
საზოგადოების განწყობა საქართველოში

2016 წლის ივნისის კვლევის შედეგები 
ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით

CRRC-საქართველოს მიერ

კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების
და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) მიერ

ლორა თორნტონი - NDI საქართველო
დავით სიჭინავა - CRRC საქართველო



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 : 8 ივნისი – 6 ივლისი, 2016

4,113 დასრულებული ინტერვიუ

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით. ამასთან, 
დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 
ქალაქის და სოფლის ტიპის დასახლებებში, ეროვნული 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 2,1% 



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 





ქვეყნის მიმართულება და
ეროვნული საკითხები







 დასაქმება, სიღარიბე და ფასების ზრდა ყველაზე 
მეტად უმცირესობათა დასახლებებში აწუხებთ

 დასაქმება ყველა ნაკლებად დასახელდა 
დედაქალაქში

 ტერიტორიული მთლიანობა ყველაზე მეტად 
აწუხებს დედაქალაქს

















 გზები და გაზმომარაგება ყველაზე მეტად 
სოფლად აწუხებთ

 უმცირესობათა დასახლებებს ყველაზე მეტად 
გზები და წყლით მომარაგება აწუხებთ













 გადაუწყვეტელი მოქალაქეები ქვეყნის 
მდგომარეობას ნაკლებად პოზიტიურად აფასებენ

 თუმცა ისინი არ არიან გამორჩეულად 
ნეგატიურები; უბრალოდ ფიქრობენ, რომ 
საქართველო საერთოდ არ იცვლება



10% ზრდა 2015
წლის აგვისტოს 

შემდეგ

















მაღალი „არ ვიცი“





დასაქმება და შემოსავალი















გადაწყვეტილ 
რესპონდენტებს უფრო 

პოზიტიური 
მოლოდინები აქვთ



საგარეო პოლიტიკა





13% სხვაობა: 
ახალგაზრდები 

მეტად უჭერენ მხარს 
ევროკავშირს



მაღალი „არ ვიცი“ 







20% სხვაობა: 
ახალგაზრდები უფრო 
მეტად ფიქრობენ, რომ 

უვიზო რეჟიმი სარგებელს 
მოუტანს









უმცირესობათა 
დასახლებებში ნაკლებია 

ნატოს მხარდაჭერა, 
რადგან დიდია „არ ვიცი“ 

პასუხის მაჩვენებელი













ურბანული 
დასახლებები 

მყარად უჭერენ 
მხარს დასავლურ 

ინტეგრაციას











საგარეო პოლიტიკა: 
სიღრმისეული ანალიზი



ზოგადი ინფორმაცია

მოცემული ანალიზი ეფუძნება მრავალწევრ ლოგისტიკურ მოდელს, 
რომელიც რესპონდენტის საგარეო-პოლიტიკურ კუთვნილებას მისი 
სოციალურ-ეკონომიკური, დემოგრაფიული მახასიათებლების და 
შეხედულებების მიხედვით პროგნოზირებს

• დამოკიდებული ცვლადი
• საქართველო მეტ სარგებელს ევროპული და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციისგან მიიღებს - საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ 
ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის პროცესს შეწყვეტს

• დამოუკიდებელი ცვლადები
• რესპონდენტის ასაკი, განათლების დონე, უყურებს თუ არა უცხოურ 

ტელეარხებს, მატერიალური კეთილდღეობის ინდექსი (ზომავს ოჯახში 
კონკრეტული ნივთების არსებობას)

• მონაცემები შეწონილია და ანალიზისას მხედველობაში მიღებულია 
გამოკითხვის დიზაინის თავისებურებები



• მაღალია ალბათობა 
იმისა, რომ უმაღლეს 
განათლებამიღებული 
ამომრჩევლები 
ევროკავშირში 
გაწევრიანების 
მომხრეები იყვნენ



• ასაკის ზრდასთან 
ერთად მცირდება 
მხარდაჭერა 
ევროინტეგრაციის 
მიმართ. 
სამაგიეროდ, 
იზრდება სურვილი, 
ევროინტეგრაციის 
სანაცვლოდ, 
რუსეთთან 
ურთიერთობები 
გაუმჯობესდეს



• მატერიალური 
კეთილდღეობის 
ზრდასთან ერთად 
იზრდება მხარდაჭერა 
ევროკავშირში 
გაწევრიანების 
მიმართ.



• თუ ამომრჩეველი 
საქართველოს შესახებ 
ინფორმაციას უცხოური 
არხებიდან იღებს, 
მაღალია შანსი, რომ 
პრორუსულად იყოს 
განწყობილი.

• ეფექტი მაშინაც 
მნიშვნელოვანია, თუ 
ეთნიკურ უმცირესობებს 
ანალიზიდან 
გამოვრიცხავთ, ან 
ინტერაქციის 
საშუალებით 
გავაკონტროლებთ



მედია















შუა ასაკობრივი 
კატეგორია ყველაზე 
მეტად უყურებს არა-

ქართულენოვან 
არხებს



მაღალი 
ყურებადობა








