
საზოგადოების განწყობა საქართველოში

2020 წლის დეკემბრის სატელეფონო გამოკითხვის შედეგები

ჩატარებულია NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ

კვლევა ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის

UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით 1



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.
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გამოკითხვის შესახებ:

❖ საველე სამუშაოების

პერიოდი : 17-24 დეკემბერი, 

2020

❖ 2,053 დასრულებული

ინტერვიუ (28%

გამოპასუხება, AAPOR 

სტანდარტების მიხედვით)

❖ საშუალო ცდომილების

ზღვარი +/- 1.1%

❖ შენიშვნა: ცდომილების

ზღვარი იცვლება სხვადასხვა

კითხვის მიხედვით

❖ ახალი მონაცემების კვლევის

წინა ტალღებთან

შედარებისას

გაითვალისწინეთ:

ინტერვიუს მეთოდის

ცვლილება შესაძლოა

ცდომილებაზე აისახოს. 3

შერჩევა

❖ ყველა ინტერვიუ ჩატარდა სატელეფონო გამოკითხვის

მეთოდით.

❖ რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის

გზით - შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით

შეირჩნენ. 

❖ ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, 

სომხურ და რუსულ ენებზე.

❖ კვლევა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის

წარმომადგენლობითია (ოკუპირებული

ტერიტორიების გამოკლებით). გარდა ამისა, კვლევა

წარმომადგენლობითია თბილისის, ურბანული და

სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის.

ხარისხის კონტროლი

❖ ყველა ინტერვიუერი გადის სპეციალურ ტრენინგს. 

❖ კოორდინატორები CRRC-ის ცენტრალური ოფისიდან

აწარმოებენ ინტერვიუერების მუშაობის ხარისხის

კონტროლს.



 ბევრი კითხვის დასმა შეიძლება (60-80);

 ინტერვიუს ხანგრძლივობა მეტია (30-60 
წუთი);

 შეიძლება უფრო გრძელი კითხვების 
დასმა, განმარტებების გაკეთება;

 შესაძლებელია ბარათების გამოყენება, 
სადაც რესპონდენტი სავარაუდო 
პასუხებს წაიკითხავს.

 კითხვების რაოდენობა შეზღუდულია (20-30);

 ინტერვიუს ხანგრძლივობა ნაკლებია (10-20 
წუთი);

 კითხვები უფრო მოკლე და მარტივია, ვიდრე 
პირისპირ ინტერვიუს დროს;

 შეუძლებელია ბარათების გამოყენება, სადაც 
რესპონდენტი სავარაუდო პასუხებს 
წაიკითხავს, რაც ნიშნავს, რომ პასუხის 
ვარიანტები მოკლე უნდა იყოს, რომ 
ინტერვიუერმა წაიკითხოს, ან ინტერვიუერმა 
უნდა შეუსაბამოს რესპონდენტის პასუხი 
სავარაუდო პასუხებს.

პირისპირ ინტერვიუ სატელეფონო

განსხვავებები პირისპირ და სატელეფონო გამოკითხვებს შორის
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 ინტერვიუერი რესპონდენტს ხედავს და უფრო 
კარგად ხედავს რესპონდენტის არავერბალურ 
ქცევას და მიხვდება, თუ რესპონდენტი 
კითხვას ვერ გაიგებს;

 ინტერვიუერი რესპონდენტთან ერთად არის 
და გარემოს უკეთ მართავს;

 რესპონდენტების გარკვეული ჯგუფი უფრო 
რთულად გამოსაკითხია მოუცლელობის გამო;

 შერჩევის მეთოდიდან გამომდინარე 
ცოდმილება უფრო მაღალია, ვიდრე 
სატელეფონოს დროს;

 უფრო მეტ ხარჯებთანაა დაკავშირებული;

 უფრო მეტი დრო სჭირდება ველს.

 უფრო მეტია ალბათობა, რომ რესპონდენტმა 
კითხვა ვერ გაიგოს და ინტერვიუერი ვერ 
მიხვდეს, რომ ვერ გაიგო;

 ინტერვიუერმა არ იცის როგორ გარემოში 
იმყოფება რესპონდენტი;

 ზოგი რესპონდენტი უფრო ხელმისაწვდომია 
სატელეფონო ფორმით, მაგალითად, კაცები, ან 
ადამიანები, რომლებიც სახლში იშვიათად არიან;

 შერჩევის მეთოდიდან გამომდინარე ცდომილება 
უფრო დაბალია, ვიდრე პირისპირის დროს;

 უფრო ნაკლებ ხარჯებთანაა დაკავშირებული;

 უფრო მალე სრულდება ველი.

განსხვავებები პირისპირ და სატელეფონო გამოკითხვებს შორის

პირისპირ ინტერვიუ სატელეფონო
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● გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის

მოსახლეობის პრიორიტეტების შესახებ

(ჯანდაცვა და ეკონომიკა) სიღრმისეული

ინფორმაციის მიწოდება;

● ახლადარჩეული პარლამენტისთვის

მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი

საკითხებისა და პრიორიტეტების შესახებ

ინფორმაციის მიწოდება; ახალი მოწვევის

პარლამენტის მიმართ არსებული

მოლოდინების შესწავლა;

● გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის

კოვიდ-19-სა და ვაქცინაციის საკითხის

მიმართ არსებული დამოკიდებულებების

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

კვლევის
მიზნები:
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ქვეყნის მიმართულება
და დემოკრატია
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის ცვლილებაზე, 

პირისპირ გამოკითხვიდან 
სატელეფონო გამოკითხვაზე
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ეროვნული დონის
პრიორიტეტები
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13

კოვიდ-19 პირველი
საკითხია, რომელიც 2009 

წლის შემდეგ ტოპ
ხუთეულში მოხვდა
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*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის 

ცვლილებაზე, პირისპირ 
გამოკითხვიდან სატელეფონო 

გამოკითხვაზე
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23

*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის 

ცვლილებაზე, პირისპირ 
გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე



26



ჯანდაცვა და პანდემია
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35

 კაცები უფრო დიდი ალბათობით
აიცრებიან, ვიდრე ქალები;

 მაღალი განათლების მქონე
ადამიანები უფრო დიდი
ალბათობით აიცრებიან, ვიდრე
საშუალოზე დაბალი განათლების
მქონე ადამიანები.
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ინსტიტუტების
საქმიანობის შეფასება
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე



43



44

*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის ცვლილებაზე, 

პირისპირ გამოკითხვიდან 
სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის ცვლილებაზე, 

პირისპირ გამოკითხვიდან 
სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო გამოკითხვაზე
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*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის 

ცვლილებაზე, პირისპირ 
გამოკითხვიდან სატელეფონო 

გამოკითხვაზე
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ახალი პარლამენტის
მიმართ არსებული

მოლოდინები
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2020 წლის
არჩევნების შეფასება
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პარტიების მხარდაჭერა
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*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის ცვლილებაზე, 

პირისპირ გამოკითხვიდან 
სატელეფონო გამოკითხვაზე



NDI-CRRC კვლევები

ხელმისაწვდომია:

➔www.ndi.org/georgia-polls

➔ww.caucasusbarometer.org
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