
ლორა თორნტონი - NDI საქართველო

sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi:
2015 wlis noembris 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 : 17 ნოემბერი – 7 დეკემბერი, 
2015

1,881 დასრულებული ინტერვიუ

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით
ქართულენოვან მოსახლეობას შორის. ამასთან, დამატებით 
წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, ქალაქის და 
სოფლის ტიპის დასახლებებში

საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1,8% 



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 



მნიშვნელოვანი ეროვნული 
საკითხები













































საგარეო ურთიერთობები

































პარტიების მხარდაჭერა 























































საგარეო ურთიერთობები -
ექსპერიმენტი



საგარეო ურთიერთობები - ექსპერიმენტული თავი

მეთოდი: ჩვენი რესპონდენტები გავყავით სამ, თანაბარ, წარმომადგენლობით
ჯგუფად. სამივე ჯგუფს დავუსვით ერთნაირი კითხვები საგარეო ურთიერთობების 
შესახებ, უფრო კონკრეტულად რუსეთის მიმართ საქართველოს პოლიტიკასა და იმ 
სარგებლის შესახებ, რასაც ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება მოუტანს 
საქართველოს. თუმცა, სანამ კითხვებს დავუსვამდით, ჩვენ წავუკითხეთ 
თითოეულ ჯგუფს სხვადასხვა მოსაზრებათა შემცველი ტექსტი. 

მიზანი: ექსპერიმენტის მიზანია დავადგინოთ, აქვს თუ არა გავლენა საგარეო 
პოლიტიკის შესახებ კონკრეტულ ტექსტს რესპოდენტების პასუხებზე. ამ სამი 
ჯგუფის პასუხების შედარებით, ჩვენ გავიგებთ, ცვლის თუ არა რესპონდენტის 
განწყობას მისთვის წინასწარ წაკითხული კონკრეტული მოსაზრება საგარეო 
ურთიერთობების შესახებ. 

შენიშვნა: ექსპერიმენტის შედეგები მიესადაგება მხოლოდ კვლევაში 
გამოყენებულ ტექსტს. ნებისმიერ სხვა ტექსტს, სხვა ფორმულირებით ან 
შინაარსით შესაძლოა ჰქონოდა სრულიად სხვა შედეგი.



“საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო 
პოლიტიკური საკითხი დგას, მათ შორის, ურთიერთობა 
ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 
რუსეთთან.  ზოგი ფიქრობს, რომ საქართველომ რუსეთთან 
მიმართებაში მკაცრი პოლიტიკა უნდა გაატაროს: მიუხედავად 
იმისა, რომ სამხედრო დაპირისპირება არ განიხილება, 
საქართველომ უნდა შეწყვიტოს რუსეთთან სავაჭრო 
ურთიერთობები და გამოიყენოს ყველა შესაძლებლობა 
საერთაშორისო საზოგადოებისთვის იმის საჩვენებლად, რომ 
რუსეთი არის ოკუპანტი. ეს გააძლიერებს საქართველოს 
ურთიერთობებს დასავლეთის ქვეყნებთან, გაზრდის 
ტურიზმსა და ქართული პროდუქტების დასავლურ ბაზარზე 
გატანას და ამით გააუმჯობესებს ჩვენს ეკონომიკას.”

“საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო 
პოლიტიკური საკითხი დგას, მათ შორის, ურთიერთობა 
ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 
რუსეთთან.” 

“საქართველოს წინაშე მრავალი მნიშვნელოვანი საგარეო 
პოლიტიკური საკითხი დგას, მათ შორის, ურთიერთობა 
ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 
რუსეთთან. ზოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ძალიან 
ფრთხილად უნდა მოეკიდოს რუსეთთან ურთიერთობას. 
სქართველო  უნდა მოერიდოს რუსეთთან ნებისმიერი სახის 
დაპირისპირებას და საერთაშორისო ფორუმებზე არ 
მოიხსენიოს რუსეთი ოკუპანტად. ეს გაზრდის ქართული 
პროდუქტის რუსეთში ექსპორტს და ტურიზმს და ამით 
გააუმჯობესებს საქართველოს ეკონომიკას. .” 

1) პირველ ჯგუფს, რომელსაც 
ჰქვია „საკონტროლო ჯგუფი“ 

არ წავუკითხეთ ტექსტი, 
უბრალოდ გავაცანით თემა, 

რომლის შესახებაც 
დავუსვამდით კითხვებს

2) ჯგუფი #2 – „ფრთხილი 
პოლიტიკის პირობის ჯგუფი“, 
ამ ჯგუფს წავუკითხეთ ტექსტი, 
რომელიც იხრებოდა რუსეთის 
მიმართ ფრთხილი პოლიტიკის 

სასარგებლოდ

3) ჯგუფი #3 – „მკაცრი 
პოლიტიკის პირობის ჯგუფი“, 
ამ ჯგუფს წავუკითხეთ ტექსტი, 
რომელიც იხრებოდა რუსეთის 

მიმართ მკაცრი პოლიტიკის 
სასარგებლოდ










