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sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi: 
2013 wlis noembris kvlevis Sedegebi 
Catarebuli NDI-is dakveTiT kavkasiis 
kvleviTi resursebis centris mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 

ganviTarebis da TanamSromlobis saagentos (Sida) mier  



მეთოდოლოგია - კვლევის ბოლო ტალღა 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. თითოეული ტალღა დაფინანსებულია შვედეთის 
საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს  (Sida) მიერ. 
 

• კვლევის ბოლო ტალღა: 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 13 – 27 ნოემბერი, 2013 

• 3,915 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ 

შორის ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

საქართველოში. ამასთან, დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ 

ქალაქებში: ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და რუსთავი. ასევე, წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ 

ოლქებში: თელავი, გორი, ახალციხე, ზუგდიდი, ამბროლაური. 

• შერჩევა: 

• NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის მეთოდს.  

• შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 

• რესპონდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით 

• არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება 

• ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 

 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2%  

 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. კვლევის უმეტესი ტალღები დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ამასთან, ერთი ტალღა დაფინანსებულია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის, 

ხოლო ერთი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ. 

 

• კვლევის წინა ტალღა: 

• სექტემბერი 2013 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 18 აგვისტო – 3 სექტემბერი, 2013 

• 3,838 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით ქართულენოვან მოსახლეობას შორის, მათ შორის 

ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. ამასთან, 

დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ ქალაქებში: ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი და 

რუსთავი. ასევე, წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ ოლქებში: თელავი, გორი, ახალციხე, ზუგდიდი, 

ამბროლაური. 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2%  

 

 



რეიტინგები და 
საქმიანობის შეფასება 































პარტიების კროსტაბულაცია  



რას ნიშნავს კროსტაბულაცია?  

კროსტაბულაცია აჩვენებს კავშირს ორ ცვლადს (შეკითხვას) 
შორის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის აჩვენებს ერთ 
კატეგორიაში მყოფმა ადამიანებმა (ამ პრეზენტაციაში, 
კითხვაზე რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან 
ყველაზე ახლოს) რა პასუხი გასცეს სხვა შეკითხვაზე. სხვა 
მაგალითები შეიძლება იყოს კროსტაბულაცია სქესის, 
დასახლების ტიპისა და ასაკის მიხედვით. 

 

შემდეგი სლაიდები აჩვენებს რა მსგავსება ან განსხვავებაა 
ქართული ოცნების, „არც ერთი პარტიის“, ნაციონალური 
მოძრაობის, „არ ვიცი”, „უარი პასუხზე” და „სხვა“ 
რესპნოდენტებს შორის. 

 

კროსტაბულაცია ორ კითხვას შორის კავშირს ასახავს. ის არ 
აჩვენებს ერთი კითხვის მეორეზე დამოკიდებულებას. 

 

























პარტიების მხარდაჭერა 








