
საზოგადოების განწყობა საქართველოში

2020 წლის აგვისტოს სატელეფონო გამოკითხვის შედეგები

ჩატარებულია 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.



გამოკითხვის შესახებ:

❖ საველე სამუშაოების

პერიოდი : 6-11 აგვისტო, 

2020

❖ 2,045 დასრულებული

ინტერვიუ (29%

გამოპასუხება, AAPOR 

სტანდარტების მიხედვით)

❖ საშუალო ცდომილების

ზღვარი +/- 1.3%

❖ 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



 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



 წინასაარჩევნოდ მოქალაქეების

პრიორიტეტებზე მორგებული პოლიტიკის

ხელშეწყობა;

 კანდიდატებისთვის ინფორმაციის

მიწოდება, რათა მათ მოქალაქეებისთვის

მნიშვნელოვან საკითხებზე მორგებული

პროგრამების შემუშავება, საარჩევნო

კამპანიაში მოქალაქეები ეფექტურად

ჩართვა და მათი პრიორიტეტების

დაპირებებსა და პროგრამებში ასახვა

შეძლონ.

 ნიადაგის მომზადება არჩევნების შემდგომი

კვლევისთვის, რომელიც ახალი მოწვევის

პარლამენტს მოქალაქეების საჭიროებებსა და

მოლოდინების შესახებ საბაზისო ინფორმაციას

მიაწოდებს.

კვლევის
მიზნები:

6



 მოსახლეობის უმეტესობა საპარლამენტო არჩევნებში

მონაწილეობას აპირებს (88 პროცენტი), თუმცა ჯერ

კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი თუ ვის მისცემს ხმას (59 

პროცენტი). მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო

საკითხები ძირითადად ეკონომიკას ეხება და ისინი

კანდიდატებისგან პრობლემების გადაჭრის გზებზე

საუბარს მოელიან.

 სასურველი კანდიდატის შერჩევისას მოსახლეობა, 

პირველ რიგში, პარტიის ეკონომიკურ პოლიტიკას (36 

პროცენტი), ჯანდაცვის პოლიტიკას (12 პროცენტი) და

კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკას

(12 პროცენტი) მიიღებს მხედველობაში.

 მოქალაქეების მხრიდან ეკონომიკაზე აქცენტი

თანხვედრაშია მოსახლეობისთვის ყველაზე

მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამონათვალთან, რომლის

სათავეშიც უკვე წლებია დასაქმება (49 პროცენტი), 

სიღარიბე (39 პროცენტი) და ფასების ზრდა/ინფლაცია

(20 პროცენტი) ექცევა. 

 ზრდასრული მოსახლეობის მეოთხედი აცხადებს, რომ

უმუშევარია, რაც ივნისის კვლევასთან შედარებით

შვიდი პროცენტით გაზრდილი მაჩვენებელია. ეს, 

სავარაუდოდ, კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენის

შედეგია. 

მთავარი
მიგნებები
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 ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობა ყველაზე მეტად

გზების მდგომარეობაზე (31 პროცენტი), 

წყალმომარაგებაზე (22 პროცენტი), გარემოს

დაბინძურებასა (13 პროცენტი) და საცობებზე (13 

პროცენტი) წუხს. თბილისში მთავარ პრობლემებად

საცობებს და გარემოს დაბინძურებას, სხვა ქალაქებში

და სოფლებში კი წყლისმომარაგებასა და გზებს

ასახელებენ. 

 არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, მოსახლეობის

უმეტესობა (56 პროცენტი) დარწმუნებულია, რომ

საპარლამენტო არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან

გარემოში ჩატარდება.

 თუმცა გარკვეული საკითხები მაინც იწვევს

მოსახლეობის წუხილს. მოქალაქეების მესამედი

აცხადებს, რომ ამომრჩევლების მოსყიდვა არჩევნების

სამართლიანად ჩატარებისთვის ყველაზე დიდ

გამოწვევას წარმოადგენს. ამას მოსდევს დარღვევები

ხმის მიცემის პროცედურებში (15 პროცენტი) და

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება

(13 პროცენტი). ეს განწყობები თანხვედრაშია NDI-ის

წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითად

მიგნებებთან.

მთავარი
მიგნებები

8

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20-%20Georgia%20Election%20Watch%20Report%20-%20Final%20-%20August%2019%2C%202020%20-%20GEO.pdf


ეროვნული და ადგილობრივი
დონის საკითხები
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10

ყველაზე მნიშვნელოვანი
საკითხების ჩამონათვალი

2009 წლის შემდეგ არ
შეცვლილა



11

*წყვეტილი ხაზი მიუთითებს 
კვლევის მეთოდის 

ცვლილებაზე, პირისპირ 
გამოკითხვიდან სატელეფონო 

გამოკითხვაზე



12„სხვა“ მოიცავს სტუდენტებს და შშმ პირებს, რომლებიც არ მუშაობენ. 



13



14





16

52% თქვა, რომ
დახმარება

საკმარისი იყო

48% თქვა, რომ
დახმარება

არასაკმარისი იყო



17



18

38% გაიტანდა
დანაზოგს, 

შესაძლებლობა
რომ ჰქონოდა

58% არ
გაიტანდა
დანაზოგს
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20
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23





25
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ქვეყნის მიმართულება და
დემოკრატია

29



*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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არჩევნები 2020
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38
ნამდვილად მივიღებ მონაწილეობას, არ 

ვიცი, უარი პასუხზე
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*წყვეტილი ხაზი 
მიუთითებს კვლევის 

მეთოდის ცვლილებაზე, 
პირისპირ გამოკითხვიდან 

სატელეფონო 
გამოკითხვაზე



მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ ასახელებს იმ
პარტიას, რომელსაც ხმას მისცემდა ხვალ რომ არჩევნები
ტარდებოდეს. მოსახლეობის მხოლოდ 27%-მა დაასახელა
კონკრეტული პარტია. 

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 
რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?(q24) 

ღია კითხვა

ინდივიდუალური
პარტიების მაჩვენებლები
იმდენად დაბალია, რომ
არჩევნების შედეგების
გამოსაცნობად ვერ
გამოდგება.

ამ გამოკითხვისა და
არჩევნების შედეგები
მნიშვნელოვნად
განსხვავებული იქნება, 
რადგან არჩევნების ბედი
გადაუწყვეტელი
ამომრჩევლის ქცევაზე
იქნება დამოკიდებული.
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მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ ასახელებს იმ
პარტიას, რომელსაც ხმას მისცემდა ხვალ რომ არჩევნები
ტარდებოდეს. მოსახლეობის მხოლოდ 27%-მა დაასახელა
კონკრეტული პარტია. 

ინდივიდუალური
პარტიების მაჩვენებლები
იმდენად დაბალია, რომ
არჩევნების შედეგების
გამოსაცნობად ვერ
გამოდგება.

ამ გამოკითხვისა და
არჩევნების შედეგები
მნიშვნელოვნად
განსხვავებული იქნება, 
რადგან არჩევნების ბედი
გადაუწყვეტელი
ამომრჩევლის ქცევაზე
იქნება დამოკიდებული.

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 
რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? (q24) 

ღია კითხვა. ყველა რესპონდენტი
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მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ ასახელებს იმ
პარტიას, რომელსაც ხმას მისცემდა ხვალ რომ არჩევნები
ტარდებოდეს. მოსახლეობის მხოლოდ 27%-მა დაასახელა
კონკრეტული პარტია. 

ინდივიდუალური
პარტიების მაჩვენებლები
იმდენად დაბალია, რომ
არჩევნების შედეგების
გამოსაცნობად ვერ
გამოდგება.

ამ გამოკითხვისა და
არჩევნების შედეგები
მნიშვნელოვნად
განსხვავებული იქნება, 
რადგან არჩევნების ბედი
გადაუწყვეტელი
ამომრჩევლის ქცევაზე
იქნება დამოკიდებული.

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას 

მისცემდით ხმას? (q24) ღია კითხვა. 
ისინი, ვინც აუცილებლად მიიღებენ არჩევნებში 

მონაწილეობას (73%)
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ინდივიდუალური
პარტიების მაჩვენებლები
იმდენად დაბალია, რომ
არჩევნების შედეგების
გამოსაცნობად ვერ
გამოდგება.

ამ გამოკითხვისა და
არჩევნების შედეგები
მნიშვნელოვნად
განსხვავებული იქნება, 
რადგან არჩევნების ბედი
გადაუწყვეტელი
ამომრჩევლის ქცევაზე
იქნება დამოკიდებული.

მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ ასახელებს იმ
პარტიას, რომელსაც ხმას მისცემდა ხვალ რომ არჩევნები
ტარდებოდეს. მოსახლეობის მხოლოდ 27%-მა დაასახელა
კონკრეტული პარტია. 

ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, 
რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? (q24) ღია კითხვა. 
ისინი, ვინც მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და 

გადაწყვეტილი აქვთ თუ ვის მისცემენ ხმას (32%)
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გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი

(ისინი, ვინც დაასახელა „არ ვიცი“, „უარი პასუხზე“, „არცერთი პარტია“)
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NDI-CRRC კვლევები ხელმისაწვდომია:

➔www.ndi.org/georgia-polls

➔ww.caucasusbarometer.org
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