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

(ტალღა 4) 

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 

 

D6. საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ 

საკუთარ თავს რომელ მათგანს მიაკუთვნებთ? 

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

პასუხი] 

სომეხი 1 

აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა (მიუთითეთ) 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -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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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 

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 
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IP2_W2. ეთანხმებით თუ არა შემდეგ ღონისძიებებს? [დებულებების მიმდევრობა 

რენდომიზებულია] 
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17 სასოფლო-სამეურნეო მიწის ყოველ 1 ჰექტარზე 

გლეხებისთვის 200 ლარიანი დახმარების მიცემა  
1 0 -1 -2 

18 თბილისში შესვლასა და გამოსვლაზე აკრძალვის მოხსნა 1 0 -1 -2 

19 თანდათანობით სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების გახსნა 1 0 -1 -2 

20 შეჩერებული სამშენებლო საქმიანობების განახლება  1 0 -1 -2 

21 შეჩერებული სამრეწველო საქმიანობების განახლება 1 0 -1 -2 

22 ღია დასასვენებელი სივრცეების გახსნა მოსახლეობისთვის 1 0 -1 -2 

23 გეგმიური სამედიცინო ოპერაციების განახლება 1 0 -1 -2 

24 გლეხებისთვის დიზელის საწვავზე ერთ ლარიანი 

ფასდაკლების მიწოდება 

1 0 -1 -2 

25 18 მაისიდან სილამაზის სალონების გახსნა  1 0 -1 -2 

26 22 მაისის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობის აღარ 

გახანგრძლივება 

1 0 -1 -2 

IP3_W4. დაუჭერთ თუ არა მხარს შემდეგ რეგულაციას:  
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1 მობილური აპლიკაციის გამოყენებით კორონავირუსის 

კონტაქტების აღრიცხვა 

1 0 -1 -2 

2 სამხრეთ ოსეთისათვისა და აფხაზეთისთვის მედიკამენტებისა 

და სამედიცინო აღჭურვილობის მიწოდება  

1 0 -1 -2 

ცოდნა, დამოკიდებულება და ქცევა 
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PH2. გასულ კვირას, თქვენ... [დებულებების მიმდევრობა რენდომიზებულია] 

 
დიახ არა (არ ვიცი) 

(უარი 
პასაუხზე) 

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 

E1A. კორონავირუსის კრიზისის მიმდინარეობისას დაკარგეთ თუ არა სამსახური 

რაღაც ეტაპზე მაინც? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

E2  (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

E1B.  ამის შემდეგ, დაიწყეთ თუ არა კვლავ მუშაობა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

E2. ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. 

კორონავირუსამდე, რამდენი იყო თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი ლარში, 

დაქვითვის შემდეგ? 
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[ინტერვიუერს: ჩაიწერეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული რიცხვი. თუკი მან არ 

იცის, ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ლარი 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

E3. ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. 

მარტში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, 

დაქვითვის შემდეგ, რამდენი იყო ეს შემოსავალი ლარში? 

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

იცის, ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ლარი 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

E4A. გთხოვთ მითხრათ, დაქვითვის შემდეგ, რამდენი იყო თქვენი ოჯახის 

ყოველთვიური შემოსავლი ლარში აპრილში? 

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

იცის, ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ლარი 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

E5A. გთხოვთ მითხრათ, დაქვითვის შემდეგ, როგორი იქნება თქვენი ოჯახის 

ყოველთვიური შემოსავლი ლარში მაისში? 

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

იცის, ან უარს ამბობს, ჰკითხეთ მიახლოებითი მნიშვნელობა] 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ლარი 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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E6. გასულ თვეზე თუ ვისაუბრებთ, რამდენად ხშირად არ გქონდათ საკმარისი თანხა 

თქვენთვის ან თქვენი ოჯახისთვის საჭირო საკვების შესაძენად? ეს იყო...  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 

ყოველ დღე 1 

კვირაში რამდენჯერმე 2 

კვირაში ერთხელ მაინც 3 

უფრო იშვიათად 4 

თუ არასდროს? 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები 

EDH1. ხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ან პროფესიული სასწავლების სტუდენტი? 

 უმაღლესის 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

პროფესიული 

სასწავლებელი 

 

მე ვარ    

ოჯახის წევრი არის    

არცერთი -5 
გადადით 

კითხვაზე  

EDH7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH2. თქვენი ან თქვენი ოჯახის წევრის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება/პროფესიული სასწავლებებლი უზრუნვლყოფს თუ არა დისტანციურ 

სწავლებას? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 

EDH6  (არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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EDH3. თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი ჩართული ხართ თუ არა თქვენი სასწავლებლის 

დისტანციურ სწავლებაში? 

დიახ 1 გადადით კითხვაზე EDH3B 

არა 0 გადადით კითხვაზე EDH3A 

(არ ვიცი) -1 
გადადით კითხვაზე EDH4 

(უარი პასუხზე) -2 

ED3HA. რატომ არ შეგიძლიათ თქვენ/თქვენი ოჯახის წევრს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დისტანციური განათლების პროცესში მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები,  შეუსაბამეთ, მიიღეთ ყველა 

პასუხი] 

არ გვაქვს წვდომა 

ინტერნეტთან 
1 

გადადით 

კითხვაზე  

EDH6 

ინტერნეტთან ცუდი კავშირი  2 

 სხვა (მიუთითეთ ______) 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

ED3HB. რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ თქვენ/თქვენი ოჯახის წევრი 

სასწავლო დაწესებულების ონლაინ სწავლების ხარისხით? თქვენ ხართ ძალიან 

კმაყოფილი, კმაყოფილი, უკმაყოფილო თუ ძალიან უკმაყოფილო? 

ძალიან კმაყოფილი ვარ  4 

კმაყოფილი ვარ 3 

უკმაყოფილო ვარ 2 

ძალიან უკმაყოფილო ვარ  1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH4. თქვენსთვის/თქვენი ოჯახის წევრისთვის, რა არის დისტანციური სწავლების 

ძირითადი უპირატესობები  საკლასო სწავლებასთან შედარებით?  

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები,  შეუსაბამეთ, მიიღეთ ყველა პასუხი] 

ფულის დაზოგვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

გადაადგილებისას 
1 
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ფულის დაზოგვა უფრო იაფ ადგილზე ცხოვრებით 2 

სასწავლო მასალების უკეთესი ხელმისაწვდომობა 3 

დროის დაზოგვა სასწავლო დაწესებულებებში არ 

წასვლის გამო 
4 

 სხვა (მიუთითეთ ______) 5 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH5. თქვენსთვის/თქვენი ოჯახის წევრისთვის, რა არის დისტანციური სწავლების 

ძირითადი ნაკლოვანება  საკლასო სწავლებასთან შედარებით? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები,  შეუსაბამეთ, მიიღეთ ყველა პასუხი] 

შეუძლებელია პრაქტიკული დავალებების შესრულება  1 

ლექტორებს ურთულდებათ ონლაინ სწავლება 2 

რთულია ლექტორთან ურთიერთობა 3 

უფრო რთულია კლასელებთან/ჯგუფელებთან 

ურთიერთობა 
4 

მიძნელდება ფოკუსირება/ყურადღების მოკრება 5 

 სხვა (მიუთითეთ ______) 6 

(არცერთი) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH6. შეამცირა ან გადაავადა თუ არა სწავლების გადასახადი თქვენმა/თქვენი ოჯახის 

წევრის სასწავლო დაწესებულებამ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH7. თქვენს შინამეურნებაში ვინმეს ხომ არ გადაუფიქრებია უმაღლეს ან 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დაწყება კორონავირუსის 

გამო? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები,  შეუსაბამეთ, მიიღეთ ყველა პასუხი] 

დიახ, პროფესიულში 1 
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დიახ, უმაღლესში 2 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

EDH8. თქვენს შინამეურნეობაში ვინმეს ხომ არ დაუნებებია თავი სწავლისთვის 

უმაღლეს ან პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სადაც ირიცხებოდა, 

კორონავირუსის გამო? 

[ინტერვიუერს: არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები,  შეუსაბამეთ, მიიღეთ ყველა პასუხი] 

დიახ, პროფესიულში 1 

დიახ, უმაღლესში 2 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 სუბიექტური კეთილდღეობა 

ახლა დაგისვამთ რამდენიმე შეკითხვას თქვენს შესახებ და აგრეთვე იმის შესახებაც, 

თუ როგორ გრძნობთ თავს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში.  

SWB1. ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი ამჟამინდელი ცხოვრებით? 

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 

ძალიან კმაყოფილი, 5 

გარკვეულწილად კმაყოფილი, 4 

არც კმაყოფილი, არც უკმაყოფილო  3 

ნაკლებად კმაყოფილი, თუ  2 

საერთოდ არ ხართ კმაყოფილი? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

SWB5. რამდენად გაღელვებთ თუ როგორი იქნება თქვენი ოჯახის ფინანსური 

მდგომარეობა მომდევნო თვეში?  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 
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ძალიან გაღელვებთ,  1 

გაღელვებთ,  2 

არ გაღელვებთ, თუ  3 

საერთოდ არ გაღელვებთ? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

SWB6. რამდენად გაღელვებთ ის, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრი 

შეიძლება სერიოზულად დაავადდეს კორონავირუსით? თქვენ ეს ძალიან გაღელვებთ, 

გაღელვებთ, არ გაღელვებთ თუ საერთოდ არ გაღელვებთ?  

ძალიან გაღელვებთ,  1 

გაღელვებთ,  2 

არ გაღელვებთ, თუ  3 

საერთოდ არ გაღევლებთ? 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

SWB7. როგორ ფიქრობთ, მომდევნო 12 თვის განმავლობაში თქვენ და თქვენი ოჯახი  

დღევანდელთან შედარებით.....  

[ინტერვიუერს: წაუკითხეთ] 

გაცილებით უკეთესად იცხოვრებთ, 5 

შედარებით უკეთესად იცხოვრებთ, 4 

არაფერი შეიცვლება, 3 

შედარებით უარესად იცხოვრებთ, 2 

თუ გაცილებით აურესად იცხოვრებთ? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 


