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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს ეთნიკური სოციალური მოძრაობებსა და 

პოლიტიკურ პროცესებს შორის არსებული ურთიერთდამოკიდებულების კვლევას, რათა 

პასუხი გასცეს კითხვას: რა შემთხვევაში იწვევს ეთნიკური სოციალური მოძრაობები 

ქვეყანაში დესტაბილიზაციას და საფრთხეს უქმნის დემოკრატიულ განვითარება? 

ჩამოყალიბებული ჰიპოთეზის მიხედვით, ეთნიკური სოციალური მოძრაობების გავლენა 

პოლიტიკურ პროცესების მიმდინარეობაზე დამოკიდებულია სახელმწიფოს პოლიტიკასა 

და პოლიტიკური ელიტის ინტერესებზე.  

საკვლევ მეთოდოლოგიად შეირჩა თვისობრივი კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის 

შედეგად მიღებული რეზულტატები და დასკვნები გაკეთდა შემთხვევის შესწავლის 

შედარებითი ანალიზის, შესაბამისობის, პროცესის მოკვლევისა და თვისობრივი კონტენტ-

ანალიზის მეთოდების გამოყენებით. 

ძირითად დედუქციურ თეორიებად აღებულია კანჩანის ეთნიკური პარტიებისა და 

დემოკრატიული სტაბილურობის თეორია და ლაიპჰარტის კონსოციალური დემოკრატიის 

თეორია. ჰიპოთეზის შემოწმება მოხდა ინდოეთის, ლიბანის, ჰოლანდიისა და დაღესტანის 

ქეისებითა და მათი შედარებითი ანალიზით. ჩატარებული კვლევა ადასტურებს ჰიპოთეზის 

ვალიდურობას და თანხმობას გამოყენებულ თეორიებთან.  

Abstract  

The main purpose of the research is to identify the relation between ethnic social movements and 

political processes and find the answer to research question when do ethnic social movements cause 

destabilization in the country and threat the development of democracy? According to the research 

hypothesis, the impact of ethnic social movements on the development of political processes is vital 

and outcomes depend on ethnic policy of the specific state and the interests of political elites.  

The research applies Qualitative Methodology, specifically, Comparative Case-study Analysis, 

methods of Congruence, Process Tracing and Qualitative Content Analysis methods.  



 v 

The theoretical framework is grounded on middle range theories of Chandra Kanchan’s “Ethnic 

parties and Democratic Stability” and Arend Lijphart’s “Consocial Democracy.” Cases of India, 

Lebanon, Holland and Dagestan are analyzed to test states hypothesis. The research outcomes show 

the validity of the hypothesis and its consent with the above-mentioned theories.  

Key words: Identity; Ethnic Parties; Institutionalization; Cross-cutting cleavages; Consocialism; 

Grand Coalition; India; Lebanon; Dagestan; Holland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


