
დანართი#2 

ანკეტა 

 

„საჯარო სამსახურის კარიერულ განვითარებაში გენდერულად განპირობებული 

პოტენციური განსხვავებები“ 

 

შესავალი 

 მოგესალმებით, 

მოგახსენებთ, რომ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI)  

ახორციელებს კვლევით პროექტს  „საჯარო სამსახურის კარიერულ განვითარებაში გენდერულად 

განპირობებული პოტენციური განსხვავებები“, რომელიც გაეროს განვითარების ფონდის (UNDP Georgia) 

მიერ დაფინანსებული ინიციატივაა და მიზნად ისახავს, დაადგინოს ის მნიშვნელოვანი გავლენები, 

რომლებსაც გენდერი შეიძლება ახდენდეს საჯარო სამსახურში კარიერის განვითარებაზე.  

გვაინტერესებს, როგორია ქალი და კაცი მენეჯერის მიერ გავლილი გზა საჯარო სამსახურში ფეხის 

შედგმიდან დღემდე მიღწეულ პოზიციამდე. 

თქვენი გამოცდილება და პასუხები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანკეტას აქვს 

ინსტრუქციები და შევსებისათვის დაგჭირდებათ მაქსიმუმ 10 წუთი. კვლევის დროს დაცული იქნება 

რესპონდენტების ანონიმურობა. 

ყველა კითხვაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სხვაგვარად არის მითითებული, გთხოვთ, 

აირჩიოთ მხოლოდ ერთი პასუხი. 

დიდი მადლობა თანამშრომლობისათვის! 

 

 

D. დემოგრაფია 
 

D1. სქესი: 

1. მდედრობითი 

2. მამრობითი 

D2. ასაკი: 

1. 18-28 

2. 29-39 

3. 40-50 

4. 50+ 

D3. ოჯახური სტატუსი: 

1. დაოჯახებული 

2. დაუოჯახებელი 

3. განქორწინებული 



4. ქვრივი 

 

D4. ყოველთვიური შემოსავალი 

1. 100-500 ლარი 

2. 500-1000 ლარი 

3. 1000-1500 ლარი 

4. 1500-2000 ლარი 

5. 2000 + 

 

D5. საცხოვრებელი ადგილი: 

1. თბილისი, ცენტრი 

2. თბილისი, გარეუბანი 

3. რეგიონი, აღმოსავლეთი 

4. რეგიონი, დასავლეთი 

 

S. საჯარო სამსახური 

 
S1. გთხოვთ მონიშნოთ თქვენი რანგი საჯარო სამსახურში 

1. 1 რანგი 

2. 2 რანგი 

3. 3 რანგი 

4. 4 რანგი 

 

S2. რამდენი წელია რაც საჯარო სამსახურში მუშაობთ? 

1. 0-5 წელი 

2. 6-10 წელი 

3. 15-20 წელი 

4. 20+ 

 

S3. თქვენი აზრით, თქვენს სამსახურში ახალი კადრის აყვანისას, რომელ სქესს ენიჭება 

უპირატესობა? 

1. ქალს 

2. კაცს 

 



S4. თქვენი აზრით, რომელი სქესის საჯარო მოხელე უფრო სწრაფად აღწევს წარმატებას 

დაბალი საფეხურიდან (4 რანგი) მაღალ საფეხურამდე (1 რანგი) კარიერულ გზაზე? 

 

1. ქალი 

2. კაცი 

 

5. თქვენი აზრით, საჯარო სამსახურებში რომელი სქესის ადამიანს უფრო 

ახალისებენ/აჯილდოვებენ გაწეული საქმიანობის გამო, ქალებს თუ კაცებს? 

1.  ქალებს 

2.  კაცებს 

 

6. თქვენი აზრით, აქვთ თუ არა ერთნაირი პროფესიული კვალიფიკაციისა და 

უნარების მქონე კაცებსა და ქალებს თანაბარი ხელფასი? 

1.  დიახ 

2.  არა 

 

7. თქვენი აზრით, არიან თუ არა თანაბარი უნარების მქონე ქალები და კაცები 

საჯარო სამსახურებში თანაბრად ხილვადები (ითვლებიან ჭკვიან, უნარიან და 

დაფასებულ ადამიანებად)? 

1.  დიახ 

2.  არა 

 

8. წინა კითხვაზე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, თქვენი აზრით, რომელი სქესი 

უფრო ხილვადია? 

1.  ქალები 

2.  კაცები 

 

9. თქვენი აზრით, ქალი საჯარო მოხელეები უფრო დაფასებულები (აზრს 

ეკითხებიან, დისკუსიებისა და კამათის დროს უსმენენ) არიან თუ კაცები? 

1.  ქალი 

2.  კაცი 

 

10. თქვენი აზრით, რომელი სქესის ადამიანი უფრო მხარდაჭერილია (შეღავათი: 

ოჯახური სირთულეების, სწავლის, საცხოვრებლის დაშორების გამო) საჯარო 

სამსახურებში, ქალი თუ კაცი? 



1.  ქალი 

2.  კაცი 

 

11. როგორ ფიქრობთ, თქვენს სამსახურში ქალები უფრო კმაყოფილები არიან 

საკუთარი სამსახურით, ხელფასით, პირობებით თუ კაცები? 

1.  ქალები 

2.  კაცები 

 

12. თქვენი აზრით, საჯარო სამსახურებში, ზოგადად, ქალებს უფრო მეტი 

გავლენა/ძალაუფლება აქვთ, თუ კაცებს? 

1.  ქალებს 

2.  კაცებს 

 

13. როგორ ფიქრობთ, საჯარო სამსახურებში ქალები უფრო საჭიროდ/სასარგებლოდ 

თვლიან თავს, თუ - კაცები?  

1.  ქალები 

2.  კაცები 

 

14. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტურია საჯარო სამსახურში კარიერის 

განვითარების სისტემა?  

1.  ძალიან ეფექტურია 

2.  ეფექტურია 

3.  არც ეფექტურია და არც არაეფექტური 

4.  არ არის ეფექტური 

5.  ძალიან არაეფექტურია 

 

15. როგორც საჯარო მოხელეს, რომელმაც მიაღწიეთ წარმატებას, თქვენთვის რა არის 

ის ძირითადი დივიდენდი რაც ამ წარმატებას მოყვა? (შემოხაზეთ ყველა 

სავარაუდო პასუხი) 

1.  ფული და ნივთები 

2.  დამოუკიდებლობა 

3.  კონტროლი გარემოსა და მომავალზე 

4.  საზოგადოებაში წვლილის შეტანა 

5.  სხვა თანატოლებთან და კოლეგებთან ურთიერთობა 

6.  პიროვნული ზრდა 



7.  უნარების გაუმჯობესება 

 

16. ფლობთ თუ არა კარიერული წარმატების შესახებ თეორიულ ცოდნას? 

1.  დიახ 

2.  არა 

 

17. თქვენი აზრით, ქალები უფრო ფლობენ მე-16 კითხვაში მითითებულ ცოდნას, თუ 

კაცები? 

1.  ქალები 

2.  კაცები 

 

18. როგორ ფიქრობთ, რომელ სქესს უფრო მეტი უსიამოვნებები და სტრესი შეიძლება 

შეხვდეს საჯარო სამსახურში, ქალებს თუ კაცებს?  

1.  ქალებს 

2.  კაცებს 

 

19. და ბოლოს, თქვენი აზრით, როგორია ქართული საჯარო სივრცე უფრო ქალური, 

თუ კაცური? 

1.  ქალური 

2.  კაცური 

 


