
luis navaro 
ien vudvordi  

NDI saqarTvelo 
 

 
sazogadoebis ganwyoba saqarTveloSi: 
2012 wlis agvistos kvlevis Sedegebi 
Catarebuli NDI-is dakveTiT kavkasiis 
kvleviTi resursebis centris mier  

 
 kvleva dafinansebulia SvedeTis saerTaSoriso 

ganviTarebis da TanamSromlobis saagento (Sida) mier  



მეთოდოლოგია - კვლევის ბოლო ტალღა 

• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. თითოეული ტალღა დაფინანსებულია შვედეთის 
საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს  (Sida) მიერ. 
 

• კვლევის ბოლო ტალღა: 

– საველე სამუშაოების თარიღები: 31 ივლისი – 12 აგვისტო, 2012 

– 2,038 დასრულებული ინტერვიუ 

– წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დედაქალაქში, ქალაქისა და 

სოფლის ტიპის დასახლებებში.  

• შერჩევა: 

– NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის მეთოდს.  

– შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 

– რესპოდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით 

– არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება 

– ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 

 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 3%  
 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 
• კვლევა ჩატარებულია რამდენიმე ტალღად. კვლევის უმეტესი ტალღები დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ამასთან, ერთი ტალღა დაფინანსებულია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის, 

ხოლო ერთი ბრიტანეთის საელჩოს მიერ. 

 

• კვლევის წინა ტალღები: 

– ივნისი 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 4 – 22 ივნისი, 2012 

• 6,299 დასრულებული ინტერვიუ 

• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ქალაქისა და სოფლის ტიპის დასახლებებში. 
ამასთან, დამატებით წარმომადგენლობითი შერჩევა თვითმმართველ ქალაქებში: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, 
ფოთი და რუსთავი. ასევე, წარმომადგენლობითი შერჩევა შემდეგ მაჟორიტარულ ოლქებში: საბურთალო, ისანი, 
სამგორი, ნაძალადევი, გლდანი, თელავი, ქობულეთი, ზუგდიდი და გორი 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი მოცემულ ტალღებში არის +/- 2%  

 

– თებერვალი 2012 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 22 თებერვალი - 5 მარტი, 2012 
• 3,161 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, რუსთავში, თელავის ოლქში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის 
დასახლებებში 

 

– სექტემბერი 2011 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 9-21 სექტემბერი, 2011 
• 2,425 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, რუსთავში, თელავის ოლქში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის 
დასახლებებში. 



მეთოდოლოგია – კვლევის წინა ტალღები 

– მარტი 2011 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 4-17 მარტი, 2011 
• 2,893 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, 

ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, სხვა ქალაქებსა და სოფლის ტიპის დასახლებებში 
 

– ივლისი 2010 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 24  ივნისი - 5 ივლისი, 2012 
• 2053 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის  დამატებითი წარმომადგენლობითი შერჩევა 

თბილისში 
 

– აპრილი 2010 

• საველე სამუშაოების თარიღები: 11-26 აპრილი, 2010 
• 2,053 დასრულებული ინტერვიუ 
• წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის გადამეტებული შერჩევა თბილისში და 

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქალაქებისა და სოფლის ტიპის დასახლებებში 
 

• საშუალო ცდომილების ზღვარი მოცემულ ტალღებში არის +/- 3%  
 

 



რეიტინგები და საქმიანობის 
შეფასება 

































2010 წლის კვლევა და არჩევნები 







პარტიების კროსტაბულაცია  



რას ნიშნავს კროსტაბულაცია?  
კროსტაბულაცია აჩვენებს კავშირს ორ ცვლადს (შეკითხვას) შორის. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის აჩვენებს ერთ კატეგორიაში 
მყოფმა ადამიანებმა (ამ პრეზენტაციაში, კითხვაზე ვის მისცემდით 
ხმას საპარლამენტო არჩევნებში) რა პასუხი გასცეს სხვა 
შეკითხვაზე. სხვა მაგალითები შეიძლება იყოს კროსტაბულაცია 
სქესის, დასახლების ტიპისა და ასაკის მიხედვით. 
 
შემდეგი სლაიდები აჩვენებს რა მსგავსება ან განსხვავებაა 
ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ამომრჩევლებს, 
“არ ვიცი” და “უარი პასუხზე” რესპნოდენტებს შორის. 
 
კროსტაბულაცია ორ კითხვას შორის კავშირს ასახავს. ის არ 
აჩვენებს ერთი კითხვის მეორეზე დამოკიდებულებას. 
 
მომდევნო რამდენიმე სლაიდი აჩვენებს, რომ რესპონდენტებმა, 
რომლებმაც კითხვაზე ვის მისცემდით ხმას საპარლამენტო 
არჩევნებში “არ ვიცი” და “უარი პასუხზე” უპასუხეს პოლიტიკურ 
ცენტრს იკავებენ. თუმცა ეს სლაიდები არ აჩვენებს ვის დაუჭერენ 
ისინი მხარს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში.  



























27 მაისს თავის გამოსვლაში  ბიძინა ივანიშვილმა თქვა: „ჩემი 
პირველი განცხადებიდან 7 თვე გავიდა და გარწმუნებთ, რომ 

ყველაფერი ისე ვითარდება, როგორც ვგეგმავდი და გააზრებული 
მქონდა“. იცით თუ არა ივანიშვილის გეგმის შესახებ?  

(q81 X ვის მისცემდით ხმას საპარლამენტო არჩევნებზე) 



საქართველოს სახლემწიფო აუდიტის სამსახურის/კონტროლის პალატის 
მონიტორინგის შედეგად, ბიძინა ივანიშვილი დაჯარიმდა 74 მილიონი ლარით 

გლობალ TV-თან დაკავშირებულ საქმეზე კოალიცია ”ქართული ოცნების” 
არალეგალური დაფინანსების გამო. ეთანხმებით, თუ არა საქართველოს 

სახლემწიფო აუდიტის სამსახურის ამ ქმედებას? 
 (q75 X ვის მისცემდით ხმას საპარლამენტო არჩევნებზე)  

 



საქართველოს პროკურატურამ დააყადაღა ტელეკომპანია მაესტროს 
სატელიტური ანტენები, ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ”ქართული ოცნების” 

მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვის ბრალდებით. ეთანხმებით თუ არა 
საქართველოს პროკურატურის ამ ქმედებას? 

(q77 X ვის მისცემდით ხმას საპარლამენტო არჩევნებზე)  





პარტიების მხარდაჭერა და 
მომავალი არჩევნები 













სხვა ოპოზიცია მოიცავს შემდეგი პარტიების ჯამს: ლეიბორისტული პარტია, დემოკრატიული მოძრაობა–ერთიანი საქართველო, 
ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი, თავისუფალი საქართველო, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა სამართლიანი 
საქართველოსთვის, თეთრები, ევროპელი დემოკრატები და საქართველოს დემოკრატიული პარტია 



სხვა – რესპოდენტის მიერ დასახელებული სახელი არ იყო ზემოთ მოცემულ სიაში.  



სხვა ოპოზიცია მოიცავს შემდეგი პარტიების ჯამს: ლეიბორისტული პარტია, დემოკრატიული მოძრაობა–ერთიანი საქართველო, 
ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი, თავისუფალი საქართველო, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა სამართლიანი 
საქართველოსთვის, თეთრები, ევროპელი დემოკრატები და საქართველოს დემოკრატიული პარტია 


