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1. პრეოქტის ზოდაგი შემაჯამებელი პრეზენტაცია 

 

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანმა საქართველომ“ უმცირესობის 

საკითხთა ევროპულ ცენტრთან - კავკასია (შემდგომში ECMI) თანამშრომლობით და 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების 

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა 

პროექტი რომლის მიზანიც გახლდათ საქართველოს კომპაქტურად დასახლებულ 

რეგიონებში მცხოვრებ ეთნიკური სომეხი ამომრჩევლების ელექტორალურ პროცესში 

ფართო რაოდენობრივი და თვისობრივი ჩართულობის ხელის შეწყობა. 

 

პროექტის ფარგლებში უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრი - კავკასია, 

როგორც პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია პასუხისმგებელი გახლდათ 

ჩეტარებინა კვლევა და შეემუშვებინა სარეკომენდაციო ხასიათის წინადადებები 

არსებულ ელექტორალურ პრობელმებსა და გამოწვევებზე ეფექტური რეაგირების 

მოხდენის მიზნით. კერძოდ, ECMI პროექტის ხანგრძლიობის პერიოდში მუშობდა 

შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: 



1. 2014 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების არჩვენების პროცესში 

ეთნიკური სომხების რაოდენობრივი და თვისობრივი ჩართულობის დინამიკის 

შესწავლა და მისი შედარება წინა წლების არჩევნების გამოცდილებასთან; 

 

2. 2014 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების პროცესში 

ეთნიკურად სომეხ ამომრჩეველთა აქტიური ჩართულობის დამაბრკოლებელი 

ფაქტორების, მათი საარჩევნო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით 

რეალიზებული საგანმანათლებლო ან სხვა ღონისძიებების ეფექტურობის 

გამოკვლევა და შესაბამისი საჭიროებების განსაზღვრა;  

3. კვლევების ანალიზის  შედეგად, არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე 

რეაგირების გრძელვადიანი გზამკვლევის შემუშავება ყველა დაინტერსებული 

მხარისათვის. 

 

პროექტის სამივე კომპონენტის რეალიზებისა და გაანალიზების შედეგად 

შემუშავებული იქნა სახელმძღვანელო დოკუმენტი (გზამკვლევი): „საქართველოში 

მცხოვრები ეთნიკური სომხების ელექტორული ქცევის კვლევა - ელექტორულ 

პროცესებში ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორების ანალიზი და რეაგირების 

მექანიზმი“.  

 

2015 წლის 15 ოქტომბერს, პროექტის ფარგლებში მოხდა აგრეთვე დოკუმენტის 

პრეზენტაცია, რიომელიც ჩატარდა „BCN Hispania“-ში და რომელსაც დაესწრნენ 

საკითხით დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის დედაქალაქში ფუნქციონირებადი 

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამცხე-

ჯავახეთის რეგიონიდან მოწვეული ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის 

შერჩეული წარმომადგენლები (20 პირი), საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, 

საარჩევნო სისტემების გავითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური მისიების 

წარმომადგენლები.  

 

2. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა 
 

პროექტის ოფიციალურად მხარდაჭერის შემდეგ „მრავალეროვანმა საქართველომ“ 

ECMI-თან მჭიდრო კოორდინაციით შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა და ღონისძიებათა 

დეტალიზებული გრაფიკი, რომლის საშუალებითაც ზუსტად იქნა გაწერილი ყველა 

ის კონკრეტული აქტივობა და მათი შესრულების განრიგი, რომლებიც პროექტის 

წარმატებით განხორციელებისთვის იყო საჭირო. სამოქმედო გეგმამ და განრიგმა 



გაადვილა ერთის მხრივ მხარეთა შორის ფუნქციონალური თანამშრომლობა, ხოლო 

მეორეს მხრივ შესაძლებელი გახადა დაწესებულიყო მაღალეფექტური მონიტორინგი 

აქტიობათა დროული და ეფექტური რეალიზების მიზნებიდან გამომდინარე.   

 

საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ პროექტის ფარგლებში მომზადდა და 2 ივლისს 

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვან საქართველოსა“ და უმცირესობის 

საკითხთა ევროპულ ცენტრ - კავკასიას შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების 

მემორანდუმს, რომელმაც მკაფიოდ განსაზღვრა თანამშრომლობის ფორმატი და 

პროექტის ფარგლებში მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებები (გთხოვთ იხილოთ 

დანართი).  

 

პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე პარალელურად ECMI შეუდგა პროექტის სამივე 

კომპონენტის განხორცილებისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას. 

3. პროექტის პირველი კომპონენტი: 

განხორციელებული აქტივობების პერიოდი: 10 ივლისი - 25 აგვისტო. 

აქტიობის არსი: 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნებში ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ჩართულობის დინამიკის შესწავლა. 

2014 წლის არჩევნებში ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ჩართულობის დინამიკის 

ყველა ობიექტური ფაქტორის შესწავლისთვის გამოიყო ოთხი ძირითადი ცვლადი: 

1. სამიზნე საარჩევნო უბნებზე რეგისტრირებულ და არჩევნებში მონაწილეთა 

რაოდენობების შეფარდება; 

 

2. სამიზნე საოლქო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკურ სომეხ წევრთა რაოდენობა; 

 

3. სამიზნე საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკურ სომეხ წევრთა რაოდენობა; 

 

4. სამიზნე  საუბნო საარჩევნო კომისიებში თავჯდომარის, თავმჯდომარის 

მოადგილის და მდივნის პოზიციებზე ეთნიკური სომეხთა რაოდენობა. 

 

3.1. მეთოდოლოგია 

 

3.1.1. კვლევის დიზაინი 

 



აღნიშნული საკითხის სპეციფიკის გათვალისწინებით, რომელიც მეტწილად 

დაფუძნებული არის ობიექტურად არსებული ინფორმაციის (2014 წელს სამიზნე 

რეგიონებიდან არჩევნებში მონაწილეობა) ინტერპრეტაციაზე, კვლევის შედეგების და 

დინამიკის მაქსიმალურად წარმოჩენისთვის შერჩეულ იქნა შედარებითი კვლევის 

(comparative study) დიზაინი. უფრო კონკრეტულად კი 2014 წლის ზემოთ 

ჩამოთვლილი მონაცემები შედარებული იქნება წინა არჩევნების ანალოგიურ 

მონაცემებს. ამით შესაძლებელი გახდა ოთხივე ძირითადი ცვლადის დინამიკაში 

აღქმა, რამაც კვლევას შესძინა უფრო მეტი სანდოობა. კერძოდ: 

 

1. 2014 და 2010 წლების ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნებზე რეგისტრირებულ და მონაწილეთა რაოდენობების შედარება და 

ანალიზი; 

 

2. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებსა და 2013 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკურ სომეხ 

წევრთა რაოდენობების შედარება და ანალიზი; 

 

3. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებსა და 2013 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეთნიკურ სომეხ 

წევრთა რაოდენობების შედარება და ანალიზი; 

 

4. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებსა და 2013 

წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საუბნო საარჩევნო კომისიებში თავჯდომარის, 

თავმჯდომარის მოადგილის და მდივნის პოზიციებზე ეთნიკური სომეხთა 

რაოდენობების შედარება. 

 

აღნიშნული მონაცემების გამოყენებით შესაძლებელი გახდა რომ ინტერპრეტაცია 

მოგვეხდინა არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის 

ემპირიული სურათი ეთნიკურ უმცირესობათა არჩვენებში მონაწილეობის 

დინამიკასთან დაკავშირებით. 

 

3.1.2 კვლევის მეთოდი 

 

საარჩევნო პროცესში ჩართულობის დინამიკის შესწავლისთვის ზემოთ ჩამოთვლილი 

მონაცემების ობიექტურად არსებული და ფაქტობრივი ხასიათიდან გამომდინარე 

კვლევის მეთოდის შერჩევისას მკვლევართა ჯგუფს ჰქონდა საშუალება აერჩია 

შედარებით მარტივი ინსტრუმენტი, რომელიც მიღებულ მონაცემებს 



ნეიტრალურობის მაღალ მაჩვენებელს უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ არჩევანი 

გაკეთებული იქნა „სამაგიდო კვლევაზე“. 

კვლევისთვის მონაცემების შეგროვების ძირითად წყარო გახლდათ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც ფლობს ყველა ზემოთ აღნიშნულ 

ინფორმაციას. მიკერძოებულობის ან სოციალური კვლევისთვის 

გაუთვალისწინებელი ფაქტორების საფრთხე არ არსებობდა, რადგან საჭირო 

მონაცემები არის ფაქტობრივი ხასიათის და ამასთან ერთად გამჭირვალე და 

ყველასთვის ხელმისაწვდომი ცესკო-ს ვებ-გვერდზე განთავსებულ კენჭისყრის 

შემაჯამებელ ოქმებში. 

3.1.3 შერჩევა 

კვლევის მთავარი მიზნებიდან გამომდინარე შერჩეულ იქნა ექვსი საარჩევნო ოლქი 

სადაც ეთნიკური სომხები არიან წარმოდგენილი. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან 

შერჩეულ იქნა: 

 ასპინძა 

 ახალქალაქი 

 ახალციხე 

 ბორჯომი 

 ნინოწმინდა 

ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონიდან შეირჩა: 

 წალკა 

თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა, რომელიც შერჩევის დროს წარმოიშვა 

არის ის, რომ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არ ხდება ეთნიკური 

კუთვნილების დაფიქსირება არჩევნების დროს ოფიციალურად წარმოებულ 

რომელიმე დოკუმენტზე. შესაბამისად, ცესკო მოკლებული იყო შესაძლებლობას 

მოეწოდებინა მონაცემები მხოლოდ ეთნიკური სომხების შესახებ. 

აქედან გამომდინარე მკვლევართა ჯგუფმა შეარჩია ის სამიზნე საარჩევნო უბნები 

ექვსი საარჩევნო ოლქიდან, რომლებიც ყოველთვის იხსნება ეთნიკური სომხების 

კომპაქტურად ჩასახლებულ სოფლებსა და ქალაქებში. 

6 მუნიციპალიტეტში სოფლებისა და ქალაქების ეთნიკური შემადგენლობის შესახებ 

ინფორმაცია აღებულ იქნა 2002 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების 

შესაბამისად. შერჩევის ამ მიდგომით მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული 

პრინციპი რომ გამოკვლეული ყოფილიყო მხოლოდ სამიზნე ეთნიკური ჯგუფის 2014  



ცხრილი 1 

წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების არჩვენებზე ჩართულობის 

დინამიკა. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით შერჩეული იქნა შემდეგი სამიზნე საარჩევნო 

უბნები (ცხრილი 1.) სულ 125. 

 

 

3.2 მონაცემების შეგროვება და ანალიზი 

13 ივლისს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან გამოთხოვილი იქნა 

ზემოთ დასახელებული ყველა რელევანტური ინფორმაცია. უმცირესობის საკითხთა 

ევროპული ცენტრი - კავკასიამ 22 ივლისს ცესკო-დან მიიღო გამოთხოვილი 

ინფორმაცია ელექტრონული სახით. 

მიღებული მონაცემები მთლიანად იქნა გადამუშავებული და შეიქმნა ერთიანი ბაზა. 

ერთიანმა ბაზამ მიღებული ინფორმაციის ანალიზი უფრო თვალსაჩინო გახადა 

(ერთიანი ბაზა იხილეთ  თანდართულ დოკუმენტად). 

მონაცემთა ანალიზის შედეგად გამოკვეთილი მთავარი და მნიშვნელოვანი 

ტენდენციები მკვლევართა ჯგუფმა წარმოაჩინა კვლევით დოკუმენტის მე-3 თავში. 

 

ოლქი, # უბნის # სულ 

39 ასპინძა 4 1 

40 ახალქალაქი 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 24; 

25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 

44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 65; 66; 

67; 68; 69; 70 

61 

41 ნინოწმინდა 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 
32 

36 ბორჯომი 17; 24; 14 3 

37 ახალციხე 1; 3; 5; 18; 19; 21; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33 15 

25 წალკა 10; 25; 27; 28; 31; 34; 35; 36; 39; 42; 43; 44; 45 13 

  სულ 125 



4. პროექტის მეორე კომპონენტი  

განხორციელებული აქტივობების პერიოდი: 15 ივლისი - 30 სექტემბერი 

 

აქტიობის არსი: 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

არჩევნებში ეთნიკურად სომეხ ამომრჩეველთა დამაბრკოლებელი ფაქტორების 

შესწავლა და მათი ელექტორალური ცნობიერების ამაღლების ხელშემწყობისთვის 

განხორციელებული აქტივობების ეფექტიანობის ანალიზი 

 

პროექტის ამ კომპონენტში კვლევა მიმართული იყო სამი ძირითადი საკითხისადმი:  

 

1. სამიზნე 6 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  ეთნიკური სომეხი ამომრჩევლის 

საარჩევნო პროცესში ჩართულობის და საჭიროებების შესწავლა; ძირითადი 

დამაბრკოლებელი ფაქტორების გამოკვეთა; 

 

2. ცესკო-ს ადმინისტრაციის მიერ ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო 

პროცესებში ჩართულობის გასაზრდელად განხორცილებული ღონისძიებების 

ეფექტურობა; 

 

3. ცესკო-ს სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარებისა, რეფორმებისა და სწავლების 

ცენტრის მიერ მხარდაჭერილი და სხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ცნობიერების ამაღლების აქტივობების 

ეფექტურობა. 

 

4.1. მეთოდოლოგია 

 

მეთოდოლოგია წარმოადგენს სოციალური კვლევის თვალსაჩინო მაგალითს, რადგან 

დამუშავებული ინფორმაცია წარმოადგენს სოციალური ინტერპრეტაციის საგანს და 

შესაბამისად მნიშვნელოვანი იყო ყველა დამატებითი ფაქტორებისა და გავლენების 

გათვალისწინება. 

კვლევის დიზაინი 

კვლევის ამ კომპონენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე შერჩეულ იქნა ე.წ. შერეული 

მეთოდეების დიზაინი (Mixed methods design) რაც გულისხმობს როგორც 

რაოდენობრივ ისე თვისობრივ კვლევის მეთოდებს. 

ამის გათვალისწინებით კვლევის სტრატეგიად აღებული იქნა ე.წ. ეტაპობრივი 

პროცედურები (sequential procedures), რაც გულისხმობს რამდენიმე კვლევის 

მეთოდის გამოყენების თანმიმდევრული გამოყენებით სოციალური მოვლენის 



ახსნას. ეს მოპოვებული მონაცემების ღრმა ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. 

შესაბამისად, სამიზნე ჯგუფში ძირითადი განწყობების და ტენდეციების 

დასადგენად პირველ ეტაპზე ჩატარებული იქნა რაოდენობრივი კვლევა, რომელიც  

რეპრეზენტატიულობის მაქსიმიზიციის საშუალებას იძლევა. ხოლო მის შემდგომ 

გამოყენებული იქნება თვისობრივი კვლევის მეთოდი, რათა უკეთ იქნეს 

გაანალიზებული ის სოციალური ტენდენციები, რომლებიც გამოვლინდა მასობრივი 

გამოკითხვის საშუალებით. 

4.2 რაოდენობრივი კვლევა 

განხორციელებული აქტივობების პერიოდი: 15 ივლისი - 30 აგვისტო 

აქტიობის არსი: იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში არასოდეს 

განხორციელებულა კვლევა რომელიც დაადგენდა ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის 

პრობლემებსა და საჭიროებებს საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით, 

მნიშვნელოვანი იყო რომ მომხდარიყო საკვლევი საგნის რაოდენობრივი 

განზომილებაში გადმოტანა. აგრეთვე რაოდენობრივ კვლევას აქვს ობიექტურობის 

და განზოგადების უფრო მაღალი ხარისხი. რაოდენობრივი კვლევის მეთოდად 

შერჩეული იქნა თვითადმინისტრირებული ანკეტირება, რაც გულისხმობს მეთოდს 

როდესაც, ანკეტიორი აძლევს კითხვარს რესპონდენტს და ის დამოუკიდებლად 

ავსებს მას.  

ამ მეთოდის გამოყენებას სამი ძირითადი დადებითი ეფექტი ჰქონდა მონაცემების 

შეგროვების პროცესში: 

1. ანკეტიორის ან გარეშე პირების ჩართულობის თავიდან აცილებით შესაძლო 

მაქსიმუმამდე იქნა გაზრდილი რესპონდენტისთვის ანონიმურობის განცდა, რაც 

თავის მხრივ უფრო გულახდილ პასუხებს გულისხმობს რესპონდენტების 

მხრიდან. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან უშუალოდ საკითხი 

არის მეტად მგრძნობიარე; 

 

2. კვლევისთვის გამოყოფილ მცირე დროში შესაძლებელი გახდა ყველა სამიზნე 

გეოგრაფიული ობიექტის დაფარვა; 

 

3. შეზღუდული ბიუჯეტის ფარგლებში მონაცემების შესაგროვებლად ნაკლები 

დანახარჯები იქნა გაწეული. 

 

 



4.2.1 კითხვარი 

კითხვარზე მუშაობა ECMI-ს მკვლევართა ჯგუფმა ურთიერთგაგების მემორანდუმის 

გაფორმების დღიდან დაიწყო. საბოლოო ჯამში შემუშავებული იქნა ინსტრუმენტი, 

რომელიც 4 ბლოკში აერთიანებს 59 კითხვას (და შესაბამის ქვე-კითხვებს). 

კითხვარი მოიცავდა როგორც ღია, დახურულ და ნახევრად დახურულ კითხვებს. 

დახურულ კითხვებში გამოყენებული იქნა ისეთი მეთოდები როგორიცაა: შეფასების 

შკალა, რანჟირების შკალა და საკონტროლო სია. 

კითხვარი მოიცავდა შემდეგ 4 ბლოკს: 

 სოციო-დემოგრაფიული 

 ელექტორული ქცევა - ზოგადი 

 ელექტორული ქცევა - ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2014 

 2014 წლის არჩევნების პროცესში გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობა 

შედგენილი კითხვარის პროექტი განხილულ იქნა ECMI-ის ექსპერტებთან მჭირდო 

კუმინიკაციის ფორმატში.  საბოლოოდ შეთანხმებული კითხვარის პროექტით ECMI-მ 

ჩაატარა პილოტური გამოკითხვა (6 რესპონდენტზე). მიღებული უკუკავშირის 

კითხვარში ასახვის შემდეგ ინსტრუმენტმა მიიღო საბოლოო სახე (გთხოვთ იხილოთ 

დანართი).  

საბოლოოდ შემუშავებული კითხვარი გადათარგმნილი იქნა ქართულ, რუსულ და 

სომხურ ენებზე. ამით მაქსიმალურად იქნა გათვალისწინებული ის გარემოება, რომ 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოსახლეობა უმეტესწილად არ ფლობს 

ქართულ ენას, შესაბამისად ანკეტირების დროს მათთვის შეთავაზებული იქნა 

კითხვარი იმ ენაზე, რომელსაც ისინი ჩათვლიდნენ ყველაზე კომფორტულად. 

4.2.2 შერჩევა 

კვლევის ამ კომპონენტში გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენდა ახალქალაქის, 

ასპინძის, ახალციხის, ნინოწმინდისა და წალკის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

ეთნიკურად სომეხი საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 18 წელი.  

ამ კრიტერიუმების მქონე ადამიანების საერთო რაოდენობის დასადგენად 

გამოყენებული იქნა ორი ძირითადი მონაცემი: 

1. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩვენებზე დარეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა რაოდენობა სამიზნე საარჩვენო უბნებზე. 



2. სამიზნე საარჩევნო უბნები განსაზღვრული  იქნა 2002 წლის საქართველოს 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების სოფლად მცხოვრები 

მოსახლეობის ეთნიკური შემადგელობის მიხედვით.  

ორი მონაცემის გამოყენებით გენერალურმა ერთობლიობამ შეადგინა 84,743 

ადამიანი. ამ ორი მონაცემთა ბაზის გამოყენებით გამორიცხული იქნა 

მუნიციპალიტეტში არა ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლის რაოდენობა, ისევე 

როგორც ეთნიკურად სომეხი არასრუწლოვანთა (18 წელს ქვევით) რაოდენობა. 

კვლევის რეპრეზენტატულობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტის 

შესაბამისად განზოგადების მაქსიმალურობის მისაღწევად შერჩევად დადგენილი 

იქნა 341 რესპონდენტენტი. შერჩევის ეს მოცულობა ნდობის დონეს (confidence level) 

განსაზღვრავს 95 %-ით, ხოლო შერჩევის ცდომილების ზღვარს (Margin of Error) 5.3%-

ით. 

შერჩევითი ერთობლიობის განსაზღვრისას გამოყენებული იქნა 

სტრატიფიცირებული შემთხვევითი შერჩევა. კერძოდ, გენერალური ერთობლიობა 

დაყოფილი იქნა სტრატებად შესაბამის 6 მუნიციპალიტეტში 2002 წლის 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით ეთნიკური 

უმცირესობების რაოდენობის პროპორციულად. შესაბამისად რესპონდენტთა 

პროპორციული განაწილება შემდეგნაირად გამოიყურება (ცხრილი 2): 

შემდეგი სტრატა რომელიც შერჩევის დროს იქნა გამოყენებული კვლევის 

ინტერესებიდან გამომდინარე იყო პროპორციული გადანაწილება დასახლებებში 

(ქალაქებსა და სოფლებში) მცხოვრები ეთნიკური სომხების რაოდენობის მიხედვით. 

ამის შესაბამისად კითხვარები დარიგებული იქნა შემდეგი დასახლებებში მცხოვრები 

ადამიანების რაოდენობის მიხედვით, რომელიც აგრეთვე აღებული იყო 2002 წლის 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების შესაბამისად. 

შედეგად კვლევის ფარგლებში მოცული იქნა სულ 22 დასახლებული პუნქტი: აქედან 

4 ქალაქი და 18 სოფელი (იხ. ცხრილი 2). 

 

 

 

 



მუნიციპალიტეტი ქალაქი/სოფელი 

გამოსაკითხი 

რესპონდენტთა 

რაოდენობა 

სულ 

ასპინძა სოფ. დამალა 6 6 

ახალქალაქი 

ახალქალაქი 60 

147 

სოფ. ღადოლარი 11 

სოფ. არაგვა 20 

სოფ. ვაჩიანი 11 

სოფ. სულდა 12 

სოფ. ტურცხი 16 

სოფ. დილისკა 17 

ახალციხე 

ახალციხე 25 

58 

სოფ. პამაჯი 7 

სოფ. წყრუთი 8 

სოფ. სხვილისი 6 

ვალე 12 

ბორჯომი 
სოფ. ტაბაწყური 4 

6 
სოფ. მოლითი 2 

ნინოწმინდა 

ნინოწმინდა 20 

96 

სოფ. ფოკა 19 

სოფ. სათხა 18 

სოფ. განძა 29 

სოფ. დიდი ხანჩალი 10 

წალკა 
სოფ. ყიზილ-კილისა 15 

28 
სოფ. ნარდევანი 13 

სულ  341 341 

ცხრილი 2 

 

4.2.3. მონაცემების შეგროვება და კომპიუტერიზაცია 

29 ივლისი - 10 აგვისტოს განმავლობაში ECMI-ს კვლევითმა გუნდა ჩაატარა საველე 

სამუშაოების სწორედ ზემოთ დასახელებული სოფლების და ქალაქების 

მიმართულებით. პროექტის ფარგლებში დაქირავებული იქნა ანკეტიორი, რომელიც 

ფლობდა სომხურ ენას და ადგილობრივ მოსახლეობასთან წარმატებით ახერხებდა 

კომუნიკაციას. 

კითხვარის საკმაოდ დიდი მოცულობის გამო (59 კითხვა და დამატებითი შკალები) 

კვლევითმა ჯგუფმა მისცა რესპონდენტებს საშუალება რომ მათთვის მოსახერხებელ 

დროს შეევსოთ ეს დაფიქრების და გაანალიზების შედეგად. ყველა რესპონდენტს 

ჩაუტარდა ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მომხდარიყო კითხვარის შევსება. მათ 



კიდევ ერთხელ მიეწოდათ 

ინფორმაცია რომ 

კითხვარი არის მხოლოდ 

პრობლემის შესასწავლად 

და კონფიდენციალურობა 

იყო მაქსიმალურად 

დაცული (ეს ტექსტი 

გარკვევით წერია აგრეთვე 

კითხვარზე). აგრეთვე ამას 

მიუთითებდა ის ფაქტი 

რომ კითხვარი არ მოიცავდა პიროვნების მაიდენტიფიცირებელ 

არანაირ კითხვას. 

რესპონდენტთათვის მოტივაციის ამაღლების მიზნით პროექტის ფარგლებში 

შეძენილი იქნა სიმბოლური ხასიათის სამახსოვრო (მუყაოს ჩანთა, საწერი კალამი და 

ბლოკნოტი), რომელშიც აგრეთვე მოთავსებული იყო ECMI-ს მიერ გამოცემული 5 

საინფორმაციო ბროშურა და ლიფლეტი ეთნიკურ უმცირესობების უფლებებთან 

დაკავშირებით. 

ანკეტიორი ამავდროულად 

ახორციელებდა კითხვარების 

შეგროვების პროცესს და აწოდებდა მათ 

ECMI-ს კვლევითი ჯგუფს.  

პარალელურად მიმდინარეობდა 

მიღებული მონაცემების 

კომპიუტერიზაცია და მათი სპეციალურ 

სტატისტიკურ კომპიუტერულ 

პროგრამაში (SPSS 17.0) შეყვანა. 

საბოლოოდ კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით კვლევითმა ჯგუფმა შეადგინა 

მთლიანობაში 229 ცვლადიანი მონაცემთა ბაზა, რომელიც 

სტრუქტურირებული იქნა კითხვარის შესაბამისად. მონაცემთა ბაზაში 

229 ცვლადისთვის შესაბამისად შეტანილი იქნა 341 რესპონდენტის 

მიერ დაფიქსირებული პასუხები (იხილეთ დანართი 3 - SPSS პროგრამის ფაილი, 

რომელშიც მოთავსებულია კვლევის მთლიანი მონაცემთა ბაზა 341 

რესპონდენტისთვის). ხოლო ყველა შევსებული კითხვარი ინახება ECMI-ის ოფისში. 

სოფ. ფოკა 

სოფ. ნარდევანი 



ნინოწმინდა
ა 

მონაცემთა ბაზის დამუშავება მოხდა კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით და 

შესაბამისად კვლევის რაოდენობრივი ანალიზი ემყარება სწორედ ამ დამუშავების 

შედეგად მიღებულ ინფორმაციას. მეორე კომპონენტის სამივე საკითხის ანალიზი და 

ძირითადი ტენდენციები წარმოდგენილი არის საბოლოო დოკუმენტის მე-4 თავში. 

4.3. თვისობრივი კვლევა 

განხორციელებული აქტივობების პერიოდი: 20 აგვისტო - 15 სექტემბერი 

თვისობრივი კვლევის მეთოდი ჩადებულია იმ მიზნით რომ მოხდეს რაოდენობრივი 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი სოციალური ტენდენციების ინტერპრეტაცია უფრო 

ჩაღრმავებული და შინაარსობრივი მხრივ. 

ფოკუს ჯგუფი შერჩეული იქნა როგორც თვისობრივი კვლევის მეთოდი, რათა 

მომხდარიყო გამოვლენილი ტენდენციების უფრო დეტალური განხილვა და 

ანალიზი. კვლევის ფარგლებში სულ ჩატარდება 3 ფოკუს-ჯგუფი.  

პირველი 2 ფოკუს-ჯგუფი ჩატარდა ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ყველაზე 

დიდი კონცენტრაციის ადგილებში (ნინოწმინდა, ახალქალაქი), რადგან კვლევისთვის 

მნიშვნელოვანი იყო სხვა ოლქებისაგან დამოუკიდებლად მომხდარიყო სიტუაციის 

ანალიზი აქ მცხოვრებ მოსახლეობასთან. ხოლო მესამე ფოკუს-ჯგუფი მოიცავდა 

წარმომადგენლებს ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტიდან, მოსახლეობის 

პროპორციულობის გათვალისწინებით. 

მონაწილეთა შერჩევა, სამიზნე რეგიონების და სოციო-დემოგრაფიული 

მახასიათებლების შესაბამისად (უმთავრესი ყურადღება გამახვილდება 2 ყველაზე 

დიდ მუნიციპალიტეტზე სადაც ეთნიკურად სომხები ცხოვრობენ).  

24 აგვისტო, ნინოწმინდა; 12:00 

 მონაწილეთა რაოდენობა - 10 

ადამიანი 

 მონაწილეთა შემადგენლობა - 

წარმომადგენლები 

თვითმმართველობის 

ორგანოებიდან, არსამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან,  თემიდან 

და მედია ორგანიზაციებიდან  

 ხანგრძლივობა - 2.5 საათი 

 

 



ახალქალაქი 

24 აგვისტო; ახალქალაქი; 15:00 

 მონაწილეთა რაოდენობა - 10 

ადამიანი 

 მონაწილეთა შემადგენლობა - 

არსამთავრობო 

ორგანიზაციების და 

საგანმანთლებლო 

დაწესებულების და მედიის 

წარმომადგენლები 

 ხანგრძლივობა - 2.0 საათი 

 

29-30 აგვისტო; ბაკურიანი  

 მონაწილეთა რაოდენობა - 16 ადამიანი 

 მონაწილეთა შემადგენლობა - პოლიტიკური პარტიები, არსამთავრობო 

ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, მედიის და 

ახალგაზრდობის წარმომადგენლები 

 ახალქალაქი–6 

 ნინოწმინდა–4 

 ახალციხე–2 

 წალკა–2 

 ასპინძა–1 

 ბორჯომი–1 

 ხანგრძლივობა - 3 სესია (თითო 

სესია 2.5 საათი)  

 სესიების საკითხები: 

 ზოგადი დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ; 

 2014 წლის არჩევნებში მონაწილეობა; 

 სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ გატარებული ღონისძიებების ეფექტიანობა. 

მთავარი კითხვარისა და რაოდენობრივი კვლევის შედეგების გათვალისწინებით 

შეიქმნა ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვარი. ინსტრუმენტი აქტიურად იქნა 

გამოყენებული დისკუსიების დროს, თუმცა ფორმატის ფარგლებში ხშირად ხდებოდა 

ჩამაღრმავებელი კითხვების დასმა კვლევისთვის საინტერესო საკითხების 

შესაბამისად (ფოკუს-ჯგუფების კითხვარი იხილეთ დანართში). 

დისკუსიებს წარმართავდა ფასილიტატორი, რომელიც იყენებდა  ე.წ. “community 

mapping”-ის ტექნიკას. ამასთანავე მონაწილეებს ეძლეოდათ სხვადასხვა შიდა 

ბაკურიანი 



ჯგუფური დავალებები როგორც პრობლემების ანალიზის, ასევე რეკომენდაციების 

შეთავაზებისთვის. 

ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიები, მონაწილეების ინფორმირების და თანხმობის 

შედეგად, სრულიად იქნა ჩაწერილი შესაბამის აუდიო მოწყობილობაზე, რომელიც 

შემდეგ გამოყენებული იქნა ანალიზის ეტაპზე. 

ფოკუს-ჯგუფების ძირითად სამუშაო ენა იყო რუსული და სომხური. მონაწილეებს 

კვლევითი ჯგუფისგან სამახსოვროდ გადაეცათ სიმბოლური ტიპის საჩუქარი (USB 

ფლეშ ბარათი) და აგრეთვე ECMI-ის მიერ მომზადებული სხვადასხვა პუბლიკაციები. 

ფოკუს-ჯგუფებიდან მიღებული ინფორმაცია მნიშვნელოვანი გამოდგა მეორე 

კომპონენტის სამივე მიმართულების საკითხზე არსებული ინფორმაციის შესავსებად 

და ინტერპრეტაციისთვის. მიღებული და კვლევისთვის საინტერესო ინფორმაცია 

წარმოდგენილი არის საბოლოო დოკუმენტის მე-4 თავში. 

5. პროექტის მესამე კომპონენტი  

განხორციელებული აქტივობების პერიოდი: 1 სექტემბერი - 15 ოქტომბერი 

კვლევითი 1-ლი და მე-2 კომპონენტების დასრულების შემდეგ მოხდება მიღებული 

მონაცემების ანალიზი და მიღებული შედეგების შესაბამისად დაიწერა შესაბამისი 

ანგარიში. 

ანალიზის შედეგად გამოკვეთილ ტენდენციების, ფაქტორებისა და პრობლემების 

შესაბამისად შემუშავებული იქნა რეკომენდაციები, რომლებიც ერთის მხრიდ 

მოწოდებული იქნება კითხვარის რესპონდენტების (რამდენიმე კითხვა სწორედ 

რეკომენდაციების იდენტიფიცირებაზე იყო ორიენტირებული) და ფოკუს-ჯგუფების 

მონაწილეების მიერ, ხოლო მეორეს მხრივ უშუალოდ კვლევითი ჯგუფის 

დაკვირვების შედეგად. 

უფრო კონკრეტულად, რეკომენდაციები მიმართულია შემდეგი ძირითადი 

მხარეების მიერ განსახორციელებელი კონკრეტულ აქტივობებისა და ზომებისკენ: 

 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 

 საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და ტრენინგების ცენტრი 

 ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება 

 საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატიური მისიები 

 პოლიტიკური პარტიები 

 მედია 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები  



საბოლოო ჯამში ინგლისურ ენაზე მომზადებული კვლევის საბოლოო დოკუმენტი 

ნათარგმნი იქნა ქართულ ენაზე. დოკუმენტის პროექტის საბოლოოდ განხილვის 

შემდეგ მოხდა მისი ბეჭდვითი სახით გამოცემა.  

 

პროექტის ფარგლებში საბოლოო ჯამში დაიბეჭდა დოკუმენტის 500 ქართულენოვანი 

და 200 ინგლისურენოვანი ასლი.   

 

5. კვლევის პრეზენტაცია   
 

2015 წლის 15 ოქტომბერს, პროექტის ფარგლებში მოხდა კვლევის „საქართველოში 

მცხოვრები ეთნიკური სომხების ელექტორულ პროცესებში რაოდენობრივი და 

ხარისხობრივი ჩართულობის ხელისშემშლელი ფაქტორების ანალიზი და 

რეაგირების მექანიზმები“ პრეზენტაცია, რიომელიც ჩატარდა „BCN Hispania“ და 

რომელსაც დაესწრნენ საკითხით დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის 

დედაქალაქში ფუნქციონირებადი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან მოწვეული ადგილობრივი 

სამოქალაქო სექტორის შერჩეული წარმომადგენლები (20 პირი), საჯარო სექტორის 

წარმომადგენლები, საარჩევნო სისტემების გავითარების, რეფორმების და სწავლების 

ცენტრის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური 

მისიების წარმომადგენლები. სულ დამსწრე სტუმართა რაოდენობამ შეადგინა 40 

ადამიანი. გთხოვთ იხილოთ მონაწილეთა დასწრების ფურცელი რომელიც თან 

ერთვის წარმოდგენილ ანგარიშს. პრეზენტაციის ხანგრძლივობა შეადგენდა 2 საათს 

და მისი ბოლო ნაწილი მოიცავდა კითხვა-პასუხის რეჟიმსა და დისკუსიას. 

 

პროექტის დასკვნითი ნაწილი დაეთმო პროექტის ფარგლებში გამოცემული კვლევის 

ქართული და ინგლისური გამოცემების დაგზავნას საკითხით დაინერესებული 

მხარეებისათვის. გარდა ამისა, აღნიშნული პუბლიკაციები პირადად გაეგზავნათ იმ 

დაპატიჟებულ პირებს, რომელთაც ვერ მოახერხეს პრეზენტაციაზე დასწრება, 

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, საქართველოს პრეზიდენტის 

მრჩევლებს, პარლამენტის დეპუტატებს, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს,  

სამოქალაქო საზოგადოებრივ ოგანიზაციებს. 

 

 

 


