
გამოკითხვა საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით 

აგვისტო 2021 

დემოგრაფია 
1. საქართველოში მრავალი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ 

რომელ ეთნიკურ ჯგუფს 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 

  

2. 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 



 

3. 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 გადადით 

კითხვაზე 5 
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 
გადადით 

კითხვაზე 5 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და 

მუშაობა არ შემიძლია 
7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

4. ხართ თუ არა დასაქმებული საჯარო/სახელმწიფო სამსახურში? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 



ინფორმირებულობა 
5. ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ხოლმე ინფორმაციას არჩევნების შესახებ? 

პირველ რიგში, გთხოვთ, დამისახელოთ ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყარო.   

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი. თუ 

რესპონდენტი არ იღებს ინფორმაციას არჩევნების შესახებ მონიშნეთ 

„საერთოდ არ ვიღებ ინფორმაციას არჩევნების შესახებ“.] 

 

6. და რომელია თქვენთვის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო არჩევნების 

შესახებ ინფორმაციის მისაღებად?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მონიშნეთ  „ინფორმაციას 
არჩევნების შესახებ მხოლოდ ერთი წყაროდან ვიღებ“ თუ რესპონდენტი იღებს 

ინფორმაციას მხოლოდ ერთი წყაროდან. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

 

 ყველზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

მეორე ყველაზე 

მნიშვნელოვანი 

წყარო 

 5 6 

თანამშრომლები 1 1 

ოჯახის წევრები 2 2 

მეზობლები, მეგობრები 3 3 

ინტერნეტი/სოციალური 

მედია 
4 4 

გაზეთები, ჟურნალები  5 5 

რადიო 6 6 

ტელევიზია 7 7 

ადგილობრივი 

ხელისუფლების 

წარმომადგენელი 

8 8 

პარტიის წარმომადგენელი 9 9 



საარჩევნო კომისიის 

წარმომადგენელი 
10 10 

სხვა 11 11 

(საერთოდ არ ვიღებ 

ინფორმაციას არჩვენების 

შესახებ) 

-5  

(ინფორმაციას არჩევნების 

შესახებ მხოლოდ ერთი 

წყაროდან ვიღებ) 

 -5 

(არ ვიცი) -1 -1 

(უარი პასუხზე) -2 -2 

 

7. რამდენად ხშირად იღებთ არჩევნების შესახებ ინფორმაციას სოციალური 

ქსელების საშუალებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ყოველდღე 1  

კვირაში ერთხელ მაინც 2 

თვეში ერთხელ მაინც 3 

უფრო იშვიათად 4 

თუ არასდროს? 5 გადადით 

კითხვაზე 10  

(არ ვიცი) -1  

(უარი პასუხზე) -2 

 

8. თქვენი დაკვირვებით, არჩევნების შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული 

ინფორმაციის ...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

უმეტესი ნაწილი მართალი ინფორმაციაა 3 



გარკვეული ნაწილი მართალი ინფორმაციაა 2 

თუ ინფორმაცია არასოდეს არის მართალი? 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

9. როდესაც არჩევნების შესახებ ინფორმაციას იღებთ სოციალური ქსელებიდან, 

რაზე დაყრდნობით წყვეტთ, რომ მიღებული ინფორმაცია სანდოა?  

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

(არ ვიცი) -1 
 

(უარი პასუხზე) -2 

1 თუ ის გააზიარა ადამიანმა, რომელსაც ენდობით 
 

2 თუ ის გააზიარეს თქვენთვის უცხო, მაგრამ 

რომელიმე საინფორმაციო სააგენტოს გვერდიდან  

 

3 თუ ის გააზიარა მედია წყარომ, რომელსაც ენდობით  

4 თუ ის ემთხვევა თქვენს შეხედულებებს 
 

5 თუ ზუსტად იცით, რომ სიმართლეა 
 

6 თუ ის სანდოდ/რეალისტურად ჟღერს 
 

7 სხვა (მიუთითეთ)________________________ 
 

 

10. ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ზოგჯერ ფიზიკური 

ძალადობა გამართლებულია თქვენგან რადიკალურად განსხვავებული აზრის 

მქონე ადამიანების ან ჯგუფების მიმართ? 

ვეთანხმები 1 

არ ვეთანხმები 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

 

12. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, პირადად თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს 

საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით შეგემთხვათ თუ არა შემდეგი ...? 

  დიახ არა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 ვერ იპოვეთ საკუთარი თავი 

ამომრჩეველთა სიაში   
1 0 -1 -2 

2 თქვენს საცხოვრებელ მისამართზე სხვა 

ადამიანებიც იყვნენ რეგისტრირებული 
1 0 -1 -2 

3 თქვენს საცხოვრებელ მისამართზე 

გარდაცვლილი ადამიანებიც იყვნენ 

რეგისტრირებული 

1 0 -1 -2 

 

დამოკიდებულება საარჩევნო კომისიის მიმართ 
13. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

ხმებს ზუსტად ითვლის? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

საერთოდ არ ეთანხმებით 1 

უფრო არ ეთანხმებით 2 

უფრო ეთანხმებით 3 

სრულიად ეთანხმებით 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 



14. თქვენი აზრით, როგორ ჩატარდება 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნები? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

მნიშვნელოვანი დარღვევებით 1 

მცირე დარღვევებით 2 

დარღვევების გარეშე 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. როგორ ფიქრობთ, რა არის, სამი უმთავრესი დაბრკოლება თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნებისთვის საქართველოში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მაქსიმუმ სამი პასუხი. თუ ხალხი ისაუბრებს პარტიის აქტივისტების მიერ 

ზეწოლაზე საარჩევნო უბნის გარეთ, ეს ითვლება ამომრჩეველთა 

შევიწროვებად.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 არ არსებობს დაბრკოლებები -5 

1.  მედია საშუალებების მიერ კანდიდატებისა და პარტიების 

არათანაბარი გაშუქება 
 

2.  საჯარო მოხელეების კამპანია ერთი პარტიის სასარგებლოდ  

3.  პარტიის აქტივისტების შევიწროვება  

4.  ბიუჯეტიდან არჩევნებზე უკანონოდ/უსამართლოდ ფულის 

ხარჯვა 
 

5.  ამომრჩეველთა მოსყიდვა  

6.  ამომრჩეველთა შევიწროება  

7.  ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა რომელიმე კანდიდატის 

სასარგებლოდ სამსახურის შესანარჩუნებლად 
 

8.  ამომრჩეველთა არაზუსტი სიები  

9.  ერთი ადამიანის მიერ სხვების ნაცვლად ხმის მიცემა  

10.  ხმის მიცემა ერთზე მეტჯერ (კარუსელი)   

11.  თანამშრომლის იძულება დამსაქმებლის მიერ მონაწილეობა 

მიიღოს კამპანიაში 
 



12.  საარჩევნო ყუთებში ზედმეტი ბიულეტენების ჩაყრა  

13.  კანდიდატების/პარტიების არათანაბარი დაფინანსება   

14.  გაყალბებისგან დაუცველი პირადობის მოწმობები  

15.  პოლიტიკური პარტიების გაუმჭვირვალე ფინანსები   

16.  საარჩევნო მოხელეების მიკერძოება  

17.  საარჩევნო მოხელეების არაკომპეტენტურობა  

18.  სხვა (ჩაინიშნეთ) __________________________________  

 

არჩევნებში მონაწილეობა 
16. თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა თქვენი 

მონაწილეობა არჩევნებში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ძალიან მნიშვნელოვანი 4 

მნიშვნელოვანი 3 

უმნიშვნელო 2 

სრულიად უმნიშვნელო 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

17. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში? 

დიახ 1  

არა 0 გადადით 

კითხვაზე 19 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 20 
(უარი პასუხზე) -2 

 

18. ადამიანები არჩევნებში მონაწილეობას მრავალი მიზეზის გამო იღებენ. გთხოვთ 

მითხრათ, რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც არჩევნებში მიიღეთ 

მონაწილეობა? 



[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მაქსიმუმ  2 პასუხი.] 

(არ ვიცი) -1 გადადით 

კითხვაზე 

20 
(უარი პასუხზე) -2 

ეს ჩემი სამოქალაქო ვალია  

იმ პარტიის მხარდასაჭერად, რომელიც ყველაზე ახლოს 

დგას ჩემს მოსაზრებებთან 

 

იმ პარტიის საწინააღმდეგოდ ხმის მისაცემად, 

რომელიც არ მომწონს 

 

  მთავრობის შესაცვლელად  

მთავრობის მხარდასაჭერად  

ჩემი ხმა რომ არ გამოეყენებინათ გაყალბებისთვის  

იმიტომ, რომ ჩემს გარშემო ყველა მიდიოდა არჩევნებზე  

სხვა (მიუთითეთ)_______________________________  

 

19. ადამიანები მრავალი მიზეზის გამო არ იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში.  

გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც არ მიიღეთ არჩევნებში 

მონაწილეობა? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მაქსიმუმ  2 პასუხი.] 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

ვგეგმავდი მონაწილეობას, მაგრამ ვერ მოვახერხე წასვლა 

(ამინდის, ჯანმრთელობის და სხვათა გამო) 

 

სხვა ქალაქში/სოფელში ვარ დარეგისტრირებული და ვერ 

მოვახერხე წასვლა 

 



არ ვიყავი დარეგისტრირებული  

არ ვიცოდი სად იყო ჩემი საარჩევნო უბანი  

ჩემი ხმა არაფერს შეცვლიდა  

არ მაინტერესებს პოლიტიკა  

არჩევნებში მონაწილე არცერთ პარტიას არ ვუჭერდი მხარს  

ვერ გადავწყვიტე ვისთვის მიმეცა ხმა  

სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

20. ხვალ რომ ადგილობრივი არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენ აუცილებლად 

მიიღებდით მონაწილეობას, სავარაუდოდ მიიღებდით მონაწილეობას, 

სავარაუდოდ არ მიიღებდით მონაწილეობას თუ ნამდვილად არ მიიღებდით 

მონაწილეობას? 

აუცილებლად მივიღებდი მონაწილეობას 4 

სავარაუდოდ, მივიღებდი მონაწილეობას 3 

სავარაუდოდ, არ მივიღებდი მონაწილეობას 2 

ნამდვილად არ მივიღებდი მონაწილეობას 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

არჩევანზე მოქმედი ფაქტორები 
21. არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ხალხის პოლიტიკურ არჩევანზე ახდენს 

გავლენას. გთხოვთ მითხრათ, რომელი ფაქტორებია ყველაზე მნიშვნელოვანი 

თქვენთვის, როდესაც  წყვეტთ თუ ვის მისცეთ ხმა?  

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ!  არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 3 

პასუხი.] 

  (არ ვიცი) -1 



 (უარი პასუხზე) -2 

1 პარტიის საარჩევნო პროგრამა და დაპირებები  

2 ნდობა პოლიტიკური პარტიების კონკრეტული 

წარმომადგენლების მიმართ 

 

3 ნდობა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების მიმართ  

4 ახლობლების (ოჯახის, მეგობრების) პოლიტიკური შეხედულებები   

5 სასულიერო პირების პოლიტიკური შეხედულებები  

6 პარტიის წარსული საქმიანობა   

7 პარტიის მიერ არჩევნებში გამარჯვების მაღალი შანსი  

8 თქვენი დამსაქმებლის პოლიტიკური შეხედულებები  

9 თქვენი თანამშრომლების პოლიტიკური შეხედულებები  

10 პოპულარული ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებები  

11 სხვა (მიუთითეთ)____________________________  

 

22. ზოგადად, პარტიის ან კანდიდატის არჩევაზე თუ ვისაუბრებთ, რომელ 

მოსაზრებას ეთანხმებით? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ რას გვპირდება პარტია 1 

თუ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ ვინ არიან პარტიის 

ლიდერები? 

2 

[არ წაუკითხოთ!] არცერთს არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

23. პირადად იცნობთ თუ არა ვინმეს, ვისაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

სასულიერო პირმა (მოძღვარმა/იმამმა) რჩევა-დარიგება მისცა იმასთან 

დაკავშირებით, თუ ვისთვის მიეცა ხმა არჩევნებში? 



დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24. ზოგჯერ მთავრობები წინასაარჩევნო პერიოდში მოსახლეობის გარკვეული 

ნაწილის საბანკო ვალებს ან ჯარიმებს აუქმებს ხოლმე. თქვენი აზრით, რამდენად 

მისაღები ან მიუღებელია მსგავსი ინიციატივები არჩევნების წინ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

სრულიად მიუღებელია 1 

უფრო მიუღებელია, ვიდრე მისაღები 2 

უფრო მისაღებია, ვიდრე მიუღებელი 3 

სრულიად მისაღებია 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

25. თქვენი აზრით, წინასაარჩევნო პერიოდში წამოწყებული მსგავსი ინიციატივები 

… 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

გავლენას ახდენს ამომრჩევლის არჩევანზე 1 

თუ არ ახდენს გავლენას ამომრჩევლის არჩევანზე? 2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

26. ზოგჯერ მთავრობები წინასაარჩევნო პერიოდში აქტიურად იწყებენ მასშტაბურ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მაგალითად, გზების დაგებას, სკოლების 

შეკეთებას, გამწვანებას და ა.შ. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღები ან 

მიუღებელია მსგავსი პროექტების უშუალოდ არჩევნების წინ წამოწყება?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 



სრულიად მიუღებელია 1 

უფრო მიუღებელია, ვიდრე მისაღები 2 

უფრო მისაღებია, ვიდრე მიუღებელი 3 

სრულიად მისაღებია 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

27. თქვენი აზრით, წინასაარჩევნო პერიოდში წამოწყებული ინფრასტრუქტურული 

პროექტები … 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

გავლენას ახდენს ამომრჩევლის არჩევანზე 1 

თუ არ ახდენს გავლენას ამომრჩევლის არჩევანზე? 2 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

28. გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით რამდენად მისაღები ან მიუღებელია 

შემდეგი? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 
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1 საჯარო მოხელემ  საჯაროდ განაცხადოს, რომ 

მმართველ პარტიას უჭერს მხარს 

4 3 2 1 -1 -2 



2 საჯარო მოხელემ საჯაროდ განაცხადოს, რომ 

ოპოზიციურ პარტიას უჭერს მხარს 

4 3 2 1 -1 -2 

3 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა 

მოქალაქეს საარჩევნო ბიულეტენისთვის ფოტოს 

გადაღება რომ მოთხოვოს   

4 3 2 1 -1 -2 

4 პარტიების წარმომადგენლების / 

კოორდინატორების საარჩევნო უბნის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ყოფნა 

4 3 2 1 -1 -2 

5 საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე უბანში 

ავტორიტეტის მქონე ე.წ.  „ძველი ბიჭების“ ყოფნა 

4 3 2 1 -1 -2 

 

ამომრჩევლებზე ზემოქმედება და დარღვევები 
ექსპერიმენტი [ ა და ბ ვარიანტების რესპონდენტთან ამოსვლის რენდომიზაცია] 

ა. წარმოიდგინეთ, რომ კანდიდატი, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიას თქვენს 

სამეზობლოში აწარმოებს, გპირდებათ, კომუნალური მომსახურების, გაზის, წყლის და 

ელექტროენერგიის მიწოდების გაუმჯობესებას თქვენს უბანში. 

ბ. წარმოიდგინეთ, რომ კანდიდატი, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიას თქვენს 

სამეზობლოში აწარმოებს, გპირდებათ, კომუნალური მომსახურების, გაზის, წყლის და 

ელექტროენერგიის მიწოდების გაუმჯობესებას თქვენს უბანში. კანდიდატი, ასევე, 

გპირდებათ, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრი მიიღებთ სამუშაო ადგილს.  

29. თქვენი აზრით, რამდენად მისაღებია ან არ არის მისაღები ამ კანდიდატისთვის 

ხმის მიცემა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

სავსებით მისაღებია 4 

მისაღებია 3 

მიუღებელია 2 

სრულიად მიუღებელია 1 

(არ ვიცი) -1 



(უარი პასუხზე) -2 

 

30. თქვენი აზრით, რამდენად სავარაუდო ან ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ხმას 

მისცემდით ამ კანდიდატს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

ნამდვილად მივცემდი ხმას 4 

სავარაუდოდ, მივცემდი ხმას 3 

სავარაუდოდ, არ მივცემდი ხმას 2 

ნამდვილად არ მივცემდი ხმას 1 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31. პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელსაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

არჩევნებზე ხმის მიცემის სანაცვლოდ კონკრეტული პოლიტიკური პარტია 

პირადი სარგებლის მიღებას დაპირდა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32. პირადად იცნობთ თუ არა ადამიანს, რომელსაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

არჩევნებზე ხმის მიცემის სანაცვლოდ პოლიტიკურმა პარტიამ/კანდიდატმა 

ფული ან სხვა სახის საჩუქარი მისცა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 



 

33. იცნობთ თუ არა ისეთ ადამიანს, რომელსაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 

არჩევნების დღეს ...? 

  დიახ არა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

1 პარტიის წარმომადგენელმა ან 

კოორდინატორმა უბრალოდ სთხოვა, რომ ხმა 

კონკრეტული პარტიისთვის მიეცა 

1 0 -1 -2 

2 პარტიის წარმომადგენელმა ან 

კოორდინატორმა გარკვეული თანხის 

სანაცვლოდ სთხოვა, რომ ხმა კონკრეტული 

პარტიისთვის მიეცა 

1 0 -1 -2 

3 პარტიის წარმომადგენელმა ან 

კოორდინატორმა ზეწოლა განახორციელა, რომ 

მას ხმა კონკრეტული პარტიისთვის მიეცა 

1 0 -1 -2 

 

34. გთხოვთ, მითხრათ, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არჩევნებთან 

დაკავშირებით უთხოვია თუ არა შემდეგს თქვენთვის პირადი ნომერი ან სხვა 

ინფორმაცია თქვენს შესახებ? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი.] 

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 [არ წაუკითხოთ!] (არავის უთხოვია)  -5 

1 პარტიის წარმომადგენელს, ე.წ. კოორდინატორს  

2 საკრებულოს წევრს  

3 მერიის/გამგეობის წარმომადგენელს  

4 სოციალურ მუშაკს  



5 სხვას (მიუთითეთ)________________________  

 

35. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შეგიმჩნევიათ თუ არა 

კანდიდატების/პარტიების  აქტივისტები/კოორდინატორები საარჩევნო უბანთან, 

რომლებიც ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაციას ინიშნავდნენ ან ამომრჩევლებს 

პირად ინფორმაციას თხოვდნენ? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

36. ზოგიერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიხედვით, საქართველოში 

არჩევნების დროს უბანში ავტორიტეტის მქონე ე.წ. „ძველი ბიჭები“ არჩევნების 

დღეს  საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ბოლო ერთი 

წლის განმავლობაში შეგიმჩნევიათ თუ არა ეს ადამიანები საარჩევნო უბანთან? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

37. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ საარჩევნო უბანთან 

კოორდინატორების ყოფნა ...? 

 

ვე
თ

ან
ხ

მე
ბი

 

არ
 ვ

ეთ
ან

ხ
მე

ბი
 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხზ
ე)

 

ქმნის ამომრჩეველთათვის შემავიწროებელ / 1 0 -1 -2 



შემაშინებელ გარემოს 

გავლენას ახდენს ამომრჩევლის არჩევანზე 1 0 -1 -2 

 

38. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, გსმენიათ თუ არა არჩევნების დღეს რომელიმე 

პოლიტიკური პარტიის მიერ საარჩევნო უბანზე 

ამომრჩევლების  ორგანიზებულად / ჯგუფურად მიყვანის შესახებ?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ.] 

დიახ, თავად შევსწრებივარ მსგავს შემთხვევას 1 

დიახ, მსმენია, თუმცა თავად არ შევსწრებივარ მსგავს 

შემთხვევას 

2 

არა, არ მსმენია 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, გსმენიათ თუ არა ისეთი შემთხვევის შესახებ, 

როდესაც ამომრჩევლების გარკვეულ ნაწილს რომელიმე პარტიის მიერ 

გამართულ წინასაარჩევნო კამპანიის შეხვედრაზე დასწრება არ სურდა, მაგრამ 

მაინც მოუწია წასვლა? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40. ახლა გიამბობთ ერთ-ერთ ქვეყანაში არჩევნების დროს მომხდარი შემთხვევის 

შესახებ. ჯორჯმა ბოლო არჩევნებში ხმა ერთ-ერთ პარტიას მისცა. არჩევნების 

შემდეგ კი გაირკვა, რომ ჯორჯის მეზობელმა, რომელიც საარჩევნო კომისიის 

შემადგენლობაში იყო, იცოდა, ჯორჯმა ხმა ვის მისცა. თქვენი აზრით, 

შესაძლებელია თუ არა, რომ ასეთი რამ საქართველოში მოხდეს? 



შესაძლებელია 1 

შეუძლებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. იმავე ქვეყანაში, სხვა საარჩევნო უბანზე, გაირკვა, რომ ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა 

საარჩევნო უბნიდან საარჩევნო ბიულეტენი გამოიტანა. თქვენ გსმენიათ თუ არა 

ასეთი შემთხვევის შესახებ საქართველოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში? 

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

42. ახლა გიამბობთ სხვა ისტორიას იმავე ქვეყანაში მომხდარი ამბის შესახებ. ბოლო 

არჩევნების შემდეგ, ერთ-ერთ გაჭირვებულ ოჯახს სოციალური დახმარება 

შეუჩერეს, რადგან ოჯახის წევრები არჩევნებზე არ წავიდნენ. თქვენი აზრით, 

შესაძლებელია თუ არა, რომ ასეთი რამ საქართველოში მოხდეს? 

შესაძლებელია 1 

შეუძლებელია 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. 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 

 


