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ადამიანის უფლებები პოლიტიკური უფლებები და
სამოქალაქო თავისუფლებები, აღიარებული საერთაშორისო
საზოგადოების
მიერ, რომლებიც განსაზღვრულია სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმებასა და
დეკლარაციაში.
ავადობა - დაავადების
ხდომილებათა მაჩვენებელი მოსახლეობაში.
ავადობის დათრგუნვა ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც ადამიანები იცხოვრებენ
უფრო
დიდხანს
აქტიური ცხოვრებით და
სიცოცხლის ბოლო წლებამდე არ შეაწუხებთ ჯანმრთელობის გაუარესება.
ავთარკია - თვითმმართველობა.
ავტომატიზაცია - მუშახელის მანქანა-დანადგარებით ჩანაცვლება და სამუშაო
ადგილის შესაბამისი რეორგანიზება.
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ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
– Քաղաքական իրավունքներ
և քաղաքացիական ազատություններ`
ճանաչված
միջազգային
հանրության
կողմից, որոնք ամրագրված
են
տարբեր
միջազգային
համաձայնագրերում
և
հռչակագրերում:
ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
–
Հիվանդության հաճախականության ցուցանիշը ազգաբնակչության մեջ:
ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ – Վարկած,
ըստ որի, մարդիկ ավելի
երկար կապրեն
ակտիվ
կյանքով
և մինչև կյանքի
վերջին տարին նրանց չի
անհանգստացնի
առողջության վատթարացումը:
ԱՎՏԱՐԿԻԱ – Ինքնակառավարում:
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ
–
Աշխատուժի
փոխարինում
մեքենա-սարքավորումնե-րով
և
աշխատատեղի
համապատասխան
վերակազմակերպում:

ალტრუიზმი
სხვათა
კეთილდღეობაზე ზრუნვა,
რაც
საერთო
სიკეთის
გააზრებაზეა
დამოკიდებული.
ალტრუისტული
თვითმკვლელობა
ისეთი
თვითმკვლელობა, რომელიც ჯგუფის ან საზოგადოების უკიდურესი მიმდევრობის შედეგია.
ამბოხი - ახალი მიზნების
დასახვა და მათი მიღწევა
ახალი საშუალებებით.
ამორჩეული სამედიცინო
ორგანიზაცია (PPO)
ექიმთა ჯგუფი, რომელიც
ფასდაკლებით სთავაზობს
კონკრეტულ სერვისებს პაციენტთა გარკვეულ ჯგუფებს.
ანარქია - სიტყვა-სიტყვით
მმართველობის გარეშე. იგი
ხშირად გამოიყენება უარყოფით კონტექსტში დესტაბილიზაციისა და ქაოსის
აღსანიშნავად.
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ԱՅԼԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ`
ԱԼՏՐՈՒԻԶՄ – Հոգածություն
այլ անձանց բարեկեցության
կամ շահերի մասին, ինչը
կախված
է
ընդհանուր
բարիքի գիտակցումից:
ԱՅԼԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Այնպիսի
ինքնասպանություն, ինչն արդյունք է
խմբի կամ հասարակության
ծայրահեղ հետևորդության:
ԽՌՈՎՈՒԹՅՈՒՆ – Նոր
նպատակների նախանշում ու
դրանց
հասնելը
նոր
միջոցներով:
ԸՆՏՐՎԱԾ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
(PPO) – Բժիշկների խումբ,
որը
որոշակի
խմբերի
հիվանդների առաջարկում է
զեղչեր որոշակի ծառայությունների համար:
ԱՆԱՐԽԻԱ
(ամենաթողություն)
–
Բառացիորեն`
առանց
կառավարման: Այն հաճախ
օգտագործվում է
բացասական
համատեքստում`

ანთროპოცენტრიზმი
შეხედულება, რომლის თანახმადაც ადამიანის სასიცოცხლო
მოთხოვნილებასა
და
სურვილებს,
როგორც ზნეობრივი, ასევე
ფილოსოფიური თვალსაზრისითაც უმთავრესი მნიშვნელობა ენიჭება.
ანიმიზმი - იდეა იმის
შესახებ, რომ ყველა ნივთსა
და საგანს სული აქვს.
ანკეტირება - კვლევის
მეთოდი, რომელიც კითხვარებს ან ინტერვიუებს, ან
ორივეს ერთად იყენებს იმის
დასადგენად,
როგორ
ფიქრობენ, განიცდიან და
მოქმედებენ ადამიანები.

ანომია - იმ წესებისა და
ღირებულებების შელახვა,
რომელიც მართავს და
ამთლიანებს
სოციალურ
ცხოვრებას და ინდივიდებს
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անկայունության և քաոսի
արտահայտման համար:
ԱՆՏՐՈՊՈՑԵՆՏՐԻԶՄ
–
Ուս-մունք,
ըստ
որի
առաջնային նշանակություն
են
շնորհ-վում
մարդու
կենսական
պահանջմունքներին ու ցանկություններին,
ինչպես
բարոյական,
այնպես
էլ
փիլիսոփայական
տեսանկյունից:
ԱՆԻՄԻԶՄ – Գաղափար,
ըստ որի
բոլոր իրերն ու
առարկաներն ունեն հոգի:
ԱՆԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ
–
Հետազոտության մեթոդ, որն
օգտագործում
է
հարցաթերթիկներ կամ հարցազրույցներ կամ երկուսն էլ
միասին` որոշելու համար, թե
ինչպես
են
մտածում,
վերապրում
և
գործում
մարդիկ:
ԱՆՈՄԻԱ – Այն կանոնների
և արժեքների ոտնահարում,
որոնք
ղեկավարում
և
ամբողջացնում են
հասարակական
կյանքն
ու

საკუთარი ადგილის პოვნის անհատներին իրենց տեղը
განცდას ანიჭებს.
գտնելու զգացողություն են
շնորհում:
ანომიური
თვითმკვლეԱՆՈՄԻԿ
ლობი ისეთი თვითმკვლე- ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒ-ԹՅՈՒՆ –
ლობა, რომელიც სოცია- Այնպիսի
ինքնաლური ნორმების არარსე- սպանություն,
որը
ბობის,
ე.წ.
ანომიის սոցիալական
նորմերի
მდგომარეობის შედეგია.
բացակայության,
այսպես
կոչված, անոմիկ
վիճակի
արդյունք է:
ՀԱԿԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅ
ანტიპოლიტიკა - ოფიციალური პოლიტიკითა და ՈՒՆ – Պաշտոնական քաղաու քաղաპოლიტიკური მექანიზმებით քականությամբ
გამოწვეული იმედგაცრუება, քական
մեխանիզմներով
გამოხატული
სისტემის հարուցված
հիասթափուოპოზიციური
პარტიების թյուն`
արտահայտված
მხარდაჭერით ან პოლიტი- համակարգի
ընդդիմադիր
კურ პროცესებში მონაწი- կուսակցությունների աջակლეობის უარის თქმით.
ցությամբ կամ քաղաքա-կան
գործընթացներին
մասնակցելուց հրաժարումով:
არასახელმწიფო აქტორი
ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿՏՈՐ –
փոխգոր- საერთაშორისო ურთი- Միջազգային
ծողության մասնակից:
ერთქმედების მონაწილე.
არაფორმალური სანქცია
ՈՉ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
- არაოფიციალური ზეწოლა ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑ
–
Ոչ
დამყოლობის
მიღწევის պաշտոնական
ճնշում,
მიზნით, როგორიცაა, ერთი որպեսզի հասնեն ենթարկ-
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მხრივ, დაცინვა, გარიყვა,
უკმაყოფილება
(უარყოფითი სანქციები) და, მეორე
მხრივ, მოწონება და შექება
(დადებითი სანქციები).

არაფორმალური
სექტორი - ეკონომიკური
აქტივობა, რომელიც სცილდება ჩვეულებრივ დამსაქმებელ-დასაქმებულის
ურთიერთობას და რომელზეც არ ვრცელდება გადასახადების
გადახდა
და
სახელმწიფო კონტროლი.
არაფორმალური სტრუქტურა - არაოფიციალური
ნორმები, განვითარებული
ჯგუფის წევრებს შორის იმ
პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებიც წესებში
არ არის მოცემული არასასურველი თუ არასაჭირო
შრომის აღმოსაფხვრელად
და
ჯგუფის
წევრების
ინტერესების დასაცავად.
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վողության, ինչպիսիք են` մի
կողմից,
ծաղրը,
մեկուսացումը,
դժգոհությունը
(բացասական
պատժամիջոցներ) և, մյուս
կողմից, հավանությունը և
գովասանքը
(դրական
պատժամիջոցներ):
ՈՉ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ՀԱՏՎԱԾ –
Տնտեսական
գործունեու-թյուն, որը դուրս
է
նորմալ
գործատուաշխատող
հարաբերություններից, և որի
վրա
չեն
տարածվում
հարկերի վճարումը
և
պետական
վերահսկողությունը:
ՈՉ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑ-ՎԱԾՔ
–
Ոչ
պաշտոնական
նորմեր`
զարգացած
խմբի
անդամների
միջև
այն
խնդիրների լուծման համար,
որոնք
չեն
նշված
կանոնակարգում`
անցանկալի կամ ոչ պիտանի
աշխատանքն արմատախիլ
անելու և խմբի անդամների

არჩევნები - არჩევითი
თანამდებობების დაკავების
საშუალება მოსახლეობის
გარკვეული ნაწილის _ ამომრჩევლის გადაწყვეტილების თანახმად.
ასაკი - ბიოლოგიურად ეს
არის წლები, მოყოლებული
ადამიანის
დაბადებიდან.
სოციოლოგიურად, ეს ცნება
მოიცავს კულტურულ დეფინიციებსაც იმის შესახებ, თუ
რა
მოეთხოვებათ
ან
შეესაბამებათ
ადამიანებს
სხვადასხვა
ასაკში.
ეს
დეფინიცები
სხვადასხვა
საზოგადოებასა და კულტურაში სხვადასხვანაირია.

ასაკობრივი
გარდამავლობისადმი
მიძღვნილი
რიტუალები
- სახალხო
საზეიმო ცერემონიები, რომლებიც ადამიანის ერთი ასაკობრივი სტატუსიდან მეორეზე გადასვლას ეძღვნება.
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շահերի
պաշտպանության
համար:
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
–
Ընտ-րովի
պաշտոններ
զբաղեց-նելու
միջոց`
բնակչության որոշակի մասի`
ընտրողների,
որոշման
համաձայն:
Կենսաբանորեն
ՏԱՐԻՔ –
սրանք տարիներ են` մարդու
ծննդյան
օրվանից:
Սոցիոլոգիական
առումով,
այս
հասկացությունը
ներառում է նաև
մշակութային սահմանումներ այն
մասին, թե ինչ է պահանջվում
մարդկանցից կամ
ինչ է
բնորոշ մարդկանց տարբեր
տարիքում:
Այս
սահմանումները
տարբեր
հասարակություններում
և
մշակույթներում տարբեր են:
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻՆ
ՆՎԻՐՎԱԾ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – Ժողովրդական
տոնական
արարողություններ,
որոնք
նվիրվում են մարդու մի
տարիքային
կարգավիճա-

ასაკობრივი
დისკრიმინაცია - ინდივიდისთვის
უარის
თქმა
გარკვეულ
უფლებებზე,
შესაძლებლობებსა და მომსახურებაზე მხოლოდ მისი ასაკის
გამო.
ასაკობრივი
ზრდა
ადამიანის გადაადგილება
ცხოვრების კურსზე დაბადებიდან სიკვდილამდე
ასაკობრივი კოჰორტა ადამიანების
კატეგორია,
რომლებიც
დაიბადნენ
ერთსა და იმავე წელს ანუ
კონკრეტული წლის უახლოეს პერიოდში აქეთიქით.
ასაკობრივი რანჟირება ადამიანების
სოციალურ
კატეგორიებად კლასიფიცირება ასაკის მიხედვით.
ასაკობრივი სტრუქტურა ცხოვრების კურსის თითოეულ საფეხურზე მყოფი
ადამიანების რაოდენობა.
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կից մյուսին անցնելուն:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
Մերժել մարդու որոշակի
իրավունքների,
հնարավորությունների
և
ծառայությունների
իրացումը` միայն նրա տարիքի
պատճառով:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՃ – Մարդու
տեղաշարժը
կյանքի
ընթացքով` ծնվելուց մինչև
մահը:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿՈՀՈՐՏԱ –
Մարդկանց
կատեգորիա,
ովքեր ծնվել են նույն տարում
կամ
որոշակի
տարվա
մոտակա
ժամանակահատվածում` այս
ու այն կողմ:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ
–
Մարդկանց
դասակարգում
սոցիալական կատեգորիաների` ըստ
տարիքի:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ –
Կյանքի
ընթացքի
յուրա-քանչյուր
աստիճանում
գտնվող

ასაკობრივი შედგენილობა
მოდელი,
სადაც
მოსახლეობის
წევრები
განაწილებულნი
არიან
სხვადასხვა
ასაკობრივ
კატეგორიებში.
ასაკობრიობა - ასაკის
საფუძველზე
ადამიანის
ნეგატიური შეფასების სისტემა, რომელსაც ძირითადად მოხუცებთან მიმართებაში იყენებენ.
ასიმილაცია1 - პროცესი,
რომელშიც სუბკულტურათა
ძველი და ახალი წევრები
თმობენ
მშობლიური
კულტურის ნიმუშებს და
იხრებიან იმ საზოგადოებაში
არსებული
დომინანტი
კულტურისკენ, რომელშიც
უხდებათ ცხოვრება.
ასიმილაცია2 - პროცესი,
რომლის დროსაც იმიგრანტი საზოგადოება ფასეულობებთან და ცხოვრების
წესთან
შეწყობითა
და
მისდამი
ლოიალობით,
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մարդկանց քանակ:
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԿԱԶՄ
–
Մոդել,
որտեղ
ազգաբնակչության
անդամները բաշխված են
տարբեր
տարիքային
խմբերում:
ՏԱՐԻՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Տա-րիքի հիման վրա անձի
բացասական
գնահատման
համակարգ, ինչը հիմնականում տարեց մարդկանց
հետ
կապված
են
օգտագործում:
ՁՈՒԼՈՒՄ1 – Գործընթաց,
որում
ենթամշակույթների
հին ու նոր անդամները
զիջում
են
հայրենի
մշակույթի
նմուշները
և
հակվում
դեպի
այդ
հասարակությունում առկա
գերիշխող մշակույթը, որում
ստիպված են ապրել:
ՁՈՒԼՈՒՄ2 – Գործընթաց,
որի ժամանակ ներգաղթյալ
համայնքը, արժեքներին և
ապրելակերպին
հարմարվելով
և
նրա
հանդեպ
հավատարմությամբ`

საკუთარ
კულტურულ
თვითმყოფადობას კარგავს.
ასოციაცია - ნებაყოფლობითი,
წევრთა
საერთო
ინტერესებისა თუ მიზნების
გამომხატველი
ორგანიზაცია.
აფირმატიული
აქტი
კონკრეტული ჯგუფის წევრების გამო განსაკუთრებული
მოპყრობა,
მათი
ინტერესების
გათვალისწინება ძირითადად წარსულში მომხდარი დისკრიმინაციის
გამოსასწორებლად
აღმასრულებლების
კოალიცია - კოალიცია,
რომელსაც აერთიანებს საერთო ინტერესები და სოციალური წარმომავლობა.
წარახალი
ნორმის
მოქმნის
თეორია
პრინციპი, რომ ჯგუფი ქმნის
ახალ ნორმებს ბუნდოვანი
სიტუაციის გასარკვევად.
ბავშვთა სიკვდილიანობის
კოეფიციენტი - მოცემულ
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կորցնում է իր մշակութային
ինքնությունը:
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
(ասո-ցիացիա) – Կամավոր,
անդամների
ընդհանուր
շահեր
ու
նպատակներ
ներկայացնող
կազմակերպություն:
ԱՖԻՐՄԱՏԻՎ
(դրական)
ԱԿՏ – Որոշակի խմբի
անդամների համար հատուկ
վերաբերմունք,
նրանց
շահերի
նախատեսում`
հիմնականում
անցյալում
տեղի
ունեցած
խտրականության
շտկման
համար:
ԳՈՐԾԱԴԻՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ
– Դաշինք,
որին համախմբում
են
ընդհանուր
շահերը
և
սոցիալական
ծագումը:
ՆՈՐ ՆՈՐՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔ – Սկզբունք,
որ
խումբը ստեղծում է նոր
նորմեր` անորոշ իրավիճակը պարզելու համար:
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԻՑ – Տվյալ տարվա

წელიწადში ერთი წლის
ასაკამდე
გარდაცვლილ
ბავშვთა რაოდენობა 1.000
ცოცხალ ნაყოფზე.
ბიუროკრატია - ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც ხასიათდება შრომის
სპეციალიზაციითა და მისი
მკაფიოდ
განაწილებით,
ოფიცერთა
იერარქიით,
დეტალურად
შემუშავებული წესებით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მიუკერძოებლობითა
და დამსახურების მიხედვით
დაჯილდოებით.

ბრბო - ხალხის დიდი
ჯგუფი, რომლის წევრები
ემოციურად არიან აღელვებულნი და ჩართულნი არიან
ან იმუქრებიან ძალადობაში
ჩართვით.
ბურჟუაზია - სოციალური
კლასი კაპიტალისტურ განვითარებად
საზოგადოებაში, რომლის საკუთრებასა
და
კონტროლშია

12

ընթացքում
մինչև
մեկ
տարեկան հասակը մահացած երեխաների թիվը` 1000
կենդանի պտղի հաշվով:
–
ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱ
Կազմա-կերպական
կառուցվածք,
որը
բնութագրվում
է
աշխատանքի
մասնագիտացմամբ և դրա հստակ
բաշխմամբ,
սպաների
հիերարխիայով,
մանրամասն մշակված
կանոններով,
որոշումների
կայացման
գործընթացում
անկողմնակալությամբ և ըստ
արժանիքների
պարգևատրմամբ:
ԱՄԲՈԽ – Մարդկանց մեծ
որի
անդամները
խումբ,
էմոցիոնալ ոգևորված են և
ներգրավված են բռնության
մեջ կամ սպառնում են
բռնության գործադրմամբ:
ԲՈՒՐԺՈՒԱԶԻԱ
–
Սոցիալա-կան
դասակարգ
կապի-տալիստական
զարգացող հասարակության
մեջ, որի սեփականության և

პროდუქციის
წარმოების վերա-հսկման
մեջ
են
საშუალებები (მიწა, ფაბრი- ապրանքի
արտադրության
კები, მანქანები...)
միջոցները
(հող,
գործարաններ, մեքե-նաներ
...):
გაგება - ტერმინი იმის
ԸՄԲՌՆԵԼ
–
Տերմին
გასაგებად, რას ფიქრობენ հասկանալու համար այն, թե
და გრძნობენ ადამიანები.
ինչ են
մտածում և զգում
մարդիկ:
ԱԶԳԵՐԻ
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ
გაერთიანებული ერების
–
გენერალური ასამბლეა - ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱ
գլխավոր
გაეროს მთავარი სათათ- ՄԱԿ-ի
ბირო ორგანო, გაეროს խորհրդակցական մարմին`
ყველა წევრით წარმოდგე- ներկայացված Միավորված
ნილი
და
წესდებით ազգերի կազմակերպության
უფლებამოსილი _ გადა- բոլոր
անդամներով
և
წყვიტოს
პოლიტიკური, Կանոնա-դրությամբ
ეკონომიკური და სოცია- իրավազորված`
որոշելու
ლური საკითხების ფართო քաղաքական, տնտեսական և
წრე.
սոցիալական հարցերի լայն
շրջանակ:
ԱԶԳԵՐԻ
გაერთიანებული ერების
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ
ორგანიზაცია განათლების, ԿԱԶՄԱ-ԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
მეცნიერების და კულტურის ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՄԱՍԻՆ
–
საკითხებზე,
იუნესკო
- ՀԱՐՑԵՐԻ
გაეროს სპეციალიზებული ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Միավորված
დაწესებულება, შექმნილი ազգերի կազմակերպության
մասնա-գիտացված
ნაკლებგანვითარებული
է,
որը
ქვეყნების
მოსახლეობის հաստատութ-յուն
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წერა-კითხვის
დონის
ამაღლებისთვის ხელშეწყობის,
სამეცნიერო
და
კულტურული
გაცვლების
ინტენსიფიკაციისა
და
ინფორმაციის გავრცელების
მიზნით.

ստեղծվել
է
պակաս
զարգացած
երկրնե-րի
ազգաբնակչության
գրագիտության մակարդակի
բարձրացման
խթանման,
գիտական և
մշակութային
փոխանակումների
ինտենսիվացման
և
տեղեկատվության
տարածման
նպատակով:
ՄԻԱՑՅԱԼ
გაერთიანებული მეტროპოლიტანური
სტატისტი- ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆԱՅԻՆ
კური ტერიტორია - ერთი ან ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՏԻ – Մեկ
իր
რამდენიმე ქალაქი თავისი կամ ավելի քաղաք`
որի
შემოგარენებით, რომლის արվարձաններով,
მილიონს բնակչությունը գերազան-ցում
მოსახლეობა
აღემატება.
է մեկ միլիոնը:
გაზეთი - პერიოდული
ԹԵՐԹ
–
Պարբերական
(ყოველდღიური, ყოველ- (ամենօրյա,
ամենշաբաթკვირეული...)
გამოცემა յա...)
հրատարակություն
ფურცლების სახით, რომე- թերթերի
տեսքով,
որը
ლიც შეიცავს ინფორმაციას պարունակում է տեղեկուმიმდინარე
საზოგადო- թյուններ
ընթացիկ
ებრივ-პოლიტიკური
հասարակական-քաղաքաცხოვრების შესახებ.
կան կյանքի մասին:
გამომწვევი მოვლენა ՀՐԱՀՐՈՂ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒშემთხვევა,
რომელიც ԹՅՈՒՆ
–
Դեպք,
որն
ხალხის ვარაუდსა თუ ეჭვებს արդարացնում է ժողովրդի
ამართლებს და კოლექ- ենթադրությունը
և
կաս-
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ტიურ ქმედებას იწვევს.
გამრავლების ოჯახი ოჯახი, რომელიც შედგება
ცოლ-ქმრისგან და შვილებისგან.
განათლება - კულტურის,
უნარ-ჩვევების, ცოდნისა და
გამოცდილების
ფორმალური და სისტემატური
საშუალება ერთი თაობიდან
მეორეზე გადასაცემად ფარული სასწავლო პროგრამა _ ქცევის დაუწერელი
კოდექსი, რომელიც სკოლებში
ისწავლება
და
ამზადებს ბავშვებს აკადემიური
და
სოციალური
წარმატებისათვის
გარე
სამყაროში.

განზოგადებული სხვა ზოგადი წარმოდგენა იმაზე,
თუ რას მოელის საზოგადოება ჩვენგან.
განწყობა - კატეგორიული
წინასწარგანწყობა
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կածները
և
հարուցում
կոլեկտիվ գործողություն:
ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ –
Ընտանիք, որը բաղկացած է
ամուսնական
զույգից
և
երեխաներից:
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
–
Մշակույթի,
կարողությունների
ու
հմտությունների,
գիտելիքների և փորձի
պաշտոնական
և
սիստեմատիկ
միջոց` մի սերնդից մյուսին
փոխանցելու համար գաղտնի
ուսումնական
ծրագիր`
վարքի չգրված կանոնագիրք,
որը ուսուցանվում է դպրոցներում
և
պատրաստում
երեխաներին
արտաքին
աշխարհում ակադեմիական
և սոցիալական հաջողության համար:
ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՈՒՐԻՇԸ
– Ընդհանուր պատկերացում
այն մասին,
թե ինչ է
ակնկալում
հասարակությունը մեզանից:
ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
– Կտրական նախատրամա-

ადამიანების
მიმართ
(როგორც პოზიტიური, ასევე
ნეგატიური),
რომელიც
ეფუძნება რეალურ ან წარმოსახვით მახასიათებლებს.
გარდამავალი სტატუსი სტატუსი, რომელიც იცვლება დროთა განმავლობაში. ასაკი გარდამავალი
სტატუსია, რადგან ადამიანები პერიოდულად გადადიან ერთი ასაკობრივი
კატეგორიიდან მეორეში.
გარიგება
პროცესი
დანაშაულის
აღიარების,
რომლის დროსაც საოლქო
პროკურორი
სთავაზობს
ეჭვმიტანილს ბრალის შემსუბუქებას იმ შემთხვევაში,
თუ
იგი
აღიარებს
დანაშაულს და უარს იტყვის
სასამართლო პროცესზე.
გაფართოებული ოჯახი ოჯახი, რომელიც შედგება
სხვადასხვა თაობის წყვილებისგან და სხვა ნათესავებისგან. ოჯახის ბირთვი
სისხლით
ნათესავებისგან
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դրվածություն
մարդկանց
նկատմամբ
(ինչպես
դրական,
այնպես
էլ
բացասական), որը հիմնված է
իրական կամ երևա-կայական
հատկանիշների վրա:
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ – Կարգավիճակ, որը
փոխվում
է
ժամանակի
ընթացքում: Տարիքը անցումային կարգավիճակ է, քանի
որ մարդիկ պարբերաբար մի
տարիքային կարգից անցնում
են մյուսին:
ՀԱՇՏԱՐԱՐԱԳԻՐ – Մեղքի
ճանաչման գործընթաց, որի
ընթացքում
մարզային
դատախազը
կասկածյալին
առաջարկում է մեղավորության թեթևացում, եթե նա
ընդունում է իր մեղքը և
հրաժարվում դատավարությունից:
ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔ –
Ընտանիք, որը բաղկացած է
տարբեր
սերունդների
և
այլ
զույգերից
հարազատներից:
Ընտանիքի միջուկը
կազմված է

შედგება,
ხოლო
მათი
მეუღლეები
ფუნქციურად
მარგინალურ და პერიფერიულ
მდგომარეობაში
არიან.
გაცხადებული ფუნქცია სკოლების ფუნქცია, შეასწავლონ
ახალგაზრდებს
აკადემიური უნარ-ჩვევები,
როგორიცაა
წერა
და
კითხვა.
გეზელშაფტი - საზოგადოების
ან
ასოციაციის
შესატყვისი, რომელიც აღწერს იმგვარ დასახლებებს,
რომლებიც
ხასიათდება
მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით, სოციალური და
გეოგრაფიული მობილობით
და
შედარებით
უპიროვნო
დამოკიდებულებით. ამგვარ საზოგადოებებში ადამიანები ძირითადად
უცხონი
არიან
ერთმანეთისთვის.
გემაინშაფტი - მცირე,
მეტად სტაბილური ტრადიციული დასახლება, სადაც

17

արյունակացական
հարազատներից,
իսկ
նրանց
ամուսինները գործառութային առումով մարգինալ և
ծայրամասային վիճակում են:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ
–
Դպրոցների
գործառույթը,
սովորեցնել
երիտասարդներին ակադեմիական հմտություններ ու
կարողություններ,
ինչպիսիք են գրելը և կարդալը:
ԳԵԶԵԼՇԱՖՏ
–
Ընկերությանը
կամ
ընկերակցությանը
համապատասխանող
բառ,
որը
նկարագրում է
այնպիսի
բնակավայրեր,
որոնք
բնութագրվում
են
մեծաքանակ բնակչությամբ,
սոցիալական և աշխարհագրական
շարժունակությամբ:
Նման հասարակություններում
մարդիկ
հիմնականում օտար
են
միմյանց:
ԳԵՄԱՅՆՇԱՖՏ – Փոքր, շատ
կայուն,
ավանդական
բնակավայր, որտեղ մարդիկ

ადამიანები
სიცოცხლის
ბოლომდე ცხოვრობენ და
ინარჩუნებენ
მძლავრ
სოციალურ და ეკონომიკურ
კავშირებს.
გენდერი - სოციალურ და
პოლიტიკურ
თეორიებში
მამაკაცებსა და ქალებს
შორის არსებული სოციოკულტურულ სხვაობები.
გენდერული როლები განსხვავებული დავალებები
და აქტივობები, რომელსაც
საზოგადოება
მიაწერს
თითოეულ
სქესს
და
განსაზღვრავს
მამაკაცურობის
ან
ქალურობის
ნიშნით.
გენდერული
სტერეოტიპები ზომაზე მეტად
გამარტივებული,
მაგრამ
მყარი იდეები, რომელიც
შეეხება მამაკაცებისა და
ქალების თვისებებს.
გენდერული
უთანასწორობა - უთანასწორობა
მამაკაცთა
და
ქალთა
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ապրում են մինչև կյանքի
վերջ և պահպանում ուժեղ
սոցիալական և տնտեսական
կապերը:
ԳԵՆԴԵՐ – Սոցիալական և
քաղաքական
տեսություններում տղամարդկանց և
կանանց միջև առկա սոցիալմշակութային
տարբերություններ:
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԴԵՐԵՐ –
Տարբեր առաջադրանքներ և
գործունեություններ,
որոնք
հասարակությունը
վերագրում է յուրաքանչյուր
սեռի
և
սահմանում
կանացիության
կամ
առնականության հիմքով:
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԿԱՐԾՐԱՏԻ-ՊԵՐ
–
Չափազանց
պարզեցված,
բայց կայուն գաղափարներ,
որոնք
վերա-բերում
են
տղամարդկանց և կանանց
որակներին:
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ
ԱՆՀԱՎԱՍԱ-ՐՈՒԹՅՈՒՆ –
Անհավա-սարություն

შორის
ეკონომიკურ,
სოციალურ და პოლიტიკურ
სფეროებში, რაც გამოიხატება არათაბარი ანაზღაურებით ერთნაირ სამუშაოზე,
განათლების მიღების ნაკლები შესაძლებლობებით,
პოლიტიკურ
ცხოვრებაში
მონაწილეობის შეზღუდვით
და ა.შ.

გენოციდი - მასობრივი
მკვლელობების,
იძულებითი
გადასახლებების,
ხელოვნურად თუ სტერილიზაციის გზით ხალხის
განადგურება ეროვნუ-ლი,
რასობრივი, ეთნიკური ან
რელიგიური ნიშნით.

გენტრიფიკაცია - მუშათა
კლასით ან მოსახლეობის
ღარიბი ფენით დასახლებული
ტერიტორიების
გადაქცევა საშუალო და
ზედა საშუალო ფენების
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տղամարդկանց և կանանց
միջև`
տնտեսական,
սոցիալական և քաղաքական
ոլորտ-ներում,
որն
արտացոլվում
է
անհավասար
վարձատրմամբ
միանման
աշխատանքի դիմաց,
կրթություն
ստանալու
պակաս
հնարավորություններով,
քաղաքական կյանքին մասնակցության
սահմանափակմամբ և այլն:
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Զան-գվածային
սպանություն-ների,
բռնի
տեղահանու-թյունների,
արհեստա-կանորեն
կամ
ստերիլի-զացման
ճանապարհով
ժողովրդի
ոչնչացում
ազգային,
ռասայական,
էթնիկական
կամ կրոնական հիմքերով:
ԳԵՆՏՐԻՖԻԿԱՑԻԱ
–
Բանվոր դասակարգով կամ
աղքատ խավով բնակեցված
տարածքների
վերածում
միջին և վերին միջին խավերի
բնակտարածքների:

სამოსახლოდ.
გლეხები
წვრილი
ფერმერები,
რომლებიც
ოჯახებისა
და
მარტივი
ტექნიკის დახმარებით თავს
მოსავლითა და საქონლით
ირჩენენ.

გლობალიზაცია - პროცესი,
რის
შედეგადაც
ნაციონალურ სახელმწიფოთა საზღვრები, სხვადასხვა
სფეროში
სულ
უფრო
მსოფგამჭვირვალეა,
ლიოს
ხალხებს
შორის
მჭიდრო
ურთიერთკავშირები იბმება.
დაბალგანვითარება
თანამედროვე ეკონომიკური ზრდის ნაკლებობა, რაც
ახასიათებს ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს მდიდარ და განვითარებულ
ქვეყნებთან შედარებით.
დაბალი დონის პოლიტიკა
- ნეომარქსიზმის თეორიებში საერთაშორისო ეკონომიკისა და პოლიტიკის
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ԳՅՈՒՂԱՑԻՆԵՐ – Մանր
ֆեր-մերներ,
որոնք
ընտանիք-ների և
պարզ
տեխնիկայի
օգնությամբ
բերք
աճեց-նելով
և
անասուններ պահելով են
ապահովում
իրենց
գոյությունը:
ԳԼՈԲԱԼԱՑՈՒՄ – Գործընթաց,
ինչի
հետևանքով
ազգային
պետությունների
սահմանները
տարբեր
ոլորտներում ավելի ու ավելի
թափանցիկ են, աշխարհի
ժողովուրդների միջև սերտ
փոխհարաբե-րություններ են
հաս-տատվում:
ՑԱԾՐ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
–
Ժամա-նակակից
տնտեսական աճի պակաս,
որը
բնորոշ
է
պակաս
զարգացած
երկրներին`
հարուստ
և
զարգացած
երկրների համեմատությամբ:
ՑԱԾՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
– Նեոմարքսիզմի
տեսություններում
միջազգային էկոնոմիկայի և

მოდელი, დამყარებული იმ
მტკიცებულებაზე,
რომ
ნაკლებგანვითარებული
მრეწველობის
მქონე
ქვეყნების ეკონომიკა ექსპლოატირდება
განვითარებული
მრეწველობის
მქონე ქვეყნების მიერ.
დაბალი
კლასი
სოციალური კლასი, რომელიც მოიცავს ხალხთა
ჯგუფს საკუთრების გარეშე,
უმეტესწილად უმუშევარნი,
რომელთაც
არა
აქვთ
ძალაუფლება და პრესტიჟი.
დაბინძურება
- გარემოსთვის მიყენებული ზარალი, გამოწვეული ნარჩენების
ისეთი
რაოდენობით, რომლებიც გადატვირთავენ
ბუნებრივი
რეციკლირების სისტემებს.
დადგენილი ფასი - ანაზღაურების გამოთვლა კონკრეტული სამსახურისთვის
უნარ-ჩვევების,
მონდომების, პასუხისმგებლობასა
და ამ სამსახურთან დაკავშირებული რისკის ფაქტო-
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քաղաքականության մոդել`
հիմնված այն պնդման վրա,
որ առավել թույլ զարգացած
արդյունաբերություն
ունեցող երկրների էկոնոմիկան
շահագործվում է զարգացած
արդյունաբերություն ունեցող
երկրների կողմից:
ՑԱԾՐ ԽԱՎ – Սոցիալական
խավ,
որը
ներառում
է
սեփականությունից
զուրկ
ժողովուրդների
խումբ,
հիմնականում գործազուրկ,
ովքեր չունեն իշխանություն
ու հեղինակություն:
ԱՂՏՈՏՈՒՄ –
Շրջակա
միջավայրին
պատճառած
վնաս`
հարուցված
թափոնների
այնպիսի
քանակով,
որոնք գերբեռնում են բնական վերամշակման համակարգերը:
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ (ՖԻՔՍՎԱԾ)
ԳԻՆ
–
Վճարման
հաշվարկում
կոնկրետ
սպասարկման
համար`
հմտությունների ու կարողությունների,
ջանքի,
պատասխանատվության
և

რის გათვალისწინებით.

დადებითი დისკრიმინაცია
- დისკრიმინაციის დასაძლევი კონკრეტული ზომები,
რაც გამოიხატება უმცირესობებისათვის
კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობების გაზრდაში.

დამოკიდებულების
თეორია მოსაზრება,
რომლის მიხედვითაც ქვეყნების დაბალგანვითარება,
ძირითადად, გამოწვეულია
მათი
დამოკიდებულებით
ინდუსტრიალიზებულ
და
განვითარებულ ქვეყნებზე.
დამოკიდებული ცვლადი თვისება
ან
ფაქტორი,
რომელზეც ექსპერიმენტის
დროს გავლენას ახდენს
ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადი.
დამოუკიდებელი ცვლადი
თვისება ან ფაქტორი,
რომელზეც ექსპერიმენტის
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այս
աշխատանքի
հետ
կապված ռիսկի գործոնների
նախատեսմամբ:
ԴՐԱԿԱՆ
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –
Խտրականության
հաղթահարման
հատուկ
միջոցառումներ,
որոնք
արտացոլվում
են
փոքրամասնություններին
մրցակցության ցուցաբեր-ման
հնարավորություն-ների
աճման մեջ:
ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ – Տեսակետ,
ըստ որի երկրների ցածր
զարգացումը,
հիմնականում,
պայմանավորված է
նրանց
կախվածությամբ
ինդուստրալիզացված
և
զարգացած երկրներից:
ԿԱԽՅԱԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ –
Հատկություն կամ գործոն,
որի վրա փորձի ժամանակ
ներգործում են
մեկ կամ
ավելի
անկախ
փոփոխականներ:
ԱՆԿԱԽ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ –
Հատկություն կամ գործոն,
որի վրա փորձի ժամանակ

დროს გავლენას ახდენს
ერთი ან მეტი დამოკიდებული ცვლადი.
დანაშაული - სახელმწიფოს მიერ კანონით მიღებული ნორმის დარღვევა.
დევიანტური კარიერა თანდათანობით
შერწყმა
დევიანტურ
ცხოვრების
წესთან
და
დევიანტურ
სუბკულტურასთან
დაკავშირება.
დევიაცია - ქმედება, რომელიც, სოციალური ჯგუფის
აზრით,
არღვევს
მათ
ნორმებს.
დემაგოგი - პოლიტიკური
ლიდერი, რომელიც ხალხის
გარკვეულ
მასას
ისტერიული
ენთუზიაზმის
აგორების
მეშვეობით
აკონტროლებს.
დემოგრაფია - მეცნიერება
იმის შესახებ, თუ როგორ
მოქმედებს
მშობიარობა,
სიკვდილიანობა და მიგრაცია მოსახლეობის შედგენლობაზე,
ზომასა
და
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ներգործում են
մեկ կամ
ավելի
կախյալ
փոփոխականներ:
ՀԱՆՑԱՆՔ – Պետության
կողմից օրենքով ընդունված
նորմերի խախտում:
ԴԵՎԻԱՆՏ ԿԱՐԻԵՐԱ Աստիճանաբար միաձուլում
դեվիանտ
(սոցիումի
ընդունված
կանոններին
հակասող) կենսակերպին և
դեվիանտ
ենթամշակույթի
հետ կապվելը:
ԴԵՎԻԱՑԻԱ
–
Գործողություն,
որն
ըստ
սոցիալական խմբի կարծիքի,
խախտում է իրենց նորմերը:
ԴԵՄԱԳՈԳ – Քաղաքական
առաջնորդ, որը հիստերիկ
ոգևորության
տարածմամբ
վերահսկում է ժողովրդի մի
որոշակի զանգվածի:
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
– Գիտություն նրա մասին, թե
ինչպես են ազդում ծնելիությունը, մահացությունը և
միգրացիան
ազգաբնակչության կազմի,
չափի և

გავრცელებაზე.
დესოციალიზაცია
თვითიმიჯისა და ღირებულებების დაკარგვის პროცესი, რომელსაც, ჩვეულებრივ თან მოსდევს ღირებულებებისა და თვითაღქმის განსხვავებულ სისტემაში რესოციალიზაცია.
დეტერმინიზმი - რწმენა
იმისა,
რომ
ადამიანის
ქმედება თუ არჩევანი გარე
ფაქტორების
ზემოქმედებითაა გამოწვეული და,
ამდენად, თავისუფალი ნება
ფიქციაა.
დიადა - ორკაციანი ურთიერთობა ან ჯგუფი.
დიასპორა - ებრაული
სიტყვაა
და
გაბნევას
ნიშნავს.
დიპლომატია - მეთოდები
და პრაქტიკა, რომელთა
დახმარებითაც
სახელმწიფო ატარებს საგარეო
პოლიტიკას.
დისკრიმინაცია - გარიყვა
ან ექსპლუატაცია კონკრეტული ჯგუფის წევრობის
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տարածման վրա:
ԴԵՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ –
Ինքնաիմիջի և արժեքները
կորցնելու գործընթաց, որին
սովորաբար հաջորդում է
արժեքների
և
ինքնաընկալման
վերասոցիալականացում
տարբերվող
համակարգում:
ԴԵՏԵՐՄԻՆԻԶՄ – Համոզմունք, որ մարդու գործողությունը կամ ընտրու-թյունը
արտաքին
գործոն-ների
ազդեցությամբ են հարուցված
և, հետևաբար, ազատ կամքը
հերյուրանք է:
ԴԻԱԴԱ –
Երկու անձի
հարաբերություն կամ խումբ:
ԴԻԱՍՊՈՐԱ (ՍՓՅՈՒՌՔ) –
Եբրայերեն
բառ
է
և
նշանակում է ցրվել:
ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ –
Մեթոդներ
ու պրակտիկա,
որոնց օգնությամբ պետությունը վարում է արտաքին
քաղաքականությունը:
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Դուրս-մղում
կամ
շահագործում որոշակի խմբի

გამო.
დიფერენციული
ასოციაცია
პროცესი,
რომლითაც
ადამიანები
სოციალიზდებიან
ჯგუფში
გაბატონებულ ქცევაში.
დიქტატურა
მმართველობის იმგვარი ფორმა,
როდესაც
აბსოლუტური
ძალაუფლება ერთი პიროვნების ხელშია თავმოყრილი
და ამ გაგებით დიქტატურა
ავტოკრატიის სინონიმია.

დომინანტი კულტურა საზოგადოების გარკვეული
ჯგუფის
ღირებულებები,
ნორმები,
ტრადიციები,
შეხედულებები, რომლებიც
მთელ დანარჩენ საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას.
დრამატურგიული
მიდგომა სოციოლოგიური პერსპექ-ტივა, სადაც
სოციალური
ურთიერთქმედება განიხილება თეატ-
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անդամակ-ցության
պատճառով:
ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ
ԱՍՈՑԱՑՈՒՄ
–
Գործընթաց, որով մարդիկ
սոցիալականաց-վում
են
խմբում
գերիշխող
վարքագծում:
ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱ
(ԲՌՆԱՏԻՐՈՒ-ԹՅՈՒՆ)
–
Կառավարման այնպիսի ձև,
բացարձակ
երբ
իշխանությունը կենտրոնացած է մեկ անձի ձեռքում, և
այս
իմաստով
բռնատիրությունը ինքնակալության
հոմանիշ է:
ԳԵՐԻՇԽՈՂ ՄՇԱԿՈՒՅԹ –
Հասարակության
որոշակի
խմբի
արժեքներ, նորմեր,
ավանդույթներ,
համոզմունքներ, որոնք ներգոր-ծում
են մնացած հասարակության
վրա:
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱԿԱՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄ - Սոցիոլոգիական
հեռանկար,
որտեղ
սոցիալական
փոխազդեցությունը
քնարկվում
է

რალური
წარმოდგენის
ანალოგად
და
ხალხი
თავისი ქცევის „ინსცენირებას“ იმგვარად ახორციელებს, რომ მათ ისეთი
გამოხმაურება გამოიწვიონ,
როგორიც თვითონ სურთ.
ეგალიტარული
ძალაუფლება - შემთხვევა,
როცა ძალაუფლება ოჯახში
ორივეზე
(ქალზეც
და
კაცზეც) ნაწილდება.
ეგზოგამია წესი, რომელიც
ადამიანისგან
მოითხოვს,
თავისი
ჯგუფის
გარეთ
არსებული
სოციალური
ჯგუფის წარმომადგენელზე
იქორწინოს.
ეგო - ზიგმუნდ ფროიდის
მიერ შემოღებული ტერმინი,
რომელიც აღნიშნავს ფსიქიკის პრაქტიკულ, რეალობაზე
ორიენტირებულ
ნაწილს, რომელიც პოულობს სოციალურად მისაღებ
გზებს
სიამოვნების
მიღებისაკენ
მიმართულ
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որպես
թատերական
ներկայացման
զուգորդություն, և
ժողովուրդն իր
վարքի
«բեմականացումն»
այնպես է իրականացնում,
որ այն այնպիսի արձագանք
առաջացնի, ինչպիսին ինքն է
կամենում:
ԷԳԱԼԻՏԱՐ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – Դեպք,
երբ
ընտանիքում
իշխանությունը երկուսի միջև
է
բաշխված (և՛ կնոջ, և՛
տղամարդու):
ԷԿԶՈԳԱՄԻԱ – Կանոն,
որը մարդուց պահանջում է
իր խմբից դուրս առկա
սոցիալական խմբի ներկայացուցչի հետ ամուսնանալ:
ԷԳՈ –
Զիգմունդ Ֆրեյդի
կողմից ներմուծված տերմին,
որն
արտահայտում
է
հոգեկանի
գործնական,
իրականությանը
կողմնորոշված մասը, որը գտնում է
սոցիալապես
ընդունելի
ուղիներ
հաճույք ստանալուն
կողմնորոշված

ბიოლოგიურ სურვილებს.
ეგოისტური - ისეთი
თვითმკვლელობა, რომელიც სოციალური იზოლაციისა და ინდივიდუალიზმის
შედეგია.

ევანგელისტები - ქრისტიანები, რომლებიც უპირველეს საქმედ მიიჩნევენ
წმინდა
წერილის
სწავლებას.
ევროპის
კავშირი
ევროგაერთიანების
მემკვიდრე
ორგანიზაცია,
როგორც მასტრიხტის 1992
წ. ხელმოწერილ შეთანხმებაშია ნათქვამი.

ევროპული გაერთიანება შექმნილია
დასავლეთ
ევროპის ქვეყნების მიერ
რომის 1957 წ. შეთანხმების
საფუძველზე. წარმოადგენს
ინტეგრაციული პროცესების
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կենսաբանական
ցանկությունների համար:
ԵՍԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԻՆՔՆԱՍՊԱ-ՆՈՒԹՅՈՒՆ –
Այնպիսի
ինքնասպանություն,
որը
արդյունք
է սոցիալական
մեկուսացման և անհատապաշտության` ինդիվիդուալիզմի:
ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ
–
Քրիստոնյաներ, ովքեր իրենց
են
առաջնային
գործ
համարում
Սուրբ
գրքի
ուսուցումը:
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
_
Եվրոպական
ընկերակցության
իրավահաջորդ
կազմակերպություն,
որը
Մաաստրիխտի
1992 թվականին ստորագրված համաձայնագրում է ասված:
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
Ստեղծվել
է
Արևմտյան
Եվրոպայի երկրների կողմից,
1957
թվականի
համաձայնագրի հիման վրա:

ეტაპებს.

ევროპული კონცერნი ნაპოლეონის
ომების
შემდეგ 1815 წ. ვენაში
შექმნილი საერთაშორისო
ურთიერთობათა
სისტემა
რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის, პრუსიისა და სხვათა
ევროპული ქვეყნების მიერ,
რომელიც მიმართული იყო
საერთაშორისო პრობლემების გადაჭრისაკენ და
დავების ომში გადაზრდის
შეჩერებისკენ.
ევროსკეპტიციზმი
ევროპასთან
შემდგომი
ინტეგრაციის
წინააღმდეგობა
_
ძირითადად,
დამოუკიდებლობასა
და
ეროვნულ
თვითმყოფადობაზე აქცენტირებით.
ევროცენტრიზმი
კულტურის თვალსაზრისით
მიკერძოებული
მიდგომა,
რომლის
თანახმადაც
ევროპული, თუ ზოგადად,
დასავლური
იდეები,
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Ներկայացնում
է
ինտեգրացիոն
գործընթացների փուլերը:
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՑԵՌՆ –
Նապոլեոնյան պատերազմներից հետո, 1815 թվականին
Վիեննայում
ստեղծված
միջազգային
հահարաբերությունների
մակարգ Ռուսաստանի, Մեծ
Բրիտանիայի, Պրուսիայի և
այլ եվրոպական երկրների
կողմից,
որը միտված էր
միջազգային
խնդիրների
լուծմանը
և
վեճերը
պատերազմի չվերած-վելուն:
ԵՎՐԱՀՈՌԵՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
– Դիմադրություն Եվրոպայի
հետ հետագա ինտեգրմանը`
հիմնականում շեշտադրելով
անկախությունը և ազգային
ինքնությունը:
ԵՎՐԱՑԵՆՏՐԻԶՄ
–
Մշակու-թային
առումով
կողմնակալ մոտեցում, ըստ
որի
եվրոպական
և,
ընդհանուր
առմամբ,
արևմտյան գաղափարները,

ფასეულობები და იმთავითვე
„ჭეშმარიტად“
მიიჩნევა.
ეთნიკური
ჯგუფი
ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც აღიქვამენ საკუთარ
თავს როგორც საერთო
ისტორიისა და კულტურის
მქონეებს,
და
ასევე
აღიქმებიან სხვების მიერ.
ეთნოგრაფიული კვლევა რომლის დროსაც მეცნიერები ადამიანებს თავიანთ
ყოველდღიურ გარემოში,
როგორც წესი, ხანგრძლივად აკვირდებიან.

ეთნოცენტრიზმი - საკუთარ კულტურაში არსებული
მზა ღირებულებებისა და
თეორიების მორგება სხვა
საზოგადოებრივ ჯგუფებსა
და ეთნოსებზე.
ეთნოცენტრიზმი - საკუთარი კულტურის ნიმუშების
აბსოლუტური
მართებულობის აღიარება და სხვა
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արժեքները,
ի սկզբանե,
«ճշմարիտ» են համարվում:
ԷԹՆԻԿ
ԽՈՒՄԲ
–
Մարդկանց խումբ,
ովքեր
իրենց համարում են որպես
ընդհանուր պատմություն և
մշակույթ ունեցողներ, և նույն
կերպ են ընկալվում նաև
ուրիշների կողմից:
ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
Հետազոտու-թյուն,
որի
ժամանակ
գիտնականներն
իրենց առօրյա միջավայրում,
որպես կանոն, կատարում են
մարդկանց երկարա-ժամկետ
դիտարկում:
ԷԹՆՈՑԵՆՏՐԻԶՄ
–
Սեփական
մշակույթում
առկա
պատ-րաստ
արժեքների
և
տեսությունների հարմարեցում այլ
սոցիալական
խմբերի
և
էթնոսների:
ԷԹՆՈՑԵՆՏՐԻԶՄ
–
Սեփական
մշակույթի
նմուշների
բացարձակ
ճշմարտա-ցիության

კულტურების მხოლოდ ამ ճանաչում
և
այլ
ჭრილში
დანახვა
და մշակույթները միայն այս
შეფასება.
կտրվածքում
տեսնելը
և
գնահատելը:
ეკლესია - ფართომასშტაԵԿԵՂԵՑԻ
–
ბიანი,
კონსერვატიული Լայնամասշտաբ,
რელიგიური დაწესებულება, պահպանողական
կրոնաრომელიც
თანაარსებობს կան հաստատություն, որը
ფართო საზოგადოებასთან գոյակցում
է
լայն
ერთად.
հանրության հետ:
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –
ეკოლოგია - ბიოლოგიურ
օրգաორგანიზმებსა და მათ გარე- Կենսաբանական
և
դրանց
მომცველ სამყაროს შორის նիզմների
ურთიერთობების მოდელი. շրջապատող աշխարհի միջև
հարաբերությունների մոդել:
ეკონომიკური თანამშრომՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿლობისა და განვითარების ՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
–
ორგანიზაცია - ეკონომიკის ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ոլորտում
დარგში ყველაზე განვითა- Էկոնոմիկայի
რებული ქვეყნების გაერ- ամենազարգացած երկրների
Հիմնական
თიანება. ძირითადი მიზანი _ միավորում:
տնտեսական
ეკონომიკური
ურთიერთ- նպատակը`
համագործակցության խթաთანამშრომლობისათვის
նում:
ხელის შეწყობა.
ეკონომიკური
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ლიბერალიზმი - მიდგომა, ԼԻԲԵՐԱԼԻԶՄ – Մոտեցում,
რომლის თანახმად ქვეყნები ըստ որի երկրներն
ավելի
უკეთ ვითარდებიან ეკონო- լավ
են
զարգանում
მიკურ
ცხოვრებაში
სა- տնտեսական
կյանքին
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ხელმწიფოს
მხრიდან
მინიმალური
ჩარევის
პირობებში.
ეკონომიკური სისტემა სოციალური
ინსტიტუტი,
რომელიც ასრულებს საზოგადოებაში საქონლის წარმოებისა
და
მისი
და
მომსახურების განაწილების
ფუნქციას.
ემბარგო - სახელმწიფოს
გადაწყვეტილება
გარკვეულ
სახელმწიფოსთან
კომერციული
კავშირის
აკრძალვაზე.
ემიგრაცია
ხალხის
გადაადგილება
ტერიტორიის გარეთ.
ემპირიული დაკვირვება სამეცნიერო
მონაცემებში
სენსორული ინფორმაციის
ორგანიზაცია აბსტრაქციის,
ინტერპრეტაციისა და რეპლიკაციის პროცესისა.
ენა - ვერბალური და
წერითი სიმბოლოების სისტემა, რომელიც კომპლექსური მნიშვნელობის გამო-
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պետության
կող-մից
նվազագույն միջամտու-թյան
պայմաններում:
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
– Սոցիալական ինստիտուտ,
որն
իրականացնում է
հասարակության
մեջ
ապրանքի արտադրության և
դրա
ու
ծառայության
բաշխման գործառույթ:
ԷՄԲԱՐԳՈ
(արգելքի
սահմանում) – Պետության
որոշում որոշակի պետության հետ առևտրային կապի
արգելքի վերաբերյալ:
ԷՄԻԳՐԱՑԻԱ (արտագաղթ)
– Ժողովրդի տեղաշարժը
հայրենիքի տարածքից դուրս:
ԷՄՊԻՐԻԿ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ –
Գիտական
տվյալներում
զգայական
տեղեկատվության
կազմակերպում`
վերացարկման, մեկնաբանման
և
կրկնության
գործընթացի միջոցով:
ԼԵԶՈՒ
–
Կամայական
ազդանշանների՝
օրինակ
ձայնային
հնչյունների,
ժեստերի կամ գրված նշերի,

ხატვის მიზნით გარკვეულ համակարգ
է,
որն
წესებს ემორჩილება.
օգտագործվում է տեղեկատվության
փոխանցման
համար
և ենթարկվում է
որոշակի կանոնների:
ენდოგამია
წესი,
ԷՆԴՈԳԱՄԻԱ
რომელიც
ადამიანისგან (ներտոհմական
მოითხოვს თავისივე წრის, ամուսնություն) –
Կանոն,
ტომის, ეროვნების, რელი- որը մարդուց պահանջում է
გიის, რასის, დასახლების ან ամուսնանալ
իր
իսկ
სხვა სოციალური ჯგუფის շրջապատի, ցեղի, ազգության,
կրոնի,
ռասայի,
წარმომადგენელზე
բնակավայրի
կամ
այլ
იქორწინოს.
սոցիալական
խմբի
ներկայացուցչի հետ:
ერი
ადამიანები,
ԱԶԳ –
Մարդիկ, ովքեր
რომლებიც ერთიანდებიან ունեն
ընդհանուր
საერთო
კულტურული մշակութային կապեր
և
კავშირებით და ქმნიან ერთ ձևավորել են միասնական
სახელმწიფოს.
պետություն:
ԷՍԵՆՑԻԱԼԻԶՄ (գոյապաესენციალიზმი
- მოსაზრება იმის შესახებ, რომ շտություն) – Գաղափար այն
որ
սոցիալական
სოციალური
იდენტობები մասին,
կառաმიმართულია ბიოლოგიური ինքնությունները
կենսաբաან გაბატონებული სოცია- վարվում են
կամ
գերիշխող
ლური ძალების მიერ და նական
აქედან გამომდინარე, შედა- հասարակական
ուժերի
რებით მყარია.
կողմից
և,
հետևաբար,
համեմատաբար կայուն են:
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ექსპანსიონიზმი - ტერიԷՔՍՊԱՆՍԻՈՆԻԶՄ
ტორიული
გაფართოების (ընդար-ձակում,
მიზნით განხორციელებული զավթողագոր-ծություն)
–
სამხედრო აგრესია.
Տարածքային
ընդարձակման նպատակով
իրականացված ռազմական
զավթողագործություն:
ექსპერიმენტი - კვლევის
ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏ` ՓՈՐՁ –
მეთოდი, როცა სუბიექტებს Հետազոտության
մեթոդ,
სპეციალურად
შექმნილ փորձ, երբ
սուբյեկտները
გარემოში აკვირდებიან.
դիտարկվում են
հատուկ
ստեղծված միջավայրում:
ԷՔՍՊՐԵՍԻՎ
ԼԻԴԵՐՈՒექსპრესიული ლიდერობა
ლიდერობა იმისათვის, ԹՅՈՒՆ – Լիդերություն այն
խմբի
რომ ჯგუფის წევრებს შორის նպատակով, որ
միջև
კარგი განწყობა და ურთი- անդամների
ერთობები შენარჩუნდეს.
պահպանվեն լավ
տրամադրությունը և
հարաբերությունները:
ექსპრესიული ჯგუფი
ԷՔՍՊՐԵՍԻՎ ԽՈՒՄԲ –
ჯგუფი, რომლის წევრებიც Խումբ,
որի անդամներն
იმგვარად
გამოხატავენ այնպես են արտահայտում
გრძნობებს და ისე იქცევიან, զգացմունք-ները և այնպես են
როგორც სხვა ვითარებაში պահում իրենց, ինչպես այլ
նրանց
მათთვის
მიუღებელი հանգամանքներում
համար անընդունելի կլիներ:
იქნებოდა.
ვალიდობა
ხარისხი
ՎԱԼԻԴՈՒԹՅՈՒՆ
იმისა, როგორ შეუძლია (վավերա-կանություն) – Նրա
მეცნიერულ კვლევას იმის աստիճանը, թե
ինչպես
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გაზომვა, რის გაზომვასაც կարող
է
գիտական
ცდილობს.
հետազոտությունը
չափել
այն, ինչը փորձում է չափել:
ვესტმინისტერის მოდელი
ՎԵՍՏՄԻՆՍՏԵՐՅԱՆ
- მართვის სისტემა, სადაც ՄՈԴԵԼ – Կառավարման
აღმასრულებელი
ხელი- համակարգ,
որտեղ
სუფალი საკანონმდებლო գործադիր
իշխա-նությունը
ორგანოს მიერაა დამტკი- հաստատված է օրենսդիր
ცებული და (თეორიულად իշխանության կողմից (գոնե
მაინც)
ანგარიშვალდე- տեսա-կանորեն) և հաշվետու
է նրա հանդեպ:
ბულია მის წინაშე.
ვესტფალიის მშვიდობა ՎԵՍՏՖԱԼՅԱՆ
ՀԱՇՏՈՒშეთანხმება ხელმოწერილი ԹՅՈՒՆ – Պայմանագիր, որը
1648 წ. ევროპაში 30-წლიანი ստորագրվել
է
1648
ომის დამთავრების შემდეგ. թվականին Եվրոպայում 30მან
საწყისი
დაუდო ամյա պատերազմից հետո:
ნაციონალური სახელმწი- Այն սկիզբ է դրել
ազգային
ფოების
სისტემასა
და պետությունների
համաმსოფლიო
სახელმწიფო կարգին և համաշխարհային
ცენტრისტული
მოდელის պետական-ցենտրիստական
մոդելի ձևավորմանը:
ფორმირებას.
თანადირექტორობა - იმ
ՀԱՄԱՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ –
ადამიანთა ქსელი, რომ- Այն մարդկանց ցանց, ովքեր
ლებიც ორი ან მეტი კორ- երկու
կամ
ավելի
პორაციის
დირექტორთა կորպորացիայի տնօրենների
საბჭოს წევრები არიან .
խորհրդի անդամներ են:
თანაცხოვრება - ოჯახი,
ՀԱՄԱՏԵՂ
ԱՊՐԵԼԸ
–
სადაც წყვილი ქორწინების Ընտա-նիք, որտեղ զույգն
გარეშე ცხოვრობს.
ապրում
է
առանց
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თაობის
ასაკობრივი
ჯგუფები ადამიანების ჯგუფები ერთსა და იმავე
თაობაში, რომელიც ერთი
და იმავე ისტორიული მოვლენის მონაწილეები არიან,
მაგრამ
ერთმანეთისგან
განსხვავებული მიდგომა და
დამოკიდებულება აქვთ.
თეთრსაყელოიანთა დანაშაული - დანაშაული, რომელიც ჩადენილია მაღალი
სტატუსის მქონე ადამიანების
მიერ
სამუშაოს
შესრულების პერიოდში.

თეიზმი - იდეა იმის
შესახებ, რომ ზებუნებრივი
ძალები
მონაწილეობენ
დედამიწაზე
მიმდინარე
მოვლენებსა
და
პროცესებში.
თემი
მოსახლეობა,
რომელსაც ერთმანეთთან
აკავშირებს საერთო ღირებულებები და ინტერესები,
ხშირი
კონტაქტი
და
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ամուսնության:
ՍԵՐՆԴԻ
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ
ԽՄԲԵՐ – Մարդկանց խմբեր
նույն
սերնդի
շրջանակներում,
որոնք
միևնույն
պատմական
իրադարձության
մասնակիցներ
են,
սակայն
միմյանցից տարբեր
մոտեցում ու վերաբերմունք ունեն:
ՍՊԻՏԱԿ ՕՁԻՔԱՎՈՐՆԵՐԻ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
–
Հանցագործություն,
որը
կատարվել
է
բարձր
կարգավիճակ
ունեցող
մարդկանց
կողմից
աշխատանքի
կատարման
ընթացքում:
ԹԵԻԶՄ – Գաղափար, որի
համաձայն
գերբնական
են
ուժերը
մասնակցում
Երկրի
վրա
ընթացող
ներկայիս իրադարձություններին և գործընթացներին:
ՀԱՄԱՅՆՔ – Բնակիչներ,
որոնց միմյանց հետ կապում
են ընդհանուր արժեքներն ու
շահերը, հաճախակի շփումը
և մերձության զգացողութ-

სიახლოვის შეგრძნება.
თეოკრატია სიტყვასიტყვით „ღვთის მმართველობა“. პრინციპი, რომლის
მიხედვითაც
სასულიერო
ხელისუფლება
საეროზე
მაღლა
უნდა
იდგეს.
რეჟიმი,
სადაც
სახელისუფლებო თანამდებობა
იმისდა
მიხედვით
ნაწილდება, თუ რა ადგილი
უკავია პიროვნებას სასულიერო იერარქიაში.

თეორია
სისტემური
მცდელობა იმისა, როგორ
შეიძლება იყოს ორი ან მეტი
ფენომენი
ერთმანეთთან
დაკავშირებული.
თვითობა - განსაზღვრუიდენტობის
ქონის
ლი
გრძნობა, რომელიც განგვასხვავებს სხვა ადამიანებისაგან.
თორიზმი - კონსერვატიზმის დოქტრინა, რომლისთვისაც
იერარქიის
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յունը:
ԹԵՈԿՐԱՏԻԱ`
ԱՍՏՎԱԾԱՊԵ-ՏՈՒԹՅՈՒՆ –
Բառացիորեն
«Աստծո
կառավարում»: Սկզբունք, որի
համաձայն,
հոգևոր
իշխանությունը
պետք
է
լինի
աշխարհիկից
վեր
կանգնած:
Կառա-վարման
կարգ,
երբ
իշխանական
պաշտոնները բաշխվում են
ըստ նրա, թե ինչ տեղ է
զբաղեցնում
անձը
եկեղեցական
հիերարխիայում:
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
–
Համակար-գային փորձ, թե
ինչպես
կարող
են
փոխկապակցված
լինել
երկու
կամ
ավելի
երևույթները:
ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ – Որոշակի
ինքնություն
ունենալու
զգացողություն,
որը
քեզ
տարբերակում
է
այլ
մարդկանցից:
ԹՈՐԻԶՄ
–
Պահպանողական ուսմունք,
որին
բնորոշ
են

რწმენა, ტრადიციის მნიშვნელობა, მოვალეობისა და
ორგანიციზმის
მხარდაჭერაა დამახასიათებელი.
თოფოსნობა - მდგომარეობა, რომლის დროსაც
სუვერენული სახელმწიფოს
არსებობის
პირობებში,
ადგილობრივი შეიარაღებული დაჯგუფებები გაუთავებლად
იბრძვიან
ძალაუფლებისათვის.
იგი - ზიგმუნდ ფროიდის
ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს
იმ
ქვეცნობიერი,
თანდაყოლილი ბიოლოგიური სურვილების რეზერვუარს, რომელიც მიმართულია სიამოვნების მიღებისკენ.
იდეალიზმი
სკოლა
საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელმაც გავრცელება ჰპოვა მე-20 ს.
პირველ ნახევარში. საერთაშორისო საქმეებში მთავარ როლს ანიჭებს საერთაშორისო
სამართალს,
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հիերարխիայի համոզմուն-քը,
ավանդույթի
նշանակությունը, պարտավորությունը
և
աջակցությունը
օրգանիցիզմին:
ՀՐԱՑԱՆԱԿԻՐՈՒԹՅՈՒՆ –
Վիճակ,
որի
ժամանակ
ինքնիշխան
պետության
գոյության
պայմաններում,
տեղական զինված խմբավորումներն
անընդհատ
պայքարում են իշխանության համար:
ԱՅՆ (Id) – Զիգմունդ Ֆրոյդի
տերմինն
է,
որն
արտահայտում
է
այն
ենթագիտակցական, բնածին
կենսաբանական
ցանկությունների
պահոցը, որը
միտված է հաճույք ստանալուն:
ԻԴԵԱԼԻԶՄ –
Դպրոց
միջազգային
հարաբերություններում,
որն
իր
տարածումն է գտել
20-րդ
դարի
առաջին
կեսում:
Միջազգային
հարցերում
գլխավոր դեր է շնորհում
միջազգային
իրավունքին,

საერთაშორისო
ორგანი- միջազգային կազմակերպուზაციებს, აგრეთვე მორალს. թյուններին, ինչպես նաև
բարոյականությանը:
იდენტირება
ადამიანიՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
–
სთვის იმის შეგრძნება, თუ Մարդու
համար
նրա
ვინ არის და საით მიდის. ეს զգացում, թե ով է ինքը և ուր է
შეგრძნება
მოიცავს գնում:
Այս
զգացումը
წარსულის, აწმყოსა და ներառում է
անցյալի,
և
ապագայի
მომავლის ერთიან შეგრ- ներկայի
միասնական զգացողություն:
ძნებას.
იზოლაციონიზმი სახელԻԶՈԼՅԱՑԻՈՆԻԶՄ
–
მწიფო პოლიტიკა, რომე- Պետա-կան
ლიც
ორიენტირებულია քաղաքականություն,
որը
სხვა ქვეყნებთან ურთიერ- միտված է այլ երկրների հետ
თობების
(პოლიტიკურ, հարաբերությունների
ეკონომიკურ
და
სხვ.) (քաղաքական, տնտեսական
შეზღუდვაზე.
և այլն) սահմանափակման:
ԻՄԻԳՐԱՑԻԱ` ՆԵՐԳԱՂԹ
იმიგრაცია - ხალხის გადაადგილება ქვეყნის მოსახ- – Ժողովրդի շարժումը երկրի
ლეობასა თუ ტერიტორიის բնակչության կամ տարածքի
շրջանակներում:
შიგნით.
იმპიჩმენტი
- თანამდეԻՄՊԻՉՄԵՆՏ
–
ბობის პირის გადაყენების Պաշտոնեա- կան
անձի
ოფიცია-ლური პროცედურა պաշտոնան-կության
პიროვნუ-ლი თუ პროფე- ընթացակարգ`
անձնական
სიული გადაცდომის მოტი- կամ մասնա-գիտական սխալ
ვით.
թույլ տալու հիմքերով:
ინდიგენიზაცია - შეთვიԻՆԴԻԳԵՆԻԶԱՑԻԱ
–
სება; პროცესი, რომლის Ձուլում` գործընթաց, որի
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შედეგადაც უცხოური ნაწარმი თუ ცხოვრების წესი
გათავისდება ადგილობრივ
მოთხოვნილებებსა
თუ
გარემოებებზე
მორგების
მიზნით.
ინდიკატორი - ის, რაც
შესაძლოა ზუსტად გაიზომოს,
როგორც
უფრო
რთული ცვლადის აპროქსიმაცია (მიახლოება).
ინიცირება - რეფერენდუმის ერთ-ერთი სახეობა,
როდესაც
საზოგადოებას
შეუძლია საკანონმდებლო
ინიციატივით გამოსვლა.
ინკრემენტალიზმი
თეორია, რომლის თანახმად
გადაწყვეტილებები
მიიღება
არა
წინასწარ
გამოკვეთილი მიზნის შესაბამისად, არამედ ცვალებადი ვითარების კვალდაკვალ.
ინსტიტუციური რასიზმი რასიზმი, რომელიც ისე
ღრმადაა გამჯდარი საზო-
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հետևան-քով
օտարերկրյա
արտա-դրանքը
թե
ապրելակերպը յուրացվում է
տեղական կարիքներին և
հանգա-մանքներին
հարմարեց-նելու
նպատակով:
ԻՆԴԻԿԱՏՈՐ`
ստուգիչ,
ցուցիչ – Այն, ինչը հնարավոր
է
չափել ճշգրիտ, որպես
ավելի բարդ փոփոխականի
մոտարկում:
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒՄ
–
Հանրա-քվեի
տեսակներից
մեկը, երբ հասարակությունը
կարող
է
հանդես
գալ
օրենսդրական
նախաձեռնությամբ:
ԻՆԿՐԵՄԵՆՏԱԼԻԶՄ
–
Տեսու-թյուն,
ըստ
որի
որոշումներն ընդունվում են
ոչ թե
նախապես
սահմանված
նպատակին
համապատաս-խան,
այլ`
ելնելով
փոփոխվող
իրավիճակից:
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՌԱՍԻԶՄ –
Ռասիզմ, որն այնքան խորն է
թափանցած
հասարա-

გადოების ტრადიციებსა და
ყოველდღიურ ცხოვრებაში,
რომ მაშინაც მოქმედებს,
როცა არ არსებობს გაცნობიერებული განწყობა ან
მიზანიმიმართული დისკრიმინაცია.
ინსტრუმენტული ლიდერობა - ჯგუფის წევრების
ხელმძღვანელობა,
რათა
მათ შეასრულონ სხვადასხვა დავალება.
ინტეგრაცია - დაახლოებისა და გაერთიანების
პროცესი
სახელმწიფოთა
დონეზე.
ინტეგრაცია - დაუბრკოლებელი ინტერაქცია და
კონტაქტი სხვადასხვა რასობრივ
და
ეთნიკურ
ჯგუფებს შორის.
ინტეგრაციის თეორიები თეორიები იმის შესახებ, თუ
როგორ
ერთიანდებიან
ქვეყნები და გადასცემენ
თავისი სუვერენიტეტის ნაწილს ზენაციონალურ წარმონაქმნებს.
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կության ավանդույթների և
առօրյա կյանքի մեջ, որ
նույնիսկ այն ժամանակ է
կիրառվում,
երբ
չկա
գիտակցված
տրամադրվածություն կամ նպատակային
խտրականություն:
ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – Խմբի անդամների
ղեկավարում,
որպեսզի
նրանք
կատարեն տարբեր
առաջադրանքներ:
ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ – Մերձեցման և
միավորման
գործընթաց
պետությունների
մակարդակով:
ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ – Անխոչընդոտ
փոխգործակցություն և կապ
տարբեր
ռասայական
ու
էթնիկական խմբերի միջև:
ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ
–
Տեսություններ այն մասին, թե
ինչպես
են
միավորվում
երկրները
և
փոխանցում
իրենց ինքնիշխանության մի
մասը
վերազգային
միավորումներին:
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ინტერესი - პიროვნებისა
თუ ჯგუფის სარგებელი,
რომელსაც უბრალო სურვილისაგან
განსხვავებით
ობიექტური ანუ „რეალური“
საფუძველი გააჩნია.
ინტერვენცია
ერთი
ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის
შიდა საქმეებში სამხედრო,
ეკონომიკური და დიპლომატიური ჩარევა, აგრეთვე,
მის ტერიტორიაზე შეჭრა.
ინტერვენციონიზმი
ხელისუფლების პოლიტიკა,
ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც საერთო წარმომავლობის
რწმენა
უდევს
საფუძვლად.
ინტერვიუ - 1. საუბარი,
რომლის დროსაც მკვლევარი სხვა ადამიანს უსვამს
კითხვათა სერიას ან მსჯელობს გარკვეულ თემაზე. 2.
პირთან აქტუალურ თემაზე
კითხვა-პასუხის
ფორმით
წარმართული
საუბრის
მასობრივი
ინფორმაციის
საშუალებებით
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ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ – Անձի
կամ խմբի օգուտ, որն, ի
տարբերություն
հասարակ
ցանկության, ունի օբյեկտիվ
կամ «իրական» հիմք:
ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱ – Մի երկրի
կողմից
մեկ
այլ
երկրի
գործերի մեջ
ռազմական,
տնտեսական և դիվանագիտական
միջամտություն,
ինչպես նաև ներխուժում
նրա տարածք:
ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻՈՆԻԶՄ – Իշխանության
քաղաքականություն, մարդկանց խումբ, որի
հիմքում
դրված
է
միասնական
ծագման
համոզմունքը:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ – 1. Զրույց,
որի ընթացքում հետազոտողը
մեկ այլ անձի հարցերի շարք
է տալիս կամ քննարկում է
մի որոշակի թեմա: 2. Որևէ
անձի հետ հրատապ հարցի
շուրջ, հարցուպատասխանի
տես-քով
անցկացված,
զրույցի տարածում ԶԼՄ-ների
միջոցով:

გავრცელება.
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐ – Անձ
ინტერვიუერი
პირი
(ჟურნალისტი, სოციოლოგი (լրագրող, սոցիոլոգ և այլն),
վերցնում
է
და სხვა), რომელიც იღებს որը
(կազմակերպում
է)
(აწყობს) ინტერვიუს.
հարցազրույցը:
ინტერნალიზაცია
ԻՆՏԵՐՆԱԼԻԶԱՑԻԱ – Գործորի
ընթացքում
პროცესი, რომლის დროსაც ընթաց,
չափորոკულტურული სტანდარტები մշակութային
ხდება ადამიანის პირადი շիչները դառնում են մարդու
մասնավոր
կառուցվածքի
სტრუქტურის ნაწილები.
մասեր:
ინტერნეტი მსოფლიო
ԻՆՏԵՐՆԵՏ` ՀԱՄԱՑԱՆՑ –
საინფორმაციო
კომპიუ- Համաշխարհային տեղեկահամակարգչային
ტერული ქსელი, რომელიც տվական
წარმოადგენს
რეგიონა- ցանց, որը հանդիսանում է
ლური
კომპიუტერული տարածաշրջանային համացանցերի
և
ქსელებისა
და
კომ- կարգչային
բազմուპიუტერების
სიმრავლის համակարգիչների
გაერთიანებას, მათ შორის թյան ամբողջություն, այդ
տեղեկատվության
ინფორმაციის
გაცვლა թվում
ხორციელდება სატელეკო- փոխանակումն իրականացվում
է
հեռահաղորმუნიკაციო საშუალებებით.
դակցության միջոցով:
ინფორმაცია - რაიმე საქՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ – Որևէ
მის, რაიმეს მდგომარეობის գործի, որևէ վիճակի մասին
შესახებ შეტყობინება, ცნობა. տեղեկացում, ծանոթացում:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹ ისტორიული კვლევები ՊԱՏՄԱԿԱՆ
Անցյալի
წარსულის
მოვლენების, ՅՈՒՆՆԵՐ –
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ცხოვრების
წესისა
და իրադարձությունների,
ცვლილებათა
ფორმების ապրելակերպի
և
փոփոსოციოლოგიური კვლევა.
խությունների ձևերի սոցիոլոգիական հետազոտություն:
კანონები - პოლიტიკური
ՕՐԵՆՔՆԵՐ – Քաղաքական
ავტორიტეტების მიერ შემო- հեղինակությունների կող-մից
ღებული და სახელმწიფო ներմուծված և պետության
ძალით გატარებული ნორ- ուժով կյանքի կոչված նորմեր:
მები.
–
კაპიტალდაბანდება
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄ
სახსრები, რომლებიც და- Միջոց-ներ, որոնք ներդրվում
որևէ
գործի,
ბანდებულია რაიმე საქმეში, են
արտադրության մեջ:
წარმოებაში
Գույք, որն
კაპიტალი
- ქონება,
ԿԱՊԻՏԱԼ –
რომელიც გამოყენებულია օգտագործվում է ավելի շատ
կուտակելու
უფრო
მეტი
ქონების գույք
օրինակ,
დაგროვების
მიზნით
_ նպատակով,
მაგალითად,
ქარხანა, գործարան, որը ներդրում է
რომელიც არის ინვესტიცია ապրանքների արտադրութსაქონლის წარმოებისათვის. յան համար:
– Հասարաკაპიტალიზმი - საზოგადოԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄ
ებრივი წყობის სახესხვაობა, կական կարգի տեսակ, որը
մասնավոր
რომელიც კერძო საკუთ- հիմնված է
რების ქონაზეა დაფუძნე- սեփականություն ունենալու
Ազատ
ձեռնարկաბული; თავისუფალი მეწარ- վրա:
տիրության համակարգ:
მეობის სისტემა.
–
კასტური
სისტემა
ԿԱՍՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
անհավաსოციალური
უთანასწო- Սոցիալական
փակ
համաრობის დახურული სისტემა, սարության

43

რომელშიც სტატუსი განისაზღვრება დაბადებისთანავე.
კლასობრივი დაყოფა საზოგადოების დანაწევრება
ადამიანთა ფენებად, რომელთაც აქვთ რესურსის
არათანაბარი რაოდენობა.
კლასობრივი სტრუქტურა
- საზოგადოების შედარებით სტაბილურ ჯგუფებად
დანაწევრება.
კოალიცია - პოლიტიკურ
კონკურენტთა
იმგვარი
დაჯგუფება, რასაც ან საერთო საფრთხის განცდა ან
ცალ-ცალკე
მოქმედების
უპერსპექტივობა იწვევს.

კოლექტიური
უსაფრთხოება მსოფლიო წყობის
სისტემა, რომლის დროსაც
მსოფლიო თანამეგობრობა
კოლექტიურად
გამოდის
აგრესორი
სახელმწიფოს
წინააღმდეგ.
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կարգ, որում կարգավիճակը
որոշվում է ծնվելուն պես:
ԴԱՍԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄ
–
Հասարակության
բաժանում
մարդկանց
խավերի,
ովքեր
ունեն
ռեսուրսների
անհավասար
քանակ:
ԴԱՍԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
–
Հասարակության
մասնատում
համեմատաբար
կայուն խմբերի:
ԴԱՇԻՆՔ
–
ԿՈԱԼԻՑԻԱ`
Քաղաքական մրցակիցների
այնպիսի խմբավորում, որի
ստեղծման
պատճառ
է
դառնում
կամ ընդհանուր
վտանգի
զգացումը,
կամ
առանձին-առանձին գործելու անհեռանկար լինելը:
ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
–
Համաշխարհային
կարգի
համակարգ,
որի ընթացքում
միջազգային
հանրությունը հավաքականորեն
է հանդես գալիս
ագրեսոր

კოლექტიური ქმედება სოციალურად
ორგანიზებული და შეგნებული,
თუმცა შედარებით უჩვეულო
რეაქცია მოვლენებზე, მცდელობა,
განახორციელო
საერთო მიზნები ან იდეალები, რაშიც, ჩვეულებრივ,
ხალხის დიდი რაოდენობაა
ჩართული.

კოლექტიური
ქცევა
ხშირად არარაციონალური,
მაგრამ მაინც სოციალურად
ორგანიზებული
რეაქცია
გარეგან სტიმულებზე, რომელიც მრავალ ადამიანში
მსგავს რეაქციას იწვევს.
კოლონიალიზმი
ერთი
ერის ეკონომიკური ანექსია
მეორე, უფრო ძლიერი
ერის მიერ და ამ პროცესის
თანამდევი პოლიტიკური და
სოციალური
გაბატონება
ადგილობრივ
მოსახლეობაზე
კომპენსაციური
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պետության դեմ:
ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ
–
Սոցիալապես
կազմակերպված և
գիտակցված,
սակայն,
համեմատաբար
անսովոր
արձագանք
իրադարձություններին,
փորձ` իրագործել ընդհանուր
նպատակներ
կամ
իդեալներ,
ինչի
մեջ,
սովորաբար, ներգրավված են
մեծ թվով մարդիկ:
–
ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՊԱՀՎԱԾՔ
Հաճախ
իռացիոնալ,
բայցևայնպես, սոցիալապես
կազմակերպված արձագանք
արտաքին ազդակներին, որը
շատ մարդկանց մոտ նման
արձագանք է հարուցում:
–
ԳԱՂՈՒԹԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մի ազգի տնտեսական անեքսիա մեկ այլ, ավելի ուժեղ
ազգի
կողմից
և
այս
գործընթացին
ուղեկցող
քաղաքական
ու
սոցիալական
գերիշխանություն
տեղական բնակչության վրա:
ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻՈՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

განათლება - პროგრამები,
რომლებიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, უფრო
თანაბარ პირობებში გაუწიოს კონკურენცია უპირატესობის მქონე სტუდენტებს.
კომუნიზმი
მარქსის
თეორიის მიხედვით, ჭეშმარიტად უკლასო საზოგადოების სტადია, რომელშიც საჭირო აღარ იქნება
ტოტალიტარული
კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან.
კონვენცია - ოფიციალური
პოლიტიკური თავყრილობა
ან კამათისა და მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული
შეთანხმება.
კონსენსუსი - განსაკუთრებული ყაიდის თანხმობა;
ორი ან მეტი პარტიის
იდეოლოგიური პოზიციების
თანხვდომა
პოლიტიკურ
მიზნებთან დაკავშირებით.

კონსტრუქციონიზმი

-
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
– Ծրագրեր,
որոնք
թույլ
է
տալիս
ուսանողներին,
ավելի
հավասար
պայման-ներում
մրցակցել
առավե-լություն
ունեցող ուսա-նողների հետ:
Մարքսի
ԿՈՄՈՒՆԻԶՄ
տեսության
համաձայն,
իսկապես
անդասակարգ
հասարակության փուլ, որում
այլևս անհրաժեշտ չի լինի
տոտալիտար
վերահսկողություն
պետության կողմից:
–
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
Պաշտոնական քաղաքական
հանդիպում կամ քննարկման
ու բանակցությունների հետևանքով
ձեռք
բերված
համաձայնություն:
ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ – Համաձայնության
առանձնահատուկ
տեսակ, երկու կամ ավելի
կուսակցությունների գաղափարական դիրքորոշում-ների
զուգադիպություն` կապված
քաղաքական նպատակների
հետ:
ԿՈՆՍՐՈՒԿՏԻՎԻԶՄ – Համոզ-

რწმენა იმისა, რომ ისეთი
სოციალური იდენტობები,
როგორიცაა
მამაკაცი,
ქალი, შავკანიანი, ჰეტეროსექსუალი, ჰომოსექსუალი
და სხვ. ყალიბდება სოციალური პროცესების შედეგად და აქედან გამომდინარე,
ექვემდებარება
ცვლილებას.
კონტრკულტურა
გარკვეული ღირებულებები,
ნორმები, წესები და დამოკიდებულებები, რომელიც
უპირისპირდება დომინანტ
კულტურას და აშკარად
იჩენს მისი გამოწვევის მცდელობას.
კონტრმოძრაობა
მოძრაობა, რომელიც იქმნება იმისათვის, რათა წინ
აღუდგეს უკვე არსებულ
მოძრაობას.
კონფედერაცია - სახელმწიფოთა გარკვეული ტიპის
კავშირი, როცა ყოველი
სუბიექტი საკუთარი დამოუკიდებლობის
ხარისხს
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մունք,
որ
այնպիսի
սոցիալական
ինքնությունները,
ինչպիսիք են
տղամարդ, կին, սևամորթ,
հետերոսեքսուալ, հոմոսեքսուալ և այլն ձևավորվում են
որպես
սոցիալական
գործընթացների հետևանք և,
ենթակա
են
հետևաբար,
փոփոխման:
–
ԿՈՆՏՐՄՇԱԿՈՒՅԹ
Որոշակի արժեքներ, նորմեր,
կանոն-ներ
և
դիրքորոշումներ,
որոնք
հակադրվում են գերիշխող
մշակույթին
և
բացահայտորեն
ցուցաբերում նրան
մարտահրավեր նետելու փորձը:
ՇԱՐԺՈՒՄ
–
ՀԱԿԱՌԱԿ
Շարժում, որը ստեղծվում է,
որպեսզի
հակազդի
գոյություն
ունեցող
շարժմանը:
–
ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ
Պետություն-ների
որոշակի
տեսակի միություն,
երբ
յուրա-քանչյուր
սուբյեկտ
պահ-պանում
է
իր

ინარჩუნებს
წინასწარი անկախության աստիճանը`
ურთიერთშეთანხმების
նախնական
փոխադարձ
საფუძველზე.
համաձայ-նության
հիման
վրա:
–
კონფორმულობა - კულԿՈՆՖՈՐՄԻԶՄ
ტურულად გამართლებული Մշակութապես
նպատակმიზნების მიღწევა კულტუ- հիմնավորված
რულად
გამართლებული ներին հասնելը` մշակութային
առումով
արդաსაშუალებებით.
րացված միջոցներով:
კორელაცია - ორ ცვლადს
ԿՈՐԵԼԱՑԻԱ` ՀԱՐԱԲԵՐԱԿ– Կանոնավոր
შორის რეგულარული ურ- ՑՈՒԹՅՈՒՆ
փոխգործակցություն
երկու
თიერთკავშირი.
փոփոխականների միջև:
კორელაციის
კოეფიՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
–
ციენტი ათწილადები ԳՈՐԾԱ-ԿԻՑ
ნულსა და ერთს შორის, Տասնորդականներ զրոյի և
միջև,
որոնք
რომელიც
გამოიყენება մեկի
հարաკორელაციის
სიძლიერის օգտագործվում են
բերակցության հզորությունը
საჩვენებლად.
ցույց տալու համար:
კორპორაცია - კანონით
ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ – Օրենքով
կազմակերպուშექმნილი
ორგანიზაცია, ստեղծած
որի
գոյությունը,
რომლის არსებობა, ძალა- թյուն,
իրաუფლება
და
უფლება- լիազորությունները,
ვალდებულება არ არის վունքներն ու պարտակակախված չեն
დამოკიდებული მის მფლო- նությունները
սեփականատերերից,
ბელებზე, მენეჯერებსა და նրա
մենեջերներից
և
աշխաთანამშრომლებზე.
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კორპორაციული
დანაშაული - უკანონო საქმიანობა, რომელიც მიზნად
ისახავს
ორგანიზაციისათვის სარგებლის მოპოვებას.

տակիցներից:
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Անօրինական
գործունեություն,
որն
ուղղված է կազմակերպության
համար
շահույթի
ձեռքբերմանը:
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԽԱՎ – Այն
մարդկանցից
բաղկացած
սոցիալական խավ, որոնք
ունեն մեծ բյուրոկրատական
իշխանություն
հիմնական
կորպորացիաներում
(և
իշխանության մեջ), հիմնականում
ոչ
այս
կորպորացիաների
սեփականության հիման վրա:
–
ԿՐԵԴԵՆՑԻԱԼԻԶՄ
Պահանջ, ըստ որի անձը
պետք է ունենա դիպլոմ կամ
աստիճան`
պաշտոն
զբաղեցնելու կամ
աշխատանք կատարելու համար:

კორპორაციული კლასი იმ ადამიანებისაგან შემდგარი სოციალური კლასი,
რომელთაც აქვთ დიდი
ბიუროკრატიული ძალაუფლება ძირითად კორპორაციებში (და ხელისუფლებაში) უმეტესად არა ამ
კორპორაციების
საკუთრების საფუძველზე.
კრედენციალიზმი
მოთხოვნა, რომლის თანახმადაც
ადამიანს
უნდა
გააჩნდეს დიპლომი ან ხარისხი თანამდებობის დასაკავებლად
ან
სამუშაოს
შესასრულებლად.
–
Սուր
კრიზისი - მწვავე პოლიტიՃԳՆԱԺԱՄ
კური სიტუაცია, რომელიც քաղաքական իրավիճակ, որը
საშიშროების ქვეშ აყენებს վտանգի տակ է դնում երկրի
գլխավոր շահերը:
მთავარ ინტერესებს.
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კროსკულტურული კვლევა კვლევა, რომელიც
მკვლევარის საზოგადოების
მიღმა საზოგადოებათა სოციალურ ფორმებს აღწერს.

კულტურა ერთი ცხოვრების წესით მცხოვრები
ადამიანების მიერ მუდმივად
ურთიერთგაზიარებული
ღირებულებები, ნორმები,
სიმბოლოები,
ენა
და
ქმნილებები.

კულტურული ინტეგრაცია
- კულტურის ნაწილებით
შემდგარი ურთიერთშეკავშირებული მუდმივი მთლიანობის დონე.
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ԿՐՈՍՍ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՀԵՏԱԶՈ - ՏՈՒԹՅՈՒՆ

–
որը

Հետազոտու-թյուն,
հետազոտողի
հասարակությունից
դուրս
նկարագրում է
հասարակությունների
սոցիալական ձևերը:
–
Նույն
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
կենսակերպով
ապրող
մարդկանց
կողմից մշտապես
փոխադարձաբար
ընդունված
արժեքներ,
նորմեր,
խորհրդանիշներ,
լեզու և
ստեղծագործություններ
ունենալը:
Մշակույթը հասարակու-թյան
և
մարդու
պատմական
զարգացման
որոշակի
մակարդակ
է,
որն
արտահայտվում է մարդկանց
գործունեության
և
կյանքի
կազմակերպման
ձևերով ու տիպերով։
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ
–
Մշակույթի մասերով
կայացած,
փոխկապակցված
մշտական ամբողջության մակարդակ:

კულტურული კაპიტალი მაღალგანვითარებული
საზოგადოებრივი ფენის გემოვნებები, რომლებიც საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ფუნქციასაც ითვისებს.
კულტურული
მრავალსახეობა
ცალკეულ საზოგადოებებსა
და ზოგადად მსოფლიოში
არსებული დამოკიდებულებების,
ღირებულებების,
გემოვ-ნების
სისტემების
სხვადასხვა მოდელი და
გარკვეული ცოდნა.

კულტურული
რელატივიზმი მოსაზრება, რომ
კულტურის
ნებისმიერი
ელემენტის გაგება შესაძლებელია მხოლოდ ამავე
კულტურის
კონტექსტში;
გარკვეული
სივრცის,
დროისა და გარემოებების
გათვალისწინებით.
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ –
Բարձր զարգացած հասարակական խավի ճաշակներ,
որոնք համատեղում են նաև
տնտեսական
և
հասարակական
գործառույթը:
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Որոշակի
հասարակություններում
և
ընդհանրապես
աշխարհում
գոյություն
ունեցած
դիրքորոշումների,
արժեքների, ճաշակային
համակարգերի
տարբեր
մոդելներ
և
որոշակի
գիտելիքներ:
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՌԵԼԱՏԻՎԻԶՄ

(հարաբերականություն)
–
Տեսակետ, որ
մշակույթի
ցանկացած տարր հնարավոր
է հասկանալ այդ նույն
մշակույթի
համատեքստում,
որոշակի
տարածքի, ժամանակի
և
հանգամանքների
նախատեսմամբ:

ლეგალობა - ერთმანეთთან სოციალურ ურთიერთობაში მყოფი ადამიანების
ან საზოგადოების მიერ
ძალაუფლების
ქმედითუნარიანად და გამართლებულად
აღიარების
დონე.
ლიბერალიზაცია - სახელმწიფო ძალაუფლების შიდა
და გარე კონტროლი და
კერძო მეწარმეობისა და
თავისუფალი
ბაზრისაკენ
აღებული კურსი.

ლიბერალიზმი - ერთერთი ძირითადი სკოლა
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევებში. გამომდინარეობს
ადამიანის
მისწრაფებებიდან
თანამშრომლობისკენ,
ეკონომიკის მაქსიმალური კონტროლირებისა და მართვისათვის;
ლიბერალური
ინსტიტუციონალიზმი - საერთაშორისო კვლევებში ნეო-
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ԼԵԳԱԼՈՒԹՅՈՒՆ – Միմյանց
հետ
սոցիալական
հարաբերու-թյան մեջ գտնվող
մարդկանց
կամ
հասարակության
կողմից
իշխանությունը
գործունակ
կամ
արդա-րացված
ճանաչելու մա-կարդակ:
–
ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Պետական
իշխանության
ներքին
և
արտաքին
վերահսկո-ղություն
և
մասնավոր
ձեռնարկատիրության
և
ազատ շուկային կողմնորոշված կուրս:
ԼԻԲԵՐԱԼԻԶՄ – Միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտության
մեջ
հիմնական
դպրոցներից
մեկն է:
Բխում է մարդու
նկրտումներից
դեպի
համագործակցություն`
էկոնոմիկայի
առավելագույն վերահսկման և
կառավարման համար:
ԼԻԲԵՐԱԼ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶՄ
–
Միջազգային
հետազոտու-

ლიბერალური
მიდგომა.
აქცენტი გაკეთებულია თანამედროვე
მსოფლიოში
გლობალური ინსტიტუტების
ფორმირების შესწავლაზე.

ლიბერტარიანიზმი
რწმენა, რომ პიროვნული
თავისუფლების
სფერო
მაქსიმალურად
უნდა
გაფართოვდეს, რაც, თავის
მხრივ, ხშირად საზოგადოებრივი გავლენის შემცირების
მცდელობებთანაც
ასოცირდება.
ლობი,
ლობირება
საკუთარი
წარმომადგენლის მეშვეობით პოლიტიკოსისთვის საკუთარი მოსაზრებების თუ მოთხოვნების
მიწოდება. ეს არის იგივე
ინტერესჯგუფი, რამდენადაც
ისიც საჯარო პოლიტიკაზე
ზემოქმედებას
ისახავს
მიზნად.
ლოგიკური

ანალიზი

-

53

թյուններում
նեոլիբերալ
մոտեցում:
Շեշտադրումը
արված է
ժամանակակից
աշխարհում
գլոբալ
ինստիտուտների
ձևավորման
ուսումնասիրության
վրա:
–
ԱԶԱՏԱՏԵՆՉՈՒԹՅՈՒՆ
Համոզ-մունք,
որ
անհատական ազատության
դաշտը
առավելագույնս
պետք է ընդլայնել, ինչը, իր
հերթին,
հաճախ
ասոցացվում
է
հասարակական
ներգործության նվազեցման փորձի
հետ:
ԼՈԲԲԻՆԳ
–
ԼՈԲԲԻ,
Սեփական
ներկայացուցչի
միջոցով
քաղաքական
գործչին
սեփական
տեսակետի և պահանջների
մատուցում:
Սա նույն
շահերի խումբն է, այնքանով,
որքանով որ սա ևս միտված է
հանրային
քաղաքականության
վրա
ներգործություն ունենալուն:
ՎԵՐԼՈՒ Տ ՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ

თეორიის
ჩამოყალიბება
ანალიზის
განსხვავებული
სფეროების
იდენტიფიცირებითა და მათ
შორის ურთიერთკავშირით.
მაკარტიზმი - „კუდიანებზე
ნადირობა“. ეს ტერმინი
1950-იან წლებში ამერიკაში
სენატორ მაკარტის მიერ
კომუნისტების დევნის პერიოდიდან იღებს სათავეს.

მანდატი - ზემდგომი მითითება ან დავალება, რომლის შესრულებაც სავალდებულოა.
მანიფესტი - დოკუმენტი,
სადაც
დეტალურადაა
ჩამოყალიბებული,
რა
პოლიტიკას გაატარებს ესა
თუ ის პარტია ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში.
მასმედია - 1. მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებები
(ბეჭდვითი, რადიო, ტელევიზია, კინო, რეკლამა და
ა.შ.)
2.
მასობრივი
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–
Տեսության
ձևավորում
վերլուծության
տարբեր ոլորտների
նույնականացմամբ և այդ թվում
փոխադարձ կապով:
ՄԱԿԱՐՏԻԶՄ – «Վհուկների
որս»: Այս եզրույթը
1950ական
թվականներին
ամերիկացի
սենատոր
Մակարտի կողմից կոմունիստների
հալածանքի
ժամանակաշրջանից է սկիզբ
առնում:
– Վերադասի
ՄԱՆԴԱՏ
ցուցում
կամ
հանձնարարություն,
որի
կատարումը պարտադիր է:
ՄԱՆԻՖԵՍՏ – Փաստաթուղթ,
որտեղ
մանրամասնորեն
ձևակերպված է, թե ինչ
քաղաքականություն
է
վարելու
այս
կամ
կուսակցությունը իշխանություն գալու դեպքում:
ԶԼՄ –
1. Զանգվածային
լրատվության
միջոցներ
(տպագիր, ռադիո, հեռուստատեսություն, ֆիլմ, գովազդ
և այլն): 2. Զանգվածային
ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ინფორმაციის საშუალებები
ინფორმაციის სისტემატური
გავრცელების პროცესი (ანუ
მასობრივი
კომუნიკაცია)
მრავალრიცხოვან და გაშორიშორებულ აუდიტორიაში.
მასმედია - საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ერთობლიობა, რომლებიც დაკავებულნი არიან ფაქტების,
ინფორმაციებისა და მოვლენების
შეკრება-გავრცელებით.
მასტერ სტატუსი - ერთერთი სტატუსი, რომელიც
ფართოდ
განსაზღვრავს
პიროვნების
სოციალურ
იდენტურობას.
მატერიალური
კეთილდღეობა - (სიმდიდრე) ის,
რასაც ხალხი ფლობს და
შეუძლია მომავალ თაობებს
გადასცეს.
მატერიალური კულტურა ნებისმიერი საგანი, რომელსაც ადამიანი თავად ქმნის
და თავადვე ანიჭებს მნიშვ-
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լրատվության
միջոցներ`
տեղեկատվու-թյան
սիստեմատիկ տա-րածման
գործընթաց
(զանգվածային
հաղոր-դակցություն)
բազմաքա-նակ և
իրարից
հեռու գտնվող լսարանում:
ԶԼՄ –
Հասարակական
հաստ-ատությունների
ամբողջու-թյուն,
որոնք
զբաղված
են
փաստերի,
և
տեղեկատվու-թյան
իրադարձություն-ների
հավաքմամբ և տարածմամբ:
ՄԱՍՏԵՐ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ –
Կարգավիճակ,
որն
ընդհանուր
առմամբ,
սահմանում
է
անհատի
սոցիալական ինքնությունը:
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

(ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ) – Այն, ինչին
ժողովուրդը տիրա-պետում է
և
կարող
է
փոխանցել
ապագա սերունդներին:
ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ –
Ցանկացած առարկա, որը
մարդն ինքն է ստեղծում և
հենց ինքն էլ նրան շնորհում

ნელობას.
მატრიარქატი - კანონზომიერება, რომლის დროსაც
ოჯახში ძალაუფლება ქალის ხელშია.
მატრილინური ნათესაური
ხაზი - ნათესაური ხაზის
დედის მხრიდან გადასვლა.
მატრილოკალური ოჯახის
სისტემა - ოჯახის ისეთი
სისტემა, როდესაც ქორწინების
შემდეგ
წყვილი
ცოლის ოჯახში ან მის
სიახლოვეს რჩება.
მაღალი დონის პოლიტიკა
- მიეკუთვნება ნაციონალურ
უსაფრთხოებას.

կարևորություն:
–
ՄԱՅՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Օրինա-չափություն,
որի
ընթացքում
ընտանիքում
իշխանութ-յունը
կնոջ
ձեռքում է:
ՄԱՅՐԻՇԽԱՆԱԿԱՆ
ԱԶԳԱԿՑՈՒ -ԹՅԱՆ
ԳԻԾ
–
Ազգակցության
գիծ,
որը
տարվում է կանանց գծով:
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ՄԱՏՐԻԼՈԿԱԼ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ – Ընտանեկան
համակարգ, երբ
ամուսնությունից հետո զույգը մնում
է կնոջ ընտանիքում կամ նրա
մոտակայքում:
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ
ԲԱՐՁՐ
ՔԱՂԱՔԱ -ԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Պատկանում
է
ազգային
անվտանգու-թյանը:
ԲԱՐՁՐ ԽԱՎ – Սոցիալական
խավ, որը
կազմում են
հարուստ ընտանիքները: Մեծ
գույքը
նրանց շնորհում է
նաև մեծ իշխանություն:

მაღალი
კლასი
სოციალური კლასი, რომელსაც ქმნიან მდიდარი
ოჯახები. დიდი ქონება მათ
დიდ
ძალაუფლებასაც
ანიჭებს.
მაჩიზმო - ძლიერი მამაკაՄԱՉԻԶՄ – Ուժեղ արակաცურობა, რაც გამოიხატება նություն, որն արտացոլվում է
კვეხნაში,
ტრაბახში
და պարծենալու, մեծամտելու և
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ქალების მიმართ ექსპლუატაციურ
დამოკიდებულებაში.
მეგაპოლისი - ორი ან
მეტი მეზობლად მდებარე
მეტროპოლისი, რომლებიც
ისე გაფართოვდნენ, რომ
მათი საზღვრები ერთმანეთს ერწყმის და ერთიან
კომპლექსს ქმნის.
მედიანა
რიცხვი,
რომელიც ციფრთა რიგის
შუაშია.
მედიკალიზაცია
პირადი
პრობლემების სამედიცინო
ჭრილში
განხილვის
ტენდენცია.
მეთოდოლოგია კვლევის
წარმართვის
ხერხი
და
პროცედურა.
მეორადი შრომის ბაზარი შრომის
ბაზრის
მცირე,
შედარებით არასტაბილური
სექტორი არასტაბილური,
დაბალანაზღაურებადი და
უპერსპექტივო სამსახურებით.
მეორეული ანალიზი კვლევა, რომელიც წინა
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կանանց
նկատմամբ
շահագործման
վերաբերմունքում:
ՄԵԳԱՊՈԼԻՍ - Երկու կամ
ավելի
հարևան
մետրոպոլիսներ, որոնք այնպես են
ընդարձակվել, որ նրանց
սահմանները կցաճել են և
ստեղծել
միասնական
համալիր:
ՄԵԴԻԱՆԱ – Թիվ, որը
թվանշանների
շարքի
մեջտեղում է:
–
ՄԵԴԻԿԱԼԻԶԱՑԻԱ
Անձնական
խնդիրների`
բժշկական
կտրվածքում
քննարկելու միտում:
–
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հետա-զոտությունը վարելու
եղանակ և ընթացակարգ:
ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ
–
Աշխատաշուկայի
փոքր,
համեմատաբար
անկայուն
հատված` ոչ կայուն, ցածր
վարձատրվող և անհեռանկար աշխատանքներով:
ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ – Հետազոտություն,

კვლევათა შედეგად მიღე- որը նախորդ հետազոտուბულ მონაცემთა ხელახალ թյունների
հետևանքով
ანალიზს ახდენს.
ստացած
տվյալների
կրկնական վերլուծություն է
կատարում:
ԴԵՎԻԱՑԻԱ
მეორეული დევიაცია ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ
პროცესი, რომლის დროსაც (ՇԵՂՈՒՄ) – Գործընթաց, որի
ადამიანები თავის თავს ընթացքում մարդիկ իրենք
განსაზღვრავენ დევიანტე- իրենց սահմանում են որպես
ბად და მისდევენ ცხოვრების դևիանտ և հետևում կյանքի
դևիանտ (շեղված) ոճի:
დევიანტურ სტილს.
მერიტოკრატია - უნარიՄԵՐԻՏՈԿՐԱՏԻԱ
ანთა მმართველობა; პრინ- (բառացիորեն` «արժանիների
–
ციპი, რომლის თანახმად, իշխանութ-յուն»)
ჯილდოცა და საზოგადო- Իշխանություն, կառավարում,
սկզբունք,
ებრივი
მდგომარეობაც կառավար-ման
որի
և՛
ადამიანს
პიროვნული համաձայն
ღირსების მიხედვით ერგება. պարգևները, և՛ ղեկավար
պաշտոնները մարդիկ պետք
է ստանան
անհատական
արժանիքների համաձայն:
–
მერკანტილიზმი - ეკოՄԵՐԿԱՆՏԻԼԻԶՄ
ნომიკური თეორია, რომე- Տնտեսական տեսություն, որը
առևտրի
և
ლიც განსაკუთრებულ მნი- միջազ-գային
შვნელობას ანიჭებს სახელ- երկրի ապահովման գործում
կարևոმწიფოს როლს საერთა- առանձնահատուկ
է
շնորհում
შორისო ვაჭრობისა და ქვე- րություն
ყნის უზრუნველყოფის საქ- պետության դերին:
მეში.
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მეტაიდეოლოგია
_
ზეიდეოლოგია, საფუძველი
მსჯელობისათვის
უფრო
კერძო
იდეოლოგიური
პრობლემების გარშემო.
მეტროპოლისი - მთავარი
ქალაქი, რომელსაც ეკონომიკურ
და
სოციალურ
ორბიტაში ჰყავს მოქცეული
გარშემო მდებარე მუნიციპალიტეტები.
მექანიკური სოლიდარობა
სოლიდარობა, რომელიც დაფუძნებულია საერთო რწმენაზე, ღირებულებებსა და ჩვეულებებზე.
მეცნიერება - ბუნებაზე
დაკვირვების
სისტემური
გზა.
მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირების
ძებნა
და
ცოდნის თეორიაში ჩამოყალიბება.
მიგრაცია - გადაადგილება
ქვეყნის მოსახლეობის ან
ტერიტორიის შიგნით ან
გარეთ.
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ՄԵՏԱԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈ
– Վերգաղափարախոսություն`
հիմք
քննարկման
համար` առավել
անձնական
գաղափարական
խնդիրների շուրջ:
ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՍ – Գլխավոր
քաղաք, որն իր տնտեսական
և սոցիալական ուղեծրի մեջ է
ընդգրկել շուրջը գտնվող
մունիցիպալիտետները:

ՒՆ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Համերաշխություն,
որը
հիմնված
է
ընդհանուր
հավատի,
արժեքների
և
սովորույթների վրա:
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ – Բնության
դիտարկման
համակարգված ուղի: Պատճառահետևանքային կապերի որոնում
և գիտելիքի
ձևավորում
տեսականորեն:
ՄԻԳՐԱՑԻԱ
(վերաբնակեցում, գաղթ) –
Բնակչության
տեղաշարժը
երկրի ներսում կամ դրանից
դուրս:

მილიტარიზმი
მიზნის
მიღწევა
შეიარაღებული
ძალის გამოყენებით და
ზოგადად
პრობლემათა
სამხედრო ძალით გადაწყვეტა.
მინიჭებული სტატუსი სტატუსი, რომელიც დაფუძნებულია
ინდივიდუალური კონტროლის მიღმა
მდგომ სოციალურ შეფასებებზე, როგორიცაა, მაგალითად, რასა, სქესი ან
ასაკი.
მიღწეული
სტატუსი
სტატუსი, რომელიც ინდივიდუალური მცდელობისა
და მიღწევების შედეგია.
მნიშვნელობა - ციფრი,
რომელიც მონაცემთა სერიაში
ყველაზე
ხშირად
ჩნდება.
მოდერნიზაციის თეორია მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებულია
კულტურულ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ხელს
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ՄԻԼԻՏԱՐԻԶՄ`
ՌԱԶՄԱՄՈԼՈՒ -ԹՅՈՒՆ

–
Նպատակի նվաճում զինված
ուժի կիրառմամբ և ընդհանրապես խնդիրների լուծում
ռազմական ուժով:
ՇՆՈՐՀՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ –
Կարգավիճակ, որը հիմնված
է անհատական վերահսկողությունից դուրս գտնվող
սոցիալական
գնահատականների վրա, ինչպիսիք են,
օրինակ, ռասան, սեռը և
տարիքը:
ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
–
Կարգավիճակ,
որն
արդյունք է անհատական
ջանքերի և ձեռքբերումների:
ԱՐԺԵՔ – Թվանշան, որը
տվյալների շարքում առավել
հաճախ է հայտնվում:
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ –
Տեսակետ,
ըստ
որի,
տնտեսական
զարգացումը
կախված
է
մշակութային
վերաբերմունքից,
որ խրա-

უწყობს ინდუსტრიულ საწარმოებში
ინვესტირებას
და მის მხარდამჭერ სისტემას.
მოდერნისტები
საერთაშორისო
ურთიერთობათა მკვლევრები, რომლებიც ანალიზს აფუძნებენ
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა პრინციპებზე
აგებულ მეთოდებზე.
მომუშავე
მშობლების
ოჯახი ოჯახი, სადაც
ქმარიც და ცოლიც მუშაობს
და ორივეს აქვს წინსვლის
შესაძლებლობა კარიერაში.

მონაცემები - ფაქტები,
სტატისტიკა, კვლევის შედეგები და დაკვირვების შედეგად მოგროვებილი სხვა
ინფორმაცია,
რომელიც
თეორიების
შექმნისათვის
გამოიყენება.
მონობა - ინსტიტუციონალიზებული სისტემა, რომ-
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խուսում
է
արդյունաբերական
ձեռնարկությունների մեջ ներդրումները և
դրան աջակցող համակարգը:
–
ՄՈԴԵՌՆԻՍՏՆԵՐ
Միջազգային
հարաբերությունների
հետազոտողներ,
ովքեր
վերլուծությունը հիմնում են
բնագիտական
մեթոդների
սկզբունքների վրա կառուցած մեթոդների վրա:
ԾՆՈՂՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏՈՂ
ԸՆՏԱՆԻՔ – Ընտանիք, որտեղ
և՛
կինը,
և՛
ամուսինը
աշխատում են, և երկուսն էլ
ունեն
կարիերայոմ
առաջընթացի
հնարավորություն:
–
Փաստեր,
ՏՎՅԱԼՆԵՐ
վիճակագրություն,
հետազոտության արդյունքներ և
դիտարկումների
արդյունքում
հավաքած
այլ
տեղեկատվություն,
որն
օգտագործվում է տեսու-թյան
ստեղծման համար:
ՍՏՐԿՈՒԹՅՈՒՆ – Ինստիտուցիոնալացված
համակարգ,

ელშიც
„ბატონს“
აქვს
სრული უფლება, თავის
საკუთრებაში მყოფ მონებს
იძულებით
შეასრულებინოს სამუშაო.
მონოგამია - ქორწინება,
როცა ქალს ან მამაკაცს
მხოლოდ ერთი მეუღლე
ჰყავს.
მოსახლეობის
აღწერა
მოსახლეობის რაოდენობის
პერიოდული
დათვლა,
სადაც
ასაკის,
სქესის,
სამუშაო ადგილისა და სხვა
ფაქტების აღნიშვნაც ხდება.
მოსახლეობის განაწილება
- ხალხის პროპორციული
შედგენილობა სხვადასხვა
ადგილზე,
როგორებიც
არიან მსოფლიო რეგიონები, ქვეყნები, პროვინციები, შტატები, ქალაქები
თუ რაიონები.
მოსახლეობის
ზომა
ხალხის
აბსოლუტური
რაოდენობა
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որում «տերը» ունի լիարժեք
իրավունք`
իր
սեփականության
մեջ
գտնվող
ստրուկներին
հարկադրաբար աշխատանք կատարել
տալու:
ՄՈՆՈԳԱՄԻԱ`
ՄԻԱՄՈՒՍՆՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
Ամուսնություն, երբ կինը կամ
տղամարդը ունեն միայն մեկ
ամուսին:
–
ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ
Բնակչության
թվի
պարբերական
հաշվում,
որտեղ
տեղի է ունենում
տարիքի,
սեռի,
աշխատավայրի
և
այլ
փաստերի նշում:
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄ –
Ժողովրդի համամասնական
կազմը տարբեր վայրերում,
ինչպիսիք են
աշխարհի
տարածաշրջանները,
երկրները,
գավառները,
նահանգները, քաղաքները և
շրջանները:
ՉԱՓԸ
–
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
Ժողովրդի բացարձակ թիվը
բնակչության մեջ:

მოსახლეობაში.
მოსახლეობის სტრუქტურა
მოდელი,
რომელიც
გამომდინარეობს
მოსახლეობის წევრების ასაკის,
სქესის, განათლების, შემოსავლის, სამუშაო ადგილის,
ოჯახური
მდგომარეობის,
რასისა
და
რელიგიის
გათვალისწინებით.
მოჩვენებითი კორელაცია
- ორ ცვლადს შორის კორელაცია, რომელსაც გამოხატული მიზეზობრივი საფუძველი არა აქვს.

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ – Մոդել, որը
բխում է ազգաբնակչության
տարի-քից,
սեռից,
կրթությունից,
եկամտից,
աշխատանքի
վայրից,
ընտանեկան կարգավիճակից,
ռասայից և կրոնից:
ԹՎԱՑՅԱԼ ԿՈՌԵԼՅԱՑԻԱ –
Հարաբերակցություն
երկու
փոփոխականների միջև, որը
չունի
արտահայտված
պատճառահետևանքային
հիմք:
ԲԱԶՄԱԲԵՎԵՌ ՀԱՄԱԿԱՐԳ –
Միջազգային
հարաբերությունների համակարգ, որը
բնութագրվում է
ուժային
կենտրոնների բազմությամբ:

მრავალპოლარული სისტემა საერთაშორისო
ურთიერთობების სისტემა,
რომელიც ხასიათდება ძალის ცენტრების სიმრავლით.
მრევლი - ადამიანების
ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀՈՏ –
խումբ,
որը
ჯგუფი, რომელიც იზიარებს Մարդ-կանց
է
կրոնական
რელიგიურ რწმენებსა და ընդունում
համոզմունքները և խորსიმბოლოებს.
հրդանիշերը:
ՊԵՏԱԿԱՆ მსოფლიოს
სახელმწიԱՇԽԱՐՀԻ
ՑԵՆՏՐԻՍՏԱԿԱՆ
ՄՈԴԵԼ
–
ფოებრივ-ცენტრისტული
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მოდელი მსოფლიო
პოლიტიკური
სისტემა,
რომელიც შეიქმნა ვესტფალიის მშვიდობის შედეგად
და რომლის ცენტრალური
რგოლია სახელმწიფო.
მულტიკულტურალიზმი მიდგომა პლურალურ საზოგადოებაში
ცხოვრებისადმი, რომელიც ადამიანებს მოუწოდებს, პატივი
სცენ ერთმანეთს და იმ
მახასიათებლებს, რაც განასხვავებს ცალკეულ ჯგუფებს.
მულტილატერალიზმი
მრავალმხრივობა; შეთანხმებულ
ურთიერთობათა
სისტემა სამ ან მეტ სახელმწიფოს
შორის,
რაც
ხელშეკრულებებსა
და
საერთაშორისო ორგანიზაციების წესდებებით განმსაზღვრელი ქცევის ნორმებს
ემყარება.

Համաշխարհային
քաղաքական
համակարգ,
որը
ստեղծվել է
Վեստֆալյան
հաշտության հետևանքով, և
որի
կենտրոնական օղակը
պետությունն է:
ԲԱԶՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅՆՈՒԹՅՈ
ՒՆ
Բազմակարծիք
հասարա-կության
մեջ
ապրելու մոտեցում,
որը
մարդկանց կոչ է անում
հարգել միմյանց և այն
հատկանիշները,
որոնք
տարբերակում են առանձին
համայնքների:
ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻՈՒԹՅՈՒՆ
–
Համաձայնեցված
հարաբերությունների համակարգ
երեք
կամ
ավելի
պետությունների միջև, որը
հիմնված է պայմանագրերի և
միջազգային
կազմակերպությունների
կանոնադրություններով
սահմանված վարքի նորմերի
վրա:
მულტინაციონალური
ՄՈՒԼՏԻԱԶԳԱՅԻՆ
և,
კორპო-რაცია მსხვილი და, ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ – Խոշոր
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ჩვეულებრივ, ძალიან მრავალფეროვანი
კორპორაცია, რომელიც თავის
საქმიანობას მრავალ ქვეყანაში აწარმოებს ფილიალებისა და წარმომადგენლობების მეშვეობით.
მუშათა კლასი - სოციალური კლასი, რომელსაც
ქმნიან ღარიბი ადამიანები.
ისინი
ყიდიან
თავიანთ
შრომას თავის გადასარჩენად, სამუშაო აძლევს მათ
დაბალ შემოსავალს და
დაბალ პრესტიჟს.
მშვიდობის აღდგენა მშვიდობის განმტკიცებისათვის ხელშემწყობი პირობების, მათ შორის, სამოქალაქო
საზოგადოების
ინსტიტუტების შექმნა.
მშვიდობის იძულება სამხედრო
მოქმედებები
მიმართული მშვიდობიანი
დარეგულირებისაკენ ან მეომარი მხარეების ჩაბარების შესახებ წინადადებების
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սովորաբար, շատ բազմազան
կորպո-րացիա,
որն
իր
գործունեությունը բազմա-թիվ
երկրներում
վարում
է
մասնաճյուղերի
և
ներկայացուցչությունների
միջոցով:
ԴԱՍԱԿԱՐԳ
–
ԲԱՆՎՈՐ
Դասակարգ, որը
կազմում
են
աղքատ
մարդիկ:
Գոյատևելու համար նրանք
վաճառում
են
իրենց
աշխատուժը,
աշխատանքը
նրանց ցածր եկամուտ
և
ցածր հեղինակություն
է
տալիս:
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
–
Խաղաղության
ամրապնդման
համար
բարենպաստ պայմանների,
այդ թվում`քաղաքացիական
հասարակության
ինստիտուտների ստեղծում:
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔ – Ռազմական
գործողություն-ներ` ուղղված
խաղաղ կարգավորման կամ
պատերազմող
կողմերի
հանձնման
վերաբերյալ

მიღებისაკენ ადრე დაწყებუ- առաջարկությունների
ლი ომის შესაწყვეტად.
ընդունմանը`
սկսված
պատերազմը դադարեց-նելու
համար:
მწვანე რევოლუცია
ԿԱՆԱՉ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ –
բրնձի
և
այլ
ხორბლის, ბრინჯისა და Ցորենի,
մշակաსხვა მარცვლეული კულტუ- հացահատիկային
նոր
շտամների
რების
ახალი
შტამების բույսերի
გამოყვანა, რამაც გამოიწვია բուծում, ինչը 1950-ական
վերջին
მოსავლის გაორმაგება და թվականների
გასამმაგება თითოეულ აკრ ժամանակահատվածում
მიწის ნაკვეთზე 1950-იანი հանգեցրել է յուրաքանչյուր
աքր հողամասի վրա բերքի
წლების ბოლო პერიოდში.
կրկնապատկման
կամ
եռապատկման:
ԾՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ნაყოფიერების
ჯამური
–
მაჩვენებელი
მშობია- ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
რობების საშუალო რიცხვი, Ծննդաբերու-թյունների
რაც შესაძლებელია ქალს միջին թիվը, որ հնարավոր է
ჰქონდეს თავისი სიცოც- կինն ունենա իր կյանքի
ընթացքում:
ხლის განმავლობაში.
–
ნაციონალიზმი - იდეოԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ლოგია, რომელიც ეროვ- Գա-ղափարախոսություն,
ნებას განიხილავს, როგორც որը ազգությանը քննարկում
որպես քաղաքական
პოლიტიკური
იდენტი- է
նույնականացման հիմք:
ფიკაციის საფუძველს.
–
ნაციონალიზმი - რწმენა
ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
մեկ
იმისა, რომ ერთი კულტუ- Համոզմունք նրա, որ
რის მქონე ადამიანებს (ანუ մշակույթ ունեցող մարդիկ
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ერს) უნდა ჰქონდეთ საკუ- (կամ ազգը) պետք է ունենան
თარი სახელმწიფო.
իրենց
սեփական
պետությունը:
ნაციონალური ინტერესები
ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐ – Նեոհիմնական
ნეორეალიზმის ერთ- ռեալիզմի
ერთი ძირითადი ცნება. հասկացություններից մեկն է:
որոշվում են
ინტერესები განისაზღვრება Շահերը
სახელმწიფოს მიერ და მათ պետության կողմից և դրանց
მისაღწევად
გამოიყენება հասնելու համար կիրառվում
է
արտաքին
საგარეო პოლიტიკა.
քաղաքականություն:
ԱԶԳԱՅԻՆ
ნაციონალური
სუვერე–
ნიტეტი - საერთაშორისო ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
հարաურთიერთობების თეორიასა Միջազգային
და საერთაშორისო სამარ- բերությունների տեսության
և
միջազգային
თალში ერთ-ერთი ძირი- մեջ
հիմնական
თადი ცნება. ის გულის- իրավունքում
ხმობს, რომ სახელმწიფო հասկացություններից մեկն է:
ենթադրում
է,
որ
ფლობს
ძალაუფლებრივ Այն
უფლებამოსილებებს
მის պետությունն ունի իշխալիազորություններ`
კუთვნილ ტერიტორიაზე და նական
պատկանող
տաრომ ის დამოუკიდებელია իրեն
საერთაშორისო საკითხებში. րածքում, որ այն անկախ է
միջազգային հարցերում:
ნახევრად პერიფერიული
ԿԻՍԱԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ
–
Երկրներ,
ქვეყნები
ქვეყნები ԵՐԿՐՆԵՐ
համակարգերի
მსოფლიოს
სისტემების աշխարհի
մեջ,
որոնք
თეორიაში,
რომლებიც տեսության
აქტიურად მონაწილეობენ ակտիվորեն ներգրավված են
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გლობალურ
კაპიტალისტურ ეკონომიკაში, მაგრამ
მხოლოდ შეზღუდული გავლენა
აქვთ
ვაჭრობის
წესებსა და პირობებზე.
ნეიტრალიტეტი - სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიცია, რომელიც დაკავშირებულია სახელმწიფოს
უართან
გაერთიანდეს
სხვადასხვა
სამხედროპოლიტიკურ კავშირებსა და
ორგანიზაციებში.
ნეოიდეალიზმი - საერთაშორისო პოლიტიკის იმგვარი ხედვა, რომელიც
განსაკუთრებულად
ზნეობრივ
ფასეულობებზე,
კერძოდ, ადამიანის უფლებებისა
და
ეროვნული
დამოუკიდებლობის პატივისცემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ნეოკოლონიალიზმი
თეორიული
მიდგომა,
რომლის
თანახმად
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գլոբալ կապիտալիստական
էկո-նոմիկայի
մեջ,
բայց
միայն
սահմանափակ
ազդեցու-թյուն ունեն առևտրի
օրենքների և պայմանների
վրա:
–
ՉԵԶՈՔՈՒԹՅՈՒՆ
Պետության
պաշտոնական
դիրքորոշում, որը կապված է
պետու-թյան`
տարբեր
ռազմական-քաղաքական
միություննե-րում
և
կազմակերպու-թյուններում
միավորվելուց հրաժարվելու
հետ:
–
ՆԵՈԻԴԵԱԼԻԶՄ
Միջազգային
քաղաքականության
այնպիսի
տեսլական, որն
ուշադրությունը
կենտրոնացնում
է
հատկապես
բարոյական
արժեքների,
մասնավորապես,
մարդու
իրավունքների և ազգային
անկախության
հարգանքի
վրա:
ՆԵՈԳԱՂՈՒԹԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
– Տեսական մոտեցում, ըստ
որի` զարգացած երկրները

განვითარებული
ქვეყნები
აგრძელებენ
განვითარებადი ქვეყნების ექსპლუატაციას ეკონომიკური საშუალებებით.
ნეოკორპორატივიზმი
ტენდენცია, რომელიც დასავლურ პოლიარქიებში შეინიშნება: გულისხმობს ორგანიზებულ ინტერესჯგუფთათვის
პრივილეგიების
მინიჭებასა და პოლიტიკურ
ცხოვრებაში ინსტიტუციურ
მონაწილეობას.
ნეომარქსიზმი - ერთერთი
წამყვანი
სკოლა
საერთაშორისო ურთიერთობებში.
ხაზს
უსვამს
ეკონომიკურ უთანასწორობას თანამედროვე მსოფლიოში.
ნეორეალიზმი - რეალიზმის თანამედროვე მიმდინარეობა, რომლის თანახმად,
სახელმწიფოები
რჩებიან
საერთაშორისო
ურთიერთობათა ანალიზის
ერთადერთ ერთეულად.
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շարունակում են զարգացող
երկրների
շահագործումը
տնտեսական միջոցներով:

–
ՆԵՈԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎԻԶՄ
Միտում, որը նկատվել է
արևմտյան
բազմիշխանության մեջ` ենթադրում է
կազմակերպված
շահերի
խմբերին արտոնությունների
շնորհում և
քաղաքական
կյանքում ինստիտուցիոնալ
մասնակցություն:
–
ՆԵՈՄԱՐՔՍԻԶՄ
Միջազգային
հարաբերություններում
առաջատար
դպրոցներից
մեկը: Ընդգծում է տնտեսական
անհավասարությունը
ժամանակակից
աշխարհում:
ՆԵՈՌԵԱԼԻԶՄ – Ռեալիզմի
ժամանակակից հոսանք, ըստ
որի
պետությունները
շարունակում
են
մնալ
միջազգային
հարաբերությունների
վերլուծության
միակ միավորը:

ნეოფუნქციონალიზმი
ეფუძნება
ფუნქციონალიზმის ძირითად გზავნილებს. პრიორიტეტი ეძლევა იმ დარგებს, რომლებიც
ხელს
უწყობენ
სახელმწიფოებს
შორის
თანამშრომლობას:
ჯანმრთელობის დაცვას, ახალ
ტექნოლოგიებს და სხვ.
ნიმუში - შესასწავლი პოპულაციიდან
ადამიანთა
შეზღუდული რაოდენობის
არჩევა მოცემული პოპულაციის წარმომადგენლებად.

ნორმატივი
- ფასეულობათა და ქცევის წესების
განმსაზღვრელი
კატეგორია _ „ის, რაც სასურველია იყოს“ და არა „ის,
რაც არის“.
ნორმები - სპეციფიკური
ტიპის გზამკვლევები, რომლებიც ადამიანებს გარკვეულ სიტუაციაში სწორ
ქცევასა
და
ქმედებას
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–
ՆԵՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼԻԶՄ
Հիմնվում է ֆունկցիոնալիզմի հիմնական ուղերձների
վրա: Նախապատվությունը
տրվում է այն ոլորտներին,
որոնք խթանում են երկու
երկրների
միջև
համագործակցությունը` առողջապահություն, նոր տեխնոլոգիաներ և այլն:
–
ՆՄՈՒՇ
Ուսումնասիրության ենթակա
պոպուլյացիայից մարդկանց
սահմանափակ
թվով
ներկայացուցիչների
ընտրություն` որպես տվյալ
պոպուլյացիայի
ներկայացուցիչ:
ՆՈՐՄԱՏԻՎ – Արժեքներ և
վարքի կանոններ
սահմանող կարգ`
«Այն, ինչ
ցանկալի է, որ լինի», և ոչ թե`
«Այն, ինչ կա»:
Հատուկ
ՆՈՐՄԵՐ –
տեսակի ուղեցույցեր, որոնք
որո-շակի իրավիճակներում
մարդկանց
թելադրում են
ճիշտ
վարքագիծ կամ

კარნახობს.
ოლიგარქია - მსხვილი
მონოპოლისტური კაპიტალის
მქონე
მცირერიცხოვანი ჯგუფის წარმომადგენელთა პოლიტიკური
და ეკონომიკური
ბატო
ნობა; თვით ეს ჯგუფი.
ომი
საბრძოლო
საშუალებების გამოყენება
საზოგადოებებს ან საზოგადოების ნაწილებს შორის
არსებული
უთანხმოების
მოსაგვარებლად.
ოპერაციული
განსაზღვრება - ნათლად განსაზღვრული ინდიკატორების ნაკრები, რომელმაც ანალიზის
დროს
ერთ-ერთი
ცვლადი უნდა წარმოადგინოს.
ორგანიზებული
დანაშაული წარმოადგენს
კონსპირაციულ
ჯგუფს,
რომლის მიზანია ფულადი
მოგება ან ძალაუფლების
მოპოვება, აგრეთვე მცდელობა იყოს ხელშეუხე-
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գործողություն:
ՕԼԻԳԱՐԽԻԱ – Խոշոր մենաշնորհային
կապիտալ
ունեցող փոքրաքանակ խմբի
ներկայացուցիչների
քաղաքական և տնտեսական
տիրապետություն: Ինքն այդ
խումբը:
ՊԱՏԵՐԱԶՄ – Մարտական
միջոցների
օգտագործում`
հասարակությունների կամ
հասարակության
անդամների
միջև
առկա
տարաձայնությունը կարգավորելու համար:
ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ –
Հստակորեն
սահմանված
ցուցիչների հավաքածու, որը
վերլուծության
ժամանակ
պետք
է
ներկայացնի
փոփոխականերից մեկը:
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ
ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Գաղտնի
խումբ,
որի
նպատակն
է
դրամական
եկամուտ կամ իշխանութ-յուն
ստանալ, ինչպես նաև լինել
անձեռնմխելի`
վախի և

ბელი შიშის დანერგვით და
კორუფციით.
ორგანული სოლიდარობა
- ადამიანთა შორის ურთიერთდამოკიდებულება, რომელიც
დამყარებულია
მუშაობის რთულ დანაწილებაზე.
ორმაგი ცნობიერება შეუსაბამობა
პიროვნების
საკუთარ იდენტობასა და
იმას შორის, რასაც მას
საზოგადოება ანიჭებს.
ორმხრივი ნათესაური ხაზი
- ნათესაური ხაზის აღიარება როგორც მამის, ისე
დედის მხრიდან.
ოჯახი
ადამიანების
ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულნი
არიან ქორწინებით, შვილებით,
მემკვიდრეობით,
შვილის აყვანით, შვილის
აღზრდასთან
დაკავშირებული ვალდებულებებით.
ოჯახის ნეოლოკალური სისტემა
ოჯახის ისეთი
სისტემა, როდესაც ქორწი-
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կոռուպցիայի ներմուծ-մամբ:
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ – Փոխհարաբերություն մարդկանց միջև, որը
հիմնված է
աշխատանքի
բարդ բաշխման վրա:
ԵՐԿԱԿԻ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ –
Անհամապատասխանություն անհատի ինքնության և
նրա միջև, ինչ
հասարակությունը
շնորհում
է
նրան:
ԵՐԿԿՈՂՄ ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ԳԻԾ
– Ազգակցական գծի ճանաչում
ինչպես
հայրական,
այնպես էլ մայրական կողմից:
Մարդկանց
ԸՆՏԱՆԻՔ –
խումբ, ովքեր միմյանց հետ
կապված են
ամուսնությամբ, երեխաներով, ժառանգությամբ, որդեգրմամբ,
երեխայի
դաստիարակության
հետ
կապված
պարտականություններով:
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ՆԵՈԼՈԿԱԼ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ –
Ընտանիքի
այնպիսի
համակարգ, երբ

ნების
შემდეგ
წყვილი
ცალკე ცხოვრობს.
პანნაციონალიზმი
ნაციონალიზმის უკიდურესი
გამოხატულება, რომელშიც
ყველაფერი ერთ მიზანს
ემსახურება, - შეაკავშიროს
მონათესავე ხალხები ექსპანსიის ან პოლიტიკური
გამთლიანებისაკენ მოწოდებების გზით.
პარტიკულარიზმი
თეორია, რომლის თანახმად, მეობა კერძო და არა
ზოგად
მახასიათებელშია
ფესვგადგმული.

პატერნალიზმი - ურთიერთობა,
ან
მართვის
იმგვარი წესი, რომლის
პრინციპიც მათზე ზრუნვაა,
ვისაც
დამოუკიდებ-ლად
საკუთარი თავის გატანა
უჭირს.
პატრიარქატი - კანონზომიერება, რომლის დროსაც ოჯახში ძალაუფლება
მამაკაცის ხელშია.
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ամուսնությունից
հետո
զույգն առանձին է ապրում:
ՊԱՆԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
– Ազգայնականության ծայրահեղ
արտահայտություն,
որում ամեն ինչ ծառայում է
նույն նպատակին`
կապել
ցեղակից
ժողովուրդներին
զավթողագործության
կամ
քաղաքական ամբողջացման
կոչերի միջոցով:
ՊԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՐԻԶՄ,
ԱՆՋԱՏՈ -ՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Տեսու-թյուն,
ըստ
որի
ինքնությունը մասնավոր և ոչ
թե
ընդհանուր
հատկանիշների
մեջ
է
արմատավորված:
–
ՊԱՏԵՐՆԱԼԻԶՄ
Հարաբերու-թյուն,
կամ
կառավարման
այնպիսի
կարգ, որի սկզբունքն է հոգ
տանել նրանց մասին, ովքեր
դժվարանում են
ինքնուրույն գոյատևել:
–
ՀԱՅՐԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Օրինա-չափություն,
որի
ժամանակ
ընտանիքում
իշխանու-թյունը տղամարդու

ձեռքում է:
პატრილინური ნათესაური
ՊԱՏՐԻԼԻՆՅԱՆ ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ
ხაზი - ნათესაური ხაზის ԳԻԾ – Ազգակցական գիծ, որն
անցնում
է
հայրական
მამის მხრიდან გადასვლა.
կողմով:
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
პატრილოკალური ოჯახის
ՊԱՏՐԻԼՈԿԱԼ
სისტემა - ოჯახის ისეთი ՀԱՄԱԿԱՐԳ – Ընտանեկան
სისტემა, როდესაც ქორწი- այնպիսի համակարգ, երբ
ნების შემდეგ წყვილი ქმრის ամուսնությունից հետո զույգն
է
ամուսնու
ოჯახში ან მის სიახლოვეს ապրում
ընտանիքում
կամ նրա
რჩება.
մոտակայքում:
–
პაციფიზმი - მსოფლმხედՊԱՑԻՖԻԶՄ
ველობა, რომელიც უარ- Աշխարհայացք, որը ժխտում
կյանքի
նկատմամբ
ყოფს სიცოცხლის ხელყო- է
ფის უფლებას და მი- ոտնձգության իրավունքը և
է
მართულია კონფლიქტების միտված
უსისხლოდ
მოგვარების հակամարտությունների
առանց
արյունահեղության
გზების ძიებისაკენ.
կարգավորման
ուղիների
որոնման:
პერიფერია - ტერინი,
ԾԱՅՐԱՄԱՍ – Եզրույթ, որն
რომელიც აღნიშნავს განვი- արտահայտում է զարգացող
Ծայրամասային
თარებად ქვეყნებს. პერი- երկրները:
կախված
են
ფერიული ქვეყნები დამო- երկրները
և
պակաս
კიდებულნი არიან „ცენტ- «կենտրոնից»
რზე“ და ნაკლებ განვი- զարգացած են անհավասար
თარებულნი არიან უთანას- վերաբերմունքի պատճա-ռով:
წორო დამოკიდებულების
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გამო.
პერიფერიული ქვეყნები ქვეყნები მსოფლიოს სისტემების თეორიაში, რომლებიც გლობალური კაპიტალისტური
ეკონომიკის
ზღვარზე იმყოფებიან.
პლურალიზმი - ფართო
გაგებით
მრავალფეროვნებისა და სხვადასხვაგვარობის აღიარება (მრავლის
არსებობა). როგორც ტერმინი იხმარება პარტიებს
შორის არსებული კონკურენციის,
ფასეულობათა
სხვადასხვაობის და კულტურულ
ნორმათა
განსხვავებულობის
აღსანიშნავად.

პოლიანდრია
ქორწინება,
როცა
ქალს
რამდენიმე ქმარი ჰყავს.
პოლიარქია - სიტყვასიტყვით
_
„ბევრის
მმართველობა“, როგორც
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ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐ –
Երկրներ
աշխարհի
համակարգերի
տեսության
մեջ,
որոնք
գլոբալ
կապիտալիստական էկոնոմիկայի սահմանագծին են
գտնվում:
ՊԼՅՈՒՐԱԼԻԶՄ`
–
ԲԱԶՄԱԿԱՐԾՈՒ -ԹՅՈՒՆ
Լայն
առումով
բազմազանության և զանազանության
ճանաչում
(բազմաթիվության
գոյություն): Որպես
տերմին
օգտագործվում է կուսակցությունների միջև առկա
մրցակցության, արժեհամակարգերի տարբերության և
մշակութային
նորմերի
տարբերության արտահայտման համար:
ՊՈԼԻԱՆԴՐԻԱ`
ԲԱԶՄԱՄՈՒՍ -ՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Ամուսնություն, երբ կինը մի
քանի ամուսին ունի:
ՊՈԼԻԱՐԽԻԱ – Բառացիորեն
«շատերի
կառավարում»,
որպես
կանոն`
կապված

წესი, თანამედროვე წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ინსტიტუტებთან და
პოლიტიკურ
პროცესებთანაა დაკავშირებული.
პოლიგამია - ქორწინება,
როცა ქალს ან მამაკაცს
რამდენიმე მეუღლე ჰყავს.
პოლიგინია - ქორწინება,
როცა მამაკაცს რამდენიმე
ცოლი ჰყავს.
პოლიტიკა - სახელმწიფო
მმართველობისა და მართვის ორგანოების საქმიანობა, რომელიც ასახავს
ქვეყნის
საზოგადოებრივ
წყობას და ეკონომიკურ
სტრუქტურას;
სახელმწიფოებრივი,
საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენები, საკითხები.
პოლიტიკური პარტია - 1.
საზოგადოების გარკვეული
კლასის (ჯგუფის) ინტერესების გამომხატველი და
დამცველი
პოლიტიკური
ორგანიზაცია,
რომელიც
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ժամանակակից
ներկայացուցչական
ժողովրդավարության ինստիտուտների և
քաղաքական
գործընթացների հետ:
–
ՊՈԼԻԳԱՄԻԱ
Ամուսնություն, երբ կինը կամ
տղամարդը մի քանի ամուսին
ունի:
–
ՊՈԼԻԳԻՆԻԱ
Ամուսնություն,
երբ
տղամարդը
մի քանի կին
ունի:
–
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Պետա-կան կառավարման և
կառավարման մարմինների
գործունեություն,
որն
արտացոլում
է
երկրի
հասարակական կարգը և
տնտեսական կառուցվածքը:
Պետական, հասարակական
կյանքի
իրադարձություններ, հարցեր:
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ – 1. Հասարակության
որոշակի դասակարգի (խմբի)
շահերն արտահայ-տող
և
պաշտպանող քաղաքական
կազմակեր-պություն,
որը

ხელმძღვანელობს
მის
პოლიტიკურ ბრძოლას სხვა
კლასებთან
(ჯგუფებთან);
საერთო
საქმიანობით,
ინტერესებით,
იდეოლოგიით გაერთიანებულ ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც
მიზნად ისახავს ხელისუფლებაში მოსვლას და საკუთარი სამოქმედო პროგრამის
განხორციელებას.
პოპულაცია - კვლევის
დროს
იმ
ადამიანთა
მთლიანი
რაო-დენობა,
რომლებსაც შესასწავ-ლი
თავისებურებები
ახასიათებთ.
პოპულიზმი - პოლიტიკური აზროვნების გარკვეული
წყობა,
როდესაც
მოძრაობები და პარტიები
საკუთარ თავს ხალხის ნების
გამომხატველებად სახავენ.

პოსტმოდერნიზმი - მოსაზრება, რომლის თანახმადაც
ისტორიული პროგრესით,
რაციონალიზმით, კულტუ-
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գլխավորում
է
նրա
քաղաքական պայքարն այլ
դասակարգերի հետ (խմբերի
հետ):
Ընդհանուր
գործունեությամբ,
գաղափարախոսությամբ
միավորված մարդկանց խումբ,
որը նպատակադրում է գալ
իշխանություն և իրականացնել
սեփական գործողությունների ծրագիրը:
ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ – Հետազոտության
ժամանակ
այն
մարդկանց ընդհանուր թիվը,
որոնց
բնորոշ
են
ուսումնասիրվելիք հատկանիշները:
–
ՊՈՊՈՒԼԻԶՄ
Քաղաքական մտածողության
որոշակի
կարգ,
երբ
շարժումները
և
կուսակցություններն իրենք
իրենց
ներկայացնում են
որպես
ժողովրդի կամքն
արտահայտողներ:
–
ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻԶՄ
Տեսակետ,
ըստ
որի
պատմական առաջընթացի,
ռացիոնա-լիզմի,

რული ინტეგრაციისა და
უნივერსალიზაციის
პროცესით შეპყრობილი თანამედროვე ეპოქა ან თავის
დასასრულს უახლოვდება
ან
მას
სხვა
პროცესი
დაუპირისპირდება.
პრაიმ-თაიმი - (prime time,
prime პირველი, ძირითადი,
უმნიშვნელოვანესი + time
დრო) დროის მონაკვეთი,
როცა სატელევიზიო გადაცემებს თვალყურს ადევნებს
მაყურებელთა
მაქსიმალური რაოდენობა.

մշակութային ինտեգրման և
ունիվերսա-լացման
գործընթացի
մոլուցքով
պատած
ժամա-նակակից
դարաշրջանը մոտենում է իր
ավարտին,
կամ
նրան
կհակադրվի այլ գործընթաց:
ՊՐԱՅՄ-ԹԱՅՄ (prime time,
prime առաջին, հիմնական,
կարևորագույն
+
time
ժամանակ) – Ժամանակահատված, երբ հեռուստահաղորդումներին
հետևում է
հեռուստադիտողների
առավելագույն թիվ:

ՄԱՄՈՒԼ – (Press; presse;
პრესა - (press; presse;
Պարբերական
presse) პერიოდული გამო- presse)
հրատարա-կություն
ცემა (ჟურნალ-გაზეთი).
(ամսագրեր և թերթեր):
ՄԱՄՈՒԼԻ
ԿՑՈՐԴ
(press
პრესატაშე - (press attashe,
attashe, press representative;
press representative; presseattache, presse პრესა + presse-attache, presse մամուլ +
attache მიმაგრებული) პირი, attache կցված) – Անձ, ով
ղեկավարում է մամուլի հետ
რომელიც
ხელმძღვანეկապված հարցերը:
ლობს პრესასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
ԲՅՈՒՐՈ
(press
ՄԱՄԼՈ
პრესბიურო
(press
department; presse-bureau) –
department; presse-bureau)
Դեսպանությունում,
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საელჩოში, წარმომადგენლობებში, აგრეთვე, ყრილობებზე, კონფერენციაზე,
თათბირებზე
საინფორმაციო განყოფილება, ბიურო.
პრესის თავისუფლება თავისუფლების ის ხარისხი,
რომლითაც
მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებები
სახელმწიფო და საზოგადოებრივ
პრობლემებს
აშუქებენ. ეს განსაკუთრებით
ეხება იმ პუბლიკაციებს,
რომლებშიც
გაკრიტიკებულია
ხელისუფლების
ორგანოები. პ.თ. აზრის
თავისუფალი
გამოთქმის
უფლებაზეა დაფუძნებული.
ეს
უფლება
მოიცავს
არჩევანის მიხედვით ზეპირად, წერილობითი თუ
ბეჭდვითი,
ან
სხვა
ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერი სახის ინფორმაციისა
და
იდეების
მოძიების,
მიღების და გავრცელების
თავისუფლებას საზღვრების
მიუხედავად.
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ներկայացուցչություններում,
ինչպես
նաև
համագումարներին,
կոնֆերանսներին, խորհրդակցություններին`
տեղեկատվական
բաժին, բյուրո:
ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ –
Ազատության այն որակը,
որով
զանգվածային
լրատվամիջոցները
լուսաբանում են
պետական և
հասարակական
խնդիրները:
Սա հատկապես
վերաբերում է այն հրապարակումներին,
որոնցում
քննադատված են իշխանության մարմինները: Մ.Ա.-ը
հիմնված է
մտքի ազատ
արտահայտման իրավունքի
վրա: Այս իրավունքը, ըստ
ընտրության, ներառում է
բանավոր,
գրավոր
կամ
տպագիր, կամ որևէ այլ ձևով
ցանկացած
տեսակի
տեղեկատվության և գաղափարների
հայթայթման,
ընդունման և տարածման
ազատություն`
անկախ
սահմաններից:

პრესკონფერენცია - მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის
გავრცელების
მიზნით
ოფიციალურად მოწვეული
რადიო-ტელევიზიის, ჟურნალ-გაზეთების წარმომადგენელთა შეკრება.
პრესმდივანი - მაღალი
თანამდებობის პირის ან
დაწესებულების წარმომადგენელი, რომელიც პრესას
აწვდის ინფორმაციას თანამდებობის პირის, დაწესებულების სამომავლო და
მიმდინარე
საქმიანობის
შესახებ.
პრესრელიზი - გამოქვეყნებული მასალა სასწრაფოდ
გამოსაქვეყნებელი
მასალების შემცველი რომელიმე
საერთაშორისო
ორგანიზაციის
მმართველობითი
ორგანოს
ან
სამთავრობო
დაწესებულების მიერ გამოშვებული
მასმედიის
წარმომადგენლებისთვის (უპირატესად,

80

–
ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՍՈՒԼԻՍ
Կարևոր տեղեկատվության
տա-րածման
նպատակով
պաշտոնապես հրավիրված
ռադիո-հեռուստատեսության,
թերթերի և ամսագրերի
ներկայացուցիչների
հավաք:
ՄԱՄՈՒԼԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ –
Բարձր
պաշտոնեական
անձի կամ հաստատության
ներկա-յացուցիչ,
որը
մամուլին տրամադրում է
տեղեկա-տվություն
պաշտոնեական
անձի,
հաստատության` ընթացիկ և
հետագա
գործունեության
մասին:
ՄԱՄՈՒԼԻ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
–
Հրապարակված
նյութ`
շտապ
հրապարակման
ենթակա նյութեր պարունակող որևէ
միջազգային
կազմակերպության
կառավարման
մարմնի
կամ
կառավարական
հաստատության կողմից` թողարկված
զանգվածային

ბეჭდვითი)
განკუთვნილი լրատվամիջոցների ներկաსპეციალური ბიულეტენი.
յացուցիչների
համար
(հիմնականում
տպագիր),
հատուկ տեղեկագիր:
–
პრესტიჟი - სოციალური
ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
შეფასება, პატივისცემა ან Սոցիա-լական գնահատում,
արժևորում,
დაფასება, რომელიც ენიჭე- հարգանք և
ბა ადამიანს ყველა იმ თვი- որը տրվում է անձին, բոլոր
სებების გათვალისწინებით, այն հատկանիշների նախաრომელსაც
საზოგადოება տեսմամբ, որոնք հասարակությունը
բարձր
է
მაღალ შეფასებას აძლევს.
գնահատում:
პრესცენტრი - სხდომის,
–
ՄԱՄՈՒԼԻ ԿԵՆՏՐՈՆ
კონფერენციის, თათბირის, Նիստի,
գիտաժողովի,
სპორტული
შეჯიბრების խորհրդակ-ցության,
მიმდინარეობისას
ან մարզական
մրցույթների
რომელიმე ორგანიზაციას- ընթացքում
կամ
որևէ
თან, ხელისუფლების ორგა- կազմակեր-պությանը,
ნოსთან მუდმივად არსე- իշխանական մարմնին կից
ბული საინფორმაციო მომ- մշտապես
գործող
სახურების განყოფილება.
տեղեկատվական
ծառայությունների բաժին:
–
ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՈՒՄ
პრივატიზაცია - სახელმწიფო საკუთრების საზო- Պետա-կան սեփականության
გადობრივიდან
კერძო փոխանցում հասարա-կական
հատվածից մասնա-վորին:
სექტორისთვის გადაცემა.
ՍՈՑԻԱԼԱპროგნოზირებადი სოციԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ
ალიზაცია
რწმენების, ԿԱՆԱՑՈՒՄ – Համոզմունքნორმებისა
და ների, նորմերի և արժեքների
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ღირებულებების მორგების
დაწყების პროცესი იმ სოციალიზაციასთან, რომელიც
უნდა გაიაროს ინდივიდმა.
პროდუქტიულობა - შედეგი, რომელიც შრომითმა და
სხვა რესურსმა შეიძლება
წარმოშვას.
პროლეტარიატი - კაპიტალისტური
საზოგადოების
წევრები, რომლებსაც არა
აქვთ კონტროლი პროდუქციაზე.
პროტექციონიზმი - ადგილობრივ მეწარმეთა დაცვის
მიზნით იმპორტის შეზღუდვა
კვოტებისა თუ ტარიფების
დაწესების მეშვეობით.

პროფესიები - ძირითადი
საქმე, შრომითი საქმიანობა,
რომელიც მოითხოვს განსაზღვრულ მომზადებას და
წარმოადგენს შემოსავლის
ძირითად წყაროს.
ჟურნალი - პერიოდული
გამოცემა წიგნის სახისა.
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հարմարեցում
սկսելու
գործընթաց այն
սոցիալականացմանը, որը
պետք է
անցնի անհատը:
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –
Արդյունք, որոնք կարող են
առաջացնել
աշխատանքային կամ այլ ռեսուրսներ:
ՊՐՈԼԵՏԱՐԻԱՏ – Կապիտալիստական հասարակության
անդամներ, ովքեր չունեն
արտադրանքի
վերահսկողություն:
–
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Տեղական
արտադրողների
պաշտպանության
նպատակով`
ներմուծման
սահմանափակում` քվոտաների
կամ
սակագների
սահմանման միջոցով:
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ –
Հիմնական
գործ,
աշխատանքային գործունեություն,
որը պահանջում է որոշակի
պատրաստում
ու հանդիսանում
է
եկամտի
հիմնական աղբյուր:
ԱՄՍԱԳԻՐ – Գրքի տեսքի
պարբերական
հրատարա-

կություն:
ԼՐԱԳՐՈՂ – Պրոֆեսիոնալ
ჟურნალისტი - პროფესიონალი
ლიტერატურული մասնագիտական
գրական
მუშაკი, რომელიც ჟურნა- աշխատող, ով հետևում է
ლისტიკას მისდევს.
լրագրության:
ჟურნალისტიკა - ლიტეԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ – Գրականრატურულ-პუბლიცისტური
լրագրողական
գործուმოღვაწეობა
ჟურნალ- նեություն ամսագրերում և
გაზეთებში.
թերթերում:
რაოდენობრივი კვლევა ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ
–
კვლევა, რომელიც მონა- ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
որը
ცემთა სტატისტიკურ ანა- Հետազոտություն,
հիմնված
է
տվյալների
ლიზს ემყარება.
վիճակագրական վերլուծության վրա:
Մարդկանց
რასა - ადამიანთა ჯგუფი,
ՌԱՍԱ –
անդամներն
რომლის წევრებიც საკუთარ խումբ, որի
համարում
են
თავებს გენეტიკურად განს- իրենց
(և
ხვავებულად მიიჩნევენ (და գենետիկորեն տարբեր
համարվում
են
ასევე მიიჩნევიან სხვების նաև
ուրիշների կողմից):
მიერაც).
Ուսմունք, որ
რასიზმი - დოქტრინა, რომ
ՌԱՍԻԶՄ –
կենսաբանորեն
რასები არიან ბიოლოგ- ռասաները
იურად აღმატებულნი ან գերադաս են կամ ոչ լիարժեք
` բարձր կամ ցածր ռասա:
არასრულფასოვანნი.
რეალიზმი - საერთაშოՌԵԱԼԻԶՄ – Միջազգային
რისო
ურთიერთობების հարաբերություններում
ერთ-ერთი ძირითადი სკო- հիմնական դպրոցներից մեկն
ლა. სახელმწიფოები გამო- է: Պետությունները հանդես
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დიან, როგორც ანარქიული
საერთაშორისო ურთიერთობების
ერთადერთი
აქტორები.
რეალპოლიტიკა - საერთაშორისო
ურთიერთობებში თეორიული მიდგომა.
ეყრდნობა
წინაპირობას,
რომ ქვეყნები ემზადებოდნენ ომისათვის მშვიდობის
შესანარჩუნებლად.
რევიზიონიზმი
- ფუძემდებლური იდეების გადასინჯვა.
რევოლუცია - სიტყვასიტყვით ბრუნვა-ტრიალი.
იგი ციკლურ ცვლილებებს
ნიშნავს, არსებული წესრიგის
მსხვრევისა
და
ახლით შეცვლას გულისხმობს.
რელატივიზმი - ფილოსოფიური შეხედულება, რომელიც ობიექტური, „აბსოლუტური“ საზომის არსებობას
უარყოფს
და
ამტკიცებს, რომ „ყველა-
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են
գալիս
որպես
անիշխանական միջազ-գային
հարաբերություն-ների միակ
դերա-կատարներ:
–
ՌԵԱԼՊՈԼԻՏԻԿԱ
Միջազգային
հարաբերություններում
տեսական
մոտեցում:
Հիմնված է նախապայ-մանին,
որ երկրները պատրաստվում
էին պատերազմի` խաղաղության պահպանման համար:
ՌԵՎԻԶԻՈՆԻԶՄ`
ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ – Հիմնարար
գաղափարների վերանայում:
ՌԵՎՈԼՅՈՒՑԻԱ`
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒ-ԹՅՈՒՆ
–
Բառացիորեն պտույտ: Դա
նշանակում է
ցիկլային
փոփոխություններ,
ենթադրում
է
գոյություն
ունեցող կարգը փշրելը և այն
նորով փոխելը:
ՌԵԼԱՏԻՎԻԶՄ – Փիլիսոփայական
տեսակետ,
որը
հերքում
է
օբյեկտիվ,
«բացարձակ»
չափիչի
գոյությունը և պնդում,
որ
«ամեն ինչ հարաբերական է»,

ფერი შეფარდებითია“ და
ნებისმიერი მსჯელობა აზრს
იძენს მხოლოდ საკუთარ
კონტექსტთან მიმართებაში.
რელიგია - რწმენებისა და
პრაქტიკის სისტემა, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს ჯგუფებად.
რელიგიური ინოვაცია ახალი რელიგიების დაარსების ან არსებულის შეცვლის მცდელობა ადამიანების საჭიროებების უკეთ
დაკმაყოფილების მიზნით
რეპრეზენტაციული
აზროვ-ნება - ერთი საგნის
მეორით აღნიშვნის უნარი.

რესოციალიზაცია
ნორმებისა და ღირებულებების ახალი წყების გათავისება, რომელიც სრულიად
განსხვავებულია
აქამდე
ჩვენთვის არსებული ნორმებისა და ღირებულებებისაგან.
რეტრიტიზმი - კულტურის
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իսկ ցանկացած քննարկում
իմաստ է ձեռք բերում միայն
սեփական
համատեքստի
հետ հարա-բերության մեջ:
ԿՐՈՆ – Համոզմունքների ու
փորձի
համակարգ,
որը
մարդկանց
միավորում է
որպես խմբեր:
ԻՆՈՎԱՑԻԱ`
ԿՐՈՆԱԿԱՆ
Նոր
ՆՈՐԱ - ՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ –
կրոն-ների
հաստատման
կամ գոյություն ունեցողները
փոխելու փորձ` մարդկանց
կարիքները
ավելի
լավ
բավարարելու նպատակով:
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՈՂԱԿԱՆ
ՄՏԱԾՈ -ՂՈՒԹՅՈՒՆ
–
Մի
առարկան
մեկ
այլ
առարկայով արտահայտելու
ունակու-թյուն:
ՎԵՐԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ –
Նորմերի և արժեքների նոր
կարգի
յուրացում,
որը
ամբողջովին տարբերվում է
մինչ
օրս
մեզ
համար
գոյություն ունեցած նորմերից և արժեքներից:
ՌԵՏՐԻՏԻԶՄ

–

Մշակույթի

მიერ დასახული მიზნებისა կողմից
նախանշված
და საშუალებების მიტოვება. նպատակների և միջոցների
լքում:
რიტუალი - მოქმედებების
ԾԻՍԱԿԱՐԳ – Գործողուստանդարտ
სტანდარტული
სისტემა, թյունների
որն
օգտաრომელიც
გამოიყენება համակարգ,
է
որոշակի
კონკრეტული ცერემონიების գործվում
ან სხვა შემთხვევების დროს. արարողությունների կամ այլ
դեպքերի ժամանակ:
რიტუალიზმი - საშუალՌԻՏՈՒԱԼԻԶՄ – Միջոցներին
կուրորեն հետևում:
ებების ბრმად მიყოლა.
როლი - იმ ქცევების,
ԴԵՐ – Այն վարքագծի,
ნებისმიერი პიროვნებისაგან ցանկացած անձի կողմից
მოსალოდნელი
დამოკი- սպասվելիք վերաբերմունքպարտավորությունდებულებების,
ვალდებუ- ների,
ლებებისა და უპირატესო- ների և առավելությունների
որը զբաბების ერთობლიობა, რომე- համադրություն,
է
որոշակի
ლიც იკავებს გარკვეულ ղեցնում
կարգավիճակ:
სტატუსს.
საგარეო პოლიტიკა
ԱՐՏԱՔԻՆ
–
პრიორიტეტების,
პრინცი- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
პებისა და მოქმედებების Առաջնահերթությունների,
ու
գործոსისტემა, რომელთა რეა- սկզբունքների
համակարգ,
ლიზაციას ახდენს სახელმ- ղությունների
წიფო მსოფლიოსთან ურთ- որոնց իրացումը կատարում է
იერთობებში სახელმწიფო պետությունը աշխարհի հետ
փոխհարաբերուსაზღვრებს მიღმა.
թյուններում`
պետության
սահմաններից դուրս:
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საგარეო
პოლიტიკის
შედარებითი ანალიზი
გამოკვლევის
ერთ-ერთი
მიმართულება, რომელიც
შეისწავლის სახელმწიფოთა საგარეო პოლიტიკური
ქცევის მოდელს.

ԱՐՏԱՔԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

ՎԵՐԼՈՒ -

–
Հետազոտությունների ուղղություններից
մեկն է, որն ուսումնասիրում
է պետությունների արտաքին քաղաքական
վարքի
մոդելը:
საერთაშორისო არასამՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
თავრობო ორგანიზაციები - ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
–
დაფუძნებულნი არ არიან ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հիմնադրված չեն
միջպեსახელმწიფოთაშორისო
համաձայնագրերի
შეთანხმებების საფუძველზე տական
და მოქმედებენ არა მხო- հիման վրա և գործում են ոչ
մեկ
երկրի
ლოდ
ერთი
ქვეყნის միայն
(այդ
საზღვრებში (ამიტომ მათ սահմաններում
ზოგჯერ უწოდებენ ტრანსნა- պատճառով դրանք երբեմն
ციონალურს). ამასთან, მათი կոչում են անդրազգային):
მოღვაწეობა არ არის მიმა- Միևնույն ժամանակ, դրանց
գործունեությունն ուղղված չէ
რთული მოგების მიღებაზე.
շահույթ ստանալու:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ
საერთაშორისო და შიდა
–
პოლიტიკა - ტერმინი შემო- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
գիտական շրջաღებულია
სამეცნიერო Տերմինը
ბრუნვაში იმ სახელმწიფოს նառության մեջ ներմուծվել է
პოლიტიკის
განსაზღვრის այն պետության քաղաքասահմանման
მიზნით, რომელსაც იმავ- կանության
დროულად გააჩნია როგ- նպատակով, որը միևնույն
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ԾՈՒԹՅՈՒՆ

ორც შიდა, ასევე
თაშორისო ასპექტი.

საერ- ժամանակ
ունի
ինչպես
ներքին,
այնպես
էլ
միջազգային ասպեկտներ:
საერთაშორისო
პოლიՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ტიკური კვლევების დარგი, ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ
რომელიც
სწავლობს – Ոլորտ, որը տեսության մեջ
თეორიაში ისეთ ფაქტო- ուսումնա-սիրում է այնպիսի
რებს, როგორებიცაა წარ- գործոններ, ինչպիսիք են
მომავლობა,
კულტურა, ծագումը, մշակույթը, էթնիկ
պատկանելությունը:
ეთნიკურობა.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
საკონსტიტუციო კონვენცია
–
- ქმედებებისა და ქცევის ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
ու
წესები, რომლებიც არა Գործողությունների
კანონს, არამედ ჩვეულებასა վարքագծի կանոններ, որոնք
հիմնված են ոչ թե օրենքի,
და პრეცედენტს ემყარება.
այլ
սովորույթի
և
նախադեպի վրա:
სამთავრობათაშორისო
ՄԻՋԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱორგანიზაციები - ინსტი- ԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – Ինստիորոնք հիմնված
ტუტები, რომლებიც დაფუძ- տուտներ,
դրա
անդամ
ნებულია
მათი
წევრი են
կողմից
სახელმწიფოების
მიერ պետությունների
միջազգային
საერთაშორისო
შეთან- կնքված
համաձայնագրերի վրա:
ხმებების საფუძველზე.
სამოქალაქო რელიგია ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿՐՈՆ –
ტერმინი, რომლის მიხედ- Տերմին, ըստ որի ազգին
ვითაც
ერს
ისტორია, պատմությունը, արժեքներն
հաստատությունները
ღირებულებები და დაწე- ու
სებულებები ღვთის წყა- Աստծո շնորհով են տրվում:
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ლობის შედეგად ეძლევა.
სამშვიდობო ოპერაციები ფართო ცნება, რომელიც
მოიცავს სხვადასხვა ქმედებებს, მათ შორის სამხედროების მონაწილეობას კონფლიქტის დარეგულირებაში.

სამხედრო ინტერვენცია ერთი
ქვეყნის
შეიარაღებული ჯარების გამოყენება სხვა ქვეყნის, ანუ
ინტერვენციის
ობიექტის,
ხელისუფლებაზე გავლენის
მოსახდენად.

სანდოობა ერთი და იმავე
ან სხვა მკვლევარის მიერ
განმეორებითი
კვლევის
დროს მიღებული შედეგების
მსგავსების ხარისხი.

სანქციები - ჯილდო სოციალური ნორმების მორჩილებისათვის და დასჯა მათი
დარღვევისათვის.
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ԽԱՂԱՂԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐ – Լայն
հասկացություն, որը ներառում է
տարբեր գործողություններ, այդ թվում զինվորականների
ներգրավվածություն
հակամարտության կարգավորման մեջ:
ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱ`ՄԻ ՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ – Մի երկրի
զինված
ուժերի
օգտագործում
այլ երկրի կամ
ինտերվենցիայի
օբյեկտի,
իշխանության
վրա
ազդեցություն
գործելու
համար:
–
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
Միևնույն կամ
մեկ այլ
հետա-զոտողի
կողմից
կրկնական հետազոտության
ժամանակ
ստացած
արդյունքների
նմանության
աստիճան:
ՍԱՆԿՑԻԱՆԵՐ
–
Պարգև
սոցիալական
նորմերին
հնազանդության համար և
պատիժ
(պատժամիջոց)

საყოველთაო
კეთილდღეობის სახელმწიფო სახელმწიფო,
რომელიც
იღებს
პასუხისმგებლობას
საკუთარი
მოქალაქეების
კეთილდღეობაზე
ისეთ
სფეროებში,
როგორიცაა
ჯანდაცვა,
განათლება,
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სოციალური უსაფრთხოება
და
სამუშაო
პირობები.

საშუალო
საშუალო
მაჩვენებელი,
რომელიც
მონაცემთა სერიის ციფრების შეკრებით და მიღებული
ჯამის მონაცემთა რაოდენობაზე გაყოფით მიიღება.
საშუალო
კლასი
სოციალური კლასი, რომელიც მოიცავს ადამიანთა იმ
ჯგუფებს, რომლებიც ფლობენ
შედარებით
მცირე
საკუთრებას, მაგრამ მათი
საქმიანობა უზრუნველყოფს
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դրանք խախտելու համար:
ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲԱՐՕՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ`

–
Պետություն,
որը
պատասխանատվու-թյուն է
ստանձնում
իր
քաղաքացիների
բարօրության
համար
այնպիսի
ոլորտներում, ինչպիսիք են
առողջապահությունը,
կրթությունը,
բնակարանով
ապահովումը,
սոցիալական
ապահովությունը
և
աշխատանքային
պայմանները:
ՄԻՋԻՆ – Միջին ցուցանիշ,
որը ստացվում է տվյալների
շարքի
թվանշանների
գումարումով և ստացված
գումարը տվյալների քանակի
վրա բաժանելով:
ՄԻՋԻՆ ԽԱՎ – Սոցիալական
խավ, որն իր մեջ ներառում
է մարդկանց այն խմբերը,
որոնք
տիրապետում
են
համեմատաբար
փոքր
սեփականության,
բայց
նրանց
գործունեությունն
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

მათ საშუალო შემოსავლით,
პრესტიჟითა და ავტორიტეტით.
სახელდების თეორია თეორია იმის შესახებ, რომ
ადამიანები იძენენ დევიანტურ სოციალურ იდენტობას
და მისდევენ ცხოვრების
დევიანტურ სტილს, რადგანაც სხვები მას დევიანტად
აღიქვამენ და აიძულებენ,
თავი გარიყულად იგრძნოს.

სახელმწიფო - აბსტრაქტული ერთეული, რომელიც
შედგება
პოლიტიკური
ინსტიტუტებისაგან და სხვა
ორგანიზაციებისაგან, რომელთა ფუნქციაცაა კონკრეტული
ტერიტორიის
მართვა
სეგრეგაცია - ჯგუფებს
შორის კონტაქტის კანონით
გათვალისწინებული ტრადიციული
შეზღუდვა
ან
აკრძალვა რასის, ეთნიკურობის, სქესისა და ასაკის
კრიტერიუმებზე
დაყრდ-
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ապահովում է նրանց միջին
եկամտով, հեղինակությամբ:
ԱՆՎԱՆԱՐԿՄԱՆ,
ՎԱՐԿԱԲԵԿ-ՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
– Տեսություն այն մասին, որ
մարդիկ ձեռք են բերում
դևիանտ` շեղված, սոցիալական ինքնություն և հետում
կյանքի շեղված ոճի,
քանի
որ մյուսները նրան ընկալում
են
որպես
շեղված
և
հարկադրում իրեն
զգալ
մեկուսացված:
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ – Աբստրակտ
միավոր, որը
բաղկացած է
քաղաքական
ինստիտուտներից և այլ կազմակերպություններից,
որոնց
գործառույթը
հատուկ
տարածքի կառավարումն է:
ՍԵԳՐԵԳԱՑԻԱ`
–
Խմբերի
միջև օրենքով նախատեսված
ավանդական
սահմանափակում
կամ
արգելք` հիմնվելով
ռասայի,
ազգության,
սեռի
և

ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒՄ

ნობით.
სეკულარიზაცია - პროცესი, რომლის დროსაც,
ადამიანები
და
მათი
სოციალური ინსტიტუტები
უფრო
ინტერესდებიან
მიწიერი საკითხებით, ვიდრე
სულიერით.
სეკულარიზაციას ხშირად უკავშირებენ
მოდერნიზაციას.
სეკულარიზმი - თვალსაზრისი, რომ რელიგია საერო
საქმიანობაში
არ
უნდა
ერეოდეს; როგორც წესი,
ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის მცდელობა.
სეპარატიზმი - არსებული
პოლიტიკური წესრიგიდან
გამოყოფის სურვილი დამოუკიდებელი
სახელმწიფოს შექმნის მიზნით.
სექსიზმი - არათანასწორი
მოპყრობა ქალებისა და
მამაკაცების მიმართ, რაც
ეფუძნება სქესს ან გენდერს
და
რომელიც
ხშირად

92

տարիքային
չափանիշների
վրա:
ԱՇԽԱՐՀԻԿԱՑՈՒՄ – Գործընթաց, որի ժամանակ մարդիկ
և նրանց
սոցիալական
ինստիտուտները
շատ
ավելի հետաքրքրվում են
երկրային հարցերով, քան
հոգևորով:
Աշխարհիկացումը հաճախ կապում են
արդիականացման հետ:
–
ԱՇԽԱՐՀԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
Տեսա-կետ, որ կրոնը չպետք է
միջամտի
աշխարհիկ
գործունեությանը:
Որպես
կանոն,
եկեղեցու
և
պետության
տարանջատման փորձ:
ԱՆՋԱՏՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –
Գոյություն ունեցած քաղաքական կարգից անջատվելու
ցանկություն`
անկախ
պետության
ստեղծման
նպատակով:
ՍԵՔՍԻԶՄ – Անհավասար
վերաբերմունք կանանց և
տղամարդկանց
հանդեպ,
որը հիմնված է սեռի կամ
գենդերի վրա, և որը հաճախ

გულისხმობს
უარყოფით
განწყობასა და ქალების
დისკრიმინაციას.
სექტა - მცირერიცხოვანი
ჯგუფი, რომელიც მკაცრ
მოთხოვნებს
უყენებს
საკუთარ
წევრებს
და
იმიჯნება ფართო საზოგადოებისაგან.
სიკვდილიანობის
მაჩვენებელი მოსახლეობის
ამა თუ იმ ნაწილში სიკვდილიანობის
შედარებითი
სიხშირე.
სიმბოლო
თავისი
პირდაპირი დანიშნულების
გარდა, სხვა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე
ჟესტი,
გამოსახულება,
საგანი ან დიზაინი.
სიმბოლური ჟესტი ჟესტი,
რომელსაც მიღებული აქვს
სიმბოლური მნიშვნელობა,
გავრცელებული ერთი და
იმავე კულტურის ხალხს
შორის.
სიონიზმი - „ებრაული
სამშობლოს“
დაფუძნებისკენ მიმართული
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ենթադրում է
բացասական
վերաբերմունք և կանանց
խտրականություն:
–
Փոքրաթիվ
ԱՂԱՆԴ
խումբ,
որը
խիստ
պահանջներ է ներկայացնում
իր
անդամ-ներին
և
առանձնանում
է
հասարակությունից:
ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ –
Բնակչության այս կամ այն
հատվածում
մահացության
համեմատական հաճախականությունը:
ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆ – Բացի իր
ուղղակի նշանակությունից,
այլ
առանձնահատուկ
նշանակում ունեցող
ժեստ,
պատկեր, առարկա
կամ
դիզայն:
ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱԿԱՆ ԺԵՍՏ –
Ժեստ,
որը
ստացել
է
խորհրդանշական
իմաստ`
տարածված
միևնույն
մշակույթի
ժողովուրդների
միջև:
«Հրեական
ՍԻՈՆԻԶՄ –
հայրենիքի»
հիմնադրմանը
միտված շարժում:

მოძრაობა.
სიცოცხლის
საშუალო
ხანგრძლივობა - დარჩენილი სასიცოცხლო წლების
საშუალო რაოდენობა მოცემული ასაკის ცალკეული
ინდივიდისათვის.
სიცოცხლის
ხანგრძლივობა - ადამიანის ცხოვრების წლების მაქსიმალური
რაოდენობა.
სოციალიზაცია - იმ რწმენების, ნორმებისა და ღირებულებების შეძენის პროცესი, რომლებიც მისაღებია
საზოგადოებისთვის
და
რომელთა ქონასაც საზოგადოება
ან
სოციალური
ჯგუფი მოელის ჩვენგან,
როგორც
მისი
წევრებისაგან.
სოციალიზმი კაპიტალიზმის ინდივიდუალური კონკურენციის ჩანაცვლების მცდელობა სოციალური თანამშრომლობის ზოგი ფორმით,
სადაც საზოგადოების ინტერესები და საჭიროებები
შეძლებულთა სარგებელზე
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ԿՅԱՆՔԻ

ՄԻՋԻՆ

– Ապրելու
մնացած տարիների միջին
քանակը` տվյալ տարիքի
առանձին
անհատների
համար:
ԿՅԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ –
Մարդու կյանքի տարիների
առավելագույն քանակը:
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ – Այն
հավատների, արժեքների և
նորմերի
ձեռքբերման
գործընթաց, որն ընդունելի է
հասարակության համար, և
որոնց ունենալը
հասարակությունը կամ սոցիալական
խումբը
ակնկալում է
մեզանից,
որպես
իր
անդամից:
–
ՍՈՑԻԱԼԻԶՄ
Կապիտալիզմի անհատական
մրցակցութ-յունը
սոցիալական
համագործակցության որոշ ձևով
փոխարինելու
փորձ,
որտեղ
հասարակության
շահերը
և
կարիքները

წინ დგას.
სოციალური - განზრახული და არა ინსტინქტური
ქცევა.
დამოკიდებულია
სხვების
მიერ
შექმნილ
სოციალურ კონდიციებზე და
ზემოქმედებას ახდენს სხვა
სოციალურ პირებზე.
სოციალური ინფიცირება ერთი ადამიანიდან მეორეზე განწყობისა თუ ქცევის
სწრაფი და არაგანზრახული
გავრცელება.
სოციალური
კლასი
ადამიანები,
რომლებიც
დგანან სოციალური კლასიფიკაციის სისტემის ერთსა
და იმავე დონეზე.
სოციალური კონტროლი საზოგადოების მცდელობა,
მართოს საკუთარი თავი;
მექანიზმი,
რომლითაც
ხდება სოციალური ნორმების გაძლიერება და მათი
პოტენციური დარღვევების
აღკვეთა.
სოციალური მობილობა -
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ունևորների օգուտից առաջ
են կանգնած:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ – Մտադրված
և ոչ բնազդային վարքագիծ:
Կախված է ուրիշների կողմից
ստեղծված
սոցիալական
պայմաններից և ազդում է
այլ սոցիալա-կան անձանց
վրա:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿՈՒՄ –
Մի անձից մյուսի վրա
տրամադրվածության
և
պահվածքի արագ և չկանխամտածված տարածում:
ԽԱՎ
–
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
Մարդիկ, ովքեր կանգնած են
սոցիալական
դասակարգման
համակարգի
նույն
մակարդակի վրա:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Հասարակության
փորձը,
կառավարել
ինքն
իրեն:
Մեխանիզմ, որով տեղի է
ունենում
սոցիալական
նորմերի ամրապնդում և
դրանց
հնարավոր
խախտումների խափանում:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

ადამიანთა გადაადგილება
ერთი სოციალური პოზიციიდან მეორეში, ზემოთ ან
ქვემოთ.
სოციალური რევოლუცია
- სახელმწიფოებრივ და
კლასობრივ
წყობაში
საზოგადოების სწრაფი და
ძირეული გარდაქმნა.
სოციალური
სოლიდარობა მდგომარეობა,
რომლის შედეგად განსაზღვრული სოციალური ძალები ხალხს ერთად კრავს.
სოციალური სტრუქტურა შედარებით მყარი, სოციალური ურთიერთობების თუ
სოციალური
პოზიციების
მტკიცე
პარადიგმები,
რომლებზეც
ინდივიდებს
აქვთ მცირე კონტროლი.
სოციალური ფაქტები სოციალური ცხოვრების დამკვიდრებული წესები, რომელიც
ინდივიდს
მოქმედების გარკვეული ფორმისკენ უბიძგებს.
სოციოლოგია - მეცნიე-
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ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒ -ԹՅՈՒՆ

–
Մարդկանց
տեղափոխվելը
մի սոցիա-լական դիրքից
մյուսը` վերև կամ ներքև:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ –
Պետական և
դասային կարգում հասարակության արագ և արմատական փոխակերպում:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ
– Դրություն, որի
արդյունքում
որոշակի
սոցիալական
ուժեր
միավորում են ժողովրդին:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
–
Համեմատաբար կուռ,
սոցիալական
հարաբերությունների և սոցիալական
դիրքերի կայուն պարադիգմեր,
որոնց հանդեպ
անհատներն
ունեն քիչ
վերահսկողություն:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ –
Հասարակական
կյանքի
հաստատված
կանոններ,
որոնք անհատներին մղում
են գործողության որոշակի
ձևերի:
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ – Գիտություն

რება ადამიანთა საზოგადოებაზე. მოიცავს როგორც
სოციალურ ქმედებებს, ასევე სოციალური ურთიერთობების ორგანიზაციას.

სოციოლოგიური
წარმოდგენა პირადი
გამოცდილებების
აღქმის
გზა სამყაროში მიმდინარე
პროცესების მიხედვით.
სტამბა - წარმოება, სადაც
ბეჭდავენ წიგნებს, ჟურნალგაზეთებსა
და
სხვა
გამოცემებს
სტანდარტული გადახრა სტატისტიკური
საზომი
იმისა, რამდენად შორდება
აღრიცხული ნიმუში საშუალო ან სხვა ცენტრალურ
მაჩვენებელს.
სტატუსთა ნაკრები - სოციალური პოზიციების სრული სპექტრი, რომელიც
აქვს ნებისმიერ ერთ პიროვნებას მოცემულ დროს.
სტატუსი - პოზიცია საზო-
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մարդկային
հասարակության մասին: Ներառում է
ինչպես
հասարակական
գործունեություններ, այնպես
էլ
սոցիալական
հարաբերությունների
կազմակերպումը:
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ – Անհատական փորձի
ըմբռնման ճանա-պարհ` ըստ
աշխարհում տեղի ունեցող
գործըն-թացների:
ՏՊԱՐԱՆ – Արտադրություն,
որտեղ տպագրում են գրքեր,
թերթեր, ամսագրեր և այլ
հրապարակումներ:
ՇԵՂՈՒՄ
–
ՍՏԱՆԴԱՐՏ
Վիճակագրական
չափում
նրա, թե որքանով է հեռանում
գրանցված նմուշը միջին կամ
այլ կենտրո-նական ցուցչից:

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ - Սոցիալական
դիրքերի
ամբողջական
շարք, որ ունի ցանկացած մեկ
անձ տվյալ պահին:
Դիրքը
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ –

გადოებრივ წყობაში, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ
ვართ
ჩვენ
სხვებთან
მიმართებით.
სტატუსის მქონე ჯგუფი რასაზე, რელიგიაზე, პირად
გემოვნებასა
და
სხვა
არაეკონომიკურ
ფაქტორებზე დაფუძნებული ჯგუფები, რომლებიც სოციალური იერარქიის დაარსებას უწყობენ ხელს.
სტერეოტიპები - ფიქსირებული, გამარტივებული ან
დამახინჯებული
განზოგადებები, რომლებიც დაკავშირებულია
სოციალურ
ჯგუფთან და მის წევრებთან
და გაზიარებულია კულტურულ კონტექსტში.
სტეტიზმი - ფრანგული
სიტყვაა და ნიშნავს სახელმწიფოებრიობას.
იგი
ემყარება მოსაზრებას, რომ
სახელმწიფო
ჩარევა
ყველაზე
უპრიანი
გზაა
პოლიტიკური
პრობლემების გადასაწყვეტად და
ეკონომიკური და სოციალ-
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հասարակական
կարգում,
որը սահմանում է, թե ով ենք
մենք ուրիշների
հետ
առնչությամբ:
ՈՒՆԵՑՈՂ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
ԽՈՒՄԲ –
Ռասայի, կրոնի,
անհատական ճաշակի և այլ
ոչ տնտեսական գործոնների
վրա հիմնված խմբեր, որոնք
նպաստում են սոցիալական
հիերարխիայի հիմնմանը:
–
ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐ
Արձանագր-ված պարզեցված
կամ խեղաթյուրված ընդհանրացումներ, որոնք կապված
են սոցիալական խմբի և նրա
անդամների
հետ,
և
ընդունված են մշակութային
համատեքստում:
ՍԹԵՏԻԶՄ`
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
–
Ֆրանսերեն
բառ է և
նշանակում
է
պետականություն: Այն հիմնված է
այն տեսակետի վրա, որ
պետական միջամտությունն
առավել նպատակահարմար
միջոց
է`
լուծելու

ური განვითარების ხელშე- քաղաքական խնդիրները և
საწყობად.
նպաստելու տնտեսական և
սոցիալական զարգացմանը:
სტრუქტურული რღვევა ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
–
შეუსაბამობა
სოციალურ ԽԱԽՏՈՒՄ
მოლოდინებს, კულტურულ Անհամապատասխանութսոցիալական ակնկաმიზნებსა და ამ მიზნების յուն
մշակութային
მისაღწევად საჭირო საშუა- լիքների,
նպատակների
և
այս
ლებებს შორის.
նպատակներին
հասնելու
համար
անհրաժեշտ
միջոցների միջև:
სტრუქტურული
ხელԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
საყრელობა - სოციალური ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆ –
կարգի
წყობის ასპექტები, რომლე- Սոցիալական
որոնք
ბიც ამარტივებს კოლექ- ասպեկտներ,
հեշտացնում են կոլեկտիվ
ტიურ ქმედებას.
գործողությունը:
–
სუბკულტურა - განსაზღԵՆԹԱՄՇԱԿՈՒՅԹ
նորմերի,
ვრული ნორმების, ღირებუ- Սահման-ված
լեզվի,
ლებების, ენის, ცოდნის, արժեքների,
խորհրსიმბოლოების
ერთობ- գիտելիքների
ლიობა, რომელიც საზოგა- դանիշների ամբողջություն,
օգնում է հասաდოების
მცირე
ჯგუფს որն
დომინანტი კულტურისაგან րակության փոքր խումբը
սահմանազատել գերիշխող
გამიჯნვაში ეხმარება.
մշակույթից:
Ֆրոյդի
სუპერეგო ფროიდის
ՍՈՒՊԵՐ ԷԳՈ –
ტერმინი, რომელიც გულის- տերմիններց, որը խիղճն
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ხმობს სინდისს – ადამიანის
ფსიქიკის ის ნაწილი, რომელიც ითავისებს საზოგადოების მოსაზრებას კარგისა
და ცუდის შესახებ.
ტელევიზორი - რადიოტექნიკური მოწყობილობა,
აპარატი, რომელიც იღებს
ტელეგადაცემებს და მათ
თანმხლებ ბგერებს.
ტელემაყურებელი
ტელეგადაცემის
მაყურებელი.
ტერორიზმი - ძალადობის
გამოყენება; მუქარა მშვიდობიანი
მოსახლეობის
მიმართ პოლიტიკური გამომძალველობის, იძულების
ან პროპაგანდის მიზნით.
ტოტალიტარიზმი
პოლიტიკური
სისტემა,
რომელიც კრძალავს საწინააღმდეგო მოსაზრების ან
პოლიტიკური
პარტიის
არსებობას და სახელმწიფოს შეუძლია აკონტროლოს მოქალაქეთა ცხოვ-
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ընդունում
է
որպես
մարդկային հոգեկանի մաս,
որը
յուրացնում
է
հասարակական
կարծիքը
լավի և վատի մասին:
–
ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑ
Ռադիոտեխ-նիկական
սարքավորում, սարք, որն
ընդունում
է
հեռուստահաղորդումները և
դրանց ուղեկցող ձայները:
–
ՀԵՌՈՒՍՏԱԴԻՏՈՂ
Հեռուստա-հաղորդում
դիտող:
–
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
Բռնության
կիրառում,
սպառնալիք
բնակչության
հանդեպ`
քաղաքական
շորթման,
հարկադրանքի
կամ
քարոզչական
նպատակներով:
–
ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքական
համակարգ,
որն արգելում է հակառակ
կարծիքի կամ քաղաքական
կուսակցության գոյությունը,
և պետությունը կարող է
վերահսկել քաղաքացիների
կյանքի ասպեկտների մեծ

რების უმეტესი ასპექტი.
ტოტალური ინსტიტუტები ორგანიზაციები, რომლებიც
მიზანმიმართულად იმყოფებიან გარე სამყაროსაგან
იზოლაციაში და არსებობენ
მკაცრად
განსაზღვრული
წესით. მაგალითები: ციხე,

სტაციონარები სულიერად
დაავადებულთათვის
და
სამხედრო ბანაკები.
ტოტემი - საგანი, მცენარე
ან ცხოველი, რომელსაც
თაყვანს სცემენ, როგორც
საზოგადოების
ან
სხვა
კონკრეტული
ჯგუფის
მისტიკურ წინაპარს.
ტრადიციული
მმართველობა მმართველობის
ტიპი, რომელიც ეფუძნება
თაობიდან თაობაზე გადაცემულ ტრადიციულ რწმენა-პრაქტიკას.
ტრაიბალიზმი - ჯგუფური
ცხოვრების წესი, რომელიც
კარჩაკეტილობითა და გაუცხოებით ხასიათდება. იგი
ჩვეულებრივ მტრულადაა
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մասը:
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
–
ՏՈՏԱԼ
Կազմակերպություններ,
որոնք
նպատակաուղղված
մեկուսացված են արտաքին
աշխարհից,
և
գոյություն
ունեն
խիստ սահմանված
կանոններով:
Օրինակներ`
բանտ,
հոգեկան հիվանդ
մարդկանց ստացիոնարներ և
ռազմական ճամբարներ:
Առարկա, բույս
ՏՈՏԵՄ –
կամ
կենդանի,
որին
երկրպա-գում
են
որպես
հասա-րակության կամ այլ
որոշակի խմբի առեղծվածային նախնի:
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
–
Կառավարման տեսակ,
որը
հիմնվում
է
սերնդեսերունդ փոխանցված
ավանդական
հավատալիքների և փորձի
վրա:
Տ ՐԱՅԲԱԼԻԶՄ – Խմբային
ապրելակերպ, որը բնութագրվում է դռնփակությամբ և
օտարմամբ: Սովորաբար այն
թշնամաբար է տրամադրված

განწყობილი სხვა ჯგუფების
მიმართ.
ტრანსნაციონალური კორპორაცია - მრავალნაციონალური კორპორაცია, რომელსაც აქვს საწარმოები
ერთი სახელმწიფოს საზღვრებს გარეთ მსოფლიო
არენაზე.
ტრიადა
სამკაციანი
ურთიერთობა ან ჯგუფი.
უმიწაწყლო მოიჯარადეები
გლეხები, რომლებმაც
დაკარგეს უფლება მიწაზე;
უმიწაწყლო გლეხები.

უმსხვერპლო დანაშაული ისეთი დანაშაული (მაგალითად, აზარტული თამაშები და პროსტიტუცია),
რომელსაც ხშირად არ
ჰყავს მსხვერპლი (ანუ პირი,
რომელიც დაზარალდა ამ
ქმედების შედეგად).
უმცირესობის ჯგუფები ადამიანები,
რომლებიც
გამოირჩევიან მათ მიმართ
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այլ խմբերի նկատմամբ:
ԱՆԴՐԱԶԳԱՅԻՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ –
Բազմազգ
կորպորացիա,
որն
ունի
ձեռնարկու-թյուններ
մեկ
պետության
սահմաններից
դուրս`
համ-աշխարհային
ասպարեզում:
Երեք անձի
Տ ՐԻԱԴԱ –
հարաբերություն կամ խումբ:
ՀՈՂԻ
ԱՌԱՆՑ
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐ
–
Գյուղացիներ, ովքեր կորցրել
են հողի սեփակա-նության
իրավունքը,
հողազուրկ
գյուղացիներ:
ԱՌԱՆՑ ԶՈՀԵՐԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
(օրինակ,
մոլախաղեր
և
մարմնավաճառություն)
–
Այնպիսի
հանցագործություններ,
որոնք հաճախ
չունեն զոհ (այսինքն, անձ, ով
տուժել է տվյալ արարքի
հետևանքով):
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԽՄԲԵՐ –
Մարդիկ, որոնք
առանձնանում
են
իրենց

არათანასწორი მოპყრობით
საზოგადოებაში, რომელშიც
ცხოვრობენ და რომლებიც
საკუთარ თავს დისკრიმინაციის
მსხვერპლად
მიიჩნევენ.
უნივერსალიზმი თეორია,
რომლის მიხედვით არსებობს ადამიანთა მეობის
განმსაზღვრული
ზოგადი
საწყისი, რომელიც ყველასათვის ერთია.
ურბანიზაცია ადამიანების
მრავალრიცხოვანი ჯგუფების მიერ სოფლებისა და
პატარა ქალაქების მიტოვებისა და დიდ ქალაქებსა
და
ახლოს
მდებარე
მეტროპოლიტანურ ტერიტორიებზე
დასახლების
პროცესი.
ურბანული
ანკლავი
მჭიდროდ დასახლებული
და სოციალურად ერთგვარი თემი, რომელიც
უფრო დიდი და მრავალფეროვანი
მეტროპოლიის
შემადგენელი ნაწილია.
ურბანული ეკოლოგია -
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հանդեպ
անհավասար
վերաբերմունքով
այն
հասարակության մեջ, որում
նրանք ապրում են, և ովքեր
իրենց
համարում
են
խտրականության զոհ:
–
ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼԻԶՄ
Տեսություն,
ըստ
որի
գոյություն ունի մարդկանց
ինքնությունը
սահմանող
ընդհանուր սկիզբ, որը նույնն
է բոլորի համար:
–
ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ
Մարդկանց
բազմաքանակ
խմբերի կողմից
գյուղերի և
փոքր քաղաքների լքման և
խոշոր
քաղաքների
և
մոտակայքում
գտնվող
մետրոպոլիտա-նային
տարածքներում
բնակման
գործընթաց:
ԱՆԿԼԱՎ –
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
Խիտ
բնակեցված
և
սոցիալապես
միատարր
համայնք, որն ավելի մեծ և
ավելի
բազմազան
մետրոպոլիայի
բաղադրիչ
մաս է:
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱ –

ქალაქების შესწავლისადმი
სოციოლოგიური მიდგომა,
რომელიც სწავლობს, თუ
როგორ არის ურბანული
მიწების სოციალური გამოყენება ადამიანების სხვადასხვა
ჯგუფს
შორის
ინტერაქციისა
და
მათი
ფიზიკურ-გეოგრაფიული
გარემოს
ცვლილების
შედეგი.
უტილიტარიზმი - ეთიკური
მიმართულება,
რომლის
მიხედვითაც ადამიანებს სიამოვნების მიღების ბუნებრივი სურვილი ამოძრავებთ.
პოლიტიკურ სფეროში უტილიტარიზმი მჭიდროდ უკავშირდება კლასიკურ ლიბერალიზმისა და
თავისუფალი
ბაზრის
იდეოლოგიას.
უტილიტარულობა
გამართლებული
ხარჯი,
რაიმე მატერიალური მოხმარებით გამოწვეული დაკმაყოფილება.
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Քաղաքների
ուսումնասիրության սոցիոլոգիական
մոտեցում,
որն ուսումնասիրում է, թե ինչպես է
քաղաքային
հողերի
սոցիալական օգտագործու-մը
մարդկանց ինտերակ-ցիայի և
նրանց
ֆիզիկամիջաաշխարհագրական
վայրի
փոփոխության
հետևանք դառնում:
ՈՒՏԻԼԻՏԱՐԻԶՄ`
ՕԳՏԱՊԱՇՏՈՒ -ԹՅՈՒՆ
–
Բարոյական
ուղղություն,
ըստ
որի
մարդկանց
շարժում է բնական հաճույք
ստանալու
ցանկությունը:
Քաղաքական
դաշտում
ուտիլիտարիզմը սերտորեն
կապված
է
դասական
լիբերալիզմի
և
ազատ
շուկայական
գաղափարախոսության հետ:
ՈՒՏԻԼԻՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`
ՕԳՏԱՎԵ - ՏՈՒԹՅՈՒՆ
–
Արդարացված ծախս, որևէ
նյութական օգտագործմամբ
պայմանա-վորված
բավարարվածու-թյուն:

უტოპია,
უტოპიზმი
სიტყვა-სიტყვით იგი იდეალურ ან სრულყოფილ
საზოგადოებას
ნიშნავს.
უტოპიზმი თეორიული პოლიტიკური
აზროვნების
ფორმაა, რომელიც არსებულ წყობას აკრიტიკებს და
იდეალური
და
სრულყოფილი
ალტერნატივის
მხოლოდ
წარმოსახვით
მოდელს გვთავაზობს.
უცხო - პიროვნება სოციალურ ჯგუფში, რომელთანაც
მას (მამაკაცს ან ქალს) პირადი კავშირები არ გააჩნია.
უხილავი
რელიგია
შეხედულება,
რომლის
მიხედვითაც
რელიგია
სუბიექტურია.
ფარული
ფუნქცია
სკოლების ფუნქცია, ასწავლონ ბავშვებს სოციალური
უნარ-ჩვევები და დამოკიდებულებები.

–
ՈՒՏՈՊԻԱ, ՈՒՏՈՊԻԶՄ
Բառացիորեն այն
նշանակում է իդեալական կամ
կատարյալ:
Ուտոպիզմը
տեսական
քաղաքական
մտածողության ձև է, որը
քննադատում է գոյություն
ունեցած
կարգը
և
առաջարկում
է
միայն
իդեալական ու կատարյալ
երևակայական այլընտրանք:
–
Անհատ
ՕՏԱՐ
սոցիալական խմբում, որի
հետ նա (տղամարդ կամ կին)
չունի անձնական կապեր:
ԿՐՈՆ
–
ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ
Հայացք, ըստ որի կրոնը
սուբյեկտիվ է:

ԹԱՔՆՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ –
Դպրոցների
գործառույթ`
սովորեցնել
երեխաներին
սոցիալական
հմտությունկարողություններ և
վերաբերմունքներ:
ფატალისტური
თვითՖԱՏԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՍՊԱ მკვლელობა
- თვითმკვ- ՆՈՒԹՅՈՒՆ – Ինքնասպաლელობა იმ მიზნით, რომ նություն, որով մարդն ուզում
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ადამიანმა თავი დააღწიოს
გარდაუვლად მძიმე მომავალს.
ფორმალური სტრუქტურაოფიციალაური პოზიციები,
ვალდებულებები, წესები და
ინსტრუქციები, რომლებიც
დაწესებულია ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ.

ფუნდამენტალიზმი - შეხედულება იმის შესახებ, რომ
რელიგიური სწავლებები და
პრინციპები აღარ არსებობს
თანამედროვე საზოგადოებებში და საჭიროა მათი
აღდგენა და საზოგადოების
რელიგიურ
საწყისებზე
დაბრუნება.
ფუნქციური ინტეგრაცია შეთანხმება, სადაც სოციალური სისტემის განსხვავებული
ნაწილები
ისე
მჭიდროდაა
დაკავშირებული, რომ რაც ხდება
ერთში, გავლენას ახდენს
მეორეზე.
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է խուսափել անխուսափելի
ծանր ապագայից:
ՖՈՐՄԱԼ`

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ

– Պաշտոնական դիրքեր, պարտականություններ, կանոններ
և
կանոնակարգեր,
որոնք
սահմանված են
կազմակերպության ղեկավարների
կողմից:
–
ԱՐՄԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Տեսա-կետ այն մասին, որ
ժամանակակից
հասարակություններում այլևս չկան
կրոնական ուսմունքներ
և
սկզբունքներ, և անհրաժեշտ
է դրանք վերականգնել և
հասարակությունը
վերադարձնել կրոնական հիմքի
վրա:
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ
– Համաձայնագիր, որտեղ
սոցիալական
համակարգի
տարբեր մասերն այնքան
սերտորեն են կապված, որ
այն, ինչ տեղի է ունենում
մեկում, ազդում է մյուսի վրա:
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

ქალაქი
ხალხის
შედარებითი დიდი, მჭიდრო
და მუდმივი დასახლება,
სადაც ადამიანებს საკუთარი
ხელით არ მოჰყავთ სარჩო.

ქორწინება - ორ ან მეტ
ინდივიდს შორის სოციალურად აღიარებული კავშირი, რომელიც სქესობრივ
და ეკონომიურ ურთიერთობებთან
დაკავშირებულ
ვალდებულებებს მოიცავს.
ქსელი - ურთიერთობათა
ქსელი
იმ
ადამიანებს
შორის, რომლებიც ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი პირდაპირი თუ
არაპირდაპირი კავშირებით
კომუნიკაციისა
და
სხვა
მრავალი საშუალებით.
ქსენოფობია - შიში ან
სიძულვილი უცხოტომელთა მიმართ; პათოლოგიური
სახით გამოვლენილი ეთნოცენტრიზმი.
ღირებულებები
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ՔԱՂԱՔ
–
Ժողովրդի
համեմատաբար մեծ, խիտ և
մշտական
բնակավայր,
որտեղ
մարդիկ իրենց
սեփական
ձեռքերով
չեն
աճեցնում իրենց ապրուստի
միջոցը:
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ – Երկու
կամ ավելի անձանց միջև
սոցիալապես
ճանաչված
միություն,
որն
իր
մեջ
ներառում է սեռական և
տնտեսական
հարաբերությունների
հետ
առնչվող
պարտավորություններ:
–
ՑԱՆՑ
Հարաբերությունների ցանց
այն մարդկանց միջև, որոնք
միմյանց հետ կապված են
ուղղակի կամ անուղղակի
կապերով,
կապի
և
բազմաթիվ այլ միջոցներով:
ԱՅԼԱՏՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ – Վախ
կամ ատելություն
օտար
ազգերի
հանդեպ:
Պաթոլոգիական
տեսքով
դրսևորված էթնոցենտրիզմ:
ԱՐԺԵՔՆԵՐ – Մարդկանց

ადამიანების მიერ ურთიერთგაზიარებული ის საზოგადო იდეები, რომლებიც
მათ ცუდის და კარგის,
სასურველისა და არასასურველის გარჩევაში ეხმარება.
შარიათი ღვთაებრივ გამოცხადებაზე
დაფუძნებული ისლამური კანონი, რომლის ძირითადი წყაროებიც ყურანი და ჰადითია.
შედეგზე
დაფუძნებული
განათლება - საგანმანათლებლო რეფორმის კონცეფცია, რომლის მიხედვით
თითოეულ
მოსწავლეს
უნდა დაესახოს კონკრეტული მიზნები და მისი
წარმატება განისაზღვროს
ამ
მიზნების
მიღწევის
უნარის მიხედვით.
შემთხვევითი მეთოდი კვლევის მეთოდი, რომელიც დროს ნიმუშის არჩევა
იმგვარად
ხდება,
რომ
შესასწავლი
პოპულაციის
ნებისმიერ წევრს არჩევის
თანაბარი შანსი აქვს.
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կողմից
փոխադարձաբար
ընդունված այն
հասարակական
գաղափարները,
որոնք նրանց օգնում են
տարբերակել վատը և լավը,
ցանկալին և անցանկալին:
Աստվածային
ՇԱՐԻԱԹ –
հայտնության վրա հիմնված
իսլամական
օրենք,
որի
հիմնական
աղբյուրները
Ղուրաննն ու Հադիթն են:
ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ –
Կրթական
բարեփոխման հայեցակարգ,
ըստ
որի,
յուրաքանչյուր
աշակերտի համար պետք է
նախանշվեն
կոնկրետ
նպատակներ
և
նրա
հաջողությունը
սահմանվի
ըստ այդ նպատակներին
հասնելու կարողության:
ՄԵԹՈԴ
–
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ
Հետազոտության մեթոդ, որի
ժամանակ
նմուշի
ընտրությունն այնպես է տեղի
ունենում,
որ
ուսումնասիրվելիք
պոպուլյացիայի
ցանկացած
անդամ
ընտրության
հավասար

შემთხვევითი ჯგუფი - ჰერბერტ ბლუმერის ცნება.
გამოხატავს სპონტანურად
შეკრებილ ჯგუფს, რომლის
წევრებიც დროებით უთმობენ ყურადღებას რაიმე
საგანს ან მოვლენას და
მალევე ივიწყებენ მას.

შემოსავალი - ის, რასაც
ხალხი გამოიმუშავებს გარკვეული დროის განმავლობაში
დასაქმების
ან
ინვესტირების გზით.
შერეული ოჯახი - ოჯახი,
რომელსაც ქმნიან ადამიანები, ვინც უკვე იყვნენ
ქორწინებაში და შვილებიც
ჰყავთ.
შეფარდებითი სიდუხჭირე
განსხვავება
ხალხის
მოლოდინსა და მათ ფაქტობრივ პირობებს შორის.
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հնարավորություն ունի:
ԽՈՒՄԲ
–
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ
Հերբերտ
Բլյումերի
հասկացությունը:
Արտահայտում
է
տարերայնորեն հավաքված խումբ,
որի
անդամները
ժամանակավորապես ուշադրություն են դարձնում որևէ
օբյեկտի կամ իրադարձության, և այն շուտով մոռանում
են:
Այն, ինչ
ԵԿԱՄՈՒՏ –
մարդիկ
արտադրում են
որոշակի
ժամանակի
ընթացքում`
աշխատելու
կամ
ներդրումներ
կատարելու ճանապարհով:
ԽԱՌԸ ԸՆՏԱՆԻՔ – Ընտանիք,
որը կազմում են մարդիկ,
ովքեր արդեն ամուսնացած
եղել են, և նրանք ունեն նաև
երեխաներ:
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
–
Տարբերություն
ժողովրդի
սպասելիքների
և
նրանց
փաստացի
պայմանների
միջև:

შეძენილი
სტატუსი
პიროვნების მიერ ძირითადად
პერსონალური
ძალისხმევით
მიღწეული
ნებაყოფლობითი სტატუსი.
შთაბეჭდილებების მართვა
- ირვინ ჰოფმანის ტერმინი
იმ ძალისხმევის განსასაზღვრად,
რასაც
ხალხი
ახორციელებს იმისათვის,
რომ
აკონტროლონ,
როგორ ხედავენ და ეხმაურებიან მათ სხვები.

შიდა მიგრაცია - ქვეყნის
შიგნით ერთი ადგილიდან
მეორეში გადაად გილება.
შინაარსის
ანალიზი
კვლევის მეთოდი, რომლის
საშუალებითაც
შესაძლებელია კომუნიკაციის მანიფესტური და ლატენტური
შინაარსების სისტემატური
ორგანიზება და შეჯამება.
შრომის
ბაზარი
სოციალური
სტრუქტურა,
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ՁԵՌՔ

ԲԵՐՎԱԾ

– Անձի կողմից
հիմնա-կանում
անձնական
ջան-քերի
շնորհիվ
ձեռք
բերված
կամավոր
կարգավիճակ:
ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՌԱ- ՎԱՐՈՒՄ
–
Իրվին
Հոֆմանի
տերմինն
այն
ջանքերի
սահմանման
համար, ինչը
մարդիկ
իրականացնում
են
նրա
համար,
որպեսզի
վերահսկեն, թե ինչպես են
տեսնում և
արձագանքում
իրենց ուրիշները:
ՆԵՐՔԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱ – Երկրի
ներսում մի վայրից մյուսը
տեղափոխվել:
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԼՈՒ -ԾՈՒԹՅՈՒՆ
–
Հետազոտու-թյունների
մեթոդ, որի միջոցով կարելի է
կազմակերպել և ամփոփել
հաղորդակցության
ցուցադրական
և
թաքնված
բովանդակությունը:
–
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ
Սոցիալա-կան կառույց, որը
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

რომელიც
მონაწილეობს ներգրավված է
ծառայուმომსახურებისა და უნარ- թյունների
և
հմտուჩვევების ყიდვა-გაყიდვაში.
թյունների ու կարողությունների առք ու վաճառքի մեջ:
შუამავლობა - კონფლიქՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ – Հակաტის დარეგულირების პრო- մարտության կարգավորման
ცედურა, რომლის ფარგ- ընթացակարգ, որի շրջաերրորդ կողմը
ლებში
მესამე
მხარე նակներում
է
բանակაგვარებს მოლაპარაკების կարգավորում
գործընթացը
և
პროცესს და მონაწილეობს ցային
հիմնախնդրի
პრობლემის მშვიდობიანად մասնակցում
խաղաղ կարգավորմանը:
დარეგულირებაში.
ԽՈՒՄԲ –
ჩვეულებრივი ჯგუფი ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ
ჰერბერტ ბლუმერის შემო- Հերբերտ Բլյումերի ներմուհասկացություն:
ღებული ცნება. აღნიშნავს ծած
კონკრეტული მიზნით შეკ- Արտահայտում է որոշակի
հավաքված
რებილ ადამიანებს, რომ- նպատակով
ლებიც დადგენილი ნორ- մարդկանց, ովքեր վարվում
սահմանված
չափաმების შესაბამისად იქცევიან. են
նիշների համաձայն:
ცვლადი - ნებისმიერი ფაქՓՈՓՈԽԱԿԱՆ – Ցանկացած
որը
կարող
է
ტორი, რომელსაც ცვლი- գործոն,
փոփոխվել:
ლება შეუძლია.
Մարդկանց
ცოდნა - ადამიანების მიერ
ԳԻՏԵԼԻՔ –
ժամանակի
დროთა
განმავლობაში կողմից
յուրացված
ათვისებული ფაქტებისა და ընթացքում
փաստերի և համոզմունքների
რწმენის ერთობლიობა.
համա-դրություն:
ცხოვრების
კურსი
ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ –
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ადამიანის ცხოვრების (დაბადებიდან სიკვდილამდე)
საფეხურების სოციალურად
განსაზღვრული თანმიმდევრობა.
ძალა, შესაძლებლობა მოვლენის,
ფორმის
ან
სოციალური ორგანიზაციის
სტრუქტურის განსაზღვრა.
ძალადობრივი
დანაშაულები დანაშაული,
რომელიც
გულისხმობს
მსხვერპლის
წინააღმდეგ
ფიზიკური ძალის გამოყენებას, მაგალითად, მკვლელობა,
თავდასხმა
და
გაუპატიურება.
ძალაუფლება - (ა) ადამიანების შესაძლებლობისა და
გამოცდილების კონტროლის უნარი, მაშინაც კი,
როდესაც
ამას
სხვები
ეწინააღმდეგებიან;
(ბ)
კონკრეტული
მიზნის
მიღწევის უნარი.
ძირითადი
მსოფლიოს

ქვეყნები
სისტემების
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Մարդկային
կյանքի
(ծնունդից
մինչև
մահ)
աստիճանների սոցիալա-պես
սահմանված
հաջորդականությունը:
ՈՒԺ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ –
Իրադարձության, ձևի կամ
հասարակական
կազմակերպության
կառուցվածքի
սահմանում:
ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ
ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
–
Հանցագործություն,
որը
ենթադրում է զոհի դեմ
ֆիզիկական ուժի կիրառում,
օրինակ`
սպանություն,
ավազակային հարձակում և
բռնաբարության:
(ա)
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –
Մարդկանց
հնարավորության
և
փորձի
վերահսկման ունակություն,
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ
դրան
ընդդիմանում են
ուրիշները:
(բ) Որոշակի
նպատակի
հասնելու
հնարավորություն:
ԵՐԿՐՆԵՐ
–
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
Համաշ-խարհային

თეორიის მიხედვით, მდიდარი ინდუსტრიული ქვეყნები, რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტს, ფინანსირებას
და
გლობალურ
წარმოებას
ტექნიკური
მხრით უზრუნველყოფენ.

წარმომადგენლობითი
დემოკრატია - დემოკრატიული სისტემა, რომელშიც
ხალხი
უშუალოდ
არ
აკეთებს
პოლიტიკურ
არჩევანს, არამედ ირჩევს
საჯარო მოხელეებს.
წარმომავლობითი
სტატუსი ხალხისთვის
სხვების მიერ მინიჭებული
სტატუსი.
წარმოშობის
ოჯახი
მკვიდრი ოჯახი, რომელშიც
შედიან დედ-მამა და და-ძმა.
წეს-ჩვეულებები - ყოველდღიურ ყოფაში გამჯდარი
ჩვევები.

113

համակարգերի
տեսության
համաձայն,
հարուստ
արդյունաբերա-կան
երկրները, որոնք զբաղվում
են
կառավա-րումով,
ֆինանսավորմամբ և գլոբալ
արտադրությունն
ապահովում տեխնիկական
կողմով:
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ – Ժողովրդավարական համա-կարգ,
որում
ժողովուրդը
ուղղակիորեն չի կատարում
քաղաքական
ընտրություն,
այլ ընտրում է հանրային
պաշտոնյաներին:
ԾԱԳՈՒՄՆԱՅԻՆ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ – Ժողովրդին
ուրիշների կողմից շնորհված
կարգա-վիճակ:
ԾԱԳՄԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔ – Բնիկ
ընտանիք, որը բաղկացած է
հորից-մորից
և
քույրեղբայրներից:
ԾԵՍԵՐ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐ –
Առօրյա կյանքում արմատավորված
սովորություններ:

ჭორი - დაუდასტურებელი
ამბავი, რომელიც ერთი
ადამიანიდან მეორეს გადაეცემა და უტყუარ ფაქტად
მიიჩნევა, მიუხედავად იმისა,
რომ მისი პირველწყარო
ბუნდოვანი ან უცნობია.

ხუნტა - როგორც წესი,
ხუნტას
წარმოადგენს
სამხედროთა ჯგუფი, რომელიც ძალაუფლებას რევოლუციის ან შეიარაღებული
გადატრიალების
გზით
იგდებს ხელში.
ჯგუფი - ვინმეს, ან რაიმე
მოვლენის გარშემო დროებით შეკრებილი ადამიანები, რომლებიც გავლენას
ახდენენ ერთმანეთზე.
ჯგუფური აზროვნება ჯგუფის წევრების ტენდენცია, დაკარგონ კრიტიკული,
ინდივიდუალური
ფიქრის
შესაძლებლობა იმ ღირებულების გამო, რასაც ისინი
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–
ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ
Չհաստատված
պատմություն, որը մի անձից
մյուսին է փոխանցվում և
համարվում
է
հավաստի
փաստ,
չնայած
այն
հանգամանքին,
որ
նրա
ծագման աղբյուրը անհասկանալի է կամ անհայտ:
ԽՈՒՆՏԱ – Որպես կանոն,
խունտան հանդիսանում է
զինվորականների
խումբ,
ովքեր իշխանությունն իրենց
ձեռքն
են
առնում
հեղափոխության
կամ
ռազմական
հեղաշրջման
ճանապարհով:
ԽՈՒՄԲ – Որևէ մեկի կամ
որևէ իրադարձության շուրջ
ժամանակավորապես
հավաքված
մարդիկ,
ովքեր
ազդեցություն են ունենում
միմյանց վրա:
ԽՄԲԱՅԻՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
– Խմբի անդամների հակում`
կորցնել
իրենց
քննադատական
մտածողության
կարողությունը այն
արժեքի պատճառով, որ նրանք

ერთმენეთის მიმართ სოლიდარობას ანიჭებენ.
ჯიჰადი - „წმინდა ომი“,
უფრო ზუსტად, „საღვთო
ბრძოლა“ ან „ძალისხმევა“,
რაც ნიშნავს ისლამური
იდეალებისადმი უსაზღვრო,
ყოვლისმომცველ
ერთგულებას.
ჰეგემონია - როგორც პოლიტიკური ტერმინი გულისხმობს ამა თუ იმ სისტემის
ერთ-ერთი
ელემენტის
უპირატესობას
ყველა
დანარჩენთან შედარებით.
ჰიბრიდულობა - სოციალური და კულტურული,
აღრევის მდგომარეობა.
ჰიპერურბანიზაცია
ქალაქების ზრდის დონე,
რომელიც აფერხებს ინდუსტრიული და ეკონომიკური
ზრდის სხვა ფორმებს და
იწვევს საყოველთაო უმუშევრობას და სახელმწიფო
სამსახურებში
თანამშრომელთა სიჭარბეს.
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միմյանց հանդեպ
համերաշխությանն են շնորհում:
–
«Սուրբ
ՋԻՀԱԴ
պատերազմ», ավելի ճիշտ,
«սուրբ պայքար» կամ «ջանք»,
ինչը
նշանակում
է
իսլամական գաղափարների
հանդեպ
անսահման,
համապարփակ
հավատարմություն:
Որպես
ՀԵԳԵՄՈՆԻԱ –
քաղաքական
տերմին,
ենթադրում է այս կամ այն
համակարգի
տարրերից
մեկի առավելություն բոլոր
մնացածների համեմատ:
–
ԽԱՌՆԱԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիա-լական
և
մշակութային
խառնածին
վիճակ:
–
ՀԻՊԵՐՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ
Քաղաքների աճի մակարդակ,
որը
խոչըն-դոտում
է
արդյունաբե-րական
և
տնտեսական աճի այլ ձևերը
և հարուցում համընդհանուր
գործա-զրկություն
և
պետական
ծառայություններում

ჰიპოთეზა
საცდელი
დებულება,
რომელიც
წინასწარმეტყველებს,
რა
ურთიერთგავლენა
ან
კავშირი ექნება ორ ან მეტ
ცვლადს.
ჰომოგენიზაცია - გაერთგვაროვნება; ყველა მხარისა
თუ შემადგენელი ნაწილის
(ქვეყნების)
ტენდენცია
დაემგვანონ ან გაიგივდნენ
ერთმანეთთან.
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ավելորդ անձնակազմ:
Փորձարկման
ՎԱՐԿԱԾ –
դրույթ, որը կանխատեսում է,
թե ինչ փոխազդեցություն
կամ կապ կունենան երկու
կամ
ավելի
փոփոխականները:
–
ՀՈՄՈԳԵՆԻԶԱՑԻԱ
Միատար-րացում,
բոլոր
կողմերի
կամ
բաղադրիչ
մասերի
(երկրների)
միտումը
նմանվել
կամ
նույնանալ միմյանց:

