაქმებელი ოდესმე უსამართლოდ
მოგექცათ?
დიახ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

F2_1 სამუშაოსთან დაკავშირებული საკითხების
განაწილებისას
F2_2 ხელფასის თვალსაზრისით
F2_3 სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო
აღჭურვილობითა თუ საშუალებებით უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით
F2_4 შვებულების დაგეგმვისას
F2_5 სამუშაო განრიგის შედგენისას (ცვლაში მუშაობის
შემთხვევაში)
F2_6 ტრენინგებზე თანამშრომლების გაშვებისას
F2_7 დაწინაურების თვალსაზრისით
F2_8 სამუშაო საათების თვალსაზრისით

1

არა
2

შეუსაბამოა
0

1
1

2
2

0
0

1
1

2
2

0
0

1
1
1

2
2
2

0
0
0

F3. გიწევთ თუ არა დამატებით საათებში მუშაობა?
1. დიახ  გადადით კითხვაზე F3.1
2. არა გადადით კითხვაზე F4
F3.1 გინაზღაურებენ თუ არა ამ საათებში შესრულებულ სამუშაოს?
1 დიახ, ყოველ ჯერზე
2 უმეტეს შემთხვევაში
3 ზოგჯერ
არასოდეს
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

F4. თუ გსურდათ გასულიყავით ან იყავით დეკრეტულ შვებულებაში, როგორ
მიიღო ეს თქვენმა დამსაქმებელმა (შეგიძლია წარსულიდან ნებისმიერი
დამსაქმებლის შესახებ უპასუხოთ, თუ ამჟამინდელ სამსახურში ყოფნისას
ბავშვები არ გაგიჩენიათ)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

შეუსაბამო კითხვაა
დადებითად
არ შემეძლო დეკრეტში იმდენ ხანს ყოფნა, რამდენიც მსურდა
სამსახურიდან დამითხოვეს ამის გამო
დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ უფრო დაბალ თანამდებობაზე
გავაგრძელე მუშაობა, ვიდრე მანამდე ვმუშაობდი
დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ დამაწინაურეს
დეკრეტული შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ მხოლოდ ნახევარ განაკვეთზე შემეძლო
მუშაობა (მიუხედავად იმისა, რომ სრულ განაკვეთზე მინდოდა მუშაობა)
საკუთარი სურვილით დავანებე სამსახურს თავი
სხვა, გთხოვთ, დააკონკრეტოთ: ________________

G. შევიწროვება სამსახურში
G1. რას ფიქრობთ იმ სიტუაციების შესახებ, რომლებიც ქვემოთ არის
წარმოდგენილი.
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G1_1 გასაუბრებაზე პოტენციური დამსაქმებელი ქალს პირადი
ცხოვრების (ოჯახური მდგომარეობის, შვილების
რაოდენობის) შესახებ უსვამს კითხვებს.
G1_2 დამსაქმებელი მას შემდეგ ათავისუფლებს
სამსახურიდან დასაქმებულს, რაც გაიგებს, რომ ის ორსულად
არის.
G1_3 თანამშრომლები, რომლებიც ერთ სამსახურში და
ერთნაირ თანამდებობაზე მუშაობენ (და ერთნაირ/მსგავს
სამუშაოს ასრულებენ) სხვადასხვა ხელფასი აქვთ.
G1_4 დამსაქმებელი გადაწყვეტს, რომ მხოლოდ იმიტომ არ
გაუშვას ქალი თანამშრომელი ერთკვირიან ტრენინგზე
საზღვარგარეთ, რომ მას პატარა ბავშვი ჰყავს (თუმცა ქალს
სურს წასვლა).
G1_5 დამსაქმებელს არ სურს განათლებული ქალი
მექანიკოსის სამსახურში აყვანა, რადგან დარწმუნებულია,
რომ მას არ ექნება ტექნიკური უნარები.

მისა
ღები
ა
3

უსიამო
ვნოა

დისკრი
მინაციაა

არ
ვიცი

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

G2. გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება სამსახურში?
1.
2.
3.
4.

დიახგადადით კითხვაზე G3
არაგადადით კითხვაზე G4
არ ვიციგადადით კითხვაზე G4
არ მსურს პასუხის გაცემაგადადით კითხვაზე G4

G3. გქონიათ თუ არა სექსუალური შევიწროვების გამოცდილება სამსახურში
ბოლო 12 თვის განმავლობაში?
1.
2.
3.
4.

დიახ
არა
არ ვიცი
არ მსურს პასუხის გაცემა

G4. უსიამოვნების განცდა დაგეუფლებათ თუ არა, თუ ვინმე (კოლეგა, მენეჯერი,
კლიენტი ან ვინმე სხვა, ვისთანაც გიწევთ ურთიერთობა მუშაობის დროს)
თქვენთან სამსახურში ისე მოიქცევა, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი?
5.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

ქცევები

G4_1 თქვენი გარეგნობის ან სხეულის შესახებ
იტყვის რაიმეს
G4_2 გამომწვევი სექსუალური ხასიათის მქონე
ანეგდოტს მოგიყვებათ/ მოყვება თქვენი
თანდასწრებით
G4_3 თქვენი პირადი ცხოვრების ან ოჯახური
მდგომარეობის შესახებ იტყვის რაიმეს
G4_4 სექსუალური ხასიათის ზედმეტსახელით
მოგმართავთ ან მოგიხსენიებთ
G4_5 თქვენი სექსუალური ცხოვრების შესახებ
იტყვის რაიმეს
G4_6 მიუხედავად იმისა, რომ ადრე უკვე ნათქვამი
გაქვთ უარი, თავისუფალი დროის ერთად
გატარებას შემოგთავაზებთ
G4_7 უხამს ჟესტებს ან ხმებს იყენებს თქვენთან
საუბრისას
G4_8 სექსუალური ხასიათის წერილებს ან მოკლე
ტექსტურ შეტყობინებებს გიგზავნით

6.
უ
სიამოვნო
იქნებოდა

7.
არ
იქნებოდა
უსიამოვნო

8.
დამოკ.ი
მაზე, თუ ვინ
მოიქცევა ასე
და/ან რას
იტყვის

9.
მიჭირს
წარმო
დგენა

10. 1

11. 2

12. 3

13. 4

14. 1

15. 2

16. 3

17. 4

18. 1

19. 2

20. 3

21. 4

22. 1

23. 2

24. 3

25. 4

26. 1

27. 2

28. 3

29. 4

30. 1

31. 2

32. 3

33. 4

34. 1

35. 2

36. 3

37. 4

38. 1

39. 2

40. 3

41. 4
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9.

G4_9 პირადი ხასიათის წერილებს ან მოკლე
ტექსტურ შეტყობინებებს (რომლებიც არ
უკავშირდება სამსახურს) გიგზავნით, რომლებიც
თავს უხერხულად გაგრძნობინებთ
10. G4_10 სხეულის ინტიმურ ადგილებზე გეხებათ
(მაგალითად, მკერდზე, საჯდომზე)
11. G4_11 მიზანმიმართულად გეხებათ სხეულის სხვა
ნაწილებზე (მაგალითად, მხარზე, ხელზე, ზურგზე)
ისეთ სიტუაციებში, როდესაც შეხება საერთოდ არ
არის საჭირო
12. G4_12 მასთან სექსს გთავაზობთ
13. G4_13 გაიძულებთ, რომ მასთან სექსი გქონდეთ
14. G4_14 უარს გეუბნებათ საპასუხისმგებლო
საქმეების მოცემაზე იმის გამო, რომ
მამაკაცი/ქალი ხართ
15. G4_15 დამატებით საქმეს გავალებთ, რომელსაც
არაფერი აქვს საერთო თქვენს სამუშაოსთან და
ეს იმიტომ, რომ მამაკაცი/ქალი ხართ
(მაგალითად, ავეჯის გადალაგება ოფისში, ყავის
მოდუღება)
16. G4_16 უყურადღებოდ ტოვებს თქვენს
შეთავაზებებს ან მოსაზრებებს, რადგან
მამაკაცი/ქალი ხართ

42. 1

43. 2

44. 3

45. 4

46. 1

47. 2

48. 3

49. 4

50. 1

51. 2

52. 3

53. 4

54. 1
58. 1
62. 1

55. 2
59. 2
63. 2

56. 3
60. 3
64. 3

57. 4
61. 4
65. 4

66. 1

67. 2

68. 3

69. 4

70. 1

71. 2

72. 3

73. 4

G5. მსგავს სიტუაციაში (წინა კითხვაში აღწერილ) რომ აღმოჩნდეთ, რას
მოიმოქმედებდით? (შეგიძლიათ ორი ან სამი პასუხი შემოხაზოთ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

G5_1
G5_2
G5_3
G5_4
G5_5
G5_6
G5_7
G5_8
G5_9

არ ვიცი
ალბათ, შევეცდებოდი, რომ თავად გავმკლავებოდი სიტუაციას
ალბათ ჩემს ხელმძღვანელს/მენეჯერს/უფროსს ვეტყოდი
ალბათ, პოლიციას შევატყობინებდი
ალბათ, კოლეგებს მოვუყვებოდი
ალბათ, არაფერს გავაკეთებდი
პროფკავშირების წარმომადგენელს ჩავაყენებდი საქმის კურსში
წამოვიდოდი სამსახურიდან
რაიმე სხვას მოვიმოქმედებდი. გთხოვთ, დააკონკრეტოთ: _______

G6. აქვს თუ არა თქვენს ორგანიზაციას/კომპანიას რაიმე სახის შინაგანაწესი,
რომელიც კრძალავს ასეთ (ზემოთ ჩამოთვლილ) ქცევებს და შეგიძლიათ
გამოიყენოთ, თუ მსგავს სიტუაციაში აღმოჩნდებით?
1. დიახ
2. არა
3. არ ვიცი

4. G7.ბოლო 12 თვის განმავლობაში ვინმე (კოლეგა, მენეჯერი, კლიენტი ან
ვინმე სხვა, ვისთანაც გიწევთ ურთიერთობა მუშაობის დროს) თქვენთან
სამსახურში მოქცეულა თუ არა ისე, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი?
5.

ქცევები

1. G7_1 თქვენი გარეგნობის ან სხეულის შესახებ თქვა რაიმე
2. G7_2 გამომწვევი სექსუალური ხასიათის მქონე ანეგდოტი მოგიყვათ ან მოყვა
თქვენი თანდასწრებით
3. G7_3 თქვენი პირადი ცხოვრების ან ოჯახური მდგომარეობის შესახებ თქვა რაიმე
4. G7_4 სექსუალური ხასიათის ზედმეტსახელით მოგმართათ ან მოგიხსენიათ
5. G7_5 თქვენი სექსუალური ცხოვრების შესახებ თქვა რაიმე
6. G7_6 მიუხედავად იმისა, რომ ადრე უკვე ნათქვამი გქონდათ უარი, თავისუფალი
დროის ერთად გატარებას შემოგთავაზათ
7. G7_7 თქვენთან საუბრისას უხამსი ჟესტები ან ხმები გამოიყენა

6.
დიახ

8.
1
10.
1
12.
1
14.
1
16.
1
18.
1
20.

7.
არა

9.
2
11.
2
13.
2
15.
2
17.
2
19.
2
21.
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8. G7_8 სექსუალური ხასიათის წერილები ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებები
გამოგიგზავნათ
9. G7_9 პირადი ხასიათის წერილები ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებები (რომლებიც
არ უკავშირდება სამსახურს) გამოგიგზავნათ, რომლებმაც თავი უხერხულად
გაგრძნობინათ
10. G7_10 სხეულის ინტიმურ ადგილებში შეგეხოთ (მაგალითად, მკერდზე, სასქესო
ორგანოებზე, საჯდომზე)
11. G7_11 მიზანმიმართულად შეგეხოთ სხეულის სხვა ნაწილებზე (მაგალითად, მხარზე,
ხელზე, ზურგზე) ისეთ სიტუაციებში, როდესაც შეხება საერთოდ არ არის საჭირო
12. G7_12 მასთან სექსი შემოგთავაზათ
13. G7_13 გაიძულათ, რომ მასთან სექსი გქონოდათ
14. G7_14 უარი გითხრათ საპასუხისმგებლო საქმეების მოცემაზე იმის გამო, რომ
მამაკაცი/ქალი ხართ
15. G7_15 დამატებითი საქმე დაგავალათ, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო თქვენს
სამუშაოსთან და ეს იმიტომ, რომ მამაკაცი/ქალი ხართ (მაგალითად, ავეჯის
გადალაგება ოფისში, ყავის მოდუღება)
16. G7_16 უყურადღებოდ დატოვა თქვენი შეთავაზებები ან მოსაზრებები, რადგან
მამაკაცი/ქალი ხართ

40.
41.

1
22.
1
24.
1

2
23.
2
25.
2

26.
1
28.
1
30.
1
32.
1
34.
1
36.
1

27.
2
29.
2
31.
2
33.
2
35.
2
37.
2

38.
1

39.
2

თუ ერთ-ერთ დებულებას მაინც უპასუხეთ „დიახ“, გადადით კითხვაზე G8.
თუ არც ერთ დებულებას უპასუხეთ „დიახ“, დაასრულეთ შევსება

42. G8. იყო თუ არა ეს სიტუაცია/სიტუაციები თქვენთვის უსიამოვნო?
1. დიახ
2. არადაასრულეთ შევსება
43. G8.1. გქონდათ თუ არა განცდა იმ სიტუაციაში ან მას შემდეგ, რომ ეს
რაღაცნაირად თქვენი ბრალი იყო?
4 დიახ
5 არა
6 არ ვიცი
44. 8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

45. G8.2 გთხოვთ, გაიხსენოთ G7 კითხვაში ჩამოთვლილი სიტუაციებიდან
თქვენთვის ყველაზე უსიამოვნო სიტუცია, რომელშიც აღმოჩენილხართ ბოლო 12
თვის განმავლობაში. რამდენჯერ აღმოჩნდით ასეთ სიტუაციაში ბოლო 12 თვის
განმავლობაში?
7 ერთხელ
8 2-4-ჯერ
9 5-ჯერ ან მეტჯერ
10 ეს სიტუაცია დღემდე გრძელდება
11 არ ვიცი
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

46.

G8.3.ესაუბრეთ თუ არა ვინმეს ამ სიტუაციის შესახებ?
1 დიახგადადით კითხვაზე G8.3.1
2

არაგადადით კითხვაზე G8.3.2

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

47.

G8.3.1. ვის ესაუბრეთ ამ სიტუაციის შესახებ?
1. G8.3.1_1 მეგობარს, ნაცნობს
2. G8.3.1_2 კოლეგას
3. G8.3.1_3 ოჯახის წევრს
4. G8.3.1_4 პოლიციას
5. G8.3.1_5 ჩემს უფროსს
6. G8.3.1_6 ფსიქოლოგს
7. G8.3.1_7 მოძღვარს
8. G8.3.1_8 სხვას. გთხოვთ, დააკონკრეტოთ: __________

8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
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48.

G8.3.2. რატომ არავის ესაუბრეთ ამ სიტუაციის შესახებ?
1. G8.3.2_1 მომერიდა იმ ადამიანის
2. G8.3.2_2 სამსახურის დაკარგვის შემეშინდა
3. G8.3.2_3 არ მინდოდა, ვინმეს (თანამშრომლების, მეზობლების, ოჯახის
წევრების, ნათესავების) სალაპარაკო გავმხდარიყავი
4. G8.3.2_4 ვფიქრობ, საკუთარ თავს თავადვე უნდა მივხედო
5. G8.3.2_5 სხვა: _________________
49. 8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

50. G8.4. თუ G7 კითხვაში ჩამოთვლილი სიტუაციებიდან თქვენთვის ყველაზე
უსიამოვნო სიტუციაზე ვისაუბრებთ, რომელშიც აღმოჩენილხართ ბოლო 12 თვის
განმავლობაში, ვინ მოგექცათ ასე? (შესაძლებელია რამდენიმე ვარიანტის
შემოხაზვა)
1 G8.4_1 მამაკაცი უფროსი/მენეჯერი ან თანამშრომელი, რომელსაც ჩემზე
მაღალი თანამდებობა უკავია
2 G8.4_2 ქალი უფროსი/მენეჯერი ან თანამშრომელი, რომელსაც ჩემზე მაღალი
თანამდებობა უკავია
3 G8.4_3 თანამშრომელი მამაკაცი, რომელსაც ჩემი მსგავსი თანამდებობა უკავია
4 G8.4_4 თანამშრომელი ქალი, რომელსაც ჩემი მსგავსი თანამდებობა უკავია
5 G8.4_5 თანამშრომელი მამაკაცი, რომელსაც ჩემზე დაბალი თანამდებობა
უკავია
6 G8.4_6 თანამშრომელი ქალი, რომელსაც ჩემზე დაბალი თანამდებობა უკავია
7 G8.4_7 მამაკაცი კლიენტი, პაციენტი, სტუდენტი ან სხვა
8 G8.4_8 ქალი კლიენტი, პაციენტი, სტუდენტი ან სხვა
9 G8.4_9 მამაკაცი კოლეგა-პარტნიორი, რომელიც არ მუშაობს ჩემს
ორგანიზაციაში/კომპანიაში/დაწესებულებაში/ინსტიტუტში
10 G8.4_10 ქალი კოლეგა-პარტნიორი, რომელიც არ მუშაობს ჩემს
ორგანიზაციაში/კომპანიაში/დაწესებულებაში/ინსტიტუტში
11 G8.4_11 ვიღაც სხვა. გთხოვთ, დააკონკრეტეთ: ________
8 - ფილტრი, თუ რესპონდენტს არ უწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.

H. დემოგრაფიული მონაცემები
H1. სქესი
1. მდედრობითი
2. მამრობითი

H2. ასაკი
1. 18 – 25
2. 26 – 35
3. 36 – 45

4. 46 – 55
5. 56 – 65
6. 65 +

H3. საცხოვრებელი ადგილი
1.
2.
3.
4.
5.

თბილისი
თბილისის შემოგარენი
ქალაქი ან დაბა
სოფელი
ფერმა ან დასახლება სოფლად

H4. სკოლიდან დაწყებული, დღემდე მიღებული განათლების ყველა საფეხურის
ჩათვლით (დაწყებითი და საშუალო სკოლა, უნივერსიტეტი, სრული
პროფესიული განათლება), სულ რამდენი წელი ისწავლეთ სასწავლო
დაწესებულებაში? თუ ამჟამად განათლებას იღებთ, დათვალეთ დღემდე
დაგროვილი წლების რაოდენობა.
1. H4_1 _________ წელი  გადადით კითხვაზე H4.1
პირდაპირ შეგაქვს აღნიშნული წლების რაოდენობა.

2. H4_2 არ მიმიღია განათლება  გადადით კითხვაზე H5
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0 – no education (ამ შემთხვევაში H4_1-ში იქნება „0“)
1 – educated (ამ შემთხვევაში H4_1-ში იქნება 0-ზე მეტი წელი აღნიშნული)

H4.1. თქვენი განათლების უმაღლესი საფეხურია
1. 1 - დაწყებითი სკოლა
2. 2 - საშუალო სკოლა
3. 3 - პროფესიული განათლება საშუალო განათლების ბაზაზე
4. სტუდენტი
4.1.
4- ბაკალავრიატის
4.2.
5 - მაგისტრატურის
4.3.
6 - დოქტორანტურის
5. 7 - უმაღლესი პროფესიული განათლება
6. 8 - ბაკალავრის ხარისხი
7. 9 - მაგისტრის ხარისხი
8. 10 - დოქტორის ხარისხი
9. 11 - საბჭოთა პერიოდში მიღებული უმაღლესი განათლება
10. 12 - სხვა: _______________________________________________

H5. ოჯახური მდგომარეობა
1.
2.
3.
4.
5.
6.

დაოჯახებული
მყავს სტაბილური პარტნიორი
მეუღლესთან არ ვცხოვრობ, თუმცა ოფიციალურად ისევ ქორწინებაში ვიმყოფები
განქორწინებული ვარ მეუღლესთან
ქვრივი
არასოდეს ვყოფილვარ ქორწინებაში/არასოდეს მყოლია პარტნიორი

H6. ეთნიკური მიკუთვნებულობა
1.
2.
3.
4.

ქართველი
აზერბაიჯანელი
სომეხი
სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფი
(ოსი, აფხაზი, ქისტი და სხვა)
5. რუსი

6. ებრაელი
7. ბერძენი
8. უკრაინელი
9. ასირიელი
10. იეზიდი/ქურთი
11. სხვა

H7. რელიგიურობა
1.
2.
3.
4.
5.
6.

არც ერთი
მართლმადიდებელი
გრიგორიანელი
კათოლიკე
პროტესტანტი
სხვა ქრისტიანი

7. იუდეველი
8. მუსულმანი
9. ბუდისტი
10. ინდუისტი
11. სხვა აზიური რელიგიები
12. სხვა რელიგიები

H8. გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენი პირადი ხელზე ასაღები თვიური ხელფასი.
1.
2.
3.
4.
5.

130 ლარამდე
130 – 250 ლარი
251 – 400 ლარი
GEL 401 – 700 ლარი
GEL 701 – 1000 ლარი

6. GEL 1001- 1300 ლარი
7. 1301 – 2000 ლარი
8. 2000 ლარზე მეტი
9. მიჭირს პასუხის გაცემა
10. უარი პასუხზე

H9. გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენი მეუღლის/პარტნიორის საშუალო ხელზე ასაღები
ხელფასი.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

არ მყავს მეუღლე/პარტნიორი
არ მუშაობს
გამომუშავებაზეა
პენსიონერია
არ ვიცი
130 ლარამდე
130 – 250 ლარი
251 – 400 ლარი

9. GEL 401 – 700 ლარი
10. GEL 701 – 1000 ლარი
11. GEL 1001- 1300 ლარი
12. 1301 – 2000 ლარი
13. 2000 ლარზე მეტი
14. მიჭირს პასუხის გაცემა
15. უარი პასუხზე
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H10. თქვენი და ბავშვების ჩათვლით, ჩვეულებრივ, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს
თქვენს ოჯახში?
რაოდენობა
1.
2.
3.
4.

H10_1 18 წლისა და უფროსი ასაკის
მოზრდილები
H10_2 7-17 წლის ბავშვები
H10_3 6 წლამდე ასაკის ბავშვები
H10_4 ჯამში

I.1 ეთანხმებით თუ არა ქვემოთ მოცემულ დებულებებს?
1.
2.
3.

I1_1 მიჭირს საოჯახო საქმეების შეთავსება
სამსახურთან
I1_2 მიჭირს ბავშვების მოვლისა და
აღზრდის შეთავსება სამსახურთან
I1_3 ჩემი ოჯახის წევრები ხელს მიწყობენ
კარიერულ წინსვლაში

ვეთანხმები
3

არ ვეთანხმები
2

არ ვიცი
1

შეუსაბამოა
0

3

2

1

0

3

2

1

0

არ ვიცი
/უარი
პასუხზე
0

I.2. რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ დებულებებს?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

I2_1 კაცები ქალებთან
შედარებით უკეთესი
პოლიტიკური ლიდერები არიან
I2_2 კაცს უფრო შეეფერება
პოლიტიკური საქმიანობა,
ვიდრე ქალს
I2_3 პოლიტიკოსი ქალი უფრო
სუსტია და უჭირს დიდი
პასუხისმგებლობის აღება
საკუთარ თავზე
I2_4 ქალს გაუჭირდება
გაუძლოს იმ დატვირთვას,
რასაც პოლიტიკური
საქმიანობა მოითხოვს
I2_5 პოლიტიკოსი ქალი უფრო
რბილია კაცთან შედარებით,
ამიტომ შეიძლება უფრო
დამთმობი და ნაკლებად
პრინციპული იყოს
I2_6 პოლიტიკა ბინძური საქმეა
და ამიტომ ქალს არ შეეფერება
I2_7 ქალს გაუჭირდება
წარმატებული იყოს
პოლიტიკაში, რადგან მას
საოჯახო საქმეები შეუშლის
ხელს
I2_8 ქალს გაუჭირდება
წარმატებული იყოს ბიზნესში,
რადგან მას საოჯახო საქმეები
შეუშლის ხელს

სრულიად
არ
ვეთანხმები
4

არ
ვეთანხმები

ვეთანხმებ
ი

3

2

სრულიად
ვეთანხმებ
ი
1

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

