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ნაწილი I

მეცნიერება საზოგადოების შესახებ
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თავი 1

სოციოლოგიური პერსპექტივები

სოციოლოგიური წარმოსახვა
• ძირითადი კონცეფციები

სოციოლოგია, როგორც მეცნიერება
• მეცნიერული მეთოდი

• სოციალური ფაქტები

სოციოლოგიის საფუძვლები
• სოციოლოგია და თანამედროვე ეპოქა

• კლასიკური სოციოლოგიური თეორიები
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რა შეიძლება იყოს უფრო ბუნებრივი, ვიდრე ბავშვის დაბადება?
ვილმა და ვილემ სტიუარტები, 30 წელს გადაცილებული ჰოლანდიელი წყვილი, ძა-

ლიან გახარებულები იყვნენ: ვილმამ შობა ჯანმრთელი ტყუპები, ტუნი და კოენი. თავ-
დაპირველად სტიუარტებს ყურადღება არ მიუქცევიათ იმ ფაქტისთვის, რომ ტყუპები 
ერთმანეთისგან განსხვავდებოდნენ, მაგრამ თვეები გადიოდა და განსხვავება უფრო და 
უფრო საგრძნობი ხდებოდა: ტუნს, ისევე, როგორც მის მშობლებს, ღია ფერის თმა და კანი 
ჰქონდა, ხოლო კოენს – მუქი ფერის კანი და ხუჭუჭა ყავისფერი თმა.

როდესაც სტიუარტები თავიანთ ტყუპებს საერთო ეტლით ასეირნებდნენ, გარშე-
მო მყოფნი გაოცებას ვერ მალავდნენ: „რაა? ესენი ტყუპები არიან? კი მაგრამ, ეს ხომ 
შეუძლებელია?“ ხალხი ინტერესდებოდა: „კოენი ჰქვია? როგორი ჰოლანდიური სახელია 
ასეთი ეგზოტიკური გარეგნობის მქონე ბავშვისთვის!“ ბოლოს, მეზობელმა ვილმას დაუს-
ვა კითხვა, რაც ყველას აეჭვებდა: „გამიმხილე შენი საიდუმლო. ორ მამაკაცთან გქონდა 
ერთსა და იმავე დროს ურთიერთობა? (ნიუიორკ ტაიმზი, 28 ივნისი, 1995)“. ტყუპების 
სხვადასხვა ფერის კანი გარშემომყოფებისთვის იმ ფაქტის დადასტურება იყო, რომ ვილმა 
ქმარს ღალატობდა.

სინამდვილეში, „საიდუმლო“ ის იყო, რომ 5 წლის განმავლობაში სტიუარტების ოჯახ-
ში ბავშვის ჩასახვის ყველა მცდელობა წარუმატებლად მთავრდებოდა. ბოლოს მათ „ინ 
ვიტრო“ განაყოფიერების, ანუ IVF-ის სპეციალურ კლინიკას მიაკითხეს. „ინ ვიტრო“ ისე-
თი პროცედურაა, რომლის დროსაც ქალის კვერცხუჯრედებს იღებენ საკვერცხეებიდან 
და ანაყოფიერებენ მამაკაცის სპერმით. რამდენიმედღიანი ინკუბაციის შემდეგ, როდე-
საც დარწმუნდებიან, რომ ნამდვილად მოხდა განაყოფიერება, ექიმები წარმოქმნილ ემბ-
რიონს დანერგავენ ქალის საშვილოსნოში.

როდესაც ტყუპების კანის ფერი გარშემომყოფთა ყურადღების საგანი გახდა და 
ზურგს უკან ჩურჩული გამძაფრდა, სტიუარტებმა თავიანთ ექიმს მიმართეს. დნმს ტესტ-
მა აჩვენა, რომ კოენს სხვა მამა ჰყავდა. შემდგომმა, უფრო სრულყოფილმა კვლევამ კი 
ყველაფერს ნათელი მოჰფინა: როდესაც ვილემ და ვილმა სტიუარტები „in vitro“ კლინი-
კაში მივიდნენ, იმ დღეს იქ რამდენიმე ასეთი პროცედურა ჩატარდა. როგორც გაირკვა, 
ტექნიკურმა პერსონალმა წესები დაარღვია და ორი პროცედურის ჩასატარებლად ერთი 
საწვეთური გამოიყენა. შესაბამისად, აღმოჩნდა, რომ კოენის გენების ნახევარი ეკუთვ-
ნოდა კარიბის ერთერთ კუნძულზე, არიბაზე მცხოვრებ მამაკაცს, რომელიც კლინიკას 
თავის ცოლთან ერთად სწორედ იმ დღეს ეწვია, რა დღესაც სტიუარტები. სტიუარტებს 
უნდოდათ თავიანთი შვილები დაეცვათ სტიგმატიზაციისგან, რომ მათთვის არავის და-
ეძახა „ხელოვნური განაყოფიერებით შექმნილი ბავშვები“. სტიუარტები დაიღალნენ 
თანასოფლელების კრიტიკით, მათ ასევე შეეშინდათ, რომ კოენისთვის შეიძლებოდა მო-
ეკითხა მის არიბელ მამას...

აზიაში გოგონების რაოდენობა ბიჭებთან შედარებით იზრდება. როგორც წესი, ყო-
ველ 100 გოგონაზე მოდის 106 ბიჭი. იმდენად, რამდენადაც მამრობითი სქესის ახალშო-
ბილებს გადარჩენის ნაკლები შანსი აქვთ, ვიდრე მდედრობითი სქესისას, ადრეული ბავშ-
ვობის პერიოდში გოგონებისა და ბიჭების რაოდენობა თანაბრდება. მაგრამ ინდოეთში, 
მაგალითად, 1991 წელს სქესობრივი შეფარდება ასეთი იყო: 929 გოგონა ყოველ 1000 
ბიჭზე (ბალაკრიშანი, 1994). ეს თანაფარდობა შემთხვევითი არ არის.

საუკუნეთა განმავლობაში ბევრი აზიური კულტურისთვის დამახასიათებელი იყო 
ბიჭებისთვის პრიორიტეტის მინიჭება გოგონებთან შედარებით. ინდოეთის უდიდეს ნა-
წილში ამ საკითხის მიმართ ზოგადი დამოკიდებულება ასეთია: „გოგონას აღზრდა მე-
ზობლის მცენარის მორწყვას ჰგავს“ (კუსუმი, 1993). ქალიშვილის ყოლა ფინანსურ ტვირ-
თად ითვლება. წესჩვეულების თანახმად, გოგონას მშობლებმა მის მომავალ მეუღლეს 
საკმაოდ დიდი მზითევი უნდა შესთავაზონ; გათხოვების შემდეგ გოგონა ქმრის ოჯახის 
ნაწილი ხდება. ქალიშვილებისაგან განსხვავებით, ვაჟები აგრძელებენ ოჯახის გვარს; და 
იმდენად, რამდენადაც ისინი მემკვიდრეობით იღებენ ოჯახის კუთვნილ მიწას ან ბიზნესს, 
მიიჩნევა, რომ ისინი ოჯახის სიმდიდრის შენარჩუნებაზე ზრუნავენ. სოციალური დაზღ-
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ვევისა და მოხუცებულთა სახლების არარსებობის გამო, როდესაც მშობლები ბერდებიან, 
მათ ვაჟიშვილები (და მათი ცოლები) უვლიან.

წარსულში მშობლებს მხოლოდ იმედი უნდა ჰქონოდათ და ელოცათ, რომ მათ ვაჟიშ-
ვილი შესძენოდათ. დღეს კი, ახალმა ტექნოლოგიამ შესაძლებელი გახადა, რომ ვაჟიშვი-
ლის დაბადება მშობლების არჩევანზე იყოს დამოკიდებული და არა მხოლოდ სურვილზე. 
ამნიოცენტეზისი და მასთან დაკავშირებული პროცედურები ქალს შესაძლებლობას აძ-
ლევს ამოიცნოს ჯერ კიდევ დაუბადებელი ბავშვის სქესი და გადაწყვიტოს, დაბადოს იგი 
თუ აბორტი გაიკეთოს. ქალთა ცენტრების კვლევამ ბომბეიში დაადგინა, რომ ამნიოცენ-
ტეზისის შემდეგ გაკეთებული 8.000 აბორტიდან, 7.999 ჩანასახი მდედრობითი სქესის იყო 
(მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, 1992). როდესაც ინდოეთის მთავრობამ ჩანასახის 
სქესის ნიშნით აბორტების გაკეთების მიზნით ამნიოცენტეზის გამოყენება აკრძალა, შავ-
მა ბაზარმა ეს პროცედურა თავის თავზე აიღო და დააკმაყოფილა არსებული მოთხოვნა 
(ბალაკრიშანი, 1994). ბილბორდები იუწყებოდნენ: „სჯობს 500 რუპია გადაიხადოთ ახლა 
(ექოსკოპიასა და აბორტის გაკეთებაში), ვიდრე 50.000 რუპია მოგვიანებით (მზითვის-
თვის)“. ექოსკოპიის მოწყობილობით შეიარაღებული სპეციალური მანქანები დადიოდა 
პროვინციებში და იმ ოჯახებს სთავაზობდნენ „არჩევანს“, რომლებიც თანამედროვე სამე-
დიცინო მომსახურების ცენტრებისაგან შორს ცხოვრობდნენ.

სქემა 1.1. სქესის არჩევა კულტურუ-
ლი ტრადიციის მიხედვით ბიჭების 
ყოლის სურვილმა და მთავრობის 
მკაცრმა პოლიტიკამ, რომელიც 
ოჯახზე – ერთი შვილის ყოლას გუ-
ლისხმობს, ბიჭებისა და გოგოების 
თანაფარდობა ჩინეთში, ბიჭებისკენ 
გადახარა.
წყარო: ჩინეთის მოსახლეობის აღ-
წერის ბიურო და გამოუქვეყნებელი 
მონაცემები, ციტირებულია „ნიუ 
იორკ ტაიმზ-ში“, 21 ივლისი 1993წ. 
გვ. ა1.

ჩინეთში ვაჟიშვილებისთ-
ვის ტრადიციული პრიორიტე-
ტის მინიჭება გართულებულია 
მთავრობის მიერ შემოღებული 
„ერთი შვილის“ დადგენილე-
ბით. იმისათვის, რომ შეემცირე-
ბინათ მოსახლეობის რაოდენო-
ბის ზრდა, 1979 წელს ჩინეთის 
მთავრობამ დააკანონა მშობი-
არობის ერთერთი ყველაზე 
მკაცრი საკონტროლო პოლიტი-

კა, რაც ოდესმე ყოფილა (კუნი და ლი, 1994, იი და სხვანი, 1993). წყვილებს ეკრძალებათ 
იყოლიონ ერთზე მეტი შვილი. როგორც ინდოეთში, ჩინეთშიც აიკრძალა ტექნოლოგიის 
გამოყენება სქესის შერჩევის მიზნით. თუმცა იმდენად, რამდენადაც ტექნოლოგია ბევრ-
გან არსებობს, წყვილებს მარტივად შეუძლიათ ექიმების მოქრთამვა ჩანასახის სქესის 
გასაგებად. შედეგად ჩინეთში ახალშობილთა სქესობრივი თანაფარდობა მამრობითი სქე-
სისაკენ გადაიხარა (იი და სხვანი, 1993) (იხ. სქემა1.1).

ხელოვნური განაყოფიერების ტექნოლოგია, ისევე როგორც ყველა სხვა ტექნოლო-
გია, ზრდის ადამიანის მიერ ბუნებრივი პროცესების გაკონტროლების შესაძლებლობას. 
ხელოვნური განაყოფიერების ტექნოლოგია თავდაპირველად შეიქმნა უშვილო წყვილე-
ბის დასახმარებლად, იმისათვის, რომ ისინი მშობლები გამხდარიყვნენ. განაყოფიერების 
ტექნოლოგია ასევე ეხმარებოდა იმ წყვილებს, რომლებსაც გენეტიკური ავადმყოფობა 
აღენიშნებოდათ (როგორიც არის, მაგალითად ტაიზახის ავადმყოფობა ან კიდევ ნამგლი-
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სებური ანემია) და ასაკიან ქალებს (რომლებისთვისაც უფრო მაღალია დაუნის სინდრო-
მით დაავადებული ბავშვის გაჩენის რისკი), იმის დასადგენად, რომ გაეგოთ, ჯანმრთელი 
დაიბადებოდა თუ არა მათი შვილი.

ახალ ტექნოლოგიათა და სხვა მოვლენათა გავლენის არსი თვით ტექნოლოგიებისა 
და მათ მომხმარებელ ინდივიდთა მიღმა – იმ სოციალურ ძალებში უნდა ვეძიოთ, რომ-
ლებიც ადამიანურ ქცევას აყალიბებენ. ახალი რეპროდუქციული ტექნოლოგიები ცარიელ 
ადგილზე როდი ჩნდება. ისინი შობადობაში სამედიცინო ჩარევის თანამედროვე ტენდენ-
ციის, უფრო ზოგადად კი – მეცნიერებისა და ტექნიკის ბუნებაზე „საზედამხედველოდ“ გა-
მოყენების ნაწილია. გვიან შექმნილი ოჯახები და შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთის 
სხვა ქვეყნებში პატარა ოჯახების შექმნის მისწრაფება ასევე არსებით როლს ასრულებს, 
რადგან პოტენციური შემოსავლის წყარო ხდება რეპროდუქციული კლინიკებისათვის 
(ყოველ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში). აზიის ზოგიერთ კულტურაში ვაჟიშვი-
ლისათვის მყარი ტრადიციული უპირატესობის მინიჭებამ და ჩინეთის მთავრობის მიერ 
ძალაუფლების გამოყენებამ წაახალისა რეპროდუქციული ტექნოლოგიებიც. წყვილების 
მიერ რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების არჩევნისა და მისი შედეგების გა-
საგებად მათ ქცევაზე მოქმედი სოციალური ძალები უნდა გვესმოდეს. ამგვარი გაგება 
სოციოლოგიურ წარმოსახვას მოითხოვს.

ეს თავი სოციოლოგიის მიმოხილვით დავიწყეთ. როგორ გაამდიდრა სოციოლო-
გიურმა პერსპექტივამ ახალი ტექნოლოგიების, მსოფლიო მოვლენებისა და თვით ცხოვ-
რების ჩვენეული ხედვა? წიგნის წინამდებარე ნაწილი ხუთ ძირითად სოციოლოგიურ 
კონცეფციას წარმოგიდგენთ, რომელსაც შემდგომშიც შეხვდებით. ესენია: სოციალური 
სტრუქტურა, სოციალური ქცევები, ფუნქციური ინტეგრაცია, ძალაუფლება და კულტუ-
რა. შემდეგ სოციოლოგიას მეცნიერული კუთხით განვიხილავთ და აღვწერთ, როგორ 
იყენებენ სოციოლოგები მეცნიერულ მეთოდებს სოციალური ფაქტების შესახებ კვლე-
ვების ჩასატარებლად. დაბოლოს, სოციოლოგიის ფესვებს გავყვებით და გავეცნობით 
კლასიკურ სოციოლოგიურ თეორიებს, რომლებიც თანამედროვე თეორიისა და კვლე-
ვების საფუძველია.

სოციოლოგიური წარმოსახვა
სოციოლოგია იკვლევს ადამიანური ცხოვრების ორგანიზების გზებს. სოციოლოგები 

სხვადასხვა გარემოში სოციალური ცხოვრების შესწავლის მიზნით სამეცნიერო კვლევით 
მეთოდებსა და თეორიებს იყენებენ. ისინი ცდილობენ შეისწავლონ როგორც ინტიმური 
ურთიერთობები, ასევე ვრცელი გლობალური ქსელები და ყველაფერი, რაც მათ შორის 
არსებობს. სოციოლოგები დაინტერესებულები არიან იმ გზებით, რითიც ადამიანები უკავ-
შირდებიან ერთმანეთს. სხვა სოციალური მეცნიერებანი ძირითადად შეისწავლიან სოცი-
ალური ცხოვრების მხოლოდ ერთ სფეროს: ეკონომიკა შეისწავლის ბაზრების დინამიკასა 
და პროდუქტების ცირკულაციას; პოლიტიკური მეცნიერება უღრმავდება სამთავრობო 
და ძალაუფლების ურთიერთობებს; ანთროპოლოგია ეკოლოგიასა და კულტურულ თავი-
სებურებებს იკვლევს; ფსიქოლოგია სწავლობს ბიოლოგიას, ადამიანურ განვითარებასა 
და ინდივიდუალურ მენტალურ თავისებურებებს შორის ურთიერთკავშირს. სოციოლო-
გია კი მოიცავს ყველა ამ ასპექტს. სოციოლოგები ყველაზე მეტად დაინტერესებულნი 
არიან სოციალური ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტის ურთიერთქმედებით – მაგალითად, 
რა გავლენას ახდენს რელიგიური შეხედულებები ბავშვის გაჩენის ტექნოლოგიების მი-
მართ ოჯახის დამოკიდებულებაზე და, შესაბამისად, რა გავლენას ახდენს მათი გადაწყ-
ვეტილებები სამედიცინო მომსახურების ბაზარზე, ბავშვების რაოდენობაზე, რომლებსაც 
მომავალში დასჭირდებათ სკოლა და ა.შ.

სოციოლოგია გვთავაზობს არა მხოლოდ ინფორმაციას, არამედ სამყაროს დაკვირვე-
ბისა და ამ სამყაროში ჩვენი ადგილის მოაზრების განსაკუთრებულ გზას. ხშირად ვცდი-
ლობთ ჩვენი მონაწილეობით მიმდინარე მოვლენების ახსნას იმ ადამიანების მოტივებით, 
რომლებიც პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებულნი ამა თუ იმ მოვლენასთან. სოციოლოგები 
გვიბიძგებენ, რომ მხოლოდ ინდივიდუალური ფსიქოლოგიის ამოცნობას კი არ დავჯერ-
დეთ, არამედ ყურადღება მივაქციოთ ადამიანების დამოკიდებულებებსა და ქმედებებში 
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არსებულ განმეორებად ტენდენციებს და სხვადასხვა პერიოდის, კულტურისა თუ სოცი-
ალური ჯგუფის თავისებურებებიდან გამომდინარე, ამ ტენდენციების ერთმანეთისაგან 
განსხვავებას. მაგალითად, სოციოლოგი უბრალოდ არ იკითხავს: „რატომ იყენებენ ინდი-
ვიდები ექოსკოპიას და „ინ ვიტრო“ (შიდა) განაყოფიერებას?“ ის ასევე დაინტერესდება 
„რამ განაპირობა განაყოფიერებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების განვითარება; 
რომელმა ჯგუფებმა მოახდინეს ამ ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია (ან, პირიქით, შე-
ეცადნენ შეზღუდვას); ვისთვის არის ხელმისაწვდომი ხელოვნური გზით განაყოფიერება?“ 
სოციოლოგები ინდივიდს არ უწევენ იგნორირებას, ისინი გვაჩვენებენ, რომ ინდივიდის 
ქმედებათა და ჩვენი საკუთარი გამოცდილების გასაგებად საჭიროა სოციალური კონტექ-
სტის გათვალისწინება. მაგალითად, ჩინელების მიერ ვაჟიშვილისათვის პრიორიტეტის 
მინიჭება განპირობებულია ჩინეთში მემკვიდრეობის სისტემის სპეციფიკით, იმით, რომ 
ოჯახის გვარს მამაკაცი აგრძელებს და წინაპრების დიდი თაყვანისცემით. შესაძლოა, 
სწორედ ეს სოციალური მახასიათებლები იწვევდეს ჩინელების მიერ მამრობითი სქესის 
შთამომავლებისათვის პრიორიტეტის მინიჭების მიდრეკილებას.

ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა ძი-
რითადად განპირობებულია გადახდისუნარიანობით; უშვილობის მკურნალობა გავრ-
ცელებული ბიზნესია. 1995 წელს დაახლოებით 3 მილიონამდე ამერიკელმა მიმართა ხე-
ლოვნური განაყოფიერების კლინიკებს (ბეგლი, 1995), ხელოვნური განაყოფიერებისთვის 
წყვილები ხარჯავენ სულ ცოტა 10.000 დოლარს; ხანდახან ეს თანხა 100.000 დოლარსაც 
კი აღწევს. ჯანმრთელობის დაზღვევის ზოგიერთი სააგენტო იხდის შიდა განაყოფიერე-
ბასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მაგრამ ბევრი სადაზღვევო სააგენტოს მომსახურებაში 
ეს ხარჯები არ შედის. ხშირ შემთხვევაში კი ქალს კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევაც 
არ გააჩნია, რაც ნიშნავს, რომ განაყოფიერების ახალ ტექნოლოგიებზე ხელი მხოლოდ 
შეძლებულებს მიუწვდება.

ჩვენი პირადი ცხოვრების მრავალ ასპექტს, – თუნდაც ჩვენი დაბადების გარემო-
ებებს, ჩვენგან დამოუკიდებელი ძალები მართავს: რა ხნის არიან ჩვენი მშობლები; გვყავს 
თუ არა დაძმა და რამდენი; ჩვენი ასაკისა თუ თაობის რამდენი ადამიანი გაგვიწევს კონ-
კურენციას ვაკანსიების დასაკავებლად ჯერ საბავშვო ბაღში, შემდეგ კი – სამსახურში; 
და ისიც სათუოა, საერთოდ, დავიბადებით თუ არა. ამ შეხედულების გააზრება დიდი ნა-
წილია იმ ცნებისა, რასაც დიდი ამერიკელი სოციოლოგი რაით მილსი „სოციალურ წარ-
მოსახვად“ მოიხსენიებს.

სოციალური წარმოსახვა ნიშნავს საკუთარი გამოცდილების აღქმას სოციალურ სამ-
ყაროში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში. ეს იმ ფართო სოციალურ მოვლენათა 
აღქმასაც გულისხმობს, რომლებიც არაა გამოვლენილი მარტოოდენ პიროვნულ გამოც-
დილებაში. მაგალითად, ხალხი, ვისაც უშუალოდ ჰქონია საქმე რეპროდუქციულ ტექნო-
ლოგიებთან, მოზაიკის მხოლოდ ერთ ნაწილს ხედავს. მთლიანი სურათის აგება კი პოზი-
ციათა და ზნეჩვეულებათა სისტემატურ მეცნიერულ შესწავლას მოითხოვს სხვადასხვა 
დროსა და ადგილას, სხვადასხვა სოციალურ გარემოებასა და სოციალურ კლასებში, აგ-
რეთვე სოციალურ ქმედებათა გამიზნული თუ უნებლიე შედეგების გათვალისწინებას.

სოციალური წარმოსახვა დაგვანახებს, რომ იმაზე ბევრად მეტნი ვართ, ვიდრე მხო-
ლოდ ჩვენს პირად სპექტაკლებში მონაწილე მსახიობები. ის ფართო სოციალური მოვ-
ლენები, რომლებშიც ჩართულნი ვართ, დიდ სოციალურ სცენაზე თამაშდება. როგორც 
მილსი (1959/70. გვ. 3,9) წერდა:

ამჟამად [ადამიანები] ხშირად შეიგრძნობენ, რომ მათი პირადი ცხოვრება მახეების 
ქსელია. ისინი ხვდებიან, რომ ყოველდღიურ სამყაროში თავს ვერ დააღწევენ პრობლე-
მებს და ამ განცდაში ხშირად მართალნი არიან.

ამ თვალსაზრისით განვიხილოთ უმუშევრობა. როდესაც 100 000იან ქალაქში მხო-
ლოდ ერთი კაცია უმუშევარი, ეს მისი პირადი გასაჭირია და მის დასახმარებლად, ჩვე-
ულებრივ, მისი ხასიათი, უნარი, აგრეთვე უშუალოდ ბედნიერი შემთხვევითობა უნდა 
გავითვალისწინოთ. მაგრამ როდესაც უმუშევარია მრავალი ათასი, რაც უკვე სოციალური 
საკითხია, ვერ შევძლებთ იგი ერთი ინდივიდუმისთვის ხელმისაწვდომ შემთხვევითობათა 
რიგით გადავჭრათ. აქ ირღვევა შემთხვევითობის თვითსტრუქტურა. როგორც პრობლე-
მის სწორი ფორმულირება, ასევე შესაძლო გადაწყვეტილებანი მოითხოვს განვიხილოთ 
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საზოგადოების ეკონომიკური და პოლიტიკური ინსტიტუტები და არა უბრალოდ ცალ-
კეულ ინდივიდუმთა პიროვნული სიტუაცია და ხასიათი.

განვიხილოთ ომი. როდესაც ომი იწყება, პიროვნების წინაშე წამოჭრილი პრობლემა 
შეიძლება იყოს: როგორ გადარჩეს ანდა როგორ დაიღუპოს გმირულად; როგორ გამდიდ-
რდეს ომის პირობებში; როგორ მიაღწიოს მაღალ, უსაფრთხო, სამხედრო თანამდებობას, 
რა წვლილი შეიტანოს ომის დამთავრებაში... ხოლო ომის სტრუქტურული საკითხები კავ-
შირშია მის სოციალურ მიზეზებთან; იმ ხალხის ტიპთან, რომელიც მას წარმართავს; მის 
ზეგავლენასთან ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე, ოჯახისა და რელიგიურ ინსტიტუტებზე; 
ერთა და სახელმწიფოთა ქაოსურ უპასუხისმგებლობასთან.

სოციოლოგიური წარმოსახვა ხელს გვიწყობს ჩავხვდეთ როგორც პიროვნულ გამოც-
დილებას, ასევე საზოგადოებრივ საკითხებსაც.

ჩვენ გვგონია, რომ მნიშვნელოვან პირად გადაწყვეტილებებს _ როგორც, დავუშვათ, 
ბავშვების გაჩენაა – დამოუკიდებლად ვიღებთ. სინამდვილეში ჩვენს პიროვნულ არჩევანს 
სოციალური ძალები განსაზღვრავს. ამას შობადობის ცვალებადი მაჩვენებელიც მოწ-
მობს. XX საუკუნის პირველ ნახევარში შეერთებულ შტატებში შობადობა ნელა, მაგრამ 
მუდმივად იკლებდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მეურნეობის განვითარებამ, ბინათ-
მფლობელობის სახელმწიფო მხარდაჭერამ და გარეუბნების ზრდამ, ქალების სამსახუ-
რიდან დათხოვნამ ომის ვეტერანთათვის ადგილის დასათმობად და სხვა ფაქტორებმა 
ბავშვების „ბუმი“ გამოიწვია. 196070იან წლებში შობადობის მაჩვენებელი კვლავ დაეცა, 
რადგან მარტო ცხოვრება, უშვილო ოჯახები და გაყრა ჩვეულებრივი და უფრო მისაღები 
გახდა. 1980იან წლებში ეს ტენდენცია რამდენადმე უკუიქცა, რადგან ბავშვების „ბუმის“ 
თაობამ დაიწყო შვილების გაჩენა და ქალებს, რომლებმაც დედობა გადადეს, დრომ მო-
უწია. ამჟამად, ბევრი ახალგაზრდა ქალი, წინამორბედი თაობისთვის დამახასიათებელი 
ნაყოფიერების პრობლემათა შიშით, ამჯობინებს ადრე გააჩინოს შვილი. ეს ცვლილებები 
მილიონობით ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებათა ერთიანი შედეგია, მაგრამ დროის პო-
ლიტიკურეკონომიკურ კლიმატსაც შეესატყვისება (ლასკერი და ბორგი, 1994).

ძირითადი კონცეფციები
სოციოლოგია სოციალური ფენომენის საკუთარი ხედვის ჩამოსაყალიბებლად და მის 

სპეციფიკურ ნიშნებსა და საკითხებზე ყურადღების გასამახვილებლად, სხვა მეცნიერება-
თა მსგავსად, ცნებებს იყენებს. ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ საუბარში ხშირად გამოიყე-
ნება სოციოლოგიისგან ნასესხები მრავალი ცნება და ტერმინი – მაგალითად, „ასაკობრივი 
ჯგუფი“ ანდა „შიდა ქალაქი“ – მაგრამ ისინი სოციოლოგიის კონტექსტში გამოყენებისას 
უფრო სპეციფიკურ მნიშვნელობას იძენენ. განვიხილავთ ხუთ მთავარ ცნებას, რომლებ-
საც სოციოლოგები სოციალური ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს მოვლენათა შესაფასებ-
ლად იყენებენ.

სტრუქტურა
სოციალური სტრუქტურა იმ ხალხის ურთიერთობების, პოზიციებისა და რაოდენო-

ბის მოდელია, ვინც მოსახლეობის, მცირე ჯგუფი იქნება ეს თუ მთელი საზოგადოება, 
სოციალური ორგანიზების „ჩონჩხს“ ქმნის. ურთიერთობები არსებობს, თუკი ადამიანები 
შედარებით მდგრად და ხანგრძლივ ინტერაქტიურსა და/ან ორმხრივ დამოკიდებულებაში 
არიან – მაგალითად, ქორწინება ან სამსახური – პიროვნებათშორის დონეზე, ანდა განათ-
ლებისა თუ ჯანდაცვის სისტემათა მსგავსი ინსტიტუტები – უფრო ფართო გაგებით და 
აბსტრაქტულ დონეზე. პოზიციები (ზოგჯერ სტატუსებად მოხსენიებული) განსაზღვრავს 
ადგილს სოციალურ ურთიერთობათა სქემაში, როგორც – დედა, პრეზიდენტი, მღვდელი, 
– რაც, ჩვეულებრივ, ქცევის (როლს რომ უწოდებენ) მოსალოდნელ ყაიდას განსაზღვრავს. 
ხალხის რაოდენობა სხვადასხვა კატეგორიის შიგნით (როგორიცაა: ქალთა კლუბები თუ 
ერის განსახლება, მარტოხელა დედები თუ მომუშავე ქალები) და განსაკუთრებით, ამ კა-
ტეგორიათა შეფარდებითი ოდენობა (როგორიცაა: მოსახლეობაში სამოცდათხუთმეტს 
გადაცილებული მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობა ან არმიაში მომსახურეთა შო-




