
 
ლორა თორნტონი - NDI საქართველო 
დავით სიჭინავა – CRRC საქართველო 

sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi 
2015 wlis aprilis kvlevis Sedegebi 

Catarebuli NDI-is dakveTiT CRRC-saqarTvelos 
mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 
ganviTarebis da TanamSromlobis saagentos (Sida) 

mier 



რატომ ვატარებთ კვლევებს? 

რათა ხელი შევუწყოთ ისეთი პოლიტიკისა და მმართველობის 
ჩამოყალიბებას, რომელიც უფრო მეტად იქნება მორგებული 
მოსახლეობის საჭიროებებზე; 

 

რათა დავეხმაროთ დაინტერესებულ მხარეებს ამოიცნონ და 
იზრუნონ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; 

 

 

 

 

 

 

 

 პოლიტიკური სფეროს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 
კვლევებიდან მიღებული ინფორმაცია ეხმარება მათ 
საქმიანობას და გამოთქვამენ სურვილს, კვლავაც 
გაგრძელდეს მსგავსი კვლევები; 

 
 ინკლუზიური პროცესი: კვლევის კითხვარი შემუშავებულ 

იქნა პარტიებთან, ხელისუფლებასთან და სამოქალაქო 
საზოგადოების ლიდერებთან კონსულტაციის შედეგად.  



ინფორმაცია კვლევის შესახებ 

 

 საველე სამუშაოების თარიღები: 27 მარტი – 19 აპრილი, 2015 

 

 4, 360 დასრულებული ინტერვიუ 

 

 წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობას 
შორის, მათ შორის ქალაქის, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ასევე 
აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში და ეთნიკური 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებში. ამასთან, 
დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ 
ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, ახალციხე და 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

 

 საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/-  2.3%  



მეთოდოლოგია 

შერჩევა 

 NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის 

მეთოდს  

 სტრატიფიცირება  –  მოსახლეობის დაყოფა შედარებით ჰომოგენურ ჯგუფებად 

 კლასტერინგი –  თითოეული ჯგუფიდან (სტრატა) პატარა გეოგრაფიული 

არეალების შემთხვევითი შერჩევა   

 

 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, სამიდან რომელიმე 

ენაზე: ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული  

 

 





პრეზენტაცია მოიცავს შემდეგ საკითხებს 

საკითხები პარტიული მხარდაჭერის მიხედვით 

 

პარტიების მხარდაჭერა და მომავალი არჩევნები 

 

პოლიტიკური რეიტინგები და საჯარო 
ინსტიტუტების საქმიანობის შეფასება 

 

 

 

 

 

 



საკითხები პარტიული 
მხარდაჭერის მიხედვით 























პარტიების მხარდაჭერა  
და  

მომავალი არჩევნები  



















პოლიტიკური რეიტინგები  
და საჯარო ინსტიტუტების 

საქმიანობის შეფასება 













































შეჯამება 
 შესაძლებლობების დიდი ასპარეზი პოლიტიკური პარტიებისთვის: 

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, თუ  რომელ 
პოლიტიკურ პარტიას უჭერს მხარს;  
 

 მოსახლეობის უმრავლესობას გადაწყვეტილი აქვს არჩევნებში მონაწილეობა, 
თუმცა არ იცის რომელ პარტიას მისცემს ხმას; 
 

 პარტიებმა უნდა გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, აქტიური კომუნიკაცია 
დაამყარონ ამომრჩევლებთან და ესაუბრონ ეკონომიკური პრობლემების 
გადაჭრის გზებზე; 
 

 პარტიული პრეფერენციები დიდწილად განსაზღვრავს მოსახლეობის 
შეხედულებებს ეკონომიკაზე, ქვეყნის განვითარების მიმართულებასა და 
ოჯახის მდგომარეობაზე; 
 

 კვლევის თანახმად, მოსახლეობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს საქმიანობას ყველაზე დადებითად, ფინანსთა 
სამინისტროს ქმიანობას კი ყველაზე უარყოფითად აფასებს; 
 
 
 

 


