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COVID-19-ის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ კვლევა 

(ტალღა 5) 

დემოგრაფია 

D1. მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო 

შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც 

თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ, მხოლოდ ერთი პასუხი] 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1 

ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4 

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც 

რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს 

ჩათვლით 

5 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი 

პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 
6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა 

არ შემიძლია 
7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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D2. თუკი თქვენს განათლებაზე ვისაუბრებთ, ჩამოთვლილთაგან რომელი შეესაბამება 

თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს? 

 [ინტერვიუერს: წაუკითხეთ, მხოლოდ ერთი პასუხი] 

სრული ან არასრული საბაზისო განათლება [იგულისხმება 8-9 

კლასი], 

1 

სრული ან არასრული საშუალო განათლება [იგულისხმება 11-12 

კლასის განათლება], 

2 

საშუალო სპეციალური განათლება [დასრულებული აქვს 

სპეციალიზებული საშუალო განათლება: ტექნიკუმი და ა.შ., 

მიღებული აქვს კვალიფიციური მუშაკის ხარისხი], 

3 

არასრული უმაღლესი განათლება 4 

თუ სრული უმაღლესი განათლება? 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

D3. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი 

ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ, 

მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში … 

   დიახ არა (არ 
ვიცი) 

(უარი 
პასუხზე) 

1 მაცივარი 1 0 -1 -2 

2 ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3 სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და 

ინტერნეტის წვდომით)? 

1 0 -1 -2 

4 ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.) 1 0 -1 -2 

5 მანქანა 1 0 -1 -2 
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D4. მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების 

გამო? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

D5. ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. 

გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ 

ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, რამდენი იყო ეს შემოსავალი? 

[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული თანხა. თუკი მან არ 

იცის, ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

ლარი |__|__|__| 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

D6. საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ 

საკუთარ თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები, შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი 

პასუხი] 

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

6 კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7 ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8 პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით 1 0 -1 -2 

9 ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10 ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 
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ქართველი 3 

სხვა (მიუთითეთ) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 D7. გყავთ თუ არა თქვენს შინამეურნეობაში 18 წლამდე ბავშვები?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტების საქმიანობის შეფასება 

IP1A. გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით . . . საქმიანობას - ძალიან კარგად, კარგად, 

საშუალოდ, ცუდად თუ ძალიან ცუდად? [დებულებების მიმდევრობა 

რენდომიზებულია] 
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1 პრემიერ მინისტრ გიორგი გახარიას 1 2 3 4 5 -1 -2 

2 პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის 1 2 3 4 5 -1 -2 

3 საქართველოს პარლამენტის 1 2 3 4 5 -1 -2 

4 თქვენი ადგილობრივი ხელისუფლების 1 2 3 4 5 -1 -2 

5 ექიმების 1 2 3 4 5 -1 -2 

6 დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის  1 2 3 4 5 -1 -2 
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7 საქართველოს პოლიციის 1 2 3 4 5 -1 -2 

8 საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 1 2 3 4 5 -1 -2 

9 ლუგარის ლაბორატორიის 1 2 3 4 5 -1 -2 

10 საქართველოს განათლების სამინისტროს 1 2 3 4 5 -1   -2 

IP2_W2. ეთანხმებით თუ არა შემდეგ ღონისძიებებს? [დებულებების მიმდევრობა 

რენდომიზებულია] 
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27 ავტომობილებში (ტაქსების გარდა) 3 ადამიანზე მეტის 

ჩასხდომის შეზღუდვის მოხსნა 
1 0 -1 -2 

28 3 ადამიანზე მეტის შეკრების აკრძალვის გაუქმება 1 0 -1 -2 

29 10 ადამიანზე მეტის შეკრების აკრძალვა, იმის მიუხედავად 

რომ 3 ადამიანზე მეტის შეკრებაზე შეზღუდვა მოიხსნა 

1 0 -1 -2 

30 23 მაისიდან კომენდანტის საათის დასრულება  1 0 -1 -2 

IP3_W5. დაუჭერთ თუ არა მხარს შემდეგ რეგულაციას:  
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1 საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნიღბების ტარება 1 0 -1 -2 

2 საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრების რაოდენობის 

შეზღუდვა 

1 0 -1 -2 
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აცრების მიმართ დამოკიდებულება 

VAC1. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე დებულებას. გთხოვთ მითხრათ, თქვენ ამ 

მოსაზრებებს სრულად ეთანხმებით, ეთანხმებით, არ ეთანხმებით თუ საერთოდ არ 

ეთანხმებით? [დებულებების მიმდევრობა რენდომიზებულია] 
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1 თუ ჩემს ბავშვს ავცრი, ამას შეუძლია სერიოზული პრობლემები 

შეუქმნას მას 

1 2 3 4 -1 -2 

2 აცრები აუცილებელია ახალგაზრდების ჯანმრთელობის დასაცავად 1 2 3 4 -1 -2 

3 აცრები წარმატებით გვაცილებენ თავიდან იმ დაავადებებს, 

რომელთა წინააღმდეგ დასაცავადაც არიან შექმნილნი 

1 2 3 4 -1 -2 

4 აცრები უსაფრთხოა 1 2 3 4 -1 -2 

5 თუ ადამიანები არ გაიკეთებენ აცრებს, ისინი შეიძლება დაავადდნენ 

ისეთი დაავადებით, როგორიცაა წითელა 

1 2 3 4 -1 -2 

6 თუ ადამიანები არ გაიკეთებენ აცრებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს 

სხვა ადამიანების დაავადება 

1 2 3 4 -1 -2 

7 აცრებს შეუძლია გამოიწვიოს აუტიზმი 1 2 3 4 -1 -2 

8 ჩვილების იმუნურ სისტემას არ შეუძლია იმდენი აცრის გადატანა 

რამდენსაც ექიმები უნიშნავენ 

1 2 3 4 -1 -2 

9 ბუნებრივი იმუნიტეტი უკეთესია ვიდრე აცრით შეძენილი 

იმუნიტეტი 

1 2 3 4 -1 -2 

10 აცრები შეიცავენ სახიფათო ტოქსინებს 1 2 3 4 -1 -2 

11 არ ღირს გარისკვა და აცრის გაკეთება 1 2 3 4 -1 -2 

VAC2. თუ მომდევნო 6 თვეში კორონავირუსის აცრა ხელმისაწვდომი იქნება, გაიკეთებდით 

თუ არა მას? 

დიახ 1 გადადით კითხვაზე  PH 2_W3 

არა 0  

(არ ვიცი) -1 
გადადით კითხვაზე  PH 2_W3 

(უარი პასუხზე) -2 
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VAC3. რატომ არა? [ინტერვიუერს, არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. 

მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

აცრები იწვევენ ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემებს 

ადამიანებში, ვინც მათ იკეთებს 
1 

აცრა დაავადებების სამკურნალოდ ეფექტური არ არის 2 

ექვს თვეში აცრა საფუძვლიანად არ იქნება გამოცდილი 3 

სხვა (მიუთითეთ______) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

ცოდნა, დამოკიდებულება და ქცევა 

PH2. გასულ კვირას, თქვენ... [დებულებების მიმდევრობა რენდომიზებულია] 
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არ
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სა

უ
ხ

ზ
ე)

 

1 წახვედით თუ არა ვინმესთან სტუმრად სახლში?  1 0 -1 -2 

2 სხვა ადამიანებთან ერთად გაატარეთ თუ არა დრო სახლის გარეთ? 1 0 -1 -2 

4 ჩვეულებრივთან შედარებით, შეიძინეთ თუ არა უფრო მეტი 

საჭმელი და სხვა მარაგი?  
1 0 -1 -2 

10 დაიწყეთ თუ არა ჩვეულებრივთან შედარებით, უფრო მეტი საათით 

მუშაობა? 

1 0 -1 -2 

11 დაიწყეთ თუ არა ახალი სამსახური? 1 0 -1 -2 

13 დაიწყეთ/განაახლეთ სამსახური, რომელიც დაკარგეთ ან შეწყვიტეთ 

კორონავირუსის გავრცელების გამო? 
1 0 -1 -2 

ეკონომიკა 

CC1. ამჟამად თქვენ და თქვენი ოჯახი ფინანსურად უკეთესად ხართ თუ უარესად ვიდრე 

ერთი წლის წინ?  

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები, შეუსაბამეთ] 

უკეთესად 3 

იგივენაირად 2 

უარესად 1 



COVID-19-ის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ კვლევა (ტალღა 5) 

8 
 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

CC2. მომავალზე რომ იფიქროთ, თქვენი აზრით, ერთი წლის შემდეგ თქვენ და თქვენი 

ოჯახი ფინანსურად უკეთეს მდგომარეობაში იქნებით, უარეს მდგომარეობაში თუ 

ისეთივე მდგომარეობაში, როგორც ახლა?  

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები, შეუსაბამეთ] 

უკეთესად 3 

იგივენაირად 2 

უარესად 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

CC3. ახლა რომ დავფიქრდეთ ქვეყანაში ბიზნესის ზოგად მდგომარეობაზე, თქვენი 

აზრით, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში ჩვენ ფინანსურად კარგი დრო გველოდება, 

ცუდი თუ არც კარგი და არც ცუდი? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები, შეუსაბამეთ] 

კარგი დრო 3 

არც კარგი, არც ცუდი 2 

ცუდი დრო 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

CC4. მომავალზე რომ დავფიქრდეთ, თქვენი აზრით, ზოგადად, რა არის უფრო მეტად 

მოსალოდნელი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში: 

 [ინტერვიუერს: წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები] 

ჩვენთან უწყვეტად გაგრძელდება კარგი დრო, თუ  1 

ჩვენ გველოდება მაღალი  უმუშევრობის და 

დეპრესიის პერიოდები 

2 
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(არაფერი შეიცვლება) 3 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 CC5. რომ დავფიქრდეთ მსხვილ საყოფაცხოვრებო ნივთებზე, რომლებსაც ადამიანები 

სახლისთვის ყიდულობენ ხოლმე, მაგალითად ავეჯი, ღუმელი ან ტელევიზორი. 

ზოგადად, რამდენად კარგი ან ცუდი დროა ახლა ადამიანებმა შეიძინონ ასეთი ტიპის 

საყოფაცხოვრებო ნივთები?  

კარგი დრო 3 

(არც კარგი, არც ცუდი) 2 

ცუდი დრო 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

დემოკრატია 

P8. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ მოსაზრებები. მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი 

აარჩევს მოსაზრებას, შეეკითხეთ: “თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ უბრალოდ 

ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

მოსაზრება 1:  

ადამიანები ბავშვებივით არიან. 

მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, 

როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. 

მოსაზრება 2:  

მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: 

ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც 

უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ 

მთავრობას. 

სრულად 

ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ!] არცერთს არ 

ვეთანხმები 
 5 
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(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

P16. თქვენი აზრით, რამდენად დემოკრატიულია საქართველო დღეს? საქართველო .. 

[წაუკითხეთ:]  

სრულიად დემოკრატიულია, 4 

დემოკრატიულია, პატარა პრობლემებით, 3 

დემოკრატიულია, დიდი პრობლემებით, 2 

თუ საერთოდ არ არის დემოკრატიული? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

P17. ამ მოსაზრებებიდან, რომელია ყველაზე ახლოს თქვენს შეხედულებებთან? 

[წაუკითხეთ, მიიღეთ მხოლოდ ერთი პასუხი]  

დემოკრატია ყველა სხვა პოლიტიკურ წყობაზე 

უკეთესია. 
1 

ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა 

უფრო კარგია, ვიდრე დემოკრატიული. 
2 

ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, 

როგორი მთავრობა გვეყოლება. 
3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

P19. საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. თუ რესპონდენტი ამბობს, რომ ასეთი 

პარტია არ არსებობს, არ იცის, ან უარზეა, ჩაეკითხეთ - სხვებთან შედარებით, 

სიმპათიით რომელი პარტიის მიმართ ხართ განწყობილი?] 

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ბიძინა ივანიშვილი] 1 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 2 
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ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [დავით ბაქრაძე, გიგი 

უგულავა] 

3 

საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი] 4 

ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] 5 

დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე] 6 

პოლიტიკური პლატფორმა - ახალი საქართველო [გიორგი ვაშაძე] 7 

ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი [ზურაბ ჯაფარიძე] 8 

თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა] 9 

ლელო [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე] 10 

სამოქალაქო მოძრაობა [ალეკო ელისაშვილი] 11 

სხვა (მიუთითეთ) 12 

(ასეთი პარტია არ არსებობს) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

ექსპერიმენტი 

 [პროგრამირების ინსტრუქციები: სამი ჯგუფი. საკონტროლო ჯგუფს პირდაპირ 

დაუსვით O_1-O-4 კითხვები. პირველ ექსპერიმენტული ჯგუფს ჯერ ჰკითხეთ EX_1, 

შემდეგ კი - O_1-O-4. მეორე ექსპერიმენტული ჯგუფს ჯერ ჰკითხეთ EX_2, შემდეგ კი - 

O_1-O-4. საჭიროა O_1-O-4 კითხვების რიგის რენდომიზაცია] 

კონტროლი: გადადით O კითხვებზე. 

ექსპერიმენტული პირობა 1 (ჯანმრთელობის საფრთხე): სპეციალისტები ამბობენ, რომ 

თუ წესებს არ დავიცავთ, კორონავირუსის გამო წელს ქვეყანაში კიდევ ბევრი მოქალაქე 

დაავადდება და დაიღუპება.  

EXP_1. [მხოლოდ პირველ ექსპერიმენტულ ჯგუფს] პირადად თქვენ რამდენად 

გაწუხებთ ეს საკითხი? [წაუკითხეთ] 

ძალიან გაწუხებთ, 4 



COVID-19-ის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ კვლევა (ტალღა 5) 

12 
 

გაწუხებთ, 3 

არ გაწუხებთ, 2 

თუ საერთოდ არ გაწუხებთ? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

ექსპერიმენტული პირობა 2 (ეკონომიკური საფრთხე): სპეციალისტები ამბობენ, რომ 

წელს ქვეყანაში გაიზრდება უმუშევრობა და უკიდურესი სიღარიბე. 

EXP_2. [მხოლოდ მეორე ექსპერიმენტულ ჯგუფს] პირადად თქვენ რამდენად გაწუხებთ 

ეს საკითხი? [წაუკითხეთ] 

ძალიან გაწუხებთ, 4 

გაწუხებთ, 3 

არ გაწუხებთ, 2 

თუ საერთოდ არ გაწუხებთ? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

[ჰკითხეთ ყველას. დებულებების მიმდევრობა რენდომიზებულია] 

 

O_1. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია, რომ ქვეყნის კრიზისიდან გამოსაყვანად 

მთავრობამ თავად გადაწყვიტოს მოქალაქეთა უფლებების შეზღუდვა პარლამენტის 

დაუკითხავად? [წაუკითხეთ] 

 

სრულად მისაღებია, 4 

მისაღებია, 3 

მიუღებელია,  2 

თუ საერთოდ მიუღებელია? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 



COVID-19-ის ცოდნის, დამოკიდებულებისა და ქცევის შესახებ კვლევა (ტალღა 5) 

13 
 

O_2. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია მთავრობის საჯარო კრიტიკა ქვეყნის 

კრიზისიდან გამოყვანის გზების შესახებ? [წაუკითხეთ] 
 

სრულად მისაღებია, 4 

მისაღებია, 3 

მიუღებელია,  2 

თუ საერთოდ მიუღებელია? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

O_3. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია, რომ ქვეყანას ჰყავდეს ძლიერი და 

მიზანდასახული ლიდერი, რომელიც თავად გადაწყვეტს, რა არის გასაკეთებელი ქვეყნის 

კრიზისიდან გამოსაყვანად? [წაუკითხეთ] 
 

სრულად მისაღებია, 4 

მისაღებია, 3 

მიუღებელია,  2 

თუ საერთოდ მიუღებელია? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 

O_4. რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია, რომ მთავარია მთავრობამ კრიზისი 

წარმატებულად გადაჭრას და მნიშვნელობა არ აქვს გადაწყვეტილების მიმღები პირები 

ოფიციალურ თანამდებობას დაიკავებენ თუ არა? [წაუკითხეთ] 
 

 
სრულად მისაღებია, 4 

მისაღებია, 3 

მიუღებელია,  2 

თუ საერთოდ მიუღებელია? 1 

(არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 


