
გამოკითხვა კოვიდ-19-ის შესახებ 

ივნისი 2020 

 

ინფორმაციის წყაროები 

1. ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას კორონავირუსის პანდემიის 

შესახებ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 3 

პასუხი. თუ რესპონდენტი დაასახელებს ინტერნეტს, ჩაეძიეთ, კონკრეტულად რას 

გულისხმობს?] 

 (არ ვიცი) -1  

 (უარი პასუხზე) -2 

 არ ვიღებ ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ -5 გადადით 

კითხვაზე 

3 

1 თანამშრომლები   

2 ოჯახის წევრები  

3 მეზობლები, მეგობრები  

4 ინტერნეტი (სოციალური ქსელების გარდა)  

5 ინტერნეტი (სოციალური ქსელები)  

6 გაზეთები, ჟურნალები   

7 რადიო  

8 ტელევიზია  

9 მობილური აპლიკაციები (როგორებიცაა ვაიბერი, 

ვოთსაფი, სიგნალი და სხვა) 

 



10 სხვა  

 

2. რამდენად ენდობით, ან არ ენდობით ინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ, 

რომელსაც შემდეგი წყაროებიდან იღებთ ... ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 ხელისუფლება 4 3 2 1 -5 -1 -2 

2 დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრი (NCDC) 
4 3 2 1 

-5 
-1 -2 

3 თქვენი რელიგიური 

ლიდერი/ეკლესია 
4 3 2 1 

-5 
-1 -2 

4 ჟურნალისტები/მედია 4 3 2 1 -5 -1 -2 

5 თქვენი ადგილობრივი 

მთავრობა (საკრებულო, მერია) 
4 3 2 1 

-5 
-1 -2 

6 არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 
4 3 2 1 

-5 
-1 -2 

 

3. რამდენად ხშირად იყენებთ ინტერნეტს? თქვენ ინტერნეტს იყენებთ … [წაუკითხეთ]  

ყოველდღე, 1  

კვირაში ერთხელ მაინც, 2  

თვეში ერთხელ მაინც, 3  

უფრო იშვიათად, 4  

თუ არასდროს? 5 გადადით 

კითხვაზე 

6 [არ წაუკითხოთ] არ ვიცი ინტერნეტი რა არის 6 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

4. რამდენად ხშირად იყენებთ სოციალურ ქსელებს როგორიცაა ფეისბუქი, ტვიტერი, 

ინსტაგრამი, ვკონტაქტე და სხვა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ყოველდღე 1  

კვირაში ერთხელ მაინც 2  

თვეში ერთხელ მაინც 3  

უფრო იშვიათად 4  

არასდროს 5 გადადით 

კითხვაზე 

6 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

კითხვები 5, 6, 7, 8 დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც იღებს ინფორმაციას კორონავირუსის 

შესახებ. 

5. რამდენად ხშირად იღებთ, თუ საერთოდ იღებთ, კორონავირუსის გავრცელების 

შესახებ ინფორმაციას სოციალური ქსელების საშუალებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ხშირად 3 

იშვიათად 2 

თუ არასდროს? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

6. რამდენად ხშირად იღებთ, თუ საერთოდ იღებთ, კორონავირუსის გავრცელების 

შესახებ ინფორმაციას მობილური აპლიკაციების საშუალებით (როგორიცაა ვაიბერი, 

უოთსაფი, სიგნალი და ა.შ.)? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ხშირად 3 

იშვიათად 2 

თუ არასდროს? 1 

[არ წაუკითხოთ] არ ვიყენებ მობილურ 

აპლიკაციებს 

-5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. როდესაც კორონავირუსის შესახებ იღებთ ინფორმაციას, თქვენთვის … 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

რთულია იმის გაგება, თუ რა არის სიმართლე და 

რა არა 

1 

ადვილია იმის გაგება, თუ რა არის სიმართლე და 

რა არა 

2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

8. კორონავირუსის შესახებ ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება. თქვენი დაკვირვებით:  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ამ ინფორმაციის უმეტესობა ჰგავს ცრუ ინფორმაციას 1 

ამ ინფორმაციის გარკვეული ნაწილი ჰგავს ცრუ ინფორმაციას 2 

თუ არასოდეს შეგხვედრიათ ცრუ ინფორმაცია? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

მე-9 კითხვა მხოლოდ მათ დაუსვით, ვინც სოციალური ქსელებით იღებს ინფორმაციას 

კორონავირუსის შესახებ. 

9. როდესაც კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციას იღებთ ფეისბუქიდან, რაზე 

დაყრდნობით წყვეტთ, რომ მიღებული ინფორმაცია მცდარია/არასწორია?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მიიღეთ მაქსიმუმ 3 პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 თუ ის გააზიარა ადამიანმა, რომელსაც არ 

ენდობით 

 

2 თუ ის თქვენთვის უცნობმა წყარომ გააზიარა  

3 თუ ის გააზიარა მედია წყარომ, რომელსაც არ 

ენდობით 

 

4 თუ ის არ ემთხვევა თქვენს შეხედულებებს  

5 თუ ზუსტად იცით, რომ საწინააღმდეგო არის 

სიმართლე 

 

6 თუ ის საეჭვოდ/არარეალისტურად ჟღერს  

7 სხვა 

 

 

10. თქვენი აზრით, ლუგარის ლაბორატორია ... 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ხელს უწყობს კორონავირუსის გავრცელებას 1 გადადით 

კითხვაზე 

12 

ხელს უშლის კორონავირუსის გავრცელებას 2  

თუ არცერთი? 3 



[არ წაუკითხოთ] არ მსმენია ლუგარის 

ლაბორატორიის შესახებ 

-5 გადადით 

კითხვაზე 

12 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა ლუგარის ლაბორატორია 

საქართველოში კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან მნიშვნელოვანი 4 

მნიშვნელოვანი 3 

უმნიშვნელო 2 

სრულიად უმნიშვნელო 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

ევროკავშირის და ნატოს მიმართ მხარდაჭერა 

12. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ევროკავშირის წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

13. კორონავირუსის პანდემიაზე თუ დავფიქრდებით, როგორ შეცვალა ამ პანდემიამ 

თქვენი დამოკიდებულება ევროკავშირის მიმართ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

დადებითისკენ შეცვალა 1 

უარყოფითისკენ შეცვალა 2 

თუ საერთოდ არ მოუხდენია გავლენა? 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

14. მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო 

გახდეს ნატო-ს წევრი? 

მისაღებია 1 

მიუღებელია  0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

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

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და 

ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და 

ნატოში გაწევრიანებით) 

1  



საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან 

უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ 

უარს იტყვის ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ 

ინტეგრაციაზე  

2  

[არ წაუკითხოთ] არც ერთს არ ვეთანხმები 3 გადადით 

კითხვაზე 

17 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას თუ უბრალოდ ეთანხმებით მას? 

სრულად ვეთანხმები 1 

ვეთანხმები 2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მითები/დეზინფორმაცია 

 

17. თქვენი აზრით, კორონავირუსი ...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ბუნებრივად გაჩნდა 1 

ლაბორატორიაში შეიქმნა და გამიზნულად 

გავრცელდა  

2 

ლაბორატორიაში შეიქმნა და შემთხვევით გავრცელდა 3 

თუ საერთოდ არ არსებობს? 4 



(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. ზოგი ფიქრობს, რომ ხალხური მედიცინის საშუალებები (როგორიცაა ცხელი 

წყლის, არყის დალევა, ნივრის ჭამა და ა.შ.) ეფექტურია კორონავირუსისგან თავის 

დასაცავად და მის სამკურნალოდ. მიგიმართავთ თუ არა ხალხური მედიცინის 

რომელიმე საშუალებისთვის კორონავირუსისგან თავის დასაცავად ან მის 

სამკურნალოდ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებას: „რწმენა იცავს 

ჩემი რელიგიის მორწმუნეებს კორონავირუსით დაინფიცირებისგან“. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

ნაწილობრივ არ ეთანხმებით 2 

ნაწილობრივ ეთანხმებით 3 

სრულად ეთანხმებით 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



20. ფიქრობთ თუ არა, რომ რომელიმე უცხო ქვეყანა შეგნებულად ავრცელებს 

საქართველოში ცრუ ინფორმაციას/დეზინფორმაციას კორონავირუსის შესახებ? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

22 (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. თუ დიახ, რომელი ქვეყანა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა 

პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

1 რუსეთი  

2 ჩინეთი  

3 აშშ  

4 სომხეთი  

5 აზერბაიჯანი  

6 თურქეთი  

7 ევროკავშირის ქვეყნები  

8 სხვა (მიუთითეთ)__________________  

 



22. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? 
 

 

ვე
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ხ
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ბი
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ხ
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 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
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ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 რუსეთი ევროკავშირის ქვეყნებზე უკეთ ართმევს 

თავს კორონავირუსის პანდემიას 
1 0 -1 -2 

2 ევროკავშირმა თავისი წევრი ქვეყნები მიატოვა 

კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
1 0 -1 -2 

3 ლუგარის ლაბორატორიაში რუსეთის 

წინააღმდეგ ბიოლოგიური იარაღი იქმნება 
1 0 -1 -2 

4 რუსეთი ამერიკაზე უკეთ ართმევს თავს 

კორონავირუსის პანდემიას 
1 0 -1 -2 

 

23. დღემდე, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების და სიკვდილიანობის 

შედარებით დაბალი მაჩვენებლებია. ჩამოთვლილთაგან რომელ მოსაზრებას 

ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ასეთი მდგომარეობა ძირითადად მთავრობის და 

ექიმების მიერ გადადგმული სწორი ნაბიჯების 

შედეგია 

1 

ასეთი მდგომარეობა ძირითადად ჩვენი 

გენეტიკისა და რელიგიის დამსახურებაა 

2 

[არ წაუკითხოთ] არცერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



24. თქვენი ინფორმაციით, დაეხმარნენ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნები 

საქართველოს კორონავირუსთან ბრძოლაში? 
 

 

დიახ არა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 აშშ 1 0 -1 -2 

2 რუსეთი 1 0 -1 -2 

3 ჩინეთი 1 0 -1 -2 

4 ევროკავშირის ქვეყნები 
1 0 -1 -2 

 

25. ხუთი ჯი (5G) ინტერნეტ ტექნოლოგიასა და კორონავირუსთან დაკავშირებით 

გარკვეული ინფორმაცია ვრცელდება. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ 

ხუთი ჯი (5G) ინტერნეტის ინფრასტრუქტურა დაკავშირებულია 

კორონავირუსის გავრცელებასთან? 

დიახ 1 

არა 0 

არ მსმენია 5G-ის შესახებ -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

მომავალი 

 

26. რამდენად ღელავთ ან არ ღელავთ, რომ თქვენ ან თქვენი ახლობელი 

კორონავირუსით დაინფიცირდებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



ძალიან ღელავთ 3 

მეტ-ნაკლებად ღელავთ 2 

თუ საერთოდ არ ღელავთ? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა/აცრა რომ არსებობდეს, აიცრებოდით 

თუ არა თქვენ და თქვენი შვილები? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

დემოგრაფია 

 

28. საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ 

ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის 

წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა) 
4 

რუსი 5 



ქურთი ან იეზიდი 6 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

29. რა არის თქვენი განათლების უმაღლესი  საფეხური? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ.] 

არ მიმიღია ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
1 

მაქვს ცხრა წლის დასრულების  

ატესტატი 
2 

საშუალო სკოლის ატესტატი 

 (11 ან 12 წელი) 
3 

პროფესიული/ტექნიკური განათლების დიპლომი 4 

ბაკალავრის ხარისხი ან 5-წლიანი დიპლომი 5 

ნებისმიერი ხარისხი ბაკალავრის  

ზევით 
6 

  (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

30.  გთხოვთ, მითხრათ, როგორია თქვენი ცოდნის დონე შემდეგში: 

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1. რუსული 1 2 3 4 -1 -2 



2. ინგლისური 1 2 3 4 -1 -2 

3. ქართული (მხოლოდ 

არაქართველებისთვის) 
1 2 3 4 -1 -2 

4. თურქული 1 2 3 4 -1 -2 

 

31. რომელ რელიგიას ან აღმსარებლობას მიაკუთვნებთ თავს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. 

შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

სომხურ სამოციქულო ეკლესიას 1  

კათოლიკურ ეკლესიას 2  

ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას 3  

რუსულ, ბერძნულ ან სხვა 

მართლამდიდებელ ეკლესიას 
4 

 

პროტესტანტულ ეკლესიას 5  

სხვა ქრისტიანულ აღმსარებლობას ან სექტას 

(იეჰოვას მოწმეები, მორმონები, და ა.შ.)  
6 

 

ისლამს 7  

იუდაიზმს 8  

სხვას 9  

 არცერთს   -5 

 გადადით 

კითხვაზე 34 
(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. განსაკუთრებული ღონისძიებების გარდა, როგორებიცაა ქორწინება ან გასვენება, 

რამდენად ხშირად ესწრებით რელიგიურ მსახურებას?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი.] 

ყოველდღე 1 

უფრო ხშირად, ვიდრე კვირაში ერთხელ 2 



კვირაში ერთხელ 3 

თვეში ერთხელ მაინც 4 

მხოლოდ განსაკუთრებულ რელიგიურ 

დღესასწაულებზე 
5 

უფრო იშვიათად 6 

არასდროს 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33-ე კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც 31-ე კითხვაში ქრისტიანობის რომელიმე 

მიმდინარეობა დაასახელა ( პასუხები 1-6) 

33. დაესწარით თუ არა წელს სააღდგომო მსახურებას ეკლესიაში? 

დიახ 1 

არა   0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, 

შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი, 

რომელიც შეესაბამება რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.] 

 

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 

 

35. 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 ...  

  

ფლობს 
არ 

ფლობს 

(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 



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 

 

 

 


