
ლორა თორნტონი - NDI საქართველო

კობა თურმანიძე – CRRC საქართველო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში:
2017 წლის აპრილის კვლევის შედეგები
ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით CRRC-

საქართველოს მიერ 

კვლევა ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის 
მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით



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: 7 – 28 აპრილი, 2017

 2,493 დასრულებული ინტერვიუ

 წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა).
ამასთან, დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, დიდ ურბანულ 
დასახლებებში, პატარა ურბანულ დასახლებებში, სოფლის ტიპის დასახლებებში, ეროვნული 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში

 დიდი ზომის ურბანული დასახლებების სტრატა მოიცავს იმ ქალაქებს, რომელთა 
მოსახლეობა არის 40 ათასი და მეტია. ესენია: ბათუმი, ზუგდიდი, რუსთავი, ფოთი, გორი და 
ქუთაისი

 მცირე ზომის ურბანული დასახლებების სტრატა მოიცავს ყველა დანარჩენ ქალაქსა და დაბას, 
რომელსაც აქვს ურბანული სტატუსი

 ეთნიკური უმცირესობების სტრატა მოიცავს იმ დასახლებებს, სადაც ეთნიკური 
უმცირესობების (ძირითადად სომხური და აზერბაიჯანული) ხვედრითი წილი 40 
პროცენტზე მეტია. ეს დასახლებები მდებარეობს ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და 
კახეთში

 საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 2.7%



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 





დემოკრატია















ეროვნული უსაფრთხოება























ევროკავშირი

























უვიზო მიმოსვლა 
ევროკავშირის ქვეყნებთან

















2016 წლის ივნისის კვლევის
მიხედვით,  მოსახლეობის 64%
ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ

უვიზო მიმოსვლა მათ სარგებელს 
მოუტანდა.





არსებობს დიდი ალბათობა, რომ 
რუსეთისადმი დადებითად 

განწყობილი რესპონდენტები 
მიიჩნევდნენ, რომ უვიზო მიმოსვლა 
საქართველოს ეროვნულ იდენტობას 

დააკარგვინებს. 











ნატო





























რუსეთი









იმა დამიანთა უმეტესობა, ვინც 
მიიჩნევს, რომ საბჭოთა 

კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა 
იყო მაინც უჭერს მხარს 

საქართველოს ევროკავშირში 
გაწევრიანებას















სრული კითხვა: პროპაგანდა განიმარტება, როგორც 
დამახინჯებული ან შეცდომაში შემყვანი 
ინფორმაციის გავრცელება, რომლის მიზანია 
რომელიმე ქვეყნის დადებითი იმიჯის შექმნა, მისი 
ქმედებების გამართლება და დაპირისპირებული 
ქვეყნების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების 
დანერგვადანერგვა. ეთანხმებით, თუ არ ეთანხმებით, 
რომ საქართველოში რუსული პროპაგანდა არსებობს? 



არსებობს დიდი ალბათობა 
იმისა, რომ რუსეთისადმი 
დადებითად განწყობილი

რესპონდენტები 
მიიჩნევდნენ, რომ 

საქართველოში არ არსებობს 
რუსული პროპაგანდა.













სამხედრო სამსახური













ინფორმაციის წყაროები
















