
მწვანე ფერით მონიშნულია სწორი პასუხები 

 

 

 

თუ ცვლადის განსხვავებული მნიშვნელობები არ არის წარმოდგენილი ზრდის 
და კლების მიხედვით, ასეთ განაწილებას ეწოდება: 

II 

ერთგანზომილებიანი  

მრავალგანზომილებიანი  

ვარიაციული  

რანჟირებული  

თუ ცვლადის განსხვავებული მნიშვნელობები წარმოდგენილია ზრდის და 
კლების მიხედვით, ასეთ განაწილებას ეწოდება: 

II 

ერთგანზომილებიანი  

მრავალგანზომილებიანი  

ვარიაციული  

რანჟირებული  

ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

,,თუ ანკეტებიდან შემთხვევითად ამოვწერთ რესპონდენტთა პასუხებს, ასეთ 
მწკრივს ეწოდება ............................. (1), თუ მიღებული მწკრივის მნიშვნელობებს 
დავალაგებთ ზრდის და კლების მიხედვით, ასეთ განაწილებას ეწოდება 
...............(2) “ 

II 

1. სტატისტიკური; 2. რანჟირებული  

1. რანჟირებული; 2. სტატისტიკური;  

1. ვარიაციული; 2. რანჟირებული;  

1. რანჟირებული; 2. ვარიაციული;  

 

 

ჩამოთვლილი მონაცემებიდან: 5,6,6,8,9,9 - მონაცემთა მოდაა III 



6  

7  

6 და 8  

6 და 9  

ჩამოთვლილი მონაცემებიდან: 4,5,5,7,8,8 - მონაცემთა მედიანაა III 

5 და 8  

5  

8  

6  

რომელია მართებული მსჯელობა ჩამოთვლილ მონაცემებზე მსჯელობისას? - 
ვარიაციული მწკრივი:  5, 5, 5, 6, 6, 10 

III 

მონაცემთაა მოდაა - 5; მედიანა - 6  

მონაცემთა მოდაა - 5; მედიანა - 5,5  

მონაცემთა მოდაა - 6; მედიანა - 5  

მონაცემთა მოდაა - 5; მედიანა - 5  

რომელია მართებული მსჯელობა?  III 

მოდა გამოიყენება მონაცემთა ერთგანზომილებიანი განაწილების დროს  

მოდა გამოიყენება მონაცემთა მრავალგანზომილებიანი განაწილების დროს  

მოდა გამოიყენება მონაცემთა მულტივარიაციული განაწილების დროს  

მოდა გამოიყენება მონაცემთა ბივარიაციული განაწილების დროს  

რომელია მართებული მსჯელობა? III 

მედიანა ყოველთვის ემთხვევა ცვლადის რომელიმე ემპირიულ მნიშვნელობას  

საშუალო არითმეტიკული ყოველთვის ემთხვევა ცვლადის რომელიმე 
ემპირიულ მნიშვნელობას 

 

მოდა ყოველთვის ემთხვევა ცვლადის რომელიმე ემპირიულ მნიშვნელობას  

სამივე პასუხი სწორია  

 



 

შესაძლებელია, თუ არა მედიანა არ დაემთხვას ცვლადის ემპირიულ 
მნიშვნელობას? 

III 

შესაძლებელია, როდესაც ცვლადის მნიშვნელობები ერთგვაროვანია  

არ არის შესაძლებელია, რადგან მედიანა წარმოებული სიდიდეა  

შესაძლებელია, რადგან მედიანა ცვლადის სხვადასხვა მნიშვნელობას იღებს  

არც ერთი პასუხი არ არის სწორი  

ცვლადის მნიშვნელობათა გაფანტვის (ცვალებადობის) ხარისხს აჩვენებს:  III 

საშუალო არითმეტიკულის მაჩვენებელი  

ვარიაციის მაჩვენებელი  

მოდის მაჩვენებელი  

მედიანის მაჩვენებელი  

რის საფუძველზეა შესაძლებელი სხვადასხვა ცვლადს მნიშვნელობათა 
ვარიაციის ხარისხების ან ერთი ცვლადის მნიშვნელობების ვარიაციის 
ხარისხების შედარება სხვადასხვა ჯგუფისათვის? 

III  

მოდის  

მედიანის  

დიაპაზონის  

საშუალო სტანდარტული გადახრის  

თუ რომელიმე განაწილების საშუალო არითმეტიკული, მოდა და მედიანა 
ერთმანეთის ტოლია, როგორი ფორმა ექნება ასეთ განაწილებას 
საკოორდინაციო სიბრტყეზე?  

IV 

სიმეტრიული  

ასიმეტრიული  

გაფანტული  

შეზღუდული  

გაზომვის ხელსაწყოს ეწოდება: IV 



 მწკრივი  

 სკალა  

 რიგი  

 ცვლადი  

 

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ცვლადის შემთხვევაშია შესაძლებელი 
რაოდენობრივი შედარებების გამოყენება? 

IV 

ნომინალური  

რიგის  

შეფარდების  

სამივე შემთხვევაში  

როგორი ტიპის ცვლადია ასაკი? IV 

ნომინალური  

რიგის  

ინტერვალური  

შეფარდების  

ჩამოთვლილთაგან, რომელია ბინარული ცვლადის მაგალითი? IV 

სიღრმისეული ინტერვიუ - ფოკუს-ჯგუფი  

პროფესია - შემოსავალი  

პოლიტიკური - კულტურული  

რაოდენობრივი - თვისებრივი  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის პრინციპებია: 

იგივეობა/განსხვავება & მეტობა/ნაკლებობა & მნიშვნელობათა სხვაობა & 
მნიშვნელობათა შეფარდება? 

IV 

ნომინალურის  

რიგის  



ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის პრინციპებია: 

იგივეობა/განსხვავება & მეტობა/ნაკლებობა & მნიშვნელობათა სხვაობა? 

IV 

ნომინალურის  

რიგის  

ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის პრინციპებია: 

იგივეობა/განსხვავება & მეტობა/ნაკლებობა? 

IV 

ნომინალურის  

რიგის  

ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის პრინციპია: 

იგივეობა/განსხვავება? 

IV 

ნომინალურის  

რიგის  

ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის გაზომვის დონეა დაბალი? IV 

ნომინალური  

რიგის  

ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩამოთვლილთაგან, რომელი ტიპის ცვლადის გაზომვის დონეა საშუალო? IV 



ნომინალური  

რიგის  

ინტერვალურის  

შეფარდებითის  

ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

,,ცვლადი, რომელსაც გაზომვის უფრო მაღალი დონე შეესაბამება, შეიძლება 
გაზომვის უფრო ___________ (1) ___________ (2) გაიზომოს. 

IV 

1. დაბალი დონის; 2. ცვლადითაც  

1. მაღალი დონის; 2. სკალითაც;  

1. მაღალი დონის; 2. ცვლადითაც;  

1. დაბალი დონის; 2. სკალითაც;  

 

 

ახსნის რომელ მოდელთან არის დაკავშირებული ყველაზე მეტად ქვემოთ 
ნახსენები მოვლენა?   

,,ტრადიციულ გლეხთა საზოგადოებაში მცხოვრები ინდივიდების ქცევის 
პატერნები შეიძლება არსებითად განსხვავდებოდეს იმ ადამიანების ქცევის 
პატერნებისგან, რომლებიც თანამედროვე ინდუსტრიულ საზოგადოებაში 
ცხოვრობენ, ეს განსხვავებები მომდინარეობს არსებითი განსხვავებებიდან ამ 
ჯგუფების არჩევანის გარემოებებს შორის“   

XI 

ფუნქციური  

სტრუქტურული  

როგორც ფუნქციური, ასევე, სტრუქტურული  

ჩამოთვლილთაგან, არც ერთი პასუხია სწორი  

 უილიამ სკინერმა გამოიკვლია ჩინეთის იმპერიის ბოლო პერიოდში სიჩუანის 
ასობით სოფლისა და ქალაქის რუკები და დააკვირდა ცენტრალური 
ადგილების მდებარეობას. სკინერმა დაასაბუთა, რომ ქალაქებისა და 
სოფლების განლაგება ექვსკუთხა რგოლების ოპტიმალურ ტიპოლოგიას 
შეესაბამებოდა, რომელსაც მინიმუმამდე დაჰყავდა ტრანსპორტირების 
ხარჯები. 

XI 



სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება სკინერის დაკვირვება? 

 სტრუქტურულ ახსნას  

 ფუნქციურ ახსნას  

 რელატივისტურ ახსნას  

 პლურალისტურ ახსნას  

 სამუელ უილიამსონი სწავლობდა პირველი მსოფლიო ომის ალიანსების 
სტრუქტურასა და ომის დაწყების მიზეზებს. უილიამსონის თანახმად, 
ალიანსების განლაგება აუცილებელი პირობა იყო ომის დაწყებისთვის იმ 
კონკრეტულ გარემოებებში, რომლებიც 1914 წელს ცენტრალურ ევროპაში 
შეიქმნა. 

სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება უილიამსონის დაკვირვება? 

XI 

 სტრუქტურულ ახსნას  

 ფუნქციურ ახსნას  

 რელატივისტურ ახსნას  

 რაციონალური არჩევანის თეორიას  

 უინსტონ შეი შეისწავლიდა 1911 წელს კანტონში აჯანყებისთვის განწყობილ 
სოფლის მცხოვრებთა ქმედებებს. მან დაასკვნა,რომ ზოგიერთ სავაჭრო 
ქალაქში აჯანყებულთა მობილიზაცია ძალიან წარმატებულ, ზოგიერთში კი - 
ძალიან წარუმატებელი, რაც დაკავშირებული იყო ურბანიზაციის ხარისხთან. 

სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება უინსტონ შეის დაკვირვება? 

XI 

 სტრუქტურულ ახსნას  

 ფუნქციურ ახსნას  

 რელატივისტურ ახსნას  

 რაციონალური არჩევანის თეორიას  

 კლოდ ლევი-სტროსი რამდენიმე კულტურაში ნათესაური ურთიერთობების 
სისტემის აბსტრაქტულ ფორმულირებას გვთავაზობს. ლევი-სტროსი 
ამტკიცებდა, რომ ბევრ, ერთმანეთისგან განსხვავებულ, კულტურაში ნათესაურ 
ურთიერთობებთან დაკავშირებული ქცევის პატერნების ახსნას საფუძვლად 
უდევს ,,გრამატიკა", ანუ იმ აბსტრაქტული წესების აღმოჩენა, რომლებითაც 
ნათესაობის სხვადასხვაგვარი პატერნებია გენერირებული. 

XI 



სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება კლოდ ლევი-სტროსის 
დაკვირვება? 

 სტრუქტურულ ახსნას  

 ფუნქციურ ახსნას  

 რელატივისტურ ახსნას  

 რაციონალური არჩევანის თეორიას  

 დუგლასის მიხედვით, ლელეს ხალხში პატარძლის გამოსასყიდის ადათი 
თაობათა შორის სოციალური ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერებას 
ემსახურება. 

სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება დუგლასის დაკვირვება? 

XI 

 სტრუქტურულ ახსნას  

 ფუნქციურ ახსნას  

 რელატივისტურ ახსნას  

 რაციონალური არჩევანის თეორიას  

 თუ S-ით აღვნიშნავთ სოცალურ სისტემას, P-თი სოციალურ პრაქტიკას, ხოლო 
B-თი ამ პრაქტიკის სარგებლიანობის თვისებას, მაშინ ფუნქციურ ახსნას ექნება 
შემდეგი სახე: 

XI  

 P იმიტომ შენარჩუნდება S-ში, რომ მას აქვს B-ს წარმოქმნის მიდრეკილება  

 P-ს მიდრეკილება წარმოქმნას B, იწვევს S-ში P-ს შენარჩუნებას   

 P-ს ექნება მიდრეკილება S-ის გარემოში წარმოქმნას B  

 ჩამოთვლილთაგან, ყველა პასუხია სწორი  

 რა შემთხვევაში კარგავს ფუნქციური ახსნა ვალიდობას? XI 

 თუ გარკვეულ სოციალურ პრაქტიკას არ გააჩნია რაიმე ტიპის სარგებლის 
წარმოქმნის ფუნქცია სოციალური სისტემისთვის 

 

 თუ სოციალურ სისტემაში შენარჩუნდება გარკვეული ტიპის სოციალური 
პრაქტიკები  

 

 თუ გარკვეულ სოციალურ სტრუქტურას ექნება სარგებლის ფუნქცია 
სოციალურ სისტემაში 

 



 თუ სოციალურ პრაქტიკას ექნება მიდრეკლება გარკვეულ სოციალურ 
სისტემაში წარმოქმნას რაიმე ტიპის სარგებლიანობა 

 

 ლინდა არიგო ძველ ჩინეთში მიწათსარგებლობის სისტემის ახსნას მიწის 
მოსავლიანობის პოტენციალის საფუძველზე ცდილობს. არიგოს დაკვირვებით, 
მაღალშემოსავლიანი მიწა ხელს უწყობს მეიჯარობის ინსტიტუტს, ხოლო 
დაბალშემოსავლიანი მიწა - ღარიბი გლეხების საკუთრებაში აღმოჩნდება. 

სოციალური ახსნის რომელ მოდელს უკავშირდება ლინდა არიგოს 
დაკვირვება? 

XI 

 ფუნქციურ ახსნას  

 მიზეზშედეგობრივ სტრუქტურულ ახსნას  

 არამიზეზშედეგობრივ სტრუქტურულ ახსნას  

 რაციონალური არჩევანის თეორიას  

 სოციალური ახსნის რომელი ფორმა უკავშირდება საგნის აწმყო 
დისპოზიციურ თვისებებს, სამომავლო შედეგების პროგნოზირებისთვის? 

XI 

ფუნქციური  

სტრუქტურული  

როგორც ფუნქციური, ასევე, სტრუქტურული  

ჩამოთვლილთაგან, არც ერთი პასუხია სწორი  

 ჩამოთვლილთაგან, რომელი ახასიათებს ქმედების კვლევას? XII 

რეალობა ობიექტური და სინგულარულია და იგი მკვლევრისგან 
დამოუკიდებელია 

 

არსებობს ერთი ჭეშმარიტი და ობიექტური რეალობა  

მკვლევარი კვლევისგან დამოუკიდებელია  

მკვლევარს თან ახლავს თავისი ღირებულებები, რომლებიც ქმნის 
მიკერძოებულობის რისკს 

 

 ჩამოთვლილთაგან, რომელი ახასიათებს ქმედების კვლევას? XII 

რეალობა ობიექტური და სინგულარულია და იგი მკვლევრისგან 
დამოუკიდებელია 

 

არსებობს ერთი ჭეშმარიტი და ობიექტური რეალობა  



მკვლევარი კვლევისგან დამოუკიდებელია  

მკვლევარი ინტერაქციაში შედის თავისი საკვლევ საკითხთან  

 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი არ შეიძლება შედიოდეს პრაქტიკის 
კვლევის დანიშნულებაში? 

XII 

 ადამიანის ქცევის პროგნოზირება  

 კვლევის მონაწილეთა ქცევის ცვლილება  

 პროფესიული განვითარება  

 თანამშრომლობის ხარისხის გაუმჯობესება  

 ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი სცენარი აღწერს ყველა კარგად 
პრაქტიკის კვლევის ფარგლებში მკვლევრის ფუნქციას? 

XII 

 მკვლევარი ირჩევს საკვლევ საკითხს ლიტერატურის მიმოხილვაზე 
დაყრდნობით 

 

 მკვლევარი თავის მიგნებებს განიხილავს და ამოწმებს მათ ვალიდობას 
რესპონდენტებთან ერთად 

 

 მკვლევარი, ლიტერატურის მიმოხილვაზე დაყრდნობით, შეიმუშავებს და 
ახორციელებს ექსპერიმენტს 

 

 მკვლევარი აგროვებს მონაცემებს და მონაცემებზე დაყრდნობით, 
დამოუკიდებლად გამოაქვს დასკვნები 

 

 რომელია ქმედების კვლევის განხორციელების მეორე საფეხური? XII 

 პრობლემის იდენტიფიცირება  

 პრობლემის დიაგნოსტიკა  

 ინტერვენციის განხორციელება  

 ინტერვენციის შეფასება  

 რომელია ქმედების კვლევის განხორციელების მესამე საფეხური? XII 

 პრობლემის იდენტიფიცირება  

 პრობლემის დიაგნოსტიკა  

 ინტერვენციის განხორციელება  

 ინტერვენციის შეფასება  



 რომელია ქმედების კვლევის განხორციელების საწყისი საფეხური? XII 

 პრობლემის იდენტიფიცირება  

 პრობლემის დიაგნოსტიკა  

 ინტერვენციის განხორციელება  

 ინტერვენციის შეფასება  

 რომელია ქმედების კვლევის განხორციელების ბოლო საფეხური? XII 

 პრობლემის იდენტიფიცირება  

 პრობლემის დიაგნოსტიკა  

 ინტერვენციის განხორციელება  

 ინტერვენციის შეფასება  

 ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

,,__________________ დროს, მკვლევარი იყენებს სამეცნიერო ლიტერატურას 
ინტერვენციის შემუშავებისთვის და ინტერვენციის გეგმას განიხილავს 
რესპონდენტებთან“. 

XII 

 ზეპირი ისტორიების  

 სიღრმისეული ინტერვიუს  

 ფოკუს ჯგუფის  

 ქმედების კვლევის  

 რა ტიპის მიზანი გააჩნია ქმედების კვლევას? XII 

აღწერის  

ანალიზის  

აღმოჩენის  

ცვლილების  

 


