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Pratarmë
Prisipaþinsiu, vienas ið postûmiø paraðyti ðià mokymo priemonæ buvo atsibodæs
diktavimas paskaitø metu. Paprastai uþsiraðantieji visada atsilieka nuo kalbanèiojo,
todël pirmasis jø rûpestis yra spëti uþsiraðyti, nelabai gilinantis á tai, apie kà kalbama. Aiðku, studentai gali pirmiausia klausyti ir stengtis suvokti dëstytojo pateikiamà informacijà, taèiau pasikliauti girdimàja atmintimi (t. y. neuþsiraðinëti) gali,
manau, toli graþu ne kiekvienas, todël gana daþnai paskaitoje atsiranda dëstytojo ir
studentø ryðio problema: dëstytojas pasijunta kalbàs þmonëms, kurie yra susirûpinæ
prieð tai pasakytos minties uþraðymu.
Iðeitis ið tokios padëties yra - reikia iki minimumo sumaþinti uþsiraðinëjimà
paskaitos metu. Tam reikëtø lyg ir nedaug - studentai turi turëti kiekvienos paskaitos konspektà ir turi bûti já perskaitæ jau prieð paskaità. Ðtai tada jie galës atidþiai
klausyti dëstytojo aiðkinimo, nevarginami mechaniðko uþsiraðinëjimo, tik pasiþymëdami kai kurias pastabas. Todël ði knygutë yra bandymas padëti studijuojantiems sociologijà, tai, kas dar vadinama sociologijos ávadu arba sociologijos pagrindais.
Kurso struktûra. Amerikietiðkø sociologijos vadovëliø, kuriais daugiausia rëmiausi, sudarydamas savo kursà, struktûra yra pakankamai skirtinga, taèiau kiekviename jø yra iðskiriamos penkios ðeðios dalys. Jø pavadinimai taip pat ávairûs,
taèiau turinys daþnai bûna panaðus. Ðiame kurse skiriu penkias dalis, kurias sudaro
aðtuoniolika temø. Kurso temø galëjo bûti ir daugiau: antroji dalis galëtø apimti
socialinës sàveikos, teritoriniø bendruomeniø temas, treèioji - rasinius ir etninius
santykius, ketvirtoji - sveikatos apsaugà. Taèiau, kaip þinia, semestras trunka tik
ðeðiolika savaièiø, per já galima perskaityti tiek pat paskaitø, todël dalies temø reikëjo atsisakyti. Mano pasirinkimas toks, kitas dëstytojas tikriausiai atsisakytø kitø
temø.
Paskaitos struktûra. Kiekvienoje paskaitoje iðskiriama keletas daliø. Jø skaièius ávairuoja nuo keturiø iki aðtuoniø. Ðio struktûrizavimo tikslas - palengvinti
studentams suvokti ir ásiminti medþiagà. Paskaitos daliø daþnai bûna daugiau negu
temoje nagrinëjamø problemø. Taip yra todël, kad kai kurios paskaitø dalys tik
iðplëtoja prieð tai buvusiàjà.
Dëkoju savo sûnui Vytautui uþ pagalbà, rengiant kompiuteriu ðá leidiná.
Vilnius, 1999
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Pirmoji dalis. SOCIOLOGIJOS PAGRINDAI
1. Pirmoji paskaita. SOCIOLOGIJA
1. Sociologija yra socialinis mokslas, tiriantis visuomenes, susiformavusias dël
socialiniø ir ekonominiø pokyèiø, prasidëjusiø XVIII a. Dauguma sociologijos
apibrëþimø nurodo, kad sociologija yra þmoniø visuomenës, socialinio elgesio
tyrimas. Tuo ignoruojamas faktas, jog þmoniø visuomenë gyvuoja tûkstanèius
metø, taèiau sociologija kaip atskiras mokslas ëmë rastis tik XIX amþiuje. Tai
reiðkia, kad sociologijos radimàsi lëmë esminiai pokyèiai visuomenëje.
1.2. Socialinio paþinimo ypatumas. Sociologija, kaip ir kiti socialiniai mokslai,
skiriasi nuo gamtos mokslø. Pirma, mes negalime tyrinëti socialiniø faktø
taip, kaip tiriami faktai fiziniame pasaulyje, nes socialiniai faktai, kitaip negu gamtos, nëra objektyvi, t. y. nuo mûsø nepriklausanti tikrovë. Prieðingai,
socialiniai faktai yra þmoniø kuriama ir atkuriama, t. y. nuo jø veiklos priklausanti tikrovë. Antra, ne tik þmonës kuria visuomenæ, bet ir visuomenë
kuria þmones: jø tapatumà, vertybes, elgesá. Treèia, pati socialinë teorija dël
to yra neatskiriama socialinio gyvenimo dalis, nes ji negali atsiriboti nuo
þmoniø praktinës veiklos, neprarasdama savo objekto.
1.3. Sociologija kaip sàmoningumo forma. Amerikieèiø sociologas P. Bergeris
nurodo keturias sociologinio sàmoningumo (arba poþiûrio) dimensijas.
1. Demaskavimas. Sociologinis poþiûris - tai sugebëjimas matyti, kas vyksta
uþ socialiniø struktûrø fasadø, tai tiriamø socialiniø sistemø apnuoginimas.
2. Nepagarbumas. Sociologas blaiviai, kritiðkai vertina ir negarbina visuomenëje pripaþástamø vertybiø, tiesø, suvokia, jog kiekvienoje visuomenëje gyvuoja oficialioji (respektabilioji) ir neoficialioji (nerespektabilioji) visuomenës.
3. Reliatyvizmas. Geografinis ir socialinis mobilumas modernioje visuomenëje reiðkia galimybes ávairiai traktuoti pasaulá.
4. Kosmopolitizmas. Sociologas yra þmogus, kuris domisi kitais kraðtais,
vidujai atviras begalinei þmogiðkøjø galimybiø ávairovei (2, p. 28-56).
1.4. Sociologinë vaizduotë yra galëjimas matyti asmeniná gyvenimà platesniame
istoriniame ir socialiniame kontekste. Terminà pasiûlë amerikieèiø sociologas C. Wright Millsas: ( ) individas gali suprasti savo patyrimà ir ávertinti
savo likimà, tik nustatydamas savo vietà jam tekusiame istoriniame laikotarpyje; jis gali þinoti savo galimybes gyvenime, tik siekdamas þinoti visø já
supanèiø individø gyvenimo galimybes (17, p. 8). Pasak jo, asmeniniai rû"

pesèiai ir vieðos problemos ið dalies sutampa ir persmelkia vieni kitus, formuodami platesnæ socialinio bei istorinio gyvenimo struktûrà (32, p. 7).
1.5. Sociologinës vaizduotës trimatiðkumas. Komentuodamas sociologinës vaizduotës terminà, anglø sociologas A. Giddensas mano, kad ji turi bûti trimatë: tai istorinis, antropologinis ir kritinis socialinës tikrovës suvokimas.
1. Istorinis matmuo yra netolimos praeities apmàstymas, stengiantis suvokti
pramoninio kapitalizmo sukeltø pokyèiø mastà ir radikalumà.
2. Antropologinis matmuo yra sàlyga suvokti, jog vakarietiðkasis gyvenimo bûdas nëra niekuo pranaðesnis uþ kitus. Ðis matmuo leidþia suvokti
þmogaus gyvenimo organizavimo formø ávairovæ, kuri yra mûsø planetoje.
3. Kritinis matmuo susijæs su raidos galimybëmis: sociologai turi bûti pasiruoðæ nagrinëti alternatyvius ateities variantus, nes visuomenëje mes nesam pasmerkti pasyviai paklusti jëgoms, veikianèioms kaip gamtos dësniai (9, p. 13-22).
2. Sociologijos atsiradimas yra sàlygotas dviejø vadinamøjø didþiøjø revoliucijø.
2.1. Politinë revoliucija (1789 m., Prancûzija), sugriovusi luominæ visuomenæ ir
iðkëlusi laisvës ir lygybës idealus.
2.2. Pramoninë revoliucija (XVIII a. 2 pusë, Anglija) ir socialinës jos pasekmës - masinë migracija, urbanizacija, moterø ásitraukimas á visuomeninæ gamybà.
3. Sociologijos pradininkai
3.1. Augusteas Comteas (1798-1857) sukûrë sociologijos terminà, sudarë mokslø hierarchijà, kurioje svarbiausia buvo sociologija (matematika-astronomija-fizika-chemija-biologija-sociologija), tirianti sudëtingiausius faktus. Naujasis mokslas - sociologija - turëjo iðvaduoti mokslus apie visuomenæ nuo
ðimtmeèius trukusios teologijos ir metafizikos átakos, padaryti juos pozityviais, t. y. tiksliais ir aiðkiais. Sociologija privalo tirti tik realius reiðkinius ir
atskleisti jø dësnius. A. Comteas skiria ðá mokslà á dvi dalis: socialinæ statikà, tirianèià visuomenës tvarkà, darnumà, stabilumà, ir socialinæ dinamikà,
tirianèià visuomenës raidà, pokyèius.
3.2. Karlas Marxas (1818-1883) teigë, kad visa þmonijos istorija yra klasiø kovos istorija. Visuomenës istorijà aiðkino materialistiðkai: visuomenës gyvenimo pagrindas yra materialinë gamyba, kuri nulemia visuomenës sàmonæ
(politikà, moralæ, teisæ, religijà, mokslà, menà). Tai - bazës ir antstato sàveika. Materialinæ gamybà sudaro gamybinës jëgos ir gamybiniai santykiai.
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Gamybinës jëgos nuolat tobulëja. Ateina momentas, kai jos iðauga ið esamø
gamybiniø santykiø, kurie keièiami kitais revoliuciniu bûdu. Ávykus pakitimams bazëje, t. y. pasikeitus gamybos bûdui, ima keistis ir antstatas.
3.3. Herbertas Spenceris (1820-1903) þvelgë á visuomenæ kaip á biologiná kûnà: kaip kûnà sudaro ávairûs jo organai, taip ir visuomenæ sudaro institutai
(ðeima, valstybë, religija, mokykla), atliekantys tam tikras funkcijas. Taip
jis padëjo pagrindus struktûriniam funkcionalizmui: visuomenë yra organizmas, kuriam bûdingos struktûrinë diferenciacija ir funkcijø diferenciacija. Taikë Ch. Darwino evoliucijos teorijà, aiðkindamasis visuomenës gyvenimà: ekonominæ konkurencijà laikë natûraliosios atrankos analogija,
paliekanèia iðgyventi tik stipriausius. Tuo pagrindë laissez-faire kapitalizmà.
3.4. Emilis Durkheimas (1858-1917) sociologijos tyrimo objektu laikë socialinius faktus, skirtingus nuo ekonominiø, psichologiniø, fiziniø faktø. Socialiniø faktø poþymiai - objektyvus, nepriklausomas nuo individo egzistavimas
ir galëjimas individà paveikti. Þmogaus socialiná elgesá daugiau lemia ne
individualios prieþastys, bet socialiniø faktø visuma. Pagrindinë kûrybos tema - socialinis solidarumas. Skyrë dvi istorines jo formas: mechaniná solidarumà, bûdingà primityvioms visuomenëms, bei organiná solidarumà, bûdingà ðiuolaikinei visuomenei ir grindþiamà darbo pasidalijimu. Kiekvienas visuomenës narys atlieka specifinæ funkcijà, todël priverstas keistis þmogiðkosios veiklos rezultatais. Taip darbo pasidalijimas integruoja individus, suvienija socialiná organizmà, ugdo solidarumo jausmà.
3.5. Maxas Weberis (1864-1920) buvo veikiamas K. Marxo idëjø, taèiau kritiðkai vertino kai kurias jø: neteikë tiek reikðmës klasiø kovai, atmetë materialistiná istorijos supratimà. Ekonominiai veiksniai yra svarbûs, taèiau idëjos
ir vertybës turi tokià pat átakà socialiniams pokyèiams. Sociologijoje ávedë
socialinio veiksmo sàvokà, nusakanèià elementariausià socialinës veiklos
vienetà. Vartojo jo pasiûlytà idealaus tipo sàvokà, kuri reiðkë abstrahuotà,
grynai loginá tiriamo socialinës tikrovës aspekto modelá. Ði abstrakcija buvo
tyrimo árankis, leidþiantis lyginti ir grupuoti empirinius faktus, fiksuojant
esminius bendrumus ir ignoruojant neesminius skirtumus. Idealaus tipo modelis buvo taikomas, tiriant biurokratijà, iðskiriant tris istorinius valdþios
tipus. Moderniø visuomeniø raidoje atkreipë dëmesá á mokslo ir biurokratijos
poveiká, pavadinæs tai visuomenës racionalëjimu, reiðkianèiu socialinio ir
ekonominio gyvenimo organizavimà efektyvumo principais ir techniniø þiniø pagrindu.
4. Sociologija ir kiti socialiniai mokslai. Tarp jø nëra ir negali bûti grieþtø barje$

rø. Þmogaus elgesio visuomenëje tyrimas yra visø visuomenës mokslø objektas. Skirtingos þmogaus elgesio sferos, tiriamos atskirø mokslø, yra intelektualaus darbo pasidalijimas, kuris visada yra sàlygiðkas.
4.1. Antropologija yra primityviø visuomeniø sociologija.
4.2. Demografija tiria gyventojø skaièiø, sudëtá, dinamikà ir jø priklausomybæ
gimstamumo, mirtingumo ir migracijos.
4.3. Ekonomikos mokslas tiria materialiø gërybiø gamybà, paskirstymà ir
vartojimà.
4.4. Politikos mokslas tiria vieðøjø ir visiems privalomø sprendimø priëmimà
bei ágyvendinimà, panaudojant politinæ galià ir valdþià.
5. Sociologija ir visuomenës poreikiai.
5.1. Akademinë sociologija tiria fundamentalias visuomenës paþinimo problemas.
5.2. Taikomoji sociologija yra teoriniø modeliø, tyrimo metodø ir procedûrø visuma, kuria remiamasi sprendþiant apibrëþtus praktinius uþdavinius.
6. Sociologijos lygiai yra orientacijos á skirtingus socialinius reiðkinius.
6.1. Makrosociologija tiria visuomenæ apskritai, socialinius institutus, klases, dideles grupes.
6.2. Mikrosociologija tiria tiesioginës socialinës sàveikos sferas - tarpasmeninius santykius, socialinæ komunikacijà, maþas grupes, kasdienybës realijas.
7. Sociologijos teorinës paradigmos: funkcionalizmas, konflikto teorija, simbolinis interakcionizmas.
7.1. Funkcionalizmas yra makrosociologinë paradigma. Pagal jà visuomenë traktuojama kaip sistema, kurios sudëtinës dalys atlieka funkcijas, leidþianèias
iðlaikyti visuomenës stabilumà, taèiau funkcionalistai pripaþásta, kad ne visi
visuomenës sluoksniai ir ne visada palaiko stabilumà, - tokiai bûklei nusakyti jie naudoja disfunkcijos sàvokà. Visuomenë, pasak ðios teorijos ðalininkø, pati áveikia disfunkcijas ir iðlaiko pusiausvyrà.
7.2. Konflikto teorija yra makrosociologinë paradigma, pagal kurià á visuomenæ
þiûrima kaip á nuolatiná ávairiø socialiniø grupiø konfliktà. Funkcionalistams konfliktas yra disfunkcija, o konflikto teorijos atstovams - pagrindinis
socialiniø pokyèiø ðaltinis.
7.3. Simbolinis interakcionizmas yra mikrosociologinë paradigma, pagal kurià á
visuomenæ þiûrima kaip á nuolatinæ, kasdieninæ socialinæ sàveikà (interakcijà). Ði paradigma vadinama simboliniu interakcionizmu, kadangi þmonës
reaguoja ne tiek á tiesioginius veiksnius, kiek á tai, kà tie veiksmai reiðkia
arba simbolizuoja.
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2. Antroji paskaita. SOCIOLOGINIS TYRIMAS
1. Teorijos ir empirijos santykis. Mokslinis paþinimas paprastai skirstomas á empiriná ir teoriná, t. y. á faktinës medþiagos rinkimà ir jos teoriná aiðkinimà. Faktai
yra tikri, nepramanyti, nustatyti ávykiai, atsitikimai, reiðkiniai. Teorija yra tikrovës reiðkiniø aiðkinimas abstrakèia logine forma. Teorijos ir empirijos santykis
nusakomas tuo, kad faktai yra apibûdinami kaip teorinio aiðkinimo objektas, o
pati teorija - kaip tø faktø aiðkinimo bûdas. Be to, teorija ir empirija sàlygoja
viena kità. Empirinis tyrimas (t. y. faktø rinkimas) neámanomas, nesiremiant
kokia nors teorija. Kita vertus, faktai bûtini teorijoms: jie gali jas arba patvirtinti, arba iðkelti bûtinybæ papildyti, arba paneigti ir iðkelti bûtinybæ kurti naujas
teorijas. Mokslo paþanga todël ir apibûdinama kaip þinomø teorijø pritaikymas
vis naujiems faktams arba naujø teorijø kûrimas.
1.1. Empirinë sociologija yra kompleksas sociologiniø tyrimø, orientuotø rinkti
ir analizuoti konkreèius visuomenës gyvenimo faktus, taikant specialius metodus.
2. Sociologiniø tyrimø rûðys. Pagal tyrimo gilumà, jam keliamus uþdavinius ir
empirinës analizës sudëtingumà gali bûti skiriamos trys sociologiniø tyrimø rûðys.
2.1. Þvalgomasis (pilotaþinis) tyrimas gali bûti taikomas pradiniame iðsamiø tyrimø etape kaip bandomasis tyrimas, kurio tikslas - patikslinti hipotezæ, uþdavinius, patikrinti metodikà. Toks tyrimas gali bûti nedidelës apimties, ne
tokios sudëtingos programos, jam atlikti reikia maþiau priemoniø.
2.2. Apraðomasis tyrimas yra sudëtingesnis, jo tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikianèius iðsamesná tiriamø reiðkiniø vaizdà. Apraðomieji tyrimai atliekami, kai analizës objektas - santykinai didelë þmoniø grupë, apibûdinama ávairiais aspektais. Tyrëjas apraðo, ávertina, palygina já dominanèius poþymius.
2.3. Analitinis tyrimas yra giliausia sociologinë analizë, kurios tikslas yra ne tik
apraðyti reiðkinio struktûros elementus, bet ir nustatyti jø prieþastinius ryðius (18, p. 37-38).
3. Sociologinio tyrimo programa yra dokumentas, kuriame iðdëstoma tyrimo teorija ir praktika. Programà sudaro trys dalys: metodologinë, metodinë ir organizacinë-procedûrinë.
3.1. Metodologinæ dalá sudaro problemos formulavimas ir pagrindimas, tyrimo
tikslai ir uþdaviniai, tyrimo objekto ir dalyko apraðymas, loginë pagrindiniø
sàvokø analizë, tyrimo hipotezës.
3.2. Metodinæ dalá sudaro tyrimo aibës apraðymas (pagrindþiant atrankos repre&

zentatyvumà), pirminës sociologinës informacijos rinkimo metodø charakteristika, tinkamai parinktos priemonës informacijai rinkti, loginë informacijos apdorojimo schema.
3.3. Organizacinæ-procedûrinæ dalá sudaro pasiruoðimas tyrimui, informacijos
rinkimo procedûros, informacijos dorojimo procedûros, duomenø analizë,
interpretavimas, tyrimo ataskaita (18, p. 40).
4. Tyrimo etapai. Sociologinio tyrimo logika reikalauja visus konkreèius tyrimus
atlikti tam tikrais etapais. Nors sociologijos vadovëliuose nurodomas skirtingas
etapø skaièius, taip yra tik dël to, kad kai kurie sociologai kelis tam tikrus etapus
ávardija kaip vienà. Daugiausia nurodoma septyni etapai: problemos apibrëþimas, literatûros apþvalga, hipotezës formulavimas, tyrimo plano sudarymas, duomenø rinkimas, duomenø analizë, iðvadø formulavimas.
4.1. Problemos apibrëþimas. Tyrëjas privalo kuo aiðkiau apsibrëþti tai, kà norima iðtirti, nes dël netikslaus problemos formulavimo tyrimo vertë tampa
santykine ir laikina. Jei iðkart nepavyksta aiðkiai apibrëþti problemos, tai
galima atlikti vëliau, parengtus kitas tyrimo programos dalis.
4.2. Literatûros apþvalga tyrëjui atskleidþia tai, kas jau þinoma apie tiriamà problemà ir kartu jà geriau apibûdina, kas nuveikta kitø sociologø, tiriant ðià
problemà, kokiais bûdais buvo renkami duomenys, kaip jie buvo interpretuojami ir t. t. Paþintis su kitais tyrimais padeda iðvengti klaidø arba sumaþinti jø kieká.
4.3. Hipotezës formulavimas. Hipotezë yra spekuliatyvus spëjimas apie ryðá tarp
dviejø ar daugiau faktø, veiksniø ir pan., t. y. kintamøjø, kurá reikia patikrinti. Hipotezë paprastai teigia, kad vienas socialinio elgesio aspektas veikia
kità. Ðie aspektai, arba veiksniai, vadinami kintamaisiais. Hipotetiðkai laikomas turinèiu átakos veiksnys vadinamas nepriklausomu kintamuoju, hipotetiðkai veikiamas átakos - priklausomu kintamuoju. Spëjamas ryðys tarp kintamøjø turi bûti suformuluotas aiðkiai.
4.4. Tyrimo plano sudarymas. Kai sociologai suformuluoja tyrimo hipotezæ, jie
turi nusistatyti, kaip rinks duomenis, patvirtinanèius (ar pagrindþianèius) jø
hipotezæ. Pagal hipotezæ jie gali planuoti taikyti vienus ar kitus tyrimo metodus arba jø kombinacijà.
4.5. Duomenø rinkimas. Sociologams nebûtina klausinëti kiekvienà þmogø (tai
bûtø neámanoma). Duomenys yra renkami, taikant atrankos metodà. Atranka gali bûti ávairiø tipø: atsitiktinë, sisteminë, tikslinë ir t. t., taèiau svarbiausia, kad ji bûtø reprezentatyvi, t. y. kad atrinktieji respondentai atstovautø
objektà (tiriamà visuomenës grupæ). Duomenys renkami, taikant metodus,
kurie bus aptarti ðios paskaitos skyrelyje Tyrimo metodai.
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4.6. Duomenø analizë yra paieðka reikðmingø ryðiø tarp faktø, kurie iðkyla tyrimo metu. Surinktoji pirminë sociologinë informacija yra statistiðkai apdorojama. Kiekvienas tyrëjas taiko savus duomenø apdorojimo metodus, pats
pasirenka programinæ árangà statistinei duomenø analizei atlikti.
4.7. Iðvadø formulavimas. Duomenø analizë leidþia daryti iðvadas, kurios patvirtina, atmeta arba modifikuoja tyrimo pradþioje suformuluotà hipotezæ.
Be to, tyrinëtojai siekia nusakyti savo darbo reikðmæ, siedami jà su teorija ir
kitais tyrimais, taip pat pasiûlo bûsimø tyrimø kryptis.
5. Tyrimo metodai. Savo darbe sociologai taiko ðiuos pagrindinius metodus: dokumentø analizæ, stebëjimà, apklausà, eksperimentà, lyginamàjá arba istoriná
tyrimà.
5.1. Dokumentø analizë yra duomenø rinkimas ið ávairiø dokumentø, kurie gali
bûti pirminiai (paraðyti ávykiø liudininkø) ir antriniai (paraðyti þmoniø, kurie tiesiogiai nesusijæ su apraðomais ávykiais), oficialûs ir neoficialûs, tekstiniai ir statistiniai.
5.2. Stebëjimas yra duomenø rinkimas, remiantis ið anksto apgalvotu, sistemingu socialiniø faktø registravimu. Ðio metodo rûðys yra tokios: 1) stebëjimas
dalyvaujant, kada tyrëjas átraukiamas á tiriamà grupæ, kuri þino, jog yra stebima, 2) stebëjimas dalyvaujant, tiriamai grupei to neþinant, 3) stebëjimas
nedalyvaujant, grupei þinant, 4) slaptas stebëjimas.
5.3. Apklausa yra duomenø rinkimas pokalbio metu ar per anketas, t. y. kai respondentai atsako á þodþiu ar raðtu pateiktus klausimus. Anketa yra visuma
klausimø, kuriuos sieja tyrëjo siekis iðtirti kurá nors socialiná reiðkiná. Anketavimas gali bûti grupinis ir individualus. Pokalbis (interviu) yra ilgiau uþtrunkantis ir brangiau nei anketavimas kainuojantis apklausos bûdas, nes be
tyrëjo ir respondento, atsiranda dar vienas asmuo, imantis interviu.
5.4. Eksperimentas yra dirbtinai sukurta situacija, leidþianti sociologui manipuliuoti kintamaisiais, siekiant nustatyti prieþastiná ryðá tarp nepriklausomo kintamojo (ar kintamøjø) ir priklausomojo kintamojo. Tam reikalingos dvi tiriamøjø grupës: eksperimentinë ir kontrolinë. Pirmoji yra veikiama nepriklausomo kintamojo, o antroji neveikiama, ji reikalinga palyginimui.
5.5. Lyginamasis tyrimas leidþia palyginti panaðius tyrimus skirtingose visuomenëse ar skirtingais istoriniais laikotarpiais.
6. Tyrimo etika. Amerikos sociologø asociacija laikosi ðiø etiniø principø: 1) iðlaikyti tyrimo objektyvumà ir integruotumà, 2) gerbti tiriamøjø privatumà ir orumà,
3) apsaugoti tiriamuosius nuo asmeninës þalos, 4) iðsaugoti konfidencialumà, 5) padëkoti uþ bendradarbiavimà tyrime, 6) neslëpti jokiø paramos ðaltiniø (27, p. 51).


Antroji dalis. VISUOMENËS PAGRINDAI
3. Treèioji paskaita. KULTÛRA
1. Kultûra yra visuma þmogaus veiklos bûdø, priemoniø, normø, vertybiø ir idealø, bendrø iðtisai grupei þmoniø, padedanèiø ðiems þmonëms orientuotis savoje
visuomenëje ir perduodamø ið kartos á kartà.
J. Vander Zandeno teigimu, kultûra yra ásisavinti màstymo, jausmø ir veiklos
bûdai, kurie apibûdina visuomenæ (32, p. 62).
Gyvûnø elgesys yra genetiðkai uþprogramuotas, þmogaus - taip pat, bet iki tam
tikros ribos. Þmogaus elgesá uþ ðios ribos lemia kultûra.
1.1. Kultûros sàvokos atsiradimas. Dabartine reikðme ði sàvoka, iki tol reiðkusi
apdirbimà, kultivavimà, ugdymà, ëmë rastis XVIII a., kai ji buvo pradëta
tapatinti su visuomenës ir þmogaus raidos formomis. Kurá laikà sàvokos
kultûra ir civilizacija buvo vartojamos kaip sinonimai, vëliau civilizacija
imta nusakyti socialinæ sàrangà, o kultûra - dvasinæ þmogaus raidà. XIX a.
kultûros sàvoka pradëta vartoti dabartine visuomenës moksluose vartojama
prasme.
1.2. Kultûra ir visuomenë. Pasak A. Kroeberio, kultûra pagal apibrëþimà ájungia
arba bent suponuoja visuomenæ. Kultûra gali egzistuoti, tik tuomet, jei egzistuoja visuomenë, ir prieðingai - kiekvienà þmoniø visuomenæ lydi kultûra. Taèiau ði konversija tinka tik þmoniø visuomenëms. Nekultûringø subþmogiðkø visuomeniø egzistavimas (ypaè iðsivysèiusios vabzdþiø visuomenës) yra sociumo ir kultûros atskyrimo reikðmingumo rodiklis. Sociumas
ir kultûra gali egzistuoti atskirai (13, p. 109).
1.3. Kultûra ir socializacija. Kultûros perëmimas yra pagrindinë socializacijos
dalis. Vertybës, normos, idealai tampa vaiko asmenybës dalimi ir formuoja
jo elgesá, nes kûdikiai automatiðkai netampa þmonëmis, jiems reikia perimti
savàjà kultûrà, iðmokti dalyvauti socialiniame gyvenime. Socializacija yra
priemonë perduoti kultûrà ið kartos á kartà, uþtikrinti kultûros perimamumà.
1.4. Kultûrinë atranka. Kiekviena kultûra atsirenka tik tam tikrus elgesio ir patyrimo aspektus, analogiðkai kaip kiekviena kalba atsirenka savus garsus ir jø
laikosi. Atrankos dëka kultûra iðlaiko savo autentiðkumà ir savitumà.
2. Kultûros elementai. Kultûra daþnai vadinama gyvenimo planu, þemëlapiu, padedanèiu þmonëms, gyvenantiems toje paèioje teritorijoje ir kalbantiems ta paèia kalba. Kultûros elementai yra ðio plano sudedamosios dalys. Antropologas
W.Goodenough skiria keturis kultûros elementus: sàvokas, santykius, vertybes


ir normas. Pasak jo, kultûra padeda suvokti, kas egzistuoja (sàvokos apie aplinkiná pasaulá), kaip visa tai tarpusavy susijæ (santykiai), kaip vertinti tai, kas yra
(vertybës) ir kaip elgtis (normos) (28, p. 66-67). Sociologijos vadovëliuose daþniausiai skiriami penki kultûros elementai: simboliai, kalba, vertybës, normos,
sankcijos.
2.1. Simboliai yra daiktai, vaizdai, garsai, þodþiai, veiksmai, turintys kokià nors
sutartinæ reikðmæ, þymintys kokià nors sàvokà, reiðkiantys kokià nors idëjà.
L. Broomas ir kt. simbolius skirsto á referentinius (nurodanèius dalykus tiesiogine prasme) ir ekspresinius (nurodanèius dalykus perkeltine prasme).
Pavyzdþiui, vëliava kaip referentinis simbolis reiðkia vëjuotumà, audrà, kaip
ekspresinis - tautiðkumà, valstybingumà (5, p. 41). D. Lightas ir kt. skiria
daugiareikðmius simbolius (pavyzdþiui, þodis laisvë þmonëms gali reikðti
(simbolizuoti) skirtingus dalykus) ir vienareikðmius, leidþianèius labai tiksliai iðreikðti tai, ko norima. Toks pavyzdys gali bûti teisiniø kontraktø terminai, kurie turi bûti tikslûs ir neleisti sutarties traktuoti ávairiai (17, p. 85).
2.2. Kalba yra komunikacijos sistema, veikianti garsø dëka, turinti grieþtas taisykles ir padedanti perimti patirtá. Kalba yra pagrindinë kultûros perdavimo
priemonë ir galbût didingiausias þmonijos laimëjimas. Pirma, kalba mes iðreiðkiame visus savo poreikius - tiek fizinius, tiek dvasinius. Antra, kalba
yra mûsø socialinës veiklos árankis. Treèia, kalba leidþia mums sujungti á
vienà socialiná paveikslà dalykus, esanèius uþ mûsø tiesioginës aplinkos ribø. Ketvirta, kalba leidþia apibendrinti mûsø patyrimà ir perduoti já ið kartos
á kartà (32, p. 68).
2.3. Vertybës yra visuomenëje pripaþástami tikslai, kuriø verta siekti. Kiekvienoje visuomenëje vertybës skirtingos, kaip ir skiriasi tos paèios visuomenës
nariø individualiai iðpaþástamos vertybës. Ðiuolaikinëse europietiðkos kultûros visuomenëse dominuoja ðios vertybës (eilës tvarka atsitiktinë): asmeninë sëkmë, darbas, dorovë, humaniðkumas, materialinë gerovë, lygybë, asmeninë laisvë, demokratija, paþanga, racionalumas ir pan. Vertybës yra susijusios su normomis ir sankcijomis. Jei visuomenëje yra vertinama santuoka, tai nesantuokiniai santykiai smerkiami ir jiems taikomos grieþtos neigiamos sankcijos. Kitas pavyzdys - þmogaus gyvybë kaip vertybë pagrindþia
ástatymus, arba normas, skelbianèias þmogþudystes nusikaltimu, ir sankcijas uþ ðiø normø nesilaikymà.
2.4. Normos yra lûkesèiai, taisyklës, standartai, reguliuojantys elgesá. Sociologai skiria formaliàsias ir neformaliàsias formas. Formaliosios yra uþraðytos,
aiðkiai formuluotos ir numatanèios bausmæ. Tai ástatymai, keliø eismo taisyklës ir pan. Neformaliosios daþniausiai nëra aiðkiai suraðytos, taèiau yra
visuotinai suprantamos. Jø paþeidimas nenumato aiðkios bausmës, daþniau

siai tai bûna smerkimas. Analogiðkai kaip formalias ir neformalias normas
N. Smelseris skiria normas-taisykles ir normas-lûkesèius (28, p. 220-221).
Neformaliosios normos ir yra lûkesèiai, kuriuos mûsø atþvilgiu turi aplink
mus esantys þmonës. Sociologai taip pat skiria dorovines, teisines normas,
paproèius.
2.5. Sankcijos yra socialiniai skatinimai ir bausmës, lemiantys normø laikymàsi.
Todël sociologai skiria pozityvias ir negatyvias sankcijas. Kadangi normos
yra formalios ir neformalios, reikia skirti ir jas palaikanèias sankcijas. Formaliàsias normas skatinanèios (t. y. pozityvios) sankcijos gali bûti apdovanojimai (ordinai, medaliai), premijos, diplomai. Negatyvios (t. y. baudþianèios) sankcijos gali bûti piniginë bauda, kalëjimas, mirties nuosprendis. Neformaliàsias normas skatinanèios sankcijos yra ðypsena, padràsinimas, komplimentas, o baudþianèios - piktas þvilgsnis, pasmerkimas, paþeminimas.
3. Kultûrø vienovë ir ávairovë. Pasaulyje gyvuoja tûkstanèiai visuomeniø, kuriose
þmonës skirtingai pelno duonà, vadovaujasi skirtingomis normomis, iðpaþásta
savus dievus ir vertybes. Taèiau ði ávairovë turi vienijanèià gijà, nes visur þmonës yra dviejø lyèiø, visi kûdikiai bejëgiai, visiems reikalingas maistas, ðiluma
ir pastogë, visose visuomenëse þmonës skiriasi amþiumi. Ðiai vienovei nusakyti
sociologijoje vartojama kultûriniø universalijø sàvoka, iðskiriamos dvi nuostatos kultûrø ávairovës atþvilgiu - etnocentrizmas ir kultûrinis reliatyvizmas.
3.1. Kultûrinës universalijos yra bendri visoms kultûroms dalykai. Tai elgesio
modeliai, pastebimi visose mokslui þinomose visuomenëse: kalba, bendras
darbas, sportas, kûno papuoðalai, ðokiai, dovanos, svetingumas, humoras,
mokymasis, kraujomaiðos draudimas, laidotuviø apeigos, religija, sekso ribojimas, þmogþudystës netoleravimas ir t. t.
3.2. Etnocentrizmas yra kitø kultûrø vertinimas, remiantis savàja ir laikant jà
savotiðku etalonu. Neatitinkanèios ðio etalono kultûros (ar jø elementai) laikomos blogesnëmis, keistomis, nenormaliomis ir t. t. Etnocentristinis poþiûris pavojingas, nes tikëjimas savosios kultûros pranaðumu gali sukelti prieðiðkumà ir konfliktà.
3.3. Kultûrinis reliatyvizmas - suvokimas, kad nëra universaliø standartø, leidþianèiø vienas kultûras laikyti pranaðesnëmis uþ kitas; tai kiekvienos kultûros vertinimas jos kontekste, remiantis jos vertybëmis. Vadovaujantis ðiuo
poþiûriu, kitos kultûros elementas nëra vertinamas kaip geras ar blogas, bet
keliami klausimai, kodël ðis elementas egzistuoja, kas já palaiko ir kokiam
tikslui jis yra skirtas.
4. Kultûros vidinë ávairovë. Kiekviena visuomenë nëra vienalytë, jà sudaro ávai!

rios profesinës, religinës, etninës, amþiaus grupës, kuriø kiekviena turi savàjà
kultûrà, vadinamà subkultûra.
4.1. Subkultûros yra atskirø socialiniø grupiø kultûros, turinèios tik joms bûdingø normø bei vertybiø ir sudaranèios vadinamàjà bendrà visos visuomenës
kultûrà. Pirmiausia tai etninës, religinës subkultûros, turinèios savus paproèius, gimtàjà kalbà, simbolius ir t. t.
4.2. Kontrkultûra yra subkultûra, konfliktuojanti su bendràja (ar dominuojanèia) kultûra. Kai kurie sociologai jà vadina deviantine (þr. septintàjà paskaità Deviacija) subkultûra. Tai daþniausiai kai kuriø jaunimo grupiø
(pankø, hipiø, rokeriø, baikeriø ir t. t.), narkomanø, religiniø sektantø subkultûros.

4. Ketvirtoji paskaita. SOCIALIZACIJA
1. Socializacija yra socialinës sàveikos procesas, kurio metu þmonës perima þinias, vertybes, nuostatas, elgesá, bûtinus efektyviam dalyvavimui visuomenëje.
Socializacijos procesas yra sàlygotas tiek mûsø biologinës prigimties, tiek ir
kultûros. Todël sociologijoje nëra vieningos nuomonës, kuri socializacijos sàlyga - prigimtis ar kultûra - yra reikðmingesnë: vieni sociologai labiau sureikðmina vienà sàlygà, kiti - kità, taèiau visi pripaþásta, kad socializacija yra abiejø
ðiø sàlygø sàveikos procesas. Abi jos, pavyzdþiui, riboja þmogaus elgesá: mes
negalime skraidyti, iðsiversti be drabuþiø, pastogës, taip pat turime paklusti socialinio gyvenimo normoms.
1.1. Biologinis kontekstas. Kiekvienas mûsø esame gamtos dalis, todël paveldime tam tikrà genetinæ programà, kurià sudaro elementarûs refleksai (griebimas, mirksëjimas), instinktai (savisaugos, dauginimosi, mitybos, motinystës), temperamentai, veikiantys mûsø socialiná elgesá. Toká mûsø elgesio visuomenëje biologiná sàlygotumà (genetiná paveldimumà, gamtinës aplinkos
poveiká) tiria sociobiologija, teigianti, kad daugybë þmoniø elgesio tipø nuo altruizmo iki agresyvumo - yra nulemti genetiðkai. Genetinio paveldimumo reikðmë daþnai iliustruojama pavyzdþiais dvyniø, kûdikystëje atskirtø ir augusiø skirtingose socialinëse aplinkose.
1.2. Kultûrinis kontekstas. Individas socializuojasi kaip konkreèios visuomenës
narys, perimantis jos kultûrà (normas, vertybes, idealus, veiklos bûdus). Kitaip negu gyvûnø, þmogaus genuose nëra uþprogramuotø sudëtingø veiklos
bûdø (pavyzdþiui, bûsto statybos, maisto gavybos), ðios veiklos reguliatoriø. Visa tai individas iðmoksta, ávaldo tik gyvendamas visuomenëje. Dar
daugiau - ne tarp þmoniø augusiø kûdikiø pavyzdþiai rodo, kad be socialiniø
kontaktø tokie kûdikiai netampa visaverèiais þmonëmis (t. y. jie lieka þmo"

gaus pavidalo gyvûnais), kad þmogaus organizmas gali þmogiðkai funkcionuoti tik socialinëje aplinkoje.
1.3. Socialinio gyvenimo ðaltiniai. L. Broomas ir kt. nurodo ðiuos pagrindinius
ðaltinius: a) kalba - ne tik pagrindinë socializacijos priemonë, bet ir informacijos uþðifravimas, naudojant þodinius simbolius; b) ágûdþiai; c) elgesio
taisyklës; d) siekiai; e) vaidmenys ir padëtys (5, p. 70-73).
2. Asmenybës tapsmo teorijos. Socializacijoje sociologija skiria du procesus:
a) kultûros perëmimà ir b) savæs atskleidimà, asmenybës tapsmà, kuris aiðkinamas skirtingomis teorijomis.
2.1. Sigmundas Freudas (1854-1939) skyrë tris asmenybës sudedamàsias dalis id, ego, superego. Id yra biologinis pagrindas, impulsai, reikalaujantys patenkinimo. Superego yra visuomenë ir jos reikalavimai. Ego derina id impulsus su superego reikalavimais, padeda asmenybei elgtis racionaliai: màstyti, numatyti veiksmø pasekmes, vengti pavojaus ir t. t. Keturios asmenybës raidos stadijos: oralinë, analinë, falinë, genitalinë.
2.2. Georgeas Herbertas Meadas (1863-1931) asmenybæ skaidë á dvi sudedamàsias dalis: að (I) ir mane (me), arba subjektyvøjá að, kuris yra aktyvus, spontaniðkas, kûrybiðkas, kylantis ið kiekvieno mûsø individualaus unikalumo, ir objektyvøjá, socialiná að, kuris yra suvokti socialiniai (t. y. kitø
þmoniø) lûkesèiai, poreikiai kaip socializacijos rezultatas. Daþniausiai subjektyvusis að atsiþvelgia á objektyvøjá að, taèiau kartais þmogaus elgesys bûna spontaniðkas ir nenuspëjamas, o tai liudija, jog objektyvusis að
ne visàlaik valdo subjektyvøjá. Trys asmenybës raidos stadijos: a) imitavimas, kai vaikai kopijuoja suaugusiøjø elgesá, b) þaidimai, kai vaikai suvokia
elgesá kaip vaidmenø atlikimà ir þaisdami juos atlieka, c) kolektyviniai þaidimai, kai vaikai mokosi suvokti ne tik vieno þmogaus lûkesèius, bet ir visos
grupës.
2.3. Charlesas Hortonas Cooleyus (1864-1929) skyrë veidrodiná Að ir jo elementus: a) mano nuomonë, kaip mane suvokia kiti; b) mano nuomonë, kaip
jie á tai reaguoja; c) mano atsakas á mano iðsiaiðkintà kitø reakcijà á mane.
Mûsø galëjimas paþvelgti á save kitø akimis, t. y. bûti savo paèiø veiksmø
þiûrovais, yra socialinio elgesio pagrindas.
2.4. Jeanas Piaget (1896-1980) tyrë kognityvinæ raidà - mokymosi màstyti procesà, kuriame iðskyrë keturias stadijas: a) sensomotorinæ (iki 2 m. amþiaus),
kai vaikai mokosi susieti savo pojûèius su judesiais, b) prieðoperacinæ (26 m.), kai vaikai mokosi atskirti simbolius nuo jais reiðkiamø daiktø, c) konkreèiø operacijø (6-12 m.), kai vaikai mokosi mintinai atlikti operacijas,
kurias iki ðiol atlikdavo tik rankomis (aritmetikos veiksmai) ir d) formaliø
#

operacijø (nuo 12 m. iki brandos), kai màstymas tampa abstraktus ir hipotetinis, vaikai gali lyginti alternatyvius sprendimus, màstyti apie apie ateitá,
formuluoti savàsias vertybes ir idealus.
3. Socializacijos tipai. Socializacija trunka visà þmogaus gyvenimà ir ávairiomis
formomis. Pasaulis apie mus keièiasi, mes irgi keièiamës. Skiriami du socializacijos tipai: pirminë, arba socializacija vaikystëje, ir antrinë, arba suaugusiøjø
socializacija.
3.1. Pirminë socializacija - perëmimas þiniø ir ágûdþiø, bûtinø kasdieninio gyvenimo rutinoje. Ðis procesas daug priklauso nuo tëvø: jø socialinës kilmës,
iðsilavinimo, vertybiø, ambicijø dël vaiko, auklëjimo sampratos. Galimà pirminës socializacijos variantø spektrà iliustruoja du socializacijos modeliai,
kuriuos reikëtø laikyti ðio spektro kraðtutinëmis prieðybëmis: tai socializacija slopinant ir socializacija dalyvaujant. Në viena jø grynu pavidalu neegzistuoja, galimas tik polinkis á kurià nors.
3.1.1. Socializacijos slopinant bruoþai: vaiko paklusnumas, bausmës uþ blogà
elgesá, materialiniai apdovanojimai ir bausmës, bendravimas be þodþiø,
bendravimas komanduojant. Pagrindinis vaidmuo skiriamas suaugusiajam, vaikas þiûri, ko nori suaugusysis.
3.1.2. Socializacijos dalyvaujant bruoþai: vaiko savarankiðkumas, atsidëkojimas uþ gerà elgesá, simboliniai apdovanojimai ir bausmës, þodinis bendravimas, bendravimas kaip sàveika, pagrindinis vaidmuo skiriamas vaikui, suaugusysis þiûri, ko nori vaikas (5, p. 85).
3.2. Antrinë socializacija. Socializacija vaikystëje negali paruoðti daugybei ávairiausiø vaidmenø, kuriuos asmuo atlieka ðiuolaikinëje visuomenëje. Visà
gyvenimà mes atsisakome senøjø vaidmenø ir mokomës naujø.
3.2.1. Iðankstinë (aticipatory) socializacija - naujo vaidmens apmàstymas ir
bandymas já atlikti.
3.2.2. Profesinë socializacija - sudedamoji suaugusiøjø socializacijos dalis, trunkanti visà gyvenimà, nes profesiniam meistriðkumui ribø nëra.
3.2.3. Resocializacija - vieno gyvenimo bûdo atsisakymas vardan kito, kuris
labai skiriasi nuo pirmojo.
4. Socializacijos institutai - socialiniai dariniai, atliekantys esminá vaidmená socializacijos procese.
4.1. Ðeima - pirmasis ir pagrindinis socializacijos institutas, kuris padeda vaiko
asmenybës raidos pagrindus, ir yra tarpininkas tarp vaiko ir visuomenës.
4.2. Bendraamþiø grupës atlieka ðias funkcijas: a) suteikia erdvæ, kurioje vaikas
gali bûti nepriklausomas nuo suaugusiø; b) suteikia patyrimo bendraujant su
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kitais kaip su lygiais; c) sukuria sferà, kurioje vaiko padëtis nëra marginalinë; d) suteikia neformalià informacijà apie seksà, deviacijà, madas ir t. t.
(32, p. 168).
4.3. Mokykla suteikia ne tik formalø, apgalvotà ir sistemingà lavinimà, bet ir
supaþindina su neformaliomis, neraðytomis vertybëmis, nuostatomis (plaèiau apie mokyklos funkcijas þr. paskaità Iðsimokslinimas).
4.4. Darbovietë. Profesijos ásigijimas, ágûdþiø iðsiugdymas, kvalifikacijos këlimas yra apibûdinami kaip profesinë socializacija, vykstanti per visà profesinæ veiklà.
4.5. Masinio informavimo priemonës atlieka diskutuotinà vaidmená socializacijoje: teigiamas jø poveikis persipynæs su neigiamu (pvz., prievartos vaizdavimas).

5. Penktoji paskaita. SOCIALINË STRUKTÛRA
1. Socialinë struktûra yra ryðiai tarp konkreèiø individø padëèiø visuomenëje.
B. Hess ir kt. teigia, kad socialinë struktûra apima socialinës sàveikos bûdus,
kuriø dëka tampa ámanoma kultûra (12, p. 71). J. Vander Zandeno nuomone,
socialinë struktûra þmoniø gyvenimui suteikia organizuotumo ir reguliarumo
áspûdá (31, p. 94). Jos komponentai: padëtis, vaidmuo, grupë, institutas.
2. Socialinë padëtis - individo uþimama pozicija visuomenëje. Þmogaus padëtis
visuomenëje lemia net dvasinæ jo bûsenà ir sveikatà: patenkintieji savo padëtimi
geriau jauèiasi. Sociologiniai tyrimai rodo, kad laimingesni jauèiasi gyvenantys
santuokoje, nei vieniðieji, jaunimas - nei pagyvenusieji, labiau iðsilavinæ - nei maþiau iðsilavinæ, dirbantieji - nei bedarbiai. Jei þmogaus savijauta priklauso nuo jo
socialinës padëties, tai padëtys priklauso nuo konkreèios visuomenës. Socialinës
padëtys vaizdingai lyginamos su fabrike siûtais drabuþiais, kuriø yra begalinë ávairovë, taèiau mes negalime dëvëti kinø valstieèio ar indø princo drabuþiø, mes
dëvime tik tai, kà siûlo fabrikas, t. y. galime uþimti tik tokias padëtis, kokios yra
mûsø visuomenëje. Socialinës padëtys yra grupuojamos.
2.1. Gauta padëtis, kurià sàlygoja rasë, lytis, amþius, gimimo vieta, tëvai, nepriklauso nuo individo asmeniniø pastangø. Tradicinëje visuomenëje svarbesnës buvo gautos padëtys, kurioms priklausë ir profesinë veikla. Þmogus gimdavo amatininko, valstieèio ar bajoro ðeimoje ir labai retai ðià padëtá pakeisdavo, kadangi darbo pobûdis buvo paveldimas ir perduodamas vaikams.
2.2. Ágyta padëtis yra tokia, kurià individas sàmoningai renkasi ir deda pastangas
jai pasiekti. Ðiuolaikinëje visuomenëje gautø padëèiø vaidmuo nesumenkëjo (nors þmonës keièia tautybæ ar lytá), taèiau iðaugo ágytø padëèiø svarba.
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Socialinio mobilumo dëka atsivërë galimybës ágyti ávairiausias padëtis, ypaè
profesines. Jei tradicinëje visuomenëje profesija buvo labiau paveldima nei
ágyjama, tai ðiuolaikinëje visuomenëje - prieðingai.
2.3. Pagrindinë padëtis. Visuomenëje þmogus uþima keletà padëèiø, taèiau viena jø bûna pagrindinë, apibrëþianti já socialiai. Daþniausiai tai profesija.
Studentë yra dukra, gali bûti þmona, motina, taèiau pagrindinë jos socialinë
padëtis yra studentë. Jei moteris apriboja savo veiklà ðeima, jos pagrindinë
padëtis yra þmona-motina.
3. Socialinis vaidmuo - tai elgesys, kurio tikimasi ið tam tikrà socialinæ padëtá
uþimanèio þmogaus. Vaidmuo yra dinamiðkasis padëties aspektas. Elgesys, kurio tikimasi (t. y. lûkesèiai), ir realus elgesys nëra tapatûs dalykai.
3.1. Lûkesèiai ir elgesys. Ryðys tarp jø yra ávairus: þmonës nevienodai reaguoja
á lûkesèius, kuriuos jie apmàsto ir savaip iðsiaiðkina. Þmoniø elgesys priklauso nuo individo charakterio - temperamento pagrindu susiformavusiø
bûdo bruoþø, todël tà paèià padëtá uþimanèiø þmoniø elgesys yra individualus.
3.2. Vaidmenø rinkinys - vaidmenys, susijæ su viena socialine padëtimi. Kiekviena padëtis paprastai apima kelis vaidmenis: studentas vienaip elgiasi su studentais, kitaip - su dëstytojais.
3.3. Vaidmens átampa - sunkumai, kylantys dël skirtingø lûkesèiø ir reikalavimø
vienam ir tam paèiam vaidmeniui. Pavyzdþiui, ið mokytojo vienokio elgesio
tikisi mokiniai, kitokio - mokiniø tëvai, dar kitokio - kolegos mokytojai ar
mokyklos vadovybë.
3.4. Vaidmenø konfliktas - padëtis, kai þmogui reikia atlikti kelis sunkiai suderinamus vaidmenis. Tradicinis pavyzdys - dirbanti maþameèiø vaikø motina.
3.5. Vaidmens apibûdinimas. Amerikieèiø sociologo T. Parsonso nuomone, bet
koks vaidmuo gali bûti apibûdinamas penkiomis charakteristikomis: 1) emocionalumas: gydytojas prie ligonio lovos yra santûrus, o artimieji rodo ðiltus
jausmus; 2) gavimo bûdas: vienus vaidmenis lemia gauta padëtis, kiti yra
pasiekiami; 3) apimtis: vieni vaidmenys yra apriboti siaura veikla (gydytojo
vaidmuo), kiti neturi grieþtø ribø (motina visapusiðkai rûpinasi vaiku); 4) formalizavimas: vieni vaidmenys yra formalizuoti, t. y. apraðyti taisyklëse (profesiniai vaidmenys), kiti - neformalizuoti (ðeimos nariø vaidmenys); 5) motyvavimas: verslininkø motyvas - pelnas, labdaringos ástaigos darbuotojo pagalba þmonëms.
Remdamiesi ðiomis charakteristikomis, paanalizuokime, pavyzdþiui, prostitutës vaidmená. Paprastai savo klientams ji nejauèia jokiø jausmø. Ðis vaidmuo yra ágytas, taip pat grieþtai apribotas: seksas keièiamas á pinigus. Klien&

tai aptarnaujami pagal kainoraðtá, o ðio darbo motyvavimas - asmeninis praturtëjimas (28, p. 75-76).
4. Socialinë grupë. Atlikdami vaidmenis, þmonës sueina á socialinius ryðius Kai
ðie ryðiai tampa pastoviais ir ilgalaikiais, susikuria socialinë grupë, kurià sudaro
tam tikras skaièius þmoniø (du ir daugiau), susijusiø stabilia sàveika ir jauèianèiø savo bendrumà (tos paèios vertybës, lûkesèiai). (Plaèiau apie grupes þr. paskaità Grupës ir organizacijos).
5. Socialinë institucija - nekintanti þmoniø socialiniø padëèiø ir vaidmenø visuma. Jos paskirtis - tenkinti kurá nors svarbø socialiná poreiká. Socialiniame gyvenime sociologai tradiciðkai skiria penkis pagrindinius þmoniø visuomenës poreikius, o juos tenkinanèias institucijas vadina bazinëmis.
5.1. Ðeimos institucijos paskirtis - tæsti þmoniø giminæ, iðlaikyti ir auklëti vaikus,
organizuoti kasdieniná ðeimos nariø gyvenimà.
5.2. Ekonomikos institucijos paskirtis - organizuoti gërybiø bei paslaugø gamybà, paskirstymà ir vartojimà.
5.3. Politikos institucijos paskirtis - sutelkti skirtingus interesus turinèius visuomenës narius, organizuoti vieðàjá gyvenimà: kurti þmoniø bendrabûvio taisykles ir priþiûrëti kaip jø laikomasi.
5.4. Religijos institucijos paskirtis - aiðkinti antgamtiðkus ir ðventus dalykus, nepaaiðkinamus proto, reguliuoti þmoniø elgesá, stiprinti socialiná solidarumà.
5.5. Iðsimokslinimo institucijos paskirtis - perduoti ið vienos kartos á kità þinias,
vertybes ir ágûdþius (plaèiau apie kiekvienà ðiø institucijø þr. ketvirtojoje
kurso dalyje).
6. Visuomenë - socialinës struktûros elementø visuma. Sociologiðkai apibrëþiant
visuomenæ, nurodomi keturi jos poþymiai. Visuomenë yra þmoniø grupë, gyvenanti apibrëþtoje teritorijoje, pati save pratæsianti, esanti santykinai nepriklausoma nuo kitø þmoniø grupiø uþ ðios teritorijos ribø ir turinti bendrà kultûrà
(32, p. 110).

6. Ðeðtoji paskaita. GRUPËS IR ORGANIZACIJOS
1. Grupë - tai visuma þmoniø, sàveikaujanèiø vienas su kitu tam tikru bûdu, suvokianèiø savo priklausomybæ ðiai visumai ir laikomø kitø þmoniø ðios visumos
nariais (R. Mertonas).
1.1. Grupës bruoþai: sàveika, narystë, tapatumas. Remiantis D. Lighto ir kt. nuomone, socialinë grupë turi keturis bruoþus (chrakteristikas): 1) nariai sàvei'

kauja reguliariai; 2) nariø sàveika yra struktûrizuota padëèiø ir vaidmenø;
3) nariai laikosi panaðiø normø, tikslø ir vertybiø; 4) narystë tampa kiekvieno nario socialinio tapatumo dalimi (17, p. 203). B. Hess ir kt. nuomone,
grupës bruoþai yra ðie: 1) skiriamasis socialiniø santykiø tarp nariø rinkinys;
2) tarpusavio priklausomybë; 3) jausmas, kad kiekvieno nario elgesys yra
svarbus kitiems nariams; 4) narystës arba mes jausmas (12, p. 80).
1.2. Grupës elementai. Lenkø sociologas J. Szczepanskis skiria ðiuos elementus:
nariai, vienijantys veiksniai, uþdaviniai.
1.2.1. Nariai. Grupë nustato nario etalonà (fiziná, moraliná) ir funkcijas, ástojimo ir iðstojimo bûdus. Nariai keièiasi, taèiau grupë iðsaugo savo tapatumà ðimtmeèius. Paþymëtina, kad individas priklauso grupei tik kaip atliekantis socialiná vaidmená, nors yra grupiø, kurios átraukia þmogø beveik visiðkai ir lieka labai maþai asmeninio gyvenimo (vienuolynai).
1.2.2. Vienijantys veiksniai - tai vertybës, simboliai, daiktai, kurie padeda atpaþinti grupæ, sudaro jos egzistavimo dvasiná ir materialiná pagrindà.
1.2.3. Uþdaviniai, kurie padaro bûrá þmoniø grupe, lemia grupës veiklos bûdus
ir priemones, padeda grupæ identifikuoti, áprasmina jos egzistavimà (31,
p. 78).
2. Grupës klasifikuojamos ávairiai, atsiþvelgiant á pasirinktus kriterijus, ið kuriø
svarbiausi - tikslai ir grupës dydis.
2.1. Pirminës ir antrinës grupës skiriamos pagal svarbà ir artumà asmeniniam
gyvenimui. Pirminës yra maþos, grindþiamos asmeniniais ryðiais, neformaliais lûkesèiais, ilgai gyvuojanèios (ðeima, draugø grupë). Antrinës yra didesnës, grindþiamos beasmeniais ryðiais, formaliais lûkesèiais, gali gyvuoti
neilgai (darbo kolektyvas, studentø kursas universitete). Paprastai antrinëse
grupëse susikuria pirminës.
2.2. Instrumentinës ir ekspresyvinës grupës skiriamos pagal tikslus. Pirmosios
kuriamos tam tikram darbui atlikti, antrosios - emociniams poreikiams tenkinti, nors grieþtos ribos tarp jø nëra.
2.3. Maþos ir didelës grupës. Skiriamos analogiðkai kaip pirminës ir antrinës
grupës. Maþos grupës pavyzdys - ðeima, didelës - profesinë grupë.
2.4. Mûsø ir jø grupës (angl. ingroups and outgroups). Pirmosioms mes priklausome ir save tapatiname su jomis, antrosioms nepriklausome ir nesitapatiname.
3. Grupës vidiniai procesai
3.1. N. Smelseris aptaria ðiuos procesus: a) komunikacija ir valdþia, kurios priklauso nuo grupës dydþio; b) spaudimas grupës nariams; c) vaidmenø formavimas; d) paðalinimas ið grupës (28, p. 159-162).


3.2. J. Vander Zandenas skiria: a) lyderystæ; b) dykinëjimà (angl. loafing): dirbant grupëje dedama maþiau pastangø; c) socialinæ dilemà, kai susikerta
asmeniniai ir kolektyvo interesai; d) grupiná màstymà (angl. groupthink):
siekiant grupës konsensuso sumaþëja grupës nariø kritiðkumas, e) prisitaikymà prie grupës normø (32, p. 123-130).
4. Organizacija - didelë socialinë grupë, siekianti tam tikrø tikslø. Organizacija
skiriasi nuo grupës ne tik dydþiu, bet ir tuo, kad jos nariø padëtys ir vaidmenys
yra pastovesni ir labiau apibrëþti, tikslai - aiðkûs, o tuo tarpu grupëje tikslai yra
labiau numanomi.
4.1. Organizacijos klasifikuojamos yra ávairiai.
4.1.1. Skiriamos savanoriðkos (ávairiausios visuomeninës draugijos), priverstinës (kalëjimas, psichiatrinës ligoninës, armija), praktinës (valdþios ástaigos, universitetai, mokyklos ir t. t.) (32, p. 131).
4.1.2. Pagal kità klasifikavimà skiriamos: a) ekonominës (teikia gërybes ir paslaugas); b) palaikymo (mokykla, baþnyèia, kurios ruoðia þmones atlikti
socialinius vaidmenis); c) integruojanèios (teismai, kalëjimai, kurie sprendþia konfliktus ir palaiko bûtinà socialinæ tvarkà); d) politinës (vyriausybë, kuri panaudoja galià socialiniams konfliktams spræsti) (24, p. 259).
5. Nuo tradicinës prie biurokratinës organizacijos. Jau paèios pirmosios tradicinës organizacijos turëjo biurokratijos bruoþø (tai buvo senoviniø civilizacijø
valdþios struktûros, kariuomenë), o biurokratinë organizacija ëmë ásigalëti XVIIIXIXa. Sociologai, analizuodami M. Weberio suformuluotus biurokratijos bruoþus, geriau supranta tradicinæ organizacijà.
5.1. Darbo pasidalijimas. Biurokratinës organizacijos veiklos funkcijas atlieka
skirtingi ir tam pasirengæ þmonës. Tradicinëje organizacijoje tokio grieþto
funkcijø pasidalijimo nebuvo (karaliaus dvariðkiai atlikdavo bet koká valdovo paliepimà).
5.2. Valdþios hierarchija. Biurokratinëje organizacijoje ji yra aiðki ir grieþta: biurai
organizuojami hierarchijos principu, t. y. kiekvienas þemesnysis biuras yra
kontroliuojamas aukðtesniojo, tuo tarpu tradicinëje organizacijoje valdþios
hierarchija silpna ir nepastovi.
5.3. Taisyklës. Biurokratinëje organizacijoje jos yra uþraðytos, sistemingos, o tradicinëje organizacijoje buvo ir raðytø, ir neraðytø taisykliø, priklausanèiø
nuo valdovo uþgaidø. Biuro veikloje vadovaujamasi pastovia abstrakèiø taisykliø sistema: biuro operacijos yra ðiø taisykliø taikymas konkreèiais atvejais.
5.4. Beasmeniðkumas. Tradicinëje organizacijoje svarbus buvo asmeninis paklus

numas vadovui, biurokratinëje asmeniðkumas, aiðku, iðlieka, taèiau jis yra
uþslëptas, neformalus, nes grindþiama gebëjimu atlikti funkcijas. Idealiam
biurokrato biure tvyro formalizuoto beasmeniðkumo dvasia.
5.5. Kvalifikacija. Tarnyba grindþiama techninëmis kvalifikacijomis, tuo tarpu
tradicinëje organizacijoje tarnybà lëmë ne profesinës savybës, o iðtikimybë,
paklusnumas valdovui. Einant tarnybà biurokratinëje organizacijoje numatoma karjera - kilimas hierarchijoje atsiþvelgiant á iðtarnautus metus ir nuopelnus.
6. Ðiuolaikinë biurokratijos samprata. Ðiuo metu ðis terminas vartojamas maþiausiai keturiomis reikðmëmis.
6.1. Biurokratija kaip socialinë grupë - tai þmonës, dirbantys biuruose.
6.2. Biurokratija kaip valdymo sistema, kurioje dominuoja pareigûnai.
6.3. Biurokratija kaip elgesio bûdas - tai elgesys, paremtas visuotiniø taisykliø
taikymu. Kai mes sakome, kad problema yra sprendþiama biurokratiðkai,
mes turime omenyje, kad ji sprendþiama rëmuose, nubrëþtuose beasmeniø
bei visuotiniø taisykliø, ir kad á konkreèias ðios problemos aplinkybes yra
atsiþvelgiama tik tiek, kiek jos telpa á tø taisykliø rëmus.
6.4. Biurokratija kaip efektyvumas ir neefektyvumas. Ðis prieðtaringas sàvokø
vartojimas grindþiamas, viena vertus, M. Weberio teiginiu, kad biurokratija
kaip sistema, pasiþyminti tam tikrais jo suformuluotais bruoþais, pasiekia
didesná efektyvumà, atlikdama bet kokius organizacinius uþdavinius. Kita
vertus - daugybe tyrimø, atliktø po M. Weberio ir parodþiusiø, kad empirinis
ryðys tarp veberiðkos biurokratijos sampratos ir efektyvumo yra neþymus, o
biurokratija yra geriausiu atveju neefektyvumas, taikant nereikalingas taisykles ir procedûras; blogiausiu atveju - visø iniciatyvø slopinimas, taikant
tas paèias taisykles ir procedûras (22, p. 5-7).
7. Biurokratijos bruoþai, atskleisti po M. Weberio
7.1. Disfunkcijos. Tie tyrinëtojai, kurie neginèijo M. Weberio teiginio, kad biurokratija yra neutrali ir racionali maðina, atskleidë, kad biurokratijà apibûdina ir kiti bruoþai nei racionalumas ir efektyvumas. Tie bruoþai buvo pavadinti disfunkcijomis. Tai biurø gebëjimas tapti savo veiklos tikslu, átampa
tarp administratoriø ir ekspertø, neformalûs santykiai.
7.2. Mitø kûrimas ir garbinimas. Mitai integruoja organizacijà, taèiau gali turëti
ir neigiamø pasekmiø: trukdyti realiai vertinti padëtá, prisitaikyti prie pasikeitusiø sàlygø.
7.3. Ribotas racionalumas. Kad nuspræstumëme visiðkai racionaliai, mes turime
þinoti, pirma, visas alternatyvas, antra, kiekvienos alternatyvos galimas pa-

sekmes, treèia, kriterijø, padedantá nuspræsti, kuri pasekmë mums tinkamiausia. Tai tinka tik maþoms, o ne sudëtingoms problemoms spræsti.
7.4. Nelankstumas didëja, biurui senstant ir pleèiantis. Kai biuras pradeda regresuoti, jis imasi priemoniø esamai padëèiai palaikyti ir apsisaugoti nuo iðnykimo, taèiau tos priemonës dar labiau sustiprina nelankstumà.
7.5. Informacijos asimetrija - padëtis, kai pavaldinys neatskleidþia virðininkui
(kai tik gali) visos informacijos apie savo indëlá á bendrà produktà, nes tai
leidþia jam patinginiauti ar turëti naudos.
7.6. Biudþeto didinimas. Kiekvienas biuras yra finansuojamas. Dël minëtos informacijos asimetrijos biuras turi galimybæ apgauti savo finansuotojà, todël
yra manoma, kad biuro veiklos apimtis visada yra didesnë uþ optimalø lygá.
7.7. Biuro plëtimasis prasideda, kai biurokratai suvokia, kad jø asmeninë nauda
ir sëkmë priklauso nuo biuro sëkmës. Biurui pleèiantis, daugëja ðansø iðlikti, pasiprieðinti iðoriniø jëgø spaudimui, atsiranda daugiau stabilumo ir maþëja netikrumo dël ateities.
7.8. Biuro autonomija vertinama prieðtaringai. Vieni sociologai ið jos kildina
nekontroliavimà, neefektyvumà, neatsakingumà, kiti jà laiko bûtina sëkmingos veiklos sàlyga.
7.9. Privatus pasirinkimas. Biuro interesai ir biurokrato interesai yra skirtingi
dalykai, taèiau negalima jø suprieðinti. Prieðingai - juos reikia derinti taip,
kad sëkminga biuro veikla asmeniðkai bûtø suinteresuotas kiekvienas jo tarnautojas.

7. Septintoji paskaita. DEVIACIJA
1. Deviacija (angl. deviance) - elgesys, laikomas peiktinu, netoleruotinu arba paþeidþianèiu socialines normas. N. Smelseris skiria tris deviacijos komponentus:
a) þmogus, kuriam bûdingas tam tikras elgesys; b) normos ir lûkesèiai kaip vertinimo kriterijus; c) kitas þmogus ar grupë þmoniø, reaguojantys á elgesá ir vertinantys já (28, p. 203). Tai reikðtø, kad pats elgesys savaime nëra nei deviantinis, nei
konformistinis, kaip vadina já vertintojai, vadovaudamiesi savais kriterijais. Kitaip tariant, nei deviacija, nei konformizmas nëra savybës, bûdingos tam tikroms
elgesio formoms, jos yra savybës, suteiktos vertinant tà ar kità elgesá.
1.1. Deviacijos ribos nëra grieþtos, nes skirtingi vertintojai vadovauja skirtingais kriterijais, t. y. skirtingomis elgesio normomis. Pavyzdþiui, kas vienoje
visuomenëje yra deviacija, kitoje gali bûti ne deviacija (kiaulienos valgymas arabams ir lietuviams). Tai, kas vienoje istorinëje epochoje buvo deviacija, kitoje gali ja nebûti (rûkymas buvo deviacija, po to - ne, dabar vël
laikomas). Tai, kas vienam þmogui atrodys deviacija, kitam - ne (pvz., rûky!

mas nerûkanèiajam ir rûkoriui). Tik tokios elgesio formos kaip þmogþudystë, vagystë visose visuomenëse visuotinai laikomos deviacija, iðskyrus prieðø þudymà karo metu, kai toks elgesys yra skatinamas.
1.2. Deviacija ir konformizmas. Deviacija asocijuojasi su negatyviais reiðkiniais
(tikintiesiems - su blogiu, psichiatrams - su liga, teisininkams - su nusikaltimu), taèiau ið tikrøjø ji yra kita konformizmo pusë. Vieni þmonës linkæ prisitaikyti prie visuomenës elgesio normø, kiti jas paþeisti. Ðventøjø ir idealiø
þmoniø visuomenë yra utopija.
2. Deviacijos tipologizavimas. Amerikietiðkuosiuose sociologijos vadovëliuose cituojami R. Mertono penki individualaus prisitaikymo prie visuomenëje priimtø
kultûriniø tikslø ir priemoniø jiems pasiekti bûdai. Juos galima suvokti kaip
deviacijos tipus, iðdëstytus skalëje, kurios viename kraðte yra konformizmas,
kitame - maiðtas.
2.1. Konformizmas (conformity). Þmonës, siekdami visuomenëje priimtø tikslø,
naudoja socialiai priimtas priemones siekdami ðiø taisykliø, (tikslas - aukðta
padëtis, norima profesija, priemonës - iðsilavinimas ir karjera).
2.2. Inovacija. Siekiama visuomenëje priimtø tikslø, taèiau naudojamos socialiai nepriimtinos priemonës (áskaitant ir neteisëtas).
2.3. Ritualizmas. Naudojamos socialiai priimtinos priemonës suabsoliutinamos,
sureikðminamos taip, kad jos tampa svarbesnëmis uþ visuomenës tikslus,
kuriems pasiekti jos buvo sumanytos. Pavyzdys - biurokratija, sureikðminanti savo veiklos taisykles bei procedûras ir savo paèios tikslus.
2.4. Atsitraukimas (retreatism). Atmetami ir visuomenëje priimti tikslai, ir socialiai priimtos priemonës jiems pasiekti. Pavyzdys - marginalinës visuomenës grupës: valkatos, alkoholikai, narkomanai ir t. t.
2.5. Maiðtas. Atmetami ir socialiai priimtini tikslai, ir priemonës, taèiau siûlomi nauji tikslai ir priemonës (ávairûs radikalûs socialiniai judëjimai) (21, p. 66-84).
3. Deviacijos funkcijos. B. Hess ir kt. nurodo keletà deviacijos funkcijø.
3.1. Grupës vienijimas ir elgesio ribø nustatymas. Bausmë deviantui labai veikia grupæ ir nurodo tinkamo elgesio ribas.
3.2. Apsauginis voþtuvas. Deviacija yra bûdas palengvinti neviltá, átampà, pyktá.
3.3. Nepasitenkinimo esamomis normomis iðraiðka.
3.4. Iððûkiai normoms - apgalvoti bandymai konfrontuoti su normomis (12, p. 128132).
4. Deviacijos pasekmës. J. Vander Zandenas skiria neigiamas deviacijos pasekmes, dar vadinamas disfunkcijomis, ir teigiamas, dar vadinamas funkcijomis.
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4.1. Neigiamos. Deviacijos poveikis visuomenei gali bûti be rimtesniø pasekmiø, taèiau nuolatinë ir plaèiai paplitusi deviacija gali susilpninti ar net griauti
organizuotà socialiná gyvenimà.
4.2. Teigiamos: a) sustiprina socialiná konformizmà (vienas ið efektyviausiø
bûdø iðlaikyti þmones tam tikrose ribose yra iðvaryti keletà þmoniø uþ tø
ribø); b) daugelis normø nëra iðreikðtos tvirtomis taisyklëmis, todël deviacija patikslina, iðryðkina tas normas; c) smerkdama deviantà, grupë stiprëja ir konsoliduojasi; d) deviacija stimuliuoja socialinius pokyèius (32,
p.205-208).
5. Deviacijos prieþasèiø aiðkinimai
5.1. Biologinis aiðkinimas.Ryðys tarp kûno sandaros ir elgesio, lytiniø chromosomø anomalijø poveikis.
5.2. Psichologinis aiðkinimas. Kai kurias deviacijos formas (pvz., seksualinæ)
psichologai aiðkina neapibrëþta baime. S. Freudas vartojo sàvokà potencialûs nusikaltëliai su kaltës jausmu, apibûdindamas ja þmones, pasàmonëje jauèianèius kaltæ ir norinèius, kad juos nubaustø.
6. Sociologiniai aiðkinimai
6.1. Anomijos teorijà pasiûlë E. Durkheimas. Radikaliø socialiniø pakitimø metu áprastos socialinës normos netinka naujoje situacijoje, þmonës dezorientiruojasi, ima elgtis taip, kaip paprastai nesielgtø.
6.1.1. Anomijos teorijà papildë R. Mertonas, jo nuomone, deviacijos atsiradimo prieþastis - atotrûkis tarp kultûriniø visuomenës tikslø ir socialiai
priimtinø priemoniø jiems pasiekti. Turtas, aukðta socialinë padëtis - kiekvienos visuomenës kultûrinis tikslas, taèiau ne visi gali já pasiekti priimtinomis priemonëmis (universitetinis iðsilavinimas, darbas prestiþinëje
firmoje). Tai suvokæ þmonës imasi neteisëtø priemoniø.
6.2. Kultûrologinis aiðkinimas. Visuomenëje egzistuoja atskirø socialiniø grupiø subkultûros, kurios daþnai konfliktuoja tarpusavyje, nes yra orientuojamos á skirtingas vertybes: þemesniøjø socialiniø sluoksniø jaunimo vertybës
(aðtriø pojûèiø ir rizikos mëgimas, panieka policijai, savotiðkas vyriðkumo
supratimas ir t. t.) daro ðio jaunimo elgesá deviaciniu viduriniosios klasës
vertybiø poþiûriu.
6.3. Etikeèiø klijavimo teorija. Átakingos visuomenës grupës sukuria taisykles, primeta jas visuomenei, o jø nesilaikymà laiko deviacija, t. y. klijuoja
þmonëms deviantø etiketes. Tai psichiatrai, nustatantys psichinio pilnavertiðkumo kriterijus, kovotojai uþ blaivybæ, skelbiantys ir saikingà alkoholio
vartojimà deviacija.
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7. Deviacija kaip procesas ir jo etapai.
7.1. Ávairûs aktyvistai sukuria normas. Jos skiriasi: vienos numato tam tikrà elgesá, kitos leidþia pasirinkti elgesá. Svarbesnës normos vadinamos normomis taisyklëmis, maþiau svarbios - normomis - lûkesèiais.
7.2. Poelgis.
7.3. Poelgis pripaþástamas deviaciniu (daþnai dël subjektyviø vertinimø, pvz.,
policininkui nepatinka þmogaus apranga, manieros).
7.4. Poelgio atlikëjas pripaþástamas deviantu.
7.5. Reakcija á devianto etiketà: vieni þmonës greièiau pripaþásta save deviantais, kiti atkakliai tai neigia, rasdami pasiteisinimà (visi vagia, tik mane
pagavo, o kitø - ne) (28, p. 219-226).
8. Nusikalstamumas yra ástatymø paþeidimas, uþ kurá baudþia valstybinës valdþios institucijos; tai viena ið deviacijos formø. Yra ávairûs nusikaltimø tipai.
8.1. Nusikaltimai be aukø (prostitucija, narkomanija, nelegalûs azartiniai þaidimai).
8.2. Baltasis nusikalstamumas, kuris bûdingas aukðtiems pareigûnams, stambiems verslininkams (sukèiavimas, korupcija, iðeikvojimai, manipuliavimas
akcijomis ir t. t.)
8.3. Organizuotas nusikalstamumas (nelegali prekiø ir paslaugø gamyba; kontrabanda).
8.4. Smurtiniai nusikaltimai (þmogþudystës, iðþaginimai, uþpuolimai, vagystës,
padegimai).
9. Socialinë kontrolë yra þmoniø elgesio visuomenëje reguliavimas.
9.1. Formalioji socialinë kontrolë - organizacijos ir taisyklës, ginanèios ir palaikanèios socialiná konformizmà (policija, teismai, kalëjimai, psichiatrinës ligoninës).
9.2. Neformalioji socialinë kontrolë: a) socialiniai atlygiai (ðypsenos, pritarimai),
b) bausmës (þvilgsniai, pastabos, grasinimai), c) átikinimas.

Treèioji dalis. SOCIALINË NELYGYBË
8. Aðtuntoji paskaita. SOCIALINË STRATIFIKACIJA
1. Socialinë nelygybë ir stratifikacija. Nelygybë - tai padëtis, kai þmonës nevienodai naudojasi socialinëmis gërybëmis - turtu, galia, prestiþu. Stratifikacija $

socialiniø padëèiø hierarchija, kuri rodo nelygø turto, galios ir prestiþo paskirstymà visuomenëje, ir kurios dëka ði nelygybë perduodama ið kartos á kartà.
1.1. Funkcionalistinis aiðkinimas. Funkcionalistø nuomone, stratifikacijà lemia
tam tikros veiklos rûðies vertinimas kiekvienoje visuomenëje, bei þmoniø
nevienodi gabumai. Funkcionalistinis poþiûris á stratifikacijà iðreiðkiamas
ðiomis tezëmis: 1) stratifikacija yra universali, bûtina ir neiðvengiama; 2) stratifikacijos sistemà formuoja socialiniai poreikiai; 3) stratifikacija kyla ið visuomenës poreikio integruotis, susitelkti, koordinuoti; 4) stratifikacija palengvina optimalø visuomenës ir individo funkcionavimà; 5) stratifikacija
rodo bendras visuomenëje pripaþástamas socialines vertybes; 6) galia visuomenëje paskirstyta teisëtai; 7) uþduotys ir atlygiai paskirstyti teisingai; 8) ekonominë dimensija yra priklausoma nuo kitø visuomenës dimensijø; 9) stratifikacijos sistemos keièiasi evoliuciniu keliu (24, p. 228).
1.2. Konflikto teorija. Stratifikacija egzistuoja todël, kad tai naudinga þmonëms,
kontroliuojantiems visuomenës gërybes (kapitalà, gamybos priemones, valdþià ir t. t.). Oponuojantys funkcionalistiniam poþiûriui teiginiai yra ðie:
1) stratifikacija gali bûti universali, bet nëra nei bûtina, nei neiðvengiama;
2) stratifikacijà formuoja galingos socialinës grupës; 3) stratifikacija kyla ið
grupiø konflikto ir varþybø; 4) stratifikacija trukdo optimaliam visuomenës
ir individo funkcionavimui; 5) stratifikacija iðreiðkia galingøjø grupiø vertybes; 6) galia visuomenëje paskirstyta neteisëtai; 7) uþduotys ir atlygiai paskirstyti neteisingai; 8) ekonominë dimensija yra svarbiausia; 9) stratifikacijos sistemos keièiasi revoliuciniu keliu (24, p. 228).
2. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacija visuomenëje nëra vienoda: þmonës suskirstomi á nelygias grupes pagal turtà ir pajamas, prestiþà ir socialinæ galià, gali
bûti skirstomi ir pagal amþiø bei lytá (smulkiau apie tai bus kalbama tam skirtose paskaitose). Amerikieèiø sociologas P. Sorokinas atkreipë dëmesá á socialinës erdvës skirtumà nuo geometrinës erdvës. Anot jo, þemesniojo sluoksnio
þmogus gali fiziðkai paliesti kità þmogø, taèiau tai visiðkai nesumaþina tarp jø
esanèiø ekonominiø, prestiþo ar valdþios skirtumø (18, p. 83).
2.1. Turtas ir pajamos. Turtas yra tai, kà þmonës turi, o pajamos - tai, kà jie
gauna. Pavyzdþiui, þmogus gali turëti turto, bet gauti maþas pajamas ið jo.
Gali gauti dideles pajamas, taèiau visas jas iðleisti pragyvenimui ir turëti
maþai turto.
2.2. Prestiþas yra uþimamos socialinës padëties pripaþinimas ir pagarba jai. Ði
dimensija nebûtinai sutampa su pirmàja: didesnes pajamas teikianti socialinë padëtis gali bûti maþiau prestiþinë (universiteto profesorius ir pornografijos platintojas).
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2.3. Socialinë galia yra individo ar grupës galëjimas ágyvendinti savo norus net
ir prieð kitø valià. J. Vander Zandenas teigia, kad galia remiasi trimis resursais - prievarta, stimuliavimu, átikinimu (32, p. 240).
3. Stratifikacijos sistemos yra uþdarosios ir atvirosios. Uþdarojoje yra sunku pakeisti savo socialinæ padëtá, atvirojoje - santykinai lengva. Uþdarosios - tai vergovë, kastos, luomai, atviroji - klasës.
3.1. Vergovë - visuomenë, kurioje dalis individø yra kitø individø nuosavybë.
Vergai yra atsidûræ uþ oficialiosios visuomenës ribø (kalbantys darbo árankiai).
3.2. Kastos - indiðkas reiðkinys, glaudþiai susijæs su induizmo religija. Ádomu tai,
kad terminas kasta yra portugaliðkos kilmës, kad patys indai neturi vieno
termino, nusakanèio kastø sistemà kaip visumà. Kartais ðis terminas vartojamas ir neindiðkame kontekste, norint pabrëþti kuriø nors socialiniø grupiø
uþdarumà, atsiskyrëliðkumà, pavyzdþiui Jungtinës Amerikos Valstijos po vergovës panaikinimo ar labai netolima Pietø Afrikos Respublikos praeitis, kai
baltøjø ir juodøjø bendruomenës gyveno skyrium.
3.3. Luomai - europietiðkojo feodalizmo stratifikacinë sistema, egzistavusi ir kitose tradicinëse visuomenëse. Feodaliniai luomai - tai tokie luomai, kuriems
bûdingos skirtingos priedermës ir teisës viena kitos atþvilgiu.
3.4. Klasës. A. Giddensas nurodo keturis klasës skirtumus skiriasi nuo kitø stratifikacijos sistemø. 1) Kitaip negu kitos sistemos, klasës nesiremia teisinëmis ar religinëmis priemonëmis; narystë nëra paremta paveldëta pozicija,
apibrëþta teisiðkai ar paproèiais. Klasiø sistema yra daug nepastovesnë nei
kitos sistemos ir niekada nëra aiðkiø ribø tarp klasiø. 2) Individuali klasinë
padëtis yra kaþkuria dalimi ágyta, ne tik gauta gimus kaip kad kitose sistemose. Socialinis mobilumas yra daug paprastesnis (kastø sistemoje jis neámanomas). 3) Klasës priklauso nuo ekonominiø skirtumø tarp grupiø - nelygybës valdant ir kontroliuojant materialinius resursus. Kitose sistemose
neekonominiai veiksniai (pavyzdþiui, religija kastø sistemoje) yra svarbesni. 4) Kitose sistemose nelygybë pasireiðkia pirmiausia asmeniniø santykiø
lygyje (vergas - ðeimininkas, baudþiauninkas - feodalas, þemesnës ir aukðtesnës kastø nariai). Klasiø sistemose susiklosto plati beasmeniø ryðiø skalë.
Klasiø skirtumai atsiranda dël uþmokesèio ir darbo sàlygø nelygybës (8,
p. 242-243).
4. Stratifikacijos teorijos klasikai
4.1. Karlas Marxas (1818-1883), teigë, kad klasës - tai grupës þmoniø, besiskirianèios savo santykiu su gamybos priemonëmis. Yra savininkai (þemës,
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fabrikø) ir gamintojai (vergai, valstieèiai, darbininkai). Savininkai iðnaudoja gamintojus, tarp ðiø klasiø vyksta nuolatinë kova, o ðiø klasiø viduje taip
pat nuolat konfliktuojama.
4.2. Maxas Weberis (1864-1920) remiasi K. Marxo idëjomis, sutinka su juo, kad
klasiø bazë - objektyvios ekonominës sàlygos, taèiau klasiø skirtumai atsiranda ne tik dël gamybos priemoniø turëjimo ar neturëjimo, bet ir dël kitø
ekonominiø skirtumø: kvalifikacijos, meistriðkumo, pareigø. Be to, M. Weberis iðskiria dar du (ðalia turto) nelygybës kriterijus: prestiþà ir valdþià.
5. Klasës ðiuolaikinëje vakarietiðkoje visuomenëje
Yra pagrindinës keturios klasës: a) aukðtuomenë, b) vidurinioji klasë (baltosios apykaklës), c) darbininkø klasë (mëlynosios apykaklës), d) valstietija.
Yra ir smulkesnë tipologizacija: a) kilmingi turtuoliai, b) prastos kilmës turtuoliai, c) aukðtesnysis viduriniosios klasës sluoksnis (gydytojai, juristai, menedþeriai), d) þemesnysis viduriniosios klasës sluoksnis (kontorø personalas, mokytojai, med. seserys), e) aukðtesnysis darbininkø klasës sluoksnis (aukðtos kvalifikacijos darbininkai), f) þemesnysis darbininkø klasës sluoksnis (pusiau arba
nekvalifikuoti darbininkai).
6. Klasinës priklausomybës nustatymas. Taikomi trys metodai.
6.1. Objektyvusis metodas. Metodo pavadinimas dar nereiðkia, kad jis yra moksliðkesnis ar objektyvesnis uþ kitus metodus. Tai reiðkia, kad klasinë priklausomybë nustatoma pagal objektyvius kriterijus: pajamø dydá, profesijà,
iðsimokslinimà.
6.2. Subjektyvusis metodas. Respondentai patys save priskiria tai ar kitai klasei,
todël rezultatai gali neatitikti duomenø, gautø taikant objektyvøjá metodà.
6.3. Reputacijø metodas. Respondentai buvo praðomi priskirti tai ar kitai klasei
kitus, jiems pakankamai paþástamus þmones. Dël to ðá metodà geriau taikyti
tik maþose bendruomenëse, kuriø nariai nuolat sàveikauja ir gali iðsakyti
savo nuomonæ vieni apie kitus.
7. Klasë ir gyvenimo bûdas
7.1. Gyvenimo trukmë. Skirtumas tarp klasiø vertinant pagal gyvenimo trukmæ
maþëja, taèiau iðlieka.
7.2. Ðeima. Viduriniosios klasës vyrai labiau padeda þmonoms buityje. Darbininkai ðeimoje maþiau siekia savitarpio supratimo nei viduriniosios klasës
atstovai, iðtuokø yra daugiau tarp darbininkø. Þemesniøjø klasiø ðeimos labiau bendrauja su giminëmis, aukðtesniøjø - su draugais.
7.3. Laisvalaikis. Aukðtesniøjø klasiø atstovai lanko koncertus, spektaklius, skaito
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sudëtingà literatûrà, sportuoja. Þemesniosios klasës atstovai linkæ bûti þiûrovais sporto varþybose. Kuo þemesnë klasë, tuo nesudëtingesnio turinio
literatûra skaitoma.
8. Socialinis mobilumas yra individualus arba grupinis judëjimas ið vieno sluoksnio á kità stratifikacijos sistemoje.
8.1. Vertikalusis mobilumas yra socialinës padëties pakeitimas á aukðtesnæ arba
þemesnæ.
8.2. Horizontalusis mobilumas - socialinës padëties pakeitimas panaðia, nei aukðtesne, nei þemesne.
8.3. Socialinio mobilumo veiksniai: ðeima, turtas, iðsimokslinimas.

9. Devintoji paskaita. LYTIS
1. Lyèiø stratifikacija ir jos iðtakos. Visuomenës nariai yra dviejø lyèiø, ir ðis
gamtos faktas yra socialinis. D. Lighto ir kt. nuomone, lyèiø stratifikacija yra
nelygios vyrø ir moterø pozicijos socialinëje hierarchijoje (17, p. 319). B. Hess
ir kt. teigia, kad lyèiø stratifikacija yra skirtingos þmoniø socialinës vertës nustatymas pagal biologinæ lytá, kuris lemia nelygø galios, prestiþo ir turto paskirstymà (12, p. 203). Ðià stratifikacijà sàlygoja ne tik biologinis dvilytiðkumas, bet ir kultûriniai stereotipai.
1.1. Biologinë lytis ir jos suvokimas. Nediskutuotina, kad moterys ir vyrai skiriasi. Lytys turi fizinius poþymius: genitalijas, kûno plaukuotumà, balso tembrà. Moterys gali gimdyti ir kûdikius maitinti pienu, vyrai gali apvaisinti.
Savos lyties suvokimas daþniausiai atitinka biologinæ lytá, taèiau egzistuoja
atvejai, kai þmonës psichologiðkai jauèiasi priklausantys kitai lyèiai (transseksualizmas) arba kai þmogaus kûnas turi abiejø lyèiø poþymius (hermafroditai) ir asmeniui reikia nuspræsti, kokiai lyèiai jis save priskiria
1.2. Psichologinis aspektas. Vieno tyrimo metu psichologai iðanalizavo daugiau
kaip 2 000 knygø ir straipsniø, skirtø iðtirti lyèiø motyvacijø, socialinio elgesio ir intelektualiniø gebëjimø skirtumus. Buvo prieita prie iðvados, kad
lytys visiðkai nesiskiria visuomeniðkumu, átaigumu, savigarba, siekiø motyvacija, mokymusi mintinai, analitiniais ágûdþiais, atsakymais auditorijai. Vyrai
pasirodë agresyvesni ir geriau atliekantys erdvines bei matematines uþduotis. Moterys pasirodë turinèios geresniø þodiniø gebëjimø, taèiau ðie skirtumai buvo nedideli (17, p. 321-322).
1.3. Moteriðkumo ir vyriðkumo kultûriniai vaizdiniai. Kiekvienoje visuomenëje
moterø ir vyrø idealus elgesys suvokiamas skirtingai, t. y. biologinis skirtingumas atsispindi kultûroje. Moteris daþniausiai suvokiama kaip silpna, pa!

syvi, paklusni, kuriai reikia paramos, o vyras - kaip stiprus, galintis globoti,
aktyvus ir linkæs vadovauti. Kiti stereotipai: moteris rûpinasi savo iðvaizda
ir bijo senatvës, prisiriðusi prie ðeimos, dorybinga, emocionali ir ðvelni, lengvabûdiðka, nenuosekli, turi gerà intuicijà, priklausoma, drovi, nelinkusi sportuoti; vyras maþiau nerimauja dël savo iðorës ir beveik nebijo senatvës, yra
ðeimos maitintojas, turi lytinio gyvenimo patyrimà, neemocionalus ir tvirtas, logiðkai màstantis, racionalus, objektyvus, iðlavinto intelekto, nepriklausomas, garbëtroðka, siekia sëkmës, linkæs sportuoti (28, p. 342).
2. Socializacija pagal lytá. Socializacijos procese þmonës suvokia savo socialiná
elgesá ne apskritai, bet kaip konkreèios lyties atstovai. Moterimi ir vyru ne tik
gimstama, bet ir tampama: berniukai mokomi elgtis vyriðkai, mergaitës - moteriðkai.
2.1. Proceso aspektai. N. Smelseris skiria tris socializacijos aspektus: a) modeliavimà, kai vaikai imituoja suaugusiøjø elgesá, pirmiausia susitapatindami
su savo tëvais; b) sustiprinimà, kai suaugusieji skatina tinkamà elgesá ir smerkia netinkamà; c) savisocializacijà, kai vaikai patys ima suvokti, koks elgesys yra tinkamiausias (28, p. 333-336).
2.2. Proceso teorijos. Ðiuos aspektus J. Vander Zandenas pristato kaip tris teorijas, skirtingai aiðkinanèias lyties tapatumo ágijimà.
1) Identifikavimo teorija. S. Freudas ir jo pasekëjai teigë, kad lyties tapatumas ir já atitinkantis elgesys yra rezultatas Edipo konflikto, bûdingas nuo
3 iki 6 metø vaikams, kada vaikas atranda genitalijø skirtumus tarp lyèiø.
Atradimas paskatina vaikà suvokti save kaip tos paèios lyties tëvo ar
motinos varþovà, kai jis siekia kitos lyties tëvo ar motinos meilës. Ðiose
varþybose vaikas pradeda save tapatinti su tos paèios lyties asmeniu tëvu ar motina. Tokios identifikacijos dëka berniukai mokosi vyriðko
savæs suvokimo, mergaitës - moteriðko.
2) Kultûros perdavimo teorija. Kitaip negu S. Freudas, ðios teorijos atstovai tvirtina, kad lyties tapatumas ir elgesys yra ne Edipo konflikto, bet
laipsniðko mokymosi rezultatas. Tëvai ir kiti suaugusieji formuoja vaiko
elgesá, skatindami tuos elgesio aspektus, kurie laikomi tinkamais vaiko
lyèiai, ir slopindami netinkamus. Tai daroma ávairiai: skirtingai dekoruojami dukters ir sûnaus kambariai, perkami skirtingi þaislai, su berniukais þaidþiami aktyvesni þaidimai, mergaitës labiau dràsinamos kreiptis
pagalbos.
3) Savisocializacijos teorija. Vaikai patys siekia suvokti lytiná tapatumà.
Vaikai pradeda suvokti save kaip mergaites ar berniukus nuo pusantrø
iki trejø metø amþiaus. Lytiðkai save identifikavæ, jie stengiasi ir atitin!

kamai elgtis. Taip vaikas formuoja savàjà stereotipinæ moteriðkumo ir
vyriðkumo sampratà, pagal kurià elgiasi (32, p. 338-339).
2.3. Diskriminuojanti socializacija. JAV atlikta iliustruotø knygeliø vaikams analizë parodë menkesná moteriðkos lyties traktavimà. Daugelyje knygeliø vaizduojami berniukai, vyrai kaip aktyvûs vadai ir pasakojama beveik vien tik
apie vyriðkus nuotykius. Kuomet pasirodo moterys, jos daþnai atlieka nereikðmingus vaidmenis, likdamos bevardëmis, nepastebimomis ir pasyviomis stebëtojomis, pritarianèiomis vyrø veiksmams. Aðtuoniolikoje knygeliø
buvo 261 vyriðkà giminæ vaizduojantis paveikslëlis ir tik 23 paveikslëliai,
vaizduojantys moteriðkà giminæ (5, p. 76-78).
3. Lyèiø socialiniai vaidmenys. Kiekvienoje visuomenëje egzistuoja darbo pasidalijimas tarp lyèiø, taèiau yra aiðkiai pastebima tendencija, kad ðis kaþkada
buvæs pasidalijimas nebëra toks grieþtas, t. y. daugëja veiklos formø, kurias gali
atlikti tiek moterys, tiek vyrai.
3.1. Vaidmenø kultûrinis sàlygotumas. Atrodytø, kad vaidmenø moteriðkumà ar
vyriðkumà pirmiausia turëtø lemti biologinë lyties paskirtis, taèiau daþnai
tai nulemia kultûriniai veiksniai: vieni vaidmenys laikomi moteriðkais vienoje visuomenëje, tie patys vaidmenys gali bûti laikomi vyriðkais kitoje visuomenëje. Pavyzdþiui, moteriðkos ir vyriðkos profesijos gali skirtis.
3.2. Tradiciniai vaidmenys ir jø kaita. Þmonijos istorijoje pagrindinis moterø
socialinis vaidmuo buvo namø ûkio ir vaikø prieþiûra. Vyrø socialiniø vaidmenø spektras buvo daug platesnis. Be ðeimos iðlaikymo, vyrai atlikdavo
pagrindinius vaidmenis ekonomikoje, politikoje, religijoje, karyboje. Po pramonës ir politikos revoliucijø Europoje prasidëjo besipleèiantis procesas,
kai vis daugiau ir daugiau tradiciniø vyriðkø vaidmenø tapo tiek vyriðkais,
tiek moteriðkais. Lyèiø vaidmenø stereotipai keièiasi.
4. Vaidmenø diferenciacijos aiðkinimai
4.1. Funkcionalizmas. Darbo pasidalijimas tarp lyèiø pagrástas biologiniu faktu:
tik moterys gimdo vaikus, kuriuos jos priþiûri, kartu atlikdamos buities darbus. Taip susiklostë dvi veiklos sritys, kurios papildë viena kità: moterys
augino vaikus, o vyrai maitino ðeimà ir gynë jà. Skirtingi lyèiø asmenys,
atliekantys socialinius vaidmenis, turëjo bûti skirtingos kompetencijos. Kontrargumentas ðiam aiðkinimui - jau ir tradicinëse visuomenëse, nekalbant
apie ðiuolaikines, vaikø gimdymas ir auginimas nebuvo vienintelë moterø
veikla. Moterys dirbo ávairiausius ûkio darbus, o maþus vaikus priþiûrëjo ir
kiti ðeimos nariai (vyresnieji vaikai, seneliai ir pan.). Kitas funkcionalistinis
aiðkinimas (T. Parsonsas) - maþoms grupëms bûdingi dviejø tipø lyderiai:
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instrumentinis (sprendþia problemas) ir ekspresyvinis (reguliuoja emocinius
santykius). Ðeimoje vyrai atlieka instrumentiná vaidmená, t. y. aprûpina ðeimà, o moterys - ekspresyviná, t. y. reguliuoja ðeimos vidaus santykius.
4.2. Konflikto teorija. Lyèiø vaidmenys - tai ne tik efektyvus darbo pasidalijimas
tarp lyèiø. Tai reiðkia ir vienos lyties dominavimà kitos atþvilgiu. Visuomenëse, kurios vertësi medþiokle ir gamtos gërybiø rinkimu, nei viena lytis
nedominavo, nes ir vyrø, ir moterø vaidmuo buvo apylygis. Padëtis ëmë
keistis, prisijaukinus gyvulius (piemenø visuomenës), pasidarius plûgà ir pradëjus verstis þemdirbyste - vyro vaidmuo tapo svaresnis. Þemdirbiø visuomenë pasidaro sësli, o vyras tampa þemës savininku. Vyrams tapus dominuojanèia lytimi, tik vyriðkosios lyties asmenys galëjo paveldëti uþgyventà
turtà, todël moters santuokinë iðtikimybë tapo vienintele garantija, kad vyras paliks turtà savo vaikams. Pramonës revoliucija lëmë reikðmingus pokyèius lyèiø stratifikacijoje: moterys pradëjo dirbti, ëmë darytis ekonomiðkai
nepriklausomomis nuo vyrø. Moterø emancipacija (iðsilaisvinimas) vyksta
sparèiai, taèiau vyrai iðlieka dominuojanèia lytimi, savo rankose jie sutelkæ
daugiau socialinës galios nei moterys. Moterys su tuo taikstytis nenori, todël
kova tarp lyèiø tebevyksta.
5. Lyèiø nelygybë
5.1. Ðeima. Dirbanti moteris turi atlikti ir namø ûkio darbus, nes tai pagal veikiantá stereotipà yra moteriðka veikla.
5.2. Iðsimokslinimas. Turint galvoje, kad praeitame ðimtmetyje aukðtøjø mokyklø durys moterims buvo uþdarytos, ðioje sferoje nelygybë tikriausiai maþiausia.
5.3. Profesija. Vyrai sëkmingiau kopia karjeros laiptais ir dominuoja vadovaujanèiuose postuose.
5.4. Feminizmas - moterø judëjimas prieð socialinæ moterø diskriminacijà. Istoriðkai feminizmo dalimi buvo sufraþizmas - judëjimas uþ moterø teisæ dalyvauti rinkimuose á valdþios institucijas. Moterø diskriminacijos prieþastimi
feminizmo teorijos ðalininkai laiko moterø ir vyrø atskyrimà á biologines
klases, grindþiamà reprodukcine funkcija.

10. Deðimtoji paskaita. AMÞIUS
1. Amþiaus samprata. Amþius, kaip sociologijos objektas, yra besikeièianèios individo socialinës padëtys, kurias veikia fizinio brendimo ir senëjimo procesas.
B. Hess ir kt. nurodo ðiuos amþiaus, kaip socialinës padëties, bruoþus. Pirma,
amþius, kaip ir lytis, yra gauta socialinë padëtis. Antra, amþius yra pereinamoji
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socialinë padëtis. Treèia, nors kiekvienoje visuomenëje vienos amþiaus grupës
yra galingesnës, turtingesnës, prestiþiðkesnës nei kitos, svarbus amþiaus, kaip
socialinës padëties bruoþas: per savo gyvenimà kiekvienas ið mûsø gali tikëtis
uþimti dominuojanèias pozicijas, besikeièianèias su amþiumi (12, p 228). Amþius mus domina kaip sociologinë kategorija, taèiau negalima ignoruoti ir biologinio aspekto, nes fizinis senëjimas lemia þmogaus socialinæ padëtá. J. Vander
Zandenas skiria biologiná ir socialiná amþiø.
1.1. Biologinis amþius yra chronologinis laikas, kuris skaièiuojamas po gimimo
ir yra susijæs su pakitimais organizme (32, p. 304).
1.2. Socialinis amþius socialinëje struktûroje yra pagrástas socialiai apibrëþtomis gyvenimo ciklo fazëmis (32, p. 305). Biologinis ir socialinis amþius
nebûtinai turi sutapti: vyresnis amþius nebûtinai reiðkia aukðtesnæ socialinæ
padëtá.
2. Gyvenimo ciklas. Þmogaus gyvenimas nuo gimimo iki mirties sociologijoje
apibûdinamas nevienodai. Vartojami gyvenimo ciklo, gyvenimo eigos, þmogaus
raidos terminai. D. Lightas ir kt. gyvenimo eigà (life course) apibûdina kaip
socialiai apibrëþtà gyvenimo ciklo etapø sekà nuo gimimo iki mirties (17, p. 165).
J. Vander Zandenas vartoja þmogaus raidos (human development) sàvokà, kuria apibûdinamas procesas nuosekliø pokyèiø, ávykstanèiø per gyvenimà, pradedant apvaisinimu ir baigiant mirtimi (32, p. 304).
2.1. Gyvenimo etapø socialinis sàlygotumas. Visos visuomenës skirsto individus á amþiaus grupes ir nustato svarbiausiø gyvenimo ávykiø tvarkaraðtá.
Skiriasi tik visuomenës pripaþástamas gyvenimo etapø skaièius, jø apibûdinimas, ribos tarp etapø. Pavyzdþiui, nevienodai vertinamas jauno þmogaus
subrendimas: musulmonø kraðtuose 13-14 metø mergaitës tekinamos uþ vyrø, tuo tarpu europietiðkose visuomenëse santuokos tokiame amþiuje yra
draudþiamos. Skiriasi ir senatvës samprata: primityviose visuomenëse penkiasdeðimtmetis vyras laikomas seniu, o Ðiaurës Amerikoje ar Europoje manoma, kad tai brandos amþius.
2.2. Perëjimo apeigos. Perëjimas ið vieno gyvenimo etapo á kità gali bûti laipsniðkas ar staigus, nepastebimas ar specialiai pabrëþiamas, taèiau tai yra savotiðkas taðkas, kur atsisakoma senojo vaidmens ir ágyjamas naujasis. Pavyzdþiui, þmogus sensta lëtai, taèiau iðëjimas á pensijà yra momentas, kuris
pakeièia jo gyvenimà, nors senstama toliau. Visose visuomenëse kai kurie
perëjimai yra ðvenèiami, atliekant tam tikras ceremonijas, kurias sociologai
vadina perëjimo apeigomis. Labiausiai paplitæ pavyzdþiai: berniukø áðventinimas á vyrus, santuoka, pareigø namuose perdavimas vaikams, iðlydëjimas
á pensijà (ðiuolaikinëje visuomenëje). Anot N. Smelserio, ðios apeigos atlie!"

ka dvi funkcijas: 1) sukuria socialiná solidarumà; 2) sureikðmina pasikeitimus mûsø gyvenime (28, p. 373).
3. Svarbiausi gyvenimo etapai. Jø galima iðvardyti daug: kûdikystë, vaikystë, paauglystë, jaunystë, ankstyvoji branda, branda, senatvë, taèiau sociologijos vadovëliuose daþniausiai nurodomi keturi: vaikystë, jaunystë, branda ir senatvë.
3.1. Vaikystë. Daugelyje sociologijos vadovëliø cituojami prancûzø istoriko
Ph. Arieso teiginiai. Jo nuomone, viduramþiais neegzistavo vaikystës samprata, kokià vartojame mes. Tada á vaikus buvo þiûrima kaip á maþus suaugusiuosius (to paties stiliaus drabuþiai, manieros). Buvo suvokiama, kad vaikai yra nesubrendæ, taèiau nebuvo supratimo apie vaikystæ, kaip atskirà gyvenimo etapà. Þodis vaikas reiðkë tik giminystës ryðius, o ne amþiaus tarpsná. Dabartinë vaikystës samprata pradëjo formuotis XVII a., kada vystantis
ekonomikai reikëjo ðiek tiek raðtingø darbininkø. Vaikai ëmë lankyti mokyklas, taip keletui metø atitolindami savo tapsmà darbininkais.
3.2. Jaunystës sàvoka yra dar naujesnë nei vaikystës, atsirado ji tik XIX a. pab.,
kai industrializacijos dëka ëmë nepakakti vien skaityti ir raðyti mokanèiø
darbininkø. Prireikë ilgesnio laiko sudëtingesnëmis profesijoms ágyti. Taip
atsirado atotrûkis tarp vaikystës ir pradedamos profesinës veiklos kaip dar
vienas individualaus gyvenimo etapas, be kurio neásivaizduojama ðiuolaikinë visuomenë ir kuris kelia pakankamai daug socialiniø problemø (jaunimo
uþimtumas, nusikalstamumas ir t. t.).
3.3. Branda. Kaþkada vertintas kaip santykinai stabilus periodas, dabar brandos
amþius pripaþástamas kaip nuolatiniø iððûkiø ir pokyèiø laikas. Ágyjama profesija, sukuriama ðeima (taip nutraukiami materialiniai ryðiai su tëvais) þmogus tampa savarankiðkas ir atsakingas uþ save. Profesija ir ðeima yra
pagrindinë veikla ðiame gyvenimo etape. Branda dar skirstoma á smulkesnius etapus. J. Vander Zandenas skiria ankstyvàjà brandà (nuo 20 iki 44 metø), viduriniàjà (nuo 45 iki 64 metø) ir vëlyvàjà, pastaràjà vadindamas senatve (32, p. 317-318). L. Broomas ir kt. kalba apie pirmàjá brandos etapà
(nuo 20 metø), vidurinës brandos (35-50 metø), laikotarpá nuo 50 metø iki
pensijos (5, p. 288-289).
3.4. Senatvës pradþia kiekvienoje visuomenëje skirtinga, priklausoma pirmiausia nuo vidutinës gyvenimo trukmës. Ekonomiðkai stipriø ðaliø sociologai
senatvës pradþia laiko pensijiná amþiø - 65 metus. Ádomu tai, kad ði riba yra
pasirinkta praeitame ðimtmetyje, kai Vokietijos kancleris O. Bismarckas kûrë socialines programas, siekdamas nuraminti darbininkø judëjimus. 1889 m.,
kada Vokietija pirmoji priëmë Pensijø ástatymà, 65 metai buvo toks amþius,
kurio nedaug kas sulaukdavo. Ðiuo metu, pailgëjus gyvenimo trukmei, eko!#

nomiðkai stipriose ðalyse pagrástai kyla klausimas, kodël sveikas ir darbingas 65 metø þmogus tampa socialiniø programø vartotoju.
4. Amþius ir socialinë struktûra. Paskaitoje Socialinë struktûra, kalbant apie
socialinæ padëtá, buvo ignoruojamas svarbus jos aspektas - socialinæ padëtá uþimanèio þmogaus amþius. Kalbant apie socialiná vaidmená, buvo ignoruojamas
faktas, kad ið skirtingo amþiaus þmoniø, uþimanèiø analogiðkas socialines padëtis, visuomenë tikisi skirtingo elgesio, t. y. taiko skirtingas normas.
4.1. Socialinës padëtys ir amþius. Per savo gyvenimà individas gauna, ágyja ir
netenka daug socialiniø padëèiø, daugelá ið jø lemia þmogaus nugyventi metai. Deðimties metø mergaitë negali tapti þmona ar studente, taèiau trisdeðimtmetei merginai gresia senmergës etiketë. Visuomenë neigiamai vertina,
kai gimdo paauglës, kadangi jos yra per jaunos tapti motinomis, taèiau visuomenë nekaip vertina ir tada, kada pagyvenusi pora nusprendþia tapti tëvais: vaikus gimdyti reikia nei per anksti, nei per vëlai. Dël amþiaus prarandama profesinë padëtis (sportininkams, baleto ðokëjams tai ávyksta anksti).
4.2. Amþiaus tarpsniø normos (age norms) socialiniams vaidmenims. Jûsø amþiuje taip elgtis netinka,- ðis posakis yra þinomas kiekvienoje visuomenëje.
Jis reiðkia, kad visuomenëje egzistuoja elgesio normos, kurios yra skirtingos skirtingo amþiaus þmonëms. Pavyzdþiui, dvi mokytojos, dirbanèios toje
paèioje mokykloje, viena yra dvideðimt penkeriø, kita - ðeðiasdeðimties metø amþiaus, elgiasi skirtingai. Jaunesnioji gali daug maþiau formaliai elgtis
mokyklos ðokiø vakare ar turistiniame þygyje. Taikant amþiaus normas, naudojami du kriterijai: per jaunas ir per senas. Penkiolikmetis jaunuolis yra
per jaunas leisti laisvalaiká naktiniame bare, o septyniasdeðimtmetë moteris
yra per sena dalyvauti paplûdimio graþuoliø konkurse. Sociologai amþiaus
normas apibrëþia kaip taisykles, nurodanèias, koks elgesys yra tinkamas ir
netinkamas ávairiais gyvenimo periodais.
5. Senatvës problemos. Kiekvienoje visuomenëje yra dvi amþiaus grupës, kurioms
reikia papildomo dëmesio ir globos. Tai vaikai ir senukai. Vaikystæ priimta laikyti ðviesiausiu gyvenimo etapu galbût todël, kad dauguma vaikø turi jais besirûpinanèius tëvus. Sociologai daugiau dëmesio skiria senatvei, nes tai daug sunkesnis ir liûdnesnis gyvenimo etapas.
5.1. Socialiniø padëèiø bei vaidmenø praradimas, nereikalingumo jausmas. Tik
maþa senø þmoniø dalis gali ðià tuðtumà uþpildyti, bendraudami su giminaièiais.
5.2. Sveikata. Yra teigiama, kad senyvi þmonës yra labiau viskuo (iðskyrus sveikatà) patenkinti nei jaunimas.
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5.3. Pablogëjusi materialinë padëtis (sumaþëja pajamos).
5.4. Nusistatymas prieð senus þmones ir jø diskriminacija (angl. ageism).

Ketvirtoji dalis. SOCIALINËS INSTITUCIJOS
11. Vienuoliktoji paskaita. ÐEIMA
1. Ðeima yra socialinë grupë (kartu ir viena ið svarbiausiø socialiniø institucijø),
jungiama santuokos ir giminystës ryðiø, jos tikslas - auklëti jaunàjà kartà ir organizuoti kasdieniná jos nariø gyvenimà.
2. Ðeimos formos. Ðeima yra viena ið seniausiø visuomenës institucijø, gyvuojanti
visose visuomenëse ir ávairiomis formomis, kurias sociologai iðskiria, remdamiesi keturiais kriterijais.
2.1. Pagal sudëtá skiriama: 1) nuklearinë ðeima, kurià sudaro dvi kartos (tëvai ir
vaikai); 2) iðplëstinë ðeima, kurià sudaro trys, keturios kartos, ðalutinës linijos giminaièiai. Amerikieèiø sociologas G. Murdockas nustatë, kad nuklearinë ðeima vyravo 47 visuomenëse, o iðplëstinë - 92 visuomenëse (28, p. 399).
Ðiuolaikiniai sociologai skiria dar treèià formà - nepilnàjà ðeimà, gyvuojanèià be vieno ið tëvø.
2.2. Pagal gyvenamàjà vietà skiriama: 1) patrilokalinë ðeima, kai sutuoktiniai
gyvena pas vyro tëvus; 2) matrilokalinë, kai gyvenama pas þmonos tëvus;
3) neolokalinë, kai sutuoktiniai gyvena atskirai nuo tëvø. G. Murdocko duomenimis, patrilokalinë ðeima vyravo 101 visuomenëje, matrilokalinë - 24,
neolokalinë - 13 visuomeniø.
2.3. Pagal giminystæ ir paveldëjimà skiriama: 1) ðeima, kurioje paveldëjimo teisë atitenka vyriðkosios lyties atstovams (tai vyrauja 61 visuomenëje); 2) ðeima, kurioje paveldëjimo teisë atitenka moteriðkosios lyties atstovëms (23 visuomenës); 3) ðeima, kurioje paveldëjimo teisë gali atitekti tiek vyriðkosios,
tiek moteriðkosios lyties atstovëms (2 visuomenës).
2.4. Pagal valdþià skiriama: 1) patriarchalinë ðeima, kurioje valdþia priklauso
vyrui bei tëvui; 2) matriarchalinë ðeima, valdoma þmonos-motinos. Ðiuolaikiniai sociologai iðskiria ir treèià formà - egalitarinæ ðeimà, kurioje valdþia
pasiskirsèiusi tarp abiejø sutuoktiniø maþdaug vienodai.
2.5. Yra dar vienas ðeimø skirstymas. Tose ðiuolaikinëse visuomenëse, kuriose
vyrauja nuklearinë ðeima, dauguma þmoniø per savo gyvenimà bûna dviejø
nukleariniø ðeimø nariais: savo tëvø ðeimos ir savo sukurtos ðeimos.
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3. Ðeimos funkcijos. Nurodydami ðeimos funkcijas, sociologai remiasi socialiniais poreikiais, kuriuos tenkina ðeimos institucija.
3.1. Reprodukcija. Bent jau raðytinëje þmonijos istorijoje þmoniø giminë beveik
be iðimèiø buvo pratæsiama ðeimoje. Uþ ðeimos ribø (arba nesantuokiniai)
gimdymai buvo smerkiami, deviantiðkà pavainikio etiketæ þmonës neðiodavo beveik visà gyvenimà.
3.2. Globa, sauga ir emocinë parama. Þmoniø kûdikiai bûna daug ilgiau bejëgiai nei bet kokio þinduolio gyvûno, todël ðeima yra tas socialinis darinys,
kuriame auganti karta globojama ir saugojama nuo aplinkos pavojø. Be to,
ðeima yra svarbiausia þmogui pirminë socialinë grupë, padedanti jam tiek
materialiai (buitis), tiek dvasiðkai (ðeimos nariø meilë ir prisiriðimas).
3.3. Socializacija. Ðeima yra tarpininkas tarp vaiko ir visuomenës, pirmoji ir pagrindinë socializacijos institucija, kurioje vaikas gauna pirmàsias þinias, perima vertybes, elgesio formas, bûtinas gyvenimui visuomenëje.
3.4. Seksualinio elgesio reguliavimas. Visose visuomenëse seksualinis elgesys
buvo ir yra reguliuojamas, bandant apriboti já santuokos rëmais, t. y. draudþiant ikisantuokinius ir nesantuokinius lytinius santykius. Tradicinëje visuomenëje, kur ðeima buvo pagrindinis gamybinis vienetas, santuokinë iðtikimybë buvo svarbiausias reikalavimas, nes tik ji garantavo, jog turtà paveldës tikrieji vyro vaikai. Dël to santuokinë neiðtikimybë buvo baudþiama pagal ástatymà. Ðiuolaikinëse europietiðkos kultûros visuomenëse ikisantuokiniai lytiniai santykiai yra laisvas individo pasirinkimas, taèiau santuokinë
neiðtikimybë nëra toleruojama, ji laikoma paþeidþianèia socialines normas.
3.5. Socialinës padëties suteikimas. Yra skirtumas gimti neturtingo valstieèio ir
turtingo verslininko ðeimoje, t. y. ðeima pirmiausia suteikia tai, kà sociologai vadina gauta socialine padëtimi. Tradicinëse visuomenëse ðeimos suteikta socialinë padëtis praktiðkai nesikeisdavo visà individo gyvenimà (bajoro titulas, amatininko profesija). Ðiuolaikinis socialinis mobilumas suteikia individui galimybes pasiekti kitokias nei ðeimos suteikiamas padëtis,
taèiau ir èia ðeimos vaidmuo yra svarbus (aukðtuomenë savo vaikams stengiasi suteikti patá geriausià iðsilavinimà).
4. Teoriniai poþiûriai
4.1. Funkcionalizmas. Iðvardytosios ðeimos funkcijos rodo funkcionalistiná poþiûrá á ðeimà, taèiau reikëtø nepamirðti ir ðiuolaikiniø funkcionalistø teiginio, kad ðeima netenka istoriðkai turëtø funkcijø, kurias perima kiti socialiniai dariniai. Ðeima buvo vienas ið pagrindiniø gamybiniø vienetø, dabar
gamybà organizuoja transnacionalinës korporacijos (iðskyrus smulkøjá verslà, daþniausiai vykstantá ðeimoje). Profesijos þiniø vaikai iðmokdavo ið të!&

vo, dabar - mokymo ástaigose. Nuklearinë ðeima neteko seneliø globos funkcijos, tà darbà atlieka specialios ástaigos.
4.2. Konflikto teorija. N. Smelseris skiria tris konfliktinio poþiûrio á ðeimà lygius. 1) Vidinis valdþios pasiskirstymas: ðeimos nariai, turintys daugiau socialinës galios, ir ðeimoje ágyja daugiau valdþios. Be to, labiau mylintis sutuoktinis turi maþiau valdþios, nes jis jauèia didesnæ psichologinæ priklausomybæ. 2) Ðeima ir globalusis konfliktas. K. Marxas teigë, kad ðeimoje, kaip
visuomenës mikrokosmose, atsispindi pagrindinis socialinis konfliktas tarp
iðnaudotojø ir iðnaudojamøjø. Þmona - namø ðeimininkë faktiðkai yra vyro
vergë. 3) Vidiniai ðeimos konfliktai. H. Hartmann nuomone, ðeima yra kovos vieta, kur susiduria ðeimos nariø interesai tokiais klausimais: kas turi
atlikti buities darbus, kaip leisti ðeimos pinigus ir pan. (28, p. 405-407).
5. Santuoka yra visuomeniðkai sankcionuota moters ir vyro sàjunga, sukurianti
tam tikrus jos nariø savitarpio ásipareigojimus.
5.1. Santuokos taisyklës. Visose visuomenëse santuokos partnerio pasirinkimas
yra daugiau ar maþiau reguliuojamas. Kandidato á jaunavedþius tëvai ir giminë nori, kad jis ar ji tuoktøsi ne su bet kokiu, o su tinkamu partneriu.
Nustatant tinkamumà, veikë ir veikia dvi prieðingos, taèiau viena kità papildanèios taisyklës, atëjusios ið þilos senovës: 1) endogamija - taisyklë, reikalaujanti tuoktis su savosios grupës (genties, tautos, religijos, rasës, bendruomenës ir pan.) nariu; 2) egzogamija - taisyklë, reikalaujanti tuoktis su þmogumi, nesusijusiu kraujo ryðiais. Egzogamija remiasi kraujomaiðos draudimu, taèiau artimøjø giminaièiø, negalinèiø tarpusavyje tuoktis, samprata istoriðkai ir kultûriðkai yra nevienoda. Ir endogamija, ir egzogamija daþniausiai egzistuoja kartu: per visà istorijà ið þydø buvo reikalaujama tuoktis tik
tarpusavyje (endogamija), taèiau nebuvo galima tuoktis artimiems giminaièiams (egzogamija).
5.2. Santuokos formos: a) monogamija - santuoka tarp dviejø individø; b) poligamija - individo santuoka su keliais sutuoktiniais; poligamijoje skiriamos
dvi formos: poliginija (daugpatystë) ir poliandrija (daugvyrystë).
5.3. Nesantuokinës sàjungos. Visais laikais ir visose visuomenëse be santuokos
gyvavo nesankcionuotos moters ir vyro sàjungos. Konkubinatas (lot. concubina - sugulovë) - senovës Romoje taip buvo vadinamas faktinis vyro ir
moters sugyvenimas, kuris buvo reguliuojamas ástatymu (buvo apibrëþiama
konkubinate gimusiø vaikø teisë paveldëti turtà).
6. Santuokos sudarymas ir sëkmë
6.1. Orientacijos á santuokà ir santuokos motyvai. Susilpnëjus santuokos insti!'

tucijos vaidmeniui, sociologai ëmë tirti besituokianèiøjø nuostatas, lûkesèius, motyvus.
6.2. Santuokos sëkmë ir tvirtumas. Sociologai uþfiksavo eudemoninæ ðiuolaikinës santuokos funkcijà - sutuoktiniø norà bûti laimingais. Svarbûs santuokos tvirtumo veiksniai - pareigos ir atsakomybës jausmai.
6.3. Iðtuoka. Ðiuolaikinës santuokos tvirtumui didelæ átakà daro subjektyvus supratimas, kà reiðkia bûti laimingu ar nelaimingu. Kai nelaimingumo pojûtis
nugali pareigà ir atsakomybæ, santuoka nutraukiama. Sociologai pastebëjo
neatitikimà tarp iðtuokos motyvø ir prieþasèiø.
7. Giminystë yra þmoniø tarpusavio ryðys, grindþiamas bendra kilme arba santuoka. Todël giminystë yra dvejopa: kraujo ir vedybinë (svainystë). Taip pat skiriama tiesioji ir ðalutinë, aukðtutinë ir þemutinë giminystë.
7.1. Tiesioji ir ðalutinë giminystë. Tiesioji - ryðys su tëvais, protëviais, su vaikais
ir vaikaièiais. Ðalutinë - ryðys su broliais, seserimis, dëdëmis, tetomis, pusbroliais, pusseserëmis.
7.2. Aukðtutinë ir þemutinë giminystë. Aukðtutinë - ryðys su tëvais, protëviais,
þemutinë - ryðys su vaikais, vaikaièiais, provaikaièiais.
8. Ðeimos vidaus gyvenimas
8.1. Vaikai ðeimoje. Sociologai tiria nuostatas á vaikus, á jø skaièiø ðeimoje. Skiriamas idealus vaikø skaièius (kiek reikëtø turëti), norimas (kiek norëèiau
turëti) ir realus (kiek turiu). Sureikðminus eudemoninæ santuokos funkcijà,
didëja sutuoktiniø ir tëvø vaidmenø konflikto galimybë.
8.2. Komunikacija ðeimoje. Ðeimos nariø santykiai gali bûti demokratiniai, autoritariniai, atsiþvelgiant á tai, kieno valdþia ðeimoje.

12. Dvyliktoji paskaita. RELIGIJA
1. Religija yra màstymo, jausmø ir veiklos bûdai, susijæ su antgamtiðkumu ir anapusiðkumu (32, p. 400). R. Johnstone teigia, kad religija vadinama tikëjimø ir
ritualø sistema, kurios dëka þmoniø grupë reaguoja ir aiðkina tai, kà laiko antgamtiðku ir ðventu (28, p. 462).
1.1. Religijos elementai (pagal N. Smelserá): a) tikinèiøjø grupës; b) ðventi dalykai (sàvokos, reiðkiniai, daiktai); c) tikëjimas; d) ritualai; e) normos (28,
p. 462-463).
1.2. Religijos elementai (pagal D. Lightà ir kt.): a) tikëjimas; b) simboliai; c) praktika; d) religinë bendruomenë; e) patyrimas (17, p. 518-521).
1.3. Religijos elementai (pagal M. Malherbe): 1) ðventenybës: a) simboliai (ug"

nis, ðviesa, vanduo, augalai, kûno dalys), b) ðventos knygos; 2) kultas ir
ritualai; 3) malda; 4) antgamtiðkumas: a) magija, b) regëjimai, c) stebuklai;
5) maldininkystë; 6) Dievo þmonës: a) pranaðai, b) ðventieji, c) teologai (20,
p. 651-653).
2. Religijos elementai
2.1. Tikëjimas yra specifinis tikinèiojo santykis su religija - religinës doktrinos
teiginiø priëmimas, vadovaujantis autoritetu (Apreiðkimu, Baþnyèia) (25,
p. 378). Tikëjimo terminas kartais klaidingai vartojamas kaip religijos sinonimas.
2.2. Ðventybë (lot. sacrum - tai, kas ðventa) yra paslaptingas, protu nesuvokiamas ir neámanomas apibrëþti bei iðreikðti kitomis sàvokomis reiðkinys, kurá
galima suvokti tik per simbolius (25, p. 335, 367).
2.3. Kultas ir ritualai. Kultas yra viena ið trijø pagrindiniø religijos daliø (ðalia
doktrinos ir organizacijos), praktinis religijos aspektas, tai sakraliniai veiksmai, iðreiðkiantys religijos turiná. Ritualai - kulto veiksmø atlikimo bûdai
(25, p. 208, 330).
2.4. Religinë patirtis yra a) sustiprëjæs antgamtiðkos bûties ar galios paþinimas;
b) ekstazinë bûsena, perþengianti èia ir dabar ribas; c) jausmas apie turëtà
kontaktà su dieviðkaja bûtybe. Ðios patirtys nëra tik þmoniø asmeninio gyvenimo ir psichologinës iðmonës rezultatas. Tai socialinis reiðkinys, formuojamas lûkesèiø tos grupës, kuriai religinës patirties turëtojai priklauso (17,
p. 521).
2.5. Magija yra tikëjimas antgamtinëmis jëgomis ir þmogaus galëjimu tam tikrais veiksmais (apeigomis) jas valdyti.
3. Religijos paskirtis. Koká vaidmená atlieka religija socialiniame gyvenime? Kokias socialines pasekmes turi þmoniø tikëjimas, kad juos supantis pasaulis yra
pilnas nematomø jëgø, dvasiø, dievybiø?
3.1. Funkcionalizmo teoretikai pabrëþia ir tiria religijos indëlá, padedantá visuomenei iðgyventi. Pirma, religija padeda þmonëms, bandantiems suvaldyti
jiems nepaklûstanèias gamtos jëgas (maldos, uþkalbëjimai ir t. t.). Antra,
religija padeda þmonëms ieðkoti gyvenimo prasmës, apmàstyti savo likimà.
Treèia, religija guodþia, suteikia viltá sunkiais gyvenimo atvejais (liga, nelaimë, mirtis), suðvelnina bejëgiðkumo jausmà tose situacijose, kur individas pats nieko negali pakeisti (skurdas, socialinis neteisingumas ir t. t.). Ketvirta, religija integruoja visuomenæ. E. Durkheimo þodþiais, pirmoji religijos funkcija yra socialinio solidarumo kûrimas, stiprinimas ir palaikymas
(28, p. 470-473).
"

3.2. Konflikto teorijos ðalininkai á religijà þiûri kaip á ginklà, su kurio pagalba
valdanèiosios klasës suvaldo liaudies nepasitenkinimà, kylantá ið socialinio
neteisingumo, iðlaiko savo vieðpataujanèià padëtá. Ryðkiausias ðio poþiûrio
ðalininkas yra K. Marxas, laikæs religijà iliuzija, paguodo ir pasiteisinimu
pagrindu, iðkreipta pasaulëþiûra, prieð kurià reikia kovoti, nes kova prieð
religijà yra netiesioginë kova prieð tà pasaulá, kurio dvasinë paguoda yra
religija. Religija - tai engiamos bûtybës atodûsis, beðirdþio pasaulio ðirdis,
panaðiai kaip ji yra bedvasës santvarkos dvasia. Religija yra liaudies opijus.
3.3. Religija ir socialiniai pokyèiai. Ðis santykis yra dvejopas: 1. Religija gali
oponuoti pokyèiams ir siekti iðlaikyti tradicinæ socialinæ tvarkà. Pavyzdys islamo revoliucija Irane, kur 1979 m. buvo nuverstas ðachas ir pradëta kurti
socialinë santvarka, pagrásta tradicinëmis islamo vertybëmis. 2) Religija gali prisidëti prie pasaulietiniø pokyèiø. Pavyzdys - M. Weberio tyrinëtas asketinis protestantizmas (tiksliau - jo atðaka kalvinizmas) kaip svarbi moderniojo kapitalizmo sàlyga. Kalvinistai ieðkojo bûdø pasitikrinti, ar jie priklauso Dievo iðrinktiesiems ir ar bus iðganyti, ir nusprendë, jog pagrindinis
bûdas tikinèiajam pasitikrinti, ar jis bus iðganytas, yra sëkmingas profesinis
darbas, kurio natûralus vaisius - turto ir kapitalo kaupimas bei socialinis
mobilumas.
4. Religijø tipai
4.1. R. Bellaho sistema:
a) primityvios religijos (garbinami mitiniai daiktø ir þmoniø atvaizdai, su kuriais tapatinamasi; baþnyèia kaip organizacija neegzistuoja, ji sutampa su
visa visuomene; pavyzdys - Australijos religijos);
b) archainës religijos (garbinamos galingos mitinës bûtybës, kurioms aukojamos aukos; formuojasi ávairûs kultai; pavyzdys - polinezietiðkos ir afrikietiðkos religijos);
c) istorinës religijos (gerais darbais gelbëjama siela; formuojasi religinë organizacija; pavyzdys - senovës þydø religija);
d) ankstyvosios moderniosios religijos (tiesioginis ryðys tarp individo ir antgamtinës jëgos, savanoriðka narystë religinëje bendruomenëje; pavyzdys protestantizmas reformacijos epochoje);
e) moderniosios religijos (asmeniniø etiniø principø paieðka, tikinèiojo asmeninë atsakomybë (28, p. 466).
4.2. M. Weberio sistema, paremta dviem kriterijais: a) misticizmu ar asketizmu;
b) siela iðganoma ðiame ar aname pasaulyje.
4.3. M. Malherbe klasifikavimas: a) monoteistinës religijos (judaizmas, krikðèionybë, islamas); b) politeistinës religijos (induizmas, animizmas, taoiz"

mas, sintoizmas); c) pereinamosios religijos (zoroastrizmas, sikhizmas); d) filosofinës religijos (budizmas, konfucianizmas) (20, p. 36-39).
5. Religiniø organizacijø formos
5.1. Baþnyèia yra didelë formali religinë organizacija, biurokratiðkai valdoma
profesionaliø dvasiðkiø. Ji palaiko gerus santykius su kitomis visuomenës
institucijomis.
5.2. Sekta yra nedidelë neformali religinë organizacija, vadovaujama pasaulieèiø, atsisakanti visuomenëje vyraujanèiø vertybiø, mananti, kad tik jos iðpaþástamas tikëjimas yra tikrasis.
5.3. Denominacija yra vidutinio dydþio formali religinë organizacija su profesionaliais dvasiðkiais, puoselëjanti vyraujanèià kultûrà ir palaikanti socialinæ tvarkà. Ji laikoma tarpine forma tarp baþnyèios ir sektos, bûdinga Ðiaurës
Amerikai.
5.4. Kultas laikomas radikalia sektos forma, kuriai bûdingas agresyvumas, psichologinë prievarta jos nariø atþvilgiu, manipuliavimas jais.
6. Individualus religinis atsivertimas. Tai resocializacijos pavyzdys. Tokia resocializacija gali bûti ir staigi, ir laipsniðka, o jà lemia ávairûs veiksniai.
6.1. Átemptos gyvenimiðkos situacijos (iðtuoka, bedarbystë, mirtis ðeimoje), kai
individas ieðko dvasinës atramos.
6.2. Stipri emocinë tarpasmeninë sàveika tarp bûsimo atsivertëlio ir verbuotojo,
lemianti jø ryðá. Tokiais atvejais neatmetama psichologinës prievartos galimybë.
6.3. Áprastas socialinio vaidmens mokymàsis, rodantis laipsniðkà atsivertimà (5,
p. 195-196).
7. Religijos raidos tendencijos
7.1. Sekuliarizacija yra procesas, nusakantis religijos átakos vieðajame gyvenime silpnëjimà, pasaulietiðkøjø vertybiø ásigalëjimà.
7.2. Ekumenizmas yra siekimas suartinti skirtingas religijas, stiprinti jas iðpaþástanèiø bendradarbiavimà ir tarpusavio supratimà.

13. Tryliktoji paskaita. IÐSIMOKSLINIMAS
1. Iðsimokslinimo samprata ir funkcijos. Iðsimokslinimas (angl. education) yra
formalizuotas, sistemingas procesas, kurio metu vieni visuomenës nariai perduoda kitiems þinias, vertybes, ágûdþius. Paskaitos Socializacija metu kalbëjome apie mokyklà kaip socializacijos priemonæ, todël bûtø galima teigti, kad
pagrindinë iðsimokslinimo funkcija yra visuomenës nariø socializavimas. Ta"!

èiau toks nusakymas bûtø per daug platus: iðsimokslinimo funkcijos formuluojamos konkreèiau.
1.1. Kultûros perdavimas. Kiekviena visuomenë turi tam tikrus veiklos bûdus,
savas normas, vertybes, kuriomis vadovaudamasi ji tvarko savo vidiná gyvenimà ir kurios skiria jà nuo kitø visuomeniø. Jei amþiams bëgant iðlieka
skirtumai tarp vokieèiø ir prancûzø, vadinasi kiekviena ið ðiø visuomeniø
perduoda savo kultûrà ið kartos á kartà, taip iðlaikydama savo tapatumà.
1.2. Socialinë integracija. Vieninga ðvietimo sistema yra viena svarbiausiø priemoniø, integruojant visuomenæ (ypaè ávairias etnines, kalbines grupes), paverèiant jà vieninga visuma.
1.3. Atranka ir paskirstymas. Ðvietimo sistemoje vyksta moksleiviø atranka ir
paskirstymas. Nuolatinis vaikø mokymosi vertinimas jau vidurinëje mokykloje parodo, kurie mokiniai gali siekti aukðtojo iðsilavinimo, o kurie þemesnio.
1.4. Socialinë kontrolë. Mokykla ne tik teikia þinias bei ugdo vertybes, bet ir yra
socialinës kontrolës priemonë. Vaikai ir paaugliai iðbûna mokykloje 5-6 val.
per dienà, penkias dienas per savaitæ, beveik deðimt mënesiø per metus, t.y.
bûna daugiau ar maþiau efektyviai mokytojø priþiûrimi, pratinami prie tvarkos, ugdosi drausmingumà. Dauguma mokiniø pripaþásta esamà tvarkà, paklûsta pedagogams, mokymàsi ir þinias laiko vertybe. Taip iðsimokslinimo
institucijos dëka palaikomas visuomenës stabilumas.
1.5. Kitos funkcijos. Minëtos funkcijos nusako funkcionalistiná poþiûrá, kuris pabrëþia dar ir socialinio mobilumo skatinimà. Konflikto teorijos atstovø nuomone, svarbiausia iðsimokslinimo funkcija - padëti privilegijuotoms grupëms iðlaikyti savo padëtá. Gerà iðsilavinimà ðios grupës stengiasi suteikti
saviems, sukliudyti paðaliniams.
2. Ðiuolaikinio iðsimokslinimo prielaidos. Dabartinë visuomenë neásivaizduojama be iðsimokslinimo sistemos, kurioje beveik visi jos nariai ágyja viduriná, o
kai kurie - aukðtàjá iðsilavinimà. Taèiau tokia ðvietimo sistema susiformavo tik
per pastaruosius du ðimtmeèius. Tai lëmë dvi prielaidos.
2.1. Pramoninë revoliucija prasidëjo XVIII a. 2-ojoje pusëje Anglijoje: atsiradus technikai reikëjo jà iðmananèiø darbininkø, o tam prireikë kurti iðsimokslinimo sistemà. Tobulëjant technikai, tobulëjo ir iðsimokslinimo sistema, kuri savo ruoþtu tobulino technikà.
2.2. Demokratinë revoliucija, prasidëjusi 1789 m., Prancûzijoje, iðlaisvino individà ið luominës priklausomybës ir taip sudarë sàlygas socialiniam mobilumui. Ji paskelbë visø pilieèiø lygybæ prieð ástatymus bei jø teisæ prisidëti
prie valstybës valdþios sudarymo. Visuomenës demokratëjimas reiðkë ir ðvietimo sistemos demokratëjimà, pirmiausia ðvietimo tapimà masiniu reiðkiniu.
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3. Iðsimokslinimo organizavimas. Iðsimokslinimas yra sistemingas, në vienoje
visuomenëje niekada nenutrûkstantis procesas. Sociologus domina ávairûs jo
organizavimo aspektai.
3.1. N. Smelseris nurodo keturis iðsimokslinimo aspektus:
1. Masinis ir elitinis iðsimokslinimas. Viduramþiø Europoje aukðtàjá mokslà buvo galima vadinti elitiniu. Dvideðimtajame ðimtmetyje aukðtasis
mokslas praranda elitiná pobûdá. Ðiuo metu Europos ðalyse apie ketvirtadalá jaunimo studijuoja.
2. Valstybinës ir privaèios mokyklos. Cituodamas E. Durkheimà, anot kurio iðsimokslinimas niekada nebûna visø socialiniø grupiø vienodas,
N. Smelseris lygina britiðkàjá iðsimokslinimo modelá su amerikietiðkuoju, parodydamas valstybiniø ir privaèiø mokyklø santyká.
3. Centralizuotas ir decentralizuotas mokymasis. Iðsimokslinimas gali bûti
centralizuotas, pavyzdys, anot N. Smelserio, - nedemokratinës valstybës. Norëèiau papildyti, kad iðsimokslinimo centralizuotumas priklauso
ne tik nuo politinio reþimo, bet ir nuo valdþios pasidalijimo valstybës
viduje tarp centrinës ir vietinës valdþios institucijø: unitarinëms valstybëms bûdinga centralizuota ðvietimo sistema, federacinëms - decentralizuota.
4. Bendrasis ir techninis lavinimas. Iðsimokslinimas gali bûti orientuotas á
bendràjá lavinimà, taip pat á praktiniø, profesiniø þiniø ágijimà (28, p. 437444).
3.2. R. Perruccis ir D. Knudsenas iðsimokslinimo organizavimà aptaria kitu, mikrosociologiniu, aspektu:
1. Iðsimokslinimo administravimas: mokyklos biurokratëja, kyla konfliktai
tarp mokytojø ir administracijos, administratoriai, ribodami mokytojø
veiksmø laisvæ, naudoja dvi pagrindines strategijas: taisykles ir procedûras; visuotinæ kontrolæ.
2. Klasës ir mokytojai: lûkesèiai ir tikrovë. Nors klasë yra mokyklos dalis,
jos struktûra gali bûti tiriama atskirai nuo mokyklos kaip visumos.
3. Mokyklos ir mokiniø subkultûros, jø vaidmuo mokiniø socializacijoje,
mokyklos veikloje.
4. Mokytojø profesinës problemos, kova uþ savo interesus (24, p. 506-512).
3.3. R. Schaeferis ir R. Lammas tiria mokyklas kaip formalias organizacijas: aptaria jø biurokratëjimà, apibûdina mokytojus kaip tarnautojus, analizuoja
mokiniø ir studentø subkultûrà (27, p. 489-493).
4. Iðsimokslinimas ir socialinë stratifikacija. Iðsimokslinimo sistema negali
bûti neveikiama egzistuojanèios socialinës stratifikacijos: gaunamà iðsila"#

vinimà daugiau ar maþiau lemia priklausymas vienai ar kitai socialinei grupei. Ir atvirkðèiai - skirtingas iðsilavinimas lemia jaunosios kartos priklausymà skirtingoms socialinëms grupëms, savotiðkai lemdamas ir visuomenës
stratifikacijà.
4.1. Socialinë klasë. Amerikos sociologai pastebëjo, kad dauguma ðios ðalies
mokytojø, nepaisydami savo kilmës, orientuojasi á viduriniosios visuomenës klasës gyvenimà, pritaria jos poþiûriui tokiais klausimais, kaip ambicijos, punktualumas, ðvara, pagarba nuosavybei ir valdþiai, lytinë moralë, tvarkingumas. Todël nenuostabu, kad mokyklose ðios socialinës klasës vaikø
padëtis yra geresnë, o þemesniøjø socialiniø klasiø vaikai yra nepakankamai
ávertinami. Atsiranda netiesioginë diskriminacija, trukdanti ðiems vaikams
sëkmingai mokytis. Taip yra vieðosiosose mokyklose, nekalbant apie tai,
kad dalis turtingøjø vaikø mokosi privaèiose mokyklose, kur mokymo lygis
yra aukðtesnis (28, p. 449; 31, p. 497).
4.2. Lytis. Iðsimokslinimas palaiko stratifikacijà pagal lytá. Pirmiausia reikëtø
prisiminti, kad tik ne taip seniai ekonomiðkai stipriø ðaliø moterims atsirado
galimybë siekti tokio pat iðsilavinimo kaip ir vyrams: praeitame ðimtmetyje
moterims aukðtøjø mokyklø durys buvo uþdarytos. Taip pat reikëtø prisiminti atskiras mergaièiø ir berniukø mokyklas -tai rodo, kad ðvietimo sistema buvo priemonë stratifikacijai pagal lytá palaikyti. Nors bendros mergaièiø ir berniukø mokyklos rodo ðios stratifikacijos silpnëjimà, jos recidyvai
yra berniukø orientavimas á vaidmenis, kuriems atlikti reikia aktyvumo, sugebëjimo vadovauti, mergaièiø orientavimas á vaidmenis, kuriems atlikti reikia pasyvumo, paklusnumo.
4.3. Socialinis mobilumas. Iðsimokslinimas - svarbi socialinio mobilumo sàlyga,
padedanti individui pakeisti socialinæ grupæ, kurioje jis atsidûrë, pavyzdþiui,
gimdamas. Skiriami kiekybiniai iðsimokslinimo veiksniai (mokymosi trukmë) ir kokybiniai (mokymo kokybë, mokyklos prestiþas), taèiau sociologijoje nëra vienos nuomonës, kiek jie veikia socialiná mobilumà, nes iðsimokslinimo negalima atsieti nuo kitø socialiniø mobilumo veiksniø, pvz.: ðeimos,
asmeniniø gabumø, kurie gali bûti veiksmingesni uþ iðsimokslinimà.

14. Keturioliktoji paskaita. EKONOMIKA
1. Ekonomika yra socialinë institucija, kuri padeda visuomenei organizuoti gërybiø gamybà, paskirstymà ir vartojimà bei paslaugø teikimà. Anot J. Vander Zandeno, ði institucija sprendþia tris pagrindines problemas, su kuriomis susiduria
visos visuomenës: 1) kokias gërybes reikëtø gaminti ir kokias paslaugas teikti;
2) kaip reikëtø naudoti ribotus resursus: þemæ, vandená, mineralus, kurà ir dar"$

bà? 3) kam gaminti gërybes ir paslaugas? Tai, kaip visuomenës atsako á ðiuos
klausimus, turi átakos jø kultûrai ir socialinei struktûrai (32, p. 433).
1.1. Gamyba. Skiriami trys gamybos tipai: pirminë gamyba, antrinë gamyba ir
tretinë gamyba. Pirminë gamyba yra gamtos gërybiø ágijimas medþiojant,
þvejojant, renkant augalus, kertant miðkà, ganant gyvulius, verèiantis þemdirbyste. Antrinë gamyba yra þaliavø perdirbimas ir jø pavertimas gamtoje
neaptinkamais gaminiais (plieno lydymas ir automobiliø gamyba). Tretinë
gamyba yra paslaugø teikimas ir informacijos (þiniø bei technologijos) kaupimas bei skleidimas. Ðiuolaikinëse poindustrinëse visuomenëse yra visi trys
gamybos tipai, taèiau dominuoja tretinë gamyba. Industrinëse visuomenëse
dominavo antrinë gamyba, o ikiindustrinëse visuomenëse buvo tik pirminë
gamyba.
1.2. Paskirstymas. Rinkëjø ir medþiotojø visuomenëse paskirstoma buvo, kasdien
dalijant maistà visiems grupës nariams. Ekonominei veiklai tampant sudëtingesne, gërybëmis imta mainytis. Mainai gali bûti tiesioginiai (arba barteriniai), kada gërybës keièiamos á gërybes, ir netiesioginiai, kada naudojamas mainø ekvivalentas - pinigai (rinkoje þmonës parduoda savo pagamintas gërybes ir uþ gautus pinigus perka reikalingas gërybes). Ðiuose mainuose
prekiø kainà lemia pasiûlos ir paklausos santykis. Ðiuolaikinëse visuomenëse á ðià laisvø mainø sistemà ásikiða valstybë. Vadinamoji gerovës valstybë
(angl. welfare state) perskirsto nacionalines pajamas, siekdama uþtikrinti
minimalià gerovæ visiems gyventojams tokiose srityse, kaip medicininë prieþiûra, ðvietimas, bûstas, minimaliø pajamø palaikymas, socialinis draudimas.
1.3. Vartojimas. Tradicinëse visuomenëse vartojimas buvo neatsiejamas nuo gamybos, kadangi ðeima buvo pagrindinis gamybos vienetas. Dël industrializavimo ðios sferos buvo iðskirtos: gamyba iðkelta uþ namø ribø, á fabrikus.
Ðeima tapo pirmiausia vartojimo vienetu, taèiau ryðys tarp gamybos ir vartojimo iðliko, kadangi visuomenëse, kuriose dominuoja rinkos santykiai, gamybos turiná ir apimtá (kà gaminti ir kokiais kiekiais) lemia paklausa (vartojimas). Savo ruoþtu gamintojai siekia paklausà paveikti, naudodami reklamà, kad ásigalëtø norimos vartojimo tendencijos.
2. Ekonominiø sistemø istorinës formos
2.1. Ikiindustrinës visuomenës ir jø raidos etapai.
2.1.1. Medþiotojø ir rinkëjø visuomenës - klajokliai, besiverèiantys medþiokle
ir gamtos gërybiø rinkimu.
2.1.2. Augintojø visuomenës verèiasi ne tik medþiokle, bet pradeda auginti maistinius augalus.
2.1.3. Piemenø visuomenës augina prijaukintus gyvulius.
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2.1.4. Þemdirbiø visuomenës yra sëslios, þemæ apdirbdamos naudoja plûgà,
gyvuliø jëgà, kuria þemës drëkinimo sistemas.
2.2. Industrinës visuomenës yra tokios visuomenës, kuriose daþniau nei þmoniø
ir gyvuliø darbo jëga naudojamos maðinos, varomos elektra, nafta ir dujomis.
2.3. Poindustrinës visuomenës yra visuomenës, kuriose paslaugø teikimas svarbesnis uþ þaliavø perdirbimà ir gërybiø gamybà ir kuriose daugybë gamybos
procesø yra automatizuota (32, p. 91). Anot D. Bello, tai visuomenës, kuriose ekonominë sistema pagrásta informacijos gamyba, o ne gërybiø gamyba
(27, p. 452).
3. Ðiuolaikiniø visuomeniø ekonominës sistemos. Beveik visà XX ðimtmetá egzistavo dvi pagrindinës ekonominës sistemos - kapitalizmas ir socializmas. Esminiai pokyèiai Rytø Europoje, ávykæ pastaràjá deðimtmetá, parodë, kad socializmo ekonominë sistema þlugo. Taèiau ðiandien jau yra akivaizdu, kad planinë
ekonomika automatiðkai nevirs rinkos ekonomika, kad socializmo ekonomikos
transformacija uþtruks ilgai ir nelabai aiðku, kokias formas ji ágis.
3.1. Kapitalizmas yra ekonominë sistema, kurioje gamybos priemonës yra privaèiose rankose, o ekonominio aktyvumo varomoji jëga yra pelno siekimas.
Ðiai sistemai bûdinga laisva rinka, privati nuosavybë, atskirta nuo namø ûkio
ámonë, kapitalo apskaita, laisvai samdoma darbo jëga. D. Lightas ir kt. nurodo ðiuos modernaus kapitalizmo bruoþus: privati nuosavybë, pelno siekimas, laisva konkurencija, kapitalo kaupimas, turto didinimas, nuolatinis ekspansionizmas (17, p. 449).
3.2. Socializmas bûdavo apibrëþiamas kaip ekonominë sistema, pagrásta valstybine ir kolektyvine gamybos priemoniø nuosavybe ir centralizuotu planavimu, savo tikslu laikanti ne pelnà, bet gyventojø poreikiø tenkinimà. Ðios jau
suþlugusios ekonominës sistemos negalima painioti su Vakarø Europos socialistø ir socialdemokratø ágyvendinamu rinkos ekonomikos modeliu (pavyzdþiui, vadinamuoju ðvediðkuoju socializmu). Jis ryðkiausias gerovës valstybës variantas, kurio ðalininkai pasisako uþ valstybinës valdþios kiðimàsi á
gërybiø ir paslaugø paskirstymà, stengiantis uþtikrinti tam tikrà gerovës minimumà kiekvienam gyventojui.
4. Pasaulio ekonomika.
4.1. Ekonomikos internacionalizacija reiðkiasi kapitalo investicijomis á kitø ðaliø ekonomikà, todël kuriasi transnacionalinës korporacijos, kuriø kapitalas
didesnis nei daugelio valstybiø biudþetas.
4.2. Internacionalizuotos ekonomikos problemos: a) smunka vietinë pramonë;
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b) kyla prieðtaravimai tarp korporacijø ir vietinës kultûros; c) ekonomiðkai
stiprias ðalis uþplûsta pigios prekës ið atsilikusiø ðaliø, kur pigi darbo jëga, o
tai kelia grësmæ uþimtumui ekonomiðkai stipriose ðalyse.
5. Darbas yra pagrindinë þmoniø veiklos forma, duodanti jiems pajamas pragyvenimui, lemianti socialinæ padëtá, padedanti nustatyti tø þmoniø tapatybæ, leidþianti save realizuoti ir suteikianti prasmæ jø buvimui ðioje þemëje.
5.1. Socialinis darbo organizavimas. Darbas visuomenëje padalytas á daugybæ
rûðiø, kuriø pavieniai þmonës gali atlikti tik keletà. Taèiau ðis darbo pasidalijimas kartu ir sutelkia visuomenæ, nes priverèia þmones mainytis savo darbo vaisiais.
5.2. Apmokamas ir neapmokamas darbas. Sàvoka darbas pirmiausia asocijuojasi su profesiniu darbu, uþ kurá gaunamas atlyginimas. Taèiau þmogus per
savo gyvenimà dirba ir tokius darbus, kurie formaliai neatitinka profesinio
ir apmokamo darbo kriterijø. Pirmiausia tai namø ûkio darbai, kuriuos daþniausiai nudirba moterys (ir be jokio atlyginimo), taip pat labdaringas darbas ávairiose vieðosiose draugijose.
5.3. Pasitenkinimas darbu. Ikiindustrinëje visuomenëje gamintojas buvo kartu
ir darbo árankiø, darbo proceso ir rezultatø ðeimininkas. Industrinëje gamyboje darbininkas ne pats organizuoja darbo procesà ir daþniausiai nemato
savo darbo galutinio rezultato. Tai sociologai vadina darbo susvetimëjimu.
5.4. Darbo pokyèiai. Prieð ðimtà metø ekonomiðkai stipriose ðalyse maþdaug
treèdalis darbingø þmoniø dirbo þemës ûkyje, treèdalis - pramonëje, treèdalis - paslaugø sferoje. Ðiuo metu ðiø ðaliø þemës ûkyje dirba 2-3 proc. darbingø þmoniø, pramonëje - 25-30 proc., o likusieji - paslaugø sferoje. J. Vander Zandenas darbo pokyèius grupuoja taip: 1) darbo vieta persikëlë ið namø; 2) darbo laikas tapo tiksliai nustatytas ir atskirtas nuo laisvalaikio: 3) darbà ëmë organizuoti specialios vadybinës struktûros (32, p. 448).
5.5. Bedarbystë yra neiðvengiamas industriniø ir poindustriniø visuomeniø palydovas, rodantis, kad kiekvienu metu tam tikras nuoðimtis darbingø þmoniø
neranda darbo. Tai savotiðkas darbo jëgos rezervas, kuris staigiai panaudojamas ekonomikos pakilimo metu. Jis greitai padidëja ekonomikos nuosmukio metu.

15. Penkioliktoji paskaita. POLITIKA
1. Politika ir valdþia.
1.1. Politika yra bendri, visiems privalomi sprendimai, kuriuos daro þmonës,
turintys valdþià kitiems visuomenës nariams. Politika, anot H. Lassvello,
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yra who gets what, when, how, t. y. atsakymas á klausimà kas gauna kà,
kada, kaip?
1.2. Valdþia yra galëjimas ásakyti tada, kada tas, kas ásako, turi tam teisæ, o tas,
kuriam ásako, privalo paklusti. Valdþia yra universalus politikos ágyvendinimo árankis.
2. Politinë galia ir jos pasiskirstymas visuomenëje. Politinë galia (angl. power)
yra individo, grupës, partijos, klasës gebëjimas gauti tai, ko norima, garantuojant kitø sutikimà bet kokiomis priemonëmis.
2.1. Politinës galios tipai. Galima skirti keturis politinës galios tipus, pradendant labiausiai akivaizdþia ir baigiant maþiausiai akivaizdþia politinës galios raiðka: 1) politinë prievarta, apibrëþiama kaip pilieèiø kontrolë, vykdoma valdþios þmoniø, naudojant jëgà ar grasinimà, nepaliekant pilieèiams
jokios pasirinkimo teisës; 2) politinë valdþia, apibrëþiama kaip asmenø ir
institucijø atliekamas teisës ágyvendinimas, visuotinai priimama kaip legitiminë, galinti spræsti ir ágyvendinti sprendimus jai suteiktos jurisdikcijos ribose; 3) politinë átaka, apibrëþiama kaip netiesioginë ar tiesioginë valstybës
institucijø sprendimø ar personalo átaka; 4) politinis manipuliavimas, apibrëþiamas kaip veikla, formuojant politinæ opinijà, vertybes ir elgesá, neatitinkanèius realios padëties (3, p. 139-140).
2.2. Elitizmo modelis: politinë galia sutelkta maþø elito grupiø rankose, ryðki
takoskyra tarp elito ir masiø.
2.3. Pliuralistinis modelis: politinë galia priklauso daugeliui maþumø (elitø) politiniam, ekonominiam, kariniam, mass media elitui. Pliuralizmas yra tarpinë koncepcija tarp elitizmo ir demokratijos: skirtingai nuo elitizmo, jis
skelbia, kad nëra vieno, dominuojanèio elito; skirtingai nuo demokratijos
teiginio apie daugumos valdymà, jis aiðkina, kad dauguma nevaldo.
3. Politinës valdþios tipai. Atsiþvelgdamas á paklusnumo motyvus, M. Weberis
iðskiria tris teisëtos valdþios tipus:
3.1. Tradicinë valdþia, kuriai paklûstama todël, kad tikima, jog valdanèiøjø kilmë bei veikla atitinka tradicijà, kuri laikoma ðventa ir nekeistina.
3.2. Charizmatinë valdþia, kuriai paklûstama todël, kad tikima nepaprastomis
asmeninëmis valdovo savybëmis, iðkelianèiomis já virð tradicijos ir ástatymø.
3.3. Racionali (legali) valdþia, kuriai paklûstama todël, kad jos veikla atitinka
ástatymus, nustatomus ir keièiamus pagal tam tikras taisykles.
4. Valstybë yra apibrëþtoje teritorijoje gyvenanèiø þmoniø organizacija, besiremianti vieðàja valdþia.
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4.1. Valstybës elementai yra gyventojai (pilieèiai), teritorija, vieðoji valdþia.
4.2. Suverenitetas yra valstybës galëjimas turëti nepriklausomà vidaus ir uþsienio politikà.
4.3. Valstybës raida. Europietiðkoje civilizacijoje valstybës institucija evoliucionavo. Tai rodo miestø-valstybiø senovës Graikojoje kûrimasis ir senovës Romos imperijos klestëjimas. Viduramþiais egzistavo ðventoji Romos
imperija, vienijama kosmopolitiðkos krikðèionybës: vienas Dievas, viena
Baþnyèia, viena Imperija. Naujaisiais amþiais ëmë kurtis tautinës valstybës.
4.4. Valstybës funkcijø plëtimasis. Pirminë valstybës paskirtis - suvienyti skirtingø interesø þmones, todël klasikinës jos funkcijos yra ástatymø apsauga, finansø sistemos prieþiûra, vieðosios tvarkos palaikymas, gynyba nuo iðorës
prieðø. Pramonës ir demokratinë revoliucijos pakeitë Europos visuomenes,
iðplësdamos ir valstybës funkcijas. Ðis procesas prasidëjo XIX ðimtmetyje,
o ðiame ðimtmetyje naujas funkcijas ágijusi valstybë buvo pavadinta gerovës
valstybe.
4.5. Gerovës valstybë - tai valstybë, siekianti garantuoti minimalià gerovæ
visiems gyventojams. Gerovës aspektai: sveikatos apsauga, ðvietimas,
bûstas, pajamø minimumas, socialinis draudimas. Gerovës valstybës iðkilimo prieþastys: 1) industrializacija, sumaþinusi tradiciniø aprûpintojø
(ðeimos) vaidmená arba privertusi juos iðnykti (gildijos, cechai); 2) darbininkø klasës organizuota kova uþ savo interesus, privertusi valstybës
valdþià rûpintis socialiniu draudimu susirgus, esant bedarbystei, senatvëje; 3) demokratija: gerovës valstybë yra visuotinës rinkimø teisës ásigalëjimo pasekmë, nes þmonës asmeninæ rizikà nori paversti kolektyvine,
kurdami visiems priimtinà draudimo sistemà; 4) kapitalizmo sàlygomis
reikia atsiþvelgti á neigiamas rinkos santykiø pasekmes: ne kiekviena veikla ðiuolaikinëje visuomenëje yra pelninga, privatus kapitalas á nepelningas sritis neinvestuojamas; visu tuo turi rûpintis valstybës valdþia (11,
p. 410-411).
5. Politinis reþimas yra valdþios sudarymo ir vykdymo bûdas.
5.1. Demokratinis reþimas: valdþia sudaroma pagal nustatytus ástatymus iðrenkant tautos atstovus, kurie formuoja vykdomàjà valdþià ir jà kontroliuoja,
leidþia reikiamus ir nepaþeidþianèius ðalies konstitucijos ástatymus; demokratinë valdþia vykdoma, laikantis ribø, kurios grindþiamos þmogaus teisëmis.
5.2. Autoritarinis reþimas: valdþia sudaroma ne pagal taisykles, daþniausiai ginkluota jëga; pamynusi politines teises, autoritarinë valdþia santykinai pripa#

þásta ekonomines, kultûrines, religines teises, t. y. pripaþásta privaèios sferos
egzistavimà.
5.3. Totalitarinis reþimas: valdþia sudaroma ne pagal taisykles ir stengiamasi
aprëpti visas visuomenës gyvenimo sferas, ágyvendinant monistiná principà: politikoje be konkurencijos veikia vienintelë partija, ekonomikoje vienintelis savininkas (valstybë), dvasiniame gyvenime - vienintelë pasaulëþiûra.
6. Politikos socialinis kontekstas
6.1. Politinë kultûra - visuomenës nariø þinios apie politikà (teisingos ar klaidingos), emocijos (prieraiðumas ar prieðiðkumas politikos objektams), vertinimai (individualûs ar grupiniai), teikiantys subjektyvià informacijà politikos
klausimais ir lemiantys politiná elgesá.
6.2. Politinis dalyvavimas. Politikos sociologija dalyvaujanèius politikoje diferencijuoja taip: a) apolitiðkieji, ignoruojantys politikà, b) balsuojantys rinkimuose (jie sudaro daugumà), c) aktyvistai. Kai kurie sociologai aktyvistus
skirsto á dvi grupes: 1) dalyvaujantys politiniø partijø veikloje, 2) siekiantys
politinës karjeros bei politiniai lyderiai. Toks dalyvavimas yra konvencionalus (visuotinai priimtas, sutartas) politinis dalyvavimas (11, p. 157-158).
6.3. Politinë socializacija. Politinis dalyvavimas priklauso nuo politiniø nuostatø ir politinio elgesio stereotipø, ágyjamø politinës socializacijos proceso
metu. Demokratinës visuomenës rûpinasi jaunosios kartos politiniu socializavimu, mokyklose dëstoma atskira disciplina - pilietinis ugdymas (angl.
civic education), padedantis parengti aktyvø, kompetentingà ir atsakingà pilietá.
7. Konvencionalaus politinio dalyvavimo formos
7.1. Rinkimai - pagal nustatytas taisykles atliekama procedûra, kurios metu pilieèiai ið keliø kandidatø renka savo atstovus valstybinës valdþios ar vietinës
savivaldos institucijose.
7.2. Interesø grupës - organizuotos þmoniø grupës, siekianèios, kad vyriausybë
laikytøsi joms palankios politikos; tai politinës galios ir átakos telkimas specifiniams interesams tenkinti.
7.3. Politinës partijos - profesonaliø politikø ir juos palaikanèiø eiliniø pilieèiø
organizacijos, siekianèios laimëti rinkimus ir sudaryti vyriausybæ.
8. Nekonvencionalaus politinio dalyvavimo formos: a) nesankcionuoti piketai,
mitingai, demonstracijos; b) badavimai; c) susideginimai; d) nepaklusimas ástatymams.
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Penktoji dalis. SOCIALINIAI POKYÈIAI
16. Ðeðioliktoji paskaita. DEMOGRAFINIAI PROCESAI
1. Demografija yra mokslas, tiriantis gyventojø skaièiø, sudëtá ir dinamikà,
nulemiamus jø gimstamumo, mirtingumo ir migracijos. Anot B. Hess ir kt.,
demografai, pateikdami savo tyrimø duomenis, naudoja dviejø tipø skaièius: 1) absoliuèius skaièius, nusakanèius esamà gyventojø kieká, gimimø,
mirimø, santuokø, iðtuokø ir kieká; 2) santykinius skaièius (koeficientus, procentus, proporcijas) leidþianèius lyginti skirtingø laikotarpiø ar skirtingø
visuomeniø demografinius procesus (12, p. 505-506). Demografiniø duomenø ðaltiniai:
1.1. Gyventojø suraðymas yra tam tikroje teritorijoje (daþniausiai vienoje valstybëje) vienu metu atliekamas visø tos teritorijos gyventojø registravimas
pagal lytá, amþiø, rasæ, tautybæ, áregistruotas santuokas, pajamas, uþimtumà
ir t.t. Pirmàjá visuotiná gyventojø suraðymà 1749 m. atliko Ðvedija.
1.2. Statistika. Kiekvienoje valstybëje tam tikros valdþios institucijos nuolat registruoja gimimus, mirtis, santuokas, iðtuokas, gyventojø migracijà, vëliau
ðiuos duomenis apdoroja ir analizuoja.
2. Gyventojø skaièius ir jo augimas. Pirmasis gyventojø suraðymø ir statistikos
tikslas - suþinoti, kiek gyventojø yra konkreèioje ðalyje ir kokios gyventojø skaièiaus kitimo tendencijos.
2.1. Gyventojø daugëjimas. Apie 1650 m. pasaulyje buvo maþdaug 500 mln.
þmoniø, per du ðimtmeèius jø skaièius padvigubëjo. Kitas padvigubëjimas
ávyko per 80 metø (1850-1930 m.) (5, p. 338). Ðiuo metu pasaulyje gyvena
apie 6 mlrd. þmoniø.
2.2. Gyventojø daugëjimas pagal regionus. Gyventojø skaièius auga nevienodai. Yra regionø, kuriuose ðis skaièius auga lëtai (iki 1 proc. per metus), ir
yra regionø, kuriuose gyventojø skaièiaus augimà demografai vadina greitu
(2 proc. ir daugiau). Ðie pokyèiai atrodo nedideli, taèiau per ilgesná laikà
atsiskleidþia milþiniðkas jø poveikis: 2 proc. metinis gyventojø prieaugis
padvigubina gyventojø skaièiø per 35 metus, o 3 proc. metinis prieaugis per 23 metus (17, p. 277-278).
2.3. Gyventojø tankumas yra gyventojø skaièius, tenkantis vienam teritoriniam
vienetui. Demografai negali apseiti be ðio kriterijaus, kadangi gyventojai
ávairiose teritorijose pasiskirstæ nevienodai: yra tankiai gyvenami planetos
ar atskirø valstybiø regionai ir yra retai gyvenami regionai.
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3. Gyventojø sudëtis. Jà analizuodami demografai remiasi tokiais pagrindiniais
kriterijais kaip lytis, amþius, gyvenamoji vieta, ðeimyninë padëtis, kilmë.
3.1. Lytis. Demografus domina moterø ir vyrø skaièiaus santykis, kuris yra nevienodas skirtingose amþiaus grupëse. Ðis santykis iðreiðkiamas kaip vyrø
skaièius, tenkantis ðimtui moterø. Kol kas mokslas negali paaiðkinti, kodël
visais laikais ir visose visuomenëse ðimtui gimusiø mergaièiø tenka 104107 berniukai ir kodël daugiau berniukø mirðta kûdikystëje ir vaikystëje (apie
dvideðimtuosius gyvenimo metus mergaièiø ir berniukø skaièius susilygina).
3.2. Amþius. Gyventojai skirstomi á amþiaus grupes (kohortas), nurodant kiekvienos tokios grupës procentiná dydá: visi individai, gimæ tais paèiais metais,
sudaro amþiaus kohortà, visi, tais paèiais metais pradëjæ mokslus, sudaro
iðsilavinimo kohortà, visi, tais paèiais metais pradëjæ dirbti, sudaro uþsiëmimo kohortà. Taigi kohorta yra þmonës, kurie vienu metu iðgyvena vienodus
ávykius (5, p. 315). Visuomenæ, kurioje daugumà sudaro jauni þmonës, demografai vadina jauna, o visuomenæ, kurioje dominuoja pagyvenæ - sena.
3.3. Gyvenamoji vieta. Skiriami miestø, miesteliø ir kaimø gyventojai.
3.4. Ðeimyninë padëtis. Skiriami vieniði, susituokæ, iðsituokæ, naðliai. Ðiuolaikinëse vakarietiðkose visuomenëse naudojamos papildomos charakteristikos:
a) sugyventiniai (angl. cohabitant) - gyvenantys kartu nesusituokæ, b) atsiskyrusieji (angl. separated) - sutuoktiniai, gyvenantys atskirai.
3.5. Kilmë. Visuomenëse, kurias sudaro ávairiø tautø ir rasiø gyventojai, remiamasi ir ðiuo kriterijumi.
4. Gyventojø dinamika yra nuolat vykstanti gyventojø skaièiaus ir sudëties kaita,
kurià lemia gimstamumas, mirtingumas, migracija. Ji rodo gyventojø daugëjimà arba maþëjimà, lyèiø santykio pokyèius, ávairiø amþiaus grupiø didëjimà
arba maþëjimà, vieniðø þmoniø ir susituokusiøjø skaièiaus kitimà.
5. Gimstamumas. Tiriant gimstamumà, remiamasi tam tikrais kriterijais ir analizuojami jam turintys átakos veiksniai.
5.1. Gimstamumo kriterijai. Gimstamumo koeficientas - kasmetinis naujagimiø
skaièius tûkstanèiui gyventojø. Vaisingumo koeficientas - gimdymø skaièius tûkstanèiui 15-44 metø amþiaus moterø. Vaisingumo lygis - vidutinis
vaikø, kuriuos moterys pagimdo per visà savo gyvenimà, skaièius.
5.2. Gimstamumo veiksniai. Gimstamumà pirmiausia lemia socialinës-ekonominës sàlygos: karai, ekonomikos pakilimai ir nuosmukiai, individø pajamos ir
iðsilavinimas. Turtingesnëse ðalyse gimstamumas maþesnis nei maþiau turtingose. Subjektyvûs gimstamumo veiksniai - individualûs poþiûriai á vaikus kaip á gyvenimo vertybes, á jø skaièiø ðeimoje ir pan.
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6. Mirtingumas yra gyventojø dinamikos veiksnys, neatsiejamas nuo gimstamumo.
6.1. Mirtingumo kriterijai. Mirtingumo koeficientas - kasmetinis mirimø skaièius tûkstanèiui gyventojø. Naujagimiø mirtingumo koeficientas - skaièius
vaikø, mirusiø iki vieneriø metø amþiaus, tenkantis tûkstanèiui naujagimiø.
Mirtingumo tyrimai leidþia apskaièiuoti vidutinæ gyvenimo trukmæ.
6.2. Mirtingumo veiksniai. Mirtingumà pirmiausia lemia biologinë þmogaus prigimtis: kaip ir viskas gamtoje, taip ir þmogus, turi savo pradþià bei pabaigà.
Taèiau ádomu tai, kad biologinë þmogaus prigimtis yra veikiama socialumo,
kà rodo vis ilgëjanti vidutinë þmogaus gyvenimo trukmë. Vadinasi, visuomenëje individai nuolat gerina savo gyvenimo sàlygas (bûstà, mitybà), mokslas vis geriau paþásta þmogaus organizmà, taip keldamas medicinos lygá.
7. Migracija yra þmoniø judëjimas ið vienos geografinës vietovës á kità.
7.1. Tarptautinë migracija - gyventojø judëjimas ið vienos ðalies á kità - turi du aspektus: emigracijà (iðvykstama ið ðalies) ir imigracijà (atvykstama á kità ðalá).
7.2. Vidinë migracija yra geografinis gyventojø mobilumas ðalies viduje. Pagrindinis ðios migracijos bruoþas - gyventojø persikëlimas á miestus, t.y. urbanizacijos procesas.
7.3. Migracijos veiksniai skirstomi á stumianèiuosius (skurdas, karas, politinis
persekiojimas savoje ðalyje) ir traukianèiuosius (aukðtesnis pragyvenimo
lygis, socialinis saugumas kitoje ðalyje). Ðie abu veiksniai lemia apsisprendimà migruoti.
8. Demografinës teorijos
8.1. Thomas Robertas Malthusas (1766-1834) - anglø ðventikas ir mokslininkas,
atkreipæs dëmesá á tai, kad gyventojø skaièius auga greièiau nei maisto gamyba: jo nuomone, gyventojø daugëja geometrine profesija (1-2-4-8-16 ir
t. t.), o maisto gamyba - aritmetine (1-2-3-4-5). Jis siûlë lytiná susilaikymà ir
vëlyvas vedybas, nes kitaip - gyventojø skaièiø maþins badas, karai, ligos.
8.2. Demografinio perëjimo teorija aiðkina gyventojø skaièiaus augimà, pereinant ið tradicinës visuomenës á moderniàjà. Skiriami trys ðio perëjimo etapai: 1. Tradicinëje visuomenëje buvo didelis gimstamumas ir didelis mirtingumas, todël gyventojø skaièius augo labai lëtai. 2. Modernizacija sumaþino mirtingumà (pagerëjo gyvenimo sàlygos, mityba, medicininis aptarnavimas), taèiau gimstamumas iðliko toks pat, todël staigiai iðaugo gyventojø
skaièius. 3. Mirtingumas iðliko toks pat maþas, taèiau sumaþëjo gimstamumas, nes jis buvo pradëtas reguliuoti (kontracepcinës priemonës, nëðtumø
nutraukimas). Gyventojø skaièiaus augimas lëtëja ir stabilizuojasi. Ðie etapai bûdingi beveik visoms europietiðkos civilizacijos ðalims.
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17. Septynioliktoji paskaita. KOLEKTYVINIS ELGESYS
1. Kolektyvinis elgesys yra tiek spontaniðkas, tiek organizuotas elgesys, bûdingas
santykinai dideliam skaièiui þmoniø, reaguojanèiø á idëjas, reiðkinius, ávykius.
1.1. Kolektyvinio elgesio klasifikavimas. J. Loflandas, klasifikuodamas kolektyviná elgesá, remiasi dviem kolektyvinio elgesio lygiais: mase ir minia. Masë
- visuma þmoniø, kuriuos jaudina ta pati problema, taèiau jie nëra arti vienas
kito. Minia - santykinai didelis skaièius þmoniø, esanèiø kartu, vienas prie
kito. Trys emocijø tipai, bûdingi tiek masei, tiek miniai, yra baimë, prieðiðkumas, dþiaugsmas. Minios baimës pavyzdys - teatro þiûrovai gaisro metu,
masinës baimës pavyzdys - stichinë nelaimë. Minios prieðiðkumo pavyzdys - rasiniai neramumai, masinio prieðiðkumo pavyzdys - politiniø lyderiø
paskelbimas atpirkimo oþiais. Minios dþiaugsmas - karnavalai, koncertai,
masinis dþiaugsmas - aukso karðtligë, gyventojø dþiaugsmas ðalies sportininkams pasiekus pergalæ tarptautinëse varþybose (28, p. 578-584).
1.2. Kitas klasifikavimas. J. Vander Zandenas skiria iðsklaidytà (dispersed) ir
koncentruotà (converging) kolektyviná elgesá. Pirmasis - tai gandai, mada,
pamiðimai, masinë isterija, panika, vieðoji nuomonë. Antrasis - minia (32,
p. 594-599).
1.3. Ðia klasifikacija remdamasis, siûlau skirti tris kolektyvinio elgesio formas:
pirmosios dvi - kaip J. Vander Zandeno, treèioji - socialiniai judëjimai. Ðios
trys formos yra glaudþiai susijusios: ið spontaniðkø reakcijø iðaugæ socialiniai judëjimai yra nulemti pirmøjø dviejø formø.
2. Iðsklaidytas kolektyvinis elgesys. Masinës komunikacijos visuomenëje kiekvienas individas gali bûti átrauktas á masiná elgesá, nes þiûri tas paèias televizijos
programas, klauso tos paèios muzikos, skaito tuos paèius laikraðèius, yra raginamas pirkti tas paèias prekes. Sociologai skiria konkreèias masinio elgesio
formas: mada, vieðoji nuomonë, gandas, panika.
2.1. Mada - masinis priëmimas tam tikro skonio ar gyvenimo stiliaus, kuris trunka
tam tikrà laikà ir keièiasi laipsniðkai. Kodël þmonës rengiasi vieno stiliaus ar
net vienodais drabuþiais? Kodël egzistuoja madingi ir nemadingi daiktai?
2.2. Vieðoji nuomonë - tam tikri elgesio vieðajame gyvenime standartai ir jø taikymas, vertinant individø ar grupiø elgesá. Anot R. Schaeferio ir R. Lammo,
tai nuostatos vieðosios politikos klausimu iðraiðka, susijusi su sprendimø
priëmimu (27, p. 611).
2.3. Gandas - sunkiai patikrinama informacija, sukaupta neformaliu bûdu (kilmës ðaltinis neaiðkus arba neþinomas), naudojama analizuojant neaiðkià situacijà ir daþnai priimama kaip tiesa.
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2.4. Panika - nevaldomas bëgimas nuo suvokto pavojaus, kuris gali bûti tiek
tikras, tiek pagrástas tikëjimu.
3. Koncentruotas kolektyvinis elgesys - minia. Minia yra laikinas, santykinai neorganizuotas þmoniø susibûrimas, kur jie tiesiogiai kontaktuoja vienas su kitu.
3.1. Minios tipai : 1. Atsitiktinë minia - susibûrimas þmoniø, kurie siekia individualiø tikslø toje paèioje vietoje ir tuo paèiu metu. 2. Áprastinë minia - teatro, koncerto, sporto varþybø þiûrovai, kurie laikosi egzistuojanèiø elgesio
normø. 3. Ekspresyvinë minia - susibûrimas þmoniø, reiðkianèiø stiprius jausmus (religinës apeigos, roko muzikos koncertas). 4. Veikianti minia - susibûrimas susijaudinusiø þmoniø, mananèiø, kad norimus pokyèius pasiekti
galima tik paþeidþiant galiojanèias socialines normas. Ði minia bûna pasiruoðusi agresyviai veiklai (maiðtui, plëðimui), todël lengvai gali pavirsti gauja
(12, p. 588-589; 32, p. 598).
3.2. Minios bruoþai: a) átaigumas (minioje lengviau pasiduodama svetimai átakai nei bûnant vieniems); b) deindividualizacija (susiliejama su minia, pamirðtamas asmeninis tapatumas ir atsakomybë); c) nepaþeidþiamumas (minioje pasijuntama stipresniais, nenugalimais) (32, p. 598-599).
3.3. Minios dinamikos fazës: a) susibûrimas (spontaniðkas, kai atsitiktinius praeivius nugali smalsumas, ar sàmoniningas, kai susirenkama kaþkam organizuojant); b) komunikacija (minios dalyviai pirmiausia aiðkinasi, kas vyksta;
labiausiai paplitæs komunikacijos minioje tipas - gandas, nes tikroji informacija daþniausiai bûna þinoma tik keliems asmenims); c) konvencionalizacija (minios susibûrimas tampa visuotinai priimtu dalyku, taèiau ðià fazæ
pasiekia ne kiekviena minia, o tik tokia, kuri buriasi svarbaus ávykio valstybiø ðvenèiø, reguliariø sporto varþybø ir pan. dëka) (28, p. 584-586).
4. Minios elgesio aiðkinimas. Kodël minioje keièiasi þmoniø elgesys? Kas lemia
minios vieningumà?
4.1. Uþkrëtimo teorija. Jos autorius - prancûzø sociologas G. Le Bonas (1841 1931), teigæs, kad minioje individai patiria radikalià transformacijà. Jie gali
tapti þiauriais, laukiniais, iracionaliais, destruktyviais. Minia visiðkai uþvaldo individà. Bendros nuotaikos ir vaizdiniai veikia individà trim bûdais:
1) imitacija - kitø veiksmø kartojimas, 2) átaigumas - bûsena, kai individà
veikia kitø vaizdiniai, nurodymai, siûlymai; 3) abipusë reakcija - procesas,
kurio metu vienø þmoniø emocijos sukelia kitø þmoniø emocijas, kurios savo ruoþtu sustiprina pirmøjø þmoniø emocijas, o ðios vël intensyvina kitø
þmoniø emocijas ir t. t. (32, p. 601-602).
4.2. N. Smelserio teorija. Nurodomos ðeðios sàlygos tam tikra seka (viena paskui
#%

kità), lemianèios konkretø kolektyviná elgesá (pavyzdþiui, riauðes): 1. Struktûriniai veiksniai - tai socialinio gyvenimo aspektai, padedanantys atlikti
kolektyvinius veiksmus. 2. Struktûrinë átampa - sutrikæs ryðys tarp socialinës sistemos aspektø. 3. Augantis bendras tikëjimas (generalized belief) bûsena, kai vis didesná þmoniø skaièiø uþvaldo nuomonë apie tai, kaip vertinti susiklosèiusià padëtá ir kaip á jà reaguoti. 4. Aktyvinantys veiksniai veiksmai, iðprovokuojantys masinius veiksmus. 5. Dalyviø átraukimas - minia pradeda veiksmus ir vis daugiau minios nariø ásitraukia á ðiuos veiksmus.
6. Socialinë kontrolë. Ávykiø eiga labai priklauso nuo valdþios veiksmø, kurie gali bûti prevenciniai, siekiantys neleisti kilti ávykiams, ir represiniai,
siekiantys nuslopinti masinius destruktyvius veiksmus. Taèiau ne visada valdþios veiksmø pasekmës atitinka turëtus ketinimus (28, p. 591-594).
5. Socialiniai judëjimai yra daugiau ar maþiau organizuotos kolektyvinës pastangos sukelti socialinius pokyèius arba pasiprieðinti jiems. Minios susirenka ir
iðsiskirsto, taèiau kolektyvinis elgesys ne visada trumpai gyvuoja. Kai kada þmonës ilgai ir apgalvotai siekia kà nors keisti visuomenës gyvenime.
5.1. Klasifikavimo kriterijai. Demokratinëse visuomenëse gyvuoja daugybë ávairiausiø socialiniø judëjimø: aplinkos apsaugos, pilietiniø teisiø, abortø ðalininkø bei prieðininkø ir t. t. Juos klasifikuoti galima ávairiai pagal tokius
kriterijus kaip trukmë, interesai, tikslai. Egzistuoja judëjimai, kurie trunka
ðimtmeèius, kiti gyvuoja labai trumpai. Pagal interesus socialiniai judëjimai
skirstomi á religinius, politinius, tautinius ir t. t. Pagal tikslus jie gali bûti
revoliuciniai ir reformistiniai. Kiekviena klasifikacija turi privalumø ir trûkumø. B. Hess ir kt. siûlo trijø kriterijø derinimà: a) socialinio pokyèio, kurá
gina judëjimas, svarba; b) judëjimo tikslas - sukelti pokyèius ar pasiprieðinti
jiems; c) judëjimo taktika - panaudoti esamas struktûras ar kurti paralelias.
5.2. Socialiniø judëjimø tipai. Pagal B. Hess ir kt. siûlomus kriterijus skiriami
keturi socialiniø judëjimø tipai: 1) reformistiniai, siekiantys pokyèiø egzistuojanèiose sistemose; 2) revoliuciniai, siekiantys pakeisti vertybes ir institucijas; 3) pasiprieðinimo judëjimai, siekiantys sustabdyti pokyèius ir atkurti tai, kas vadinama tradicinëmis vertybëmis bei normomis; 4) utopiniai,
siekiantys idealios visuomenës iðrinktosioms grupëms, turinèioms viltá, kad
jø pavyzdys padës keistis sudëtingesnëms socialinëms sistemoms (12, p. 594).
5.3. Judëjimo raidos etapai: 1. Nepasitenkinama esama padëtimi, kyla neramumai. Ðiame etape lyderis yra agitatorius, raginantis veikti. 2. Kuriama ideologija, kuri tampa savotiðku tiltu tarp nepasitenkinimo ir veiklos, vyksta telkimas bendrai veiklai. Lyderis - pranaðas, idëjø ákvëpëjas. 3. Kuriama formali organizacija, lyderis tampa administratoriumi, koordinuojanèiu veiks#&

mus, kontroliuojanèiu darbo pasidalijimà. 4. Judëjimas tampa biurokratiðka
institucija, lyderis - politikas. Ketvirtasis etapas bûdingas ne visiems judëjimams (28, p. 599-600).

18. Aðtuonioliktoji paskaita. SOCIALINIAI POKYÈIAI
1. Socialiniai pokyèiai yra fundamentalûs pakitimai socialinëje organizacijoje, visuomenës organizavimo bûdo pasikeitimas. Visuomenë, kaip ir bet koks kitas
paþinimo objektas, nuolat kinta. Dauguma pakitimø vyksta palaipsniui ilgà laikà ir yra nepastebimi. Socialinius pokyèius sukelia gamtos nelaimës, karas, terorizmas, socialiniai judëjimai ir t.t. Daþniausiai minimi socialiniø pokyèiø ðaltiniai yra ðie: gyventojai, gamta, mokslas ir technologija, naujoviø plitimas, socialiniai konfliktai.
1.1. Gyventojai. Auga jø skaièius, keièiasi sudëtis, teritorinis pasiskirstymas (dël
migracijos), o tai sukelia socialines problemas. Vienose ðalyse socialines
problemas sukelia gyventojø skaièiaus augimas, kitose ðalyse problema tampa
gyventojø senëjimas, t.y. vyresnio amþiaus þmoniø skaièiaus augimas.
1.2. Gamta. Potvyniai, sausros, þemës drebëjimai gali sukelti radikalias socialines permainas. Gamtos iðtekliø atradimas turi átakos gyventojø migracijai,
miestø augimui.
1.3. Mokslas ir technologija. Ðiuolaikinë visuomenë neásivaizduojama be automobilio, telefono, kompiuterio, taèiau prieð ðimtà metø ðiø dalykø nebuvo.
Mokslas apibûdinamas kaip þinios, ágytos taikant metodus, pagrástais sistemingu stebëjimu, o technologija - kaip þiniø taikymas gaminant árankius ir
naudojantis gamtiniais iðtekliais (27, p. 619). Kiti sociologai, neminëdami
mokslo ir technologijos terminø, kalba apie naujoves (innovations), t. y. atradimus (þinojimo papildymà) ir iðradimus (turimø þiniø panaudojimà nauja forma). A. Einsteino reliatyvumo teorija yra atradimas, o automobilis iðradimas, nes jis yra nauja senø elementø kombinacija (32, p. 620).
1.4. Naujoviø plitimas vyksta tiek vienoje visuomenëje, tiek ið vienos visuomenës á kitas. Ankstesnëse epochose jas skleidë keliautojai, misionieriai, kareiviai, migrantai. Dabar tai daro transnacionalinës korporacijos, tarptautinë
prekyba. Naujoviø plitimas (diffusion) yra reglamentuotas, naudojant patentus.
1.5. Socialiniai konfliktai - konfliktai, kuriø sprendimas daþnai lemia esmines
permainas. Skirtingos socialinës grupës turi nevienodus interesus, todël jos
negali nekonfliktuoti, o ðie konfliktai negali nekeisti visuomenës.
2. Socialiniø pokyèiø teorijos. Sociologija nuo pat savo atsiradimo stengiasi atskleisti
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socialiniø pokyèiø ir raidos dësnius. Sociologijos pradininkai A. Comteas ir
H. Spenceris naudojosi gausia istorine medþiaga, norëdami suprasti, kodël ir kaip
visuomenës keièiasi. Visi vëlesnieji sociologai tæsë atsakymø á ðá klausimà paieðkas. Sociologijos istorijoje susiklostë keturi socialiniø pokyèiø aiðkinimo bûdai:
evoliucionizmas, ciklizmas, funkcionalizmas ir konflikto teorija.
2.1. Evoliucionizmas dominavo XIX ðimtmetyje ir buvo veikiamas Ch. Darvino
biologinës evoliucijos teorijos: visuomenë, kaip ir gamta, nuolat tobulëja,
pradedant paprastais, homogeniniais, ir baigiant heterogeniniais junginiais.
Praeitame ðimtmetyje buvo laikomasi viena kryptimi vykstanèios evoliucijos teorijos, pagal kurià visos visuomenës praeina tuos paèius evoliucijos
etapus ir neiðvengiamai pasiekia tà patá rezultatà. Ðiame ðimtmetyje iðkilo
ne viena kryptimi vykstanèios evoliucijos teorija, pagal kurià pokyèiai vyksta
skirtingais keliais, nebûtinai ta paèia kryptimi ir nebûtinai reiðkia paþangà.
2.2. Ciklizmas. Visuomenës raida yra ciklinë: civilizacijos iðkyla, suklesti ir þlunga. Evoliucionistai, ypaè vienakryptës evoliucijos teorijos atstovai, vaizduoja
istorijà kaip nuosekliø ir kylanèiø pakopø sekà, o ciklizmo ðalininkai mato
civilizacijø iðkilimus ir þlugimus. Jie nesiekia numatyti ilgalaikæ þmonijos
raidos kryptá, o tik nori numatyti konkreèios visuomenës ar civilizacijos eigà. Evoliucionistai santykinai yra optimistai, matantys þmonijos pastangas
siekti naujø aukðtumø ateityje, o ciklistai santykinai yra pesimistai, numatantys kiekvienos civilizacijos mirtá.
2.3. Funkcionalizmas. Jo ðalininkus labiau domina ne tai, kaip visuomenë keièiasi, bet tai, kaip ji iðlaiko stabilumà. Naudojama pusiausvyros sàvoka:
visuomenë atsiliepia á neaiðkias situacijas, tvarkos ardymà atitinkamomis
priemonëmis, kurios gràþina pusiausvyrà. Socialinius neramumus (streikus,
riauðes) funkcionalistai laiko laikinais griovimais, o ne reikðmingais socialinës tvarkos pokyèiais.
2.4. Konflikto teorija: visuomenë, kaip ir kiekvienas reiðkinys, yra prieðtaringa,
t.y. ji yra vienybë prieðybiø, tarp kuriø vyksta nuolatinë kova. Bûtent konfliktas tarp besivarþanèiø socialiniø grupiø yra pagrindinis socialiniø pokyèiø ðaltinis. Konfliktuoja darbdaviai ir darbëmiai, valdantieji ir valdomieji,
taip pat konfliktai kyla kiekvienoje ðiø grupiø.
3. Modernizacija - visuma pokyèiø, ávykusiø beveik visose visuomenës gyvenimo
srityse industrializacijos dëka.
3.1. Turinys: a) vyksta perëjimas nuo tradiciniø gamybos metodø prie naujø technologijø; b) perëjimas nuo natûralinio prie prekinio ûkio (þemës ûkyje);
c) pramonës mechanizavimas; d) visuomenës urbanizavimas: miestas tampa reikðmingesnis uþ kaimà.
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3.2. Stimulai ir kliûtys. Pagrindinis stimulas - verslininkystës dvasia. Ðiuolaikinëje sociologijoje remiamasi M. Weberio idëja apie protestantizmo ir kapitalizmo ryðá, kuris yra aiðkinamas kaip ðiuolaikinës verslininkystës atsiradimo prieþastis, taip pat verslininkø psichologijos ir moralës, t. y. jø poþiûrio
á savo darbà, tikslo siekimo, mokëjimo rizikuoti ir t. t. prieþastis. Visa tai
laikoma viena svarbiausiø modernizacijos varomøjø jëgø. Svarbiausiomis
modernizacijos kliûtimis laikomos tradicijos (ekonominës, giminystës), trukdanèios individualiam socialiniam mobilumui.
4. Raidos teorijos.
4.1. Konvergencijos teorija: modernizacijos proceso metu skirtingos visuomenës supanaðëja, ágydamos bendrø bruoþø (urbanizacija, masinis raðtingumas, masinë kultûra, masinis dalyvavimas politikoje, sumaþëjusi iki dviejø
generacijø ðeima). Ði teorija susilaukë daug kritikos: juk vienos ðalys yra
modernizacijos pionierës, o kitos - sekëjos. Pastarosios ne ðiaip kopijuoja
pirmøjø raidos modelá, bet derina já prie savo tradiciniø socialiniø formø.
4.2. Priklausomybës teorija kritikuoja konvergencijos teorijà, pabrëþdama, kad
moderniausios ðalys sulaiko labiau atsilikusiø ðaliø raidà, turëdamos ið to
naudos.
4.3. Pasaulinës sistemos teorija: egzistuoja pasaulinës ekonominës sistemos, kurias sudaro centrinës ir periferinës valstybës ir tarp kuriø vyksta nuolatinë
konkurencija.
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