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Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά κοινωνικά φαινόμενα:
• την κοινωνικής συμπεριφορά και
• την κοινωνική δράση
Εργαλειακός (επιστημονισμός/ νεοθετικισμός) – πλήρης διαχωρισμός του
υποκειμένου από το αντικείμενο της κοινωνικο – επιστημονικής γνώσης. Κυρίαρχη
τάση στις μέρες μας. Στον αντίποδα τοποθετείται ο σχετικισμός.



• Οι κοινωνιολόγοι διακρίνουν ανάμεσα στις μικρής κλίμακας πτυχές του κοινωνικού
συστήματος και στις μεγάλης κλίμακας κοινωνικές δομές. Η μικροκοινωνιολογία αφορά τις
λεπτομέρειες της καθημερινής μας ζωής. Η μακροκοινωνιολογία μελετά τις μεγάλης
κλίμακας και μακροπρόθεσμες κοινωνικές διαδικασίες καθώς και τους οργανισμούς, τους
θεσμούς και τις ευρύτερες κοινωνικές διευθετήσεις.

• Κοινωνιολογική φαντασία ( Μιλς)- βασική αρχή της κοινωνιολογίας είναι ότι μόνο αν
κατανοήσουμε την κοινωνία στην οποία ζούμε μπορούμε να κατανοήσουμε πληρέστερα
την ατομική μας ζωή. Πρόκειται για την ικανότητα να βλέπουμε τις ατομικές μας εμπειρίες
εν μέρη ως αντανάκλαση των κοινωνικών διευθετήσεων του τόπου και της εποχής μας. Η
κοινωνιολογική φαντασία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στην
ατομική μας ζωή και τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Όλα όσα μας συμβαίνουν σε κάθε
δεδομένη στιγμή αποτελούν συγκερασμό της προσωπικής μας ζωής με την κοινωνία.

• Άυγουστος Κοντ: πατέρας της Κοινωνιολογίας, υποστηρικτής του θετικισμού, υπογράμμισε
ότι η μελέτη της κοινωνίας πρέπει να γίνεται με επιστημονικό τρόπο (πείραμα,
συστηματική παρατήρηση, συγκριτική ιστορική ανάλυση). Ο Κοντ διαίρεσε τη μελέτη της
κοινωνίας στην κοινωνική στατική και την κοινωνική δυναμική, κάνοντας μια εννοιολογική
διάκριση στην κοινωνική στατική που περιλαμβάνει τη μελέτη των πτυχών της κοινωνικής
ζωής που έχουν να κάνουν με τη δομή, τη σταθερότητα και την κοινωνική οργάνωση και
επιτρέπουν στις κοινωνίες να διατηρούν την ενότητά τους και να επιβιώνουν και την
κοινωνική δυναμική που αναφέρεται στις διαδικασίες της κοινωνικής ζωής που
διαμορφώνουν τη θεσμική εξέλιξη και έχουν να κάνουν με την κοινωνική μεταβολή.



• Χάριετ Μαρτινό: Φεμινίστρια και μεθοδολόγος. Επέμενε ότι η μελέτη της κοινωνίας
έπρεπε να αποτελεί διακριτό επιστημονικό πεδίο, έδειξε πώς οι θεμελιώδεις αξίες
του νεαρού τότε αμερικανικού έθνους συνέβαλαν στη διαμόρφωση των βασικών
θεσμικών διευθετήσεων. Υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών, διατύπωσε
το αίτημα της καθολικής ελευθερίας και δικαιοσύνης σε μια εποχή κατά την οποία τα
αγαθά αυτά απολάμβαναν αποκλειστικά οι λευκοί εκπρόσωποι του ανδρικού φύλου.

• Χέρμπερτ Σπένσερ: παρομοίαζε την κοινωνία με βιολογικό οργανισμό και την
περιέγραφε ως σύστημα. Εμπνεόμενος από τη δαρβινική θεωρία της φυσικής
επιλογής εφάρμοσε την έννοια της επιβίωσης του ισχυρότερου στον κοινωνικό
κόσμο, προσέγγιση που ονομάστηκε κοινωνικός δαρβινισμός.

• Καρλ Μαρξ: προσπάθησε να ανακαλύψει τις θεμελιώδεις αρχές της ιστορίας. Εστίασε
το ενδιαφέρον του στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι
κοινωνίες, στο επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης και στον τρόπο οργάνωσης της
παραγωγής. Η προσέγγιση του Μαρξ ονομάζεται διαλεκτικός υλισμός: η έννοια ότι η
ιστορική εξέλιξη καθορίζεται από τη σύγκρουση των δυνάμεων της κοινωνίας που
έχουν αντίθετα συμφέροντα και από τη συνακόλουθη δημιουργία νέων πιο
ανεπτυγμένων δομών. Σύμφωνα με τη θεωρία του οι πολιτικές ιδεολογίες, η
θρησκεία, η οργάνωση, το εκπαιδευτικό σύστημα και η κυβέρνηση συγκροτούν αυτό
που ονομάζουμε κοινωνικό εποικοδόμημα. Το εποικοδόμημα επηρεάζεται σε μεγάλο
βαθμό από την οικονομική βάση της κοινωνίας δηλαδή από τον τρόπο παραγωγής
των αγαθών και την ταξική δομή της.



• Εμίλ Ντιρκάιμ: Κοινωνική ολοκλήρωση: πυκνότητα των κοινωνικών
σχέσεων. Μηχανική αλληλεγγύη: οι άνθρωποι ανέπτυσσαν την
αίσθηση ότι ανήκουν στο ίδιο σύνολο χάρη στο γεγονός ότι ήταν
εξαιρετικά όμοιοι μεταξύ τους και ασχολούνταν με παρόμοιες
εργασίες. Οργανική αλληλεγγύη: Οι άνθρωποι εκτελούν
ειδικευμένες εργασίες, κανείς δεν είναι αυτάρκης και όλοι
εξαρτώνται από τους άλλους για την επιβίωσή τους. Έτσι η κοινωνία
διατηρεί την ενότητά της.

• Μαξ Βέμπερ: Κατανόηση (Verstehen) : μάθηση των υποκειμενικών
νοημάτων που κρύβονται πίσω από την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Ιδεότυπος: τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αντικειμένου που
θέλουν να μελετήσουν οι κοινωνιολόγοι, το μέτρο με το οποίο
αξιολογούν τα γεγονότα.



• Ο Βέμπερ ανέδειξε στο έργο του την έννοια της αξιολογικά ελεύθερης
κοινωνιολογίας. Υπογράμμισε ότι οι κοινωνιολόγοι δεν πρέπει να αφήνουν τις
προσωπικές τους προκαταλήψεις να επηρεάζουν τη διεξαγωγή της επιστημονικής
έρευνας. Παρά την προτροπή του για αποστασιοποίηση και αντικειμενικότητα,
αναγνώριζε ότι αντικειμενικότητα δεν σημαίνει ουδετερότητα, ούτε ηθική
αδιαφορία.



Αμερικανική κοινωνιολογία
Όπως στην Ευρώπη έτσι και στις Η.Π.Α η βιομηχανική επανάσταση και η
αστικοποίηση όπως και τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Αμερική έδωσαν
μεγάλη ώθηση στην κοινωνιολογική έρευνα. Η κοινωνιολογία και το σύγχρονο
πανεπιστημιακό σύστημα αναδείχθηκαν ταυτόχρονα στις Η.Π.Α σε αντίθεση με την
Ευρώπη όπου η κοινωνιολογία δυσκολεύτηκε περισσότερο να καθιερωθεί.
Στα πρώτα της βήματα η αμερικανική κοινωνιολογία είχε αισιόδοξο και
προοδευτικό χαρακτήρα, βαθιά πίστη στην πρόοδο και την αξία της ατομικής
ελευθερίας και ευημερίας και βασιζόταν στην πεποίθηση ότι η αμερικανική
κοινωνία ήταν κατά βάση υγιής.
Λέστερ Γουαρντ- πίστευαν ότι το έργο των κοινωνιολόγων είναι να διατυπώσουν
τους βασικούς νόμους του κοινωνικού βίου και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση
για να μεταρρυθμίσουν την κοινωνία. Άλλοι ασπάστηκαν την προσέγγιση της
επιβίωσης του ικανότερου πιστεύοντας ότι τα προβλήματα της κοινωνίας μπορούν
να λυθούν μόνα τους.
Εξαίρεση σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας υπήρξε ο Γ.Ε.Μπ. Ντι Μπόις , κορυφαίου
αφρο Αμερικανού διανοούμενου ο οποίος ανέλυσε τη φυλετική ανισότητα και
εισηγήθηκε ριζικές τομές για την εξάλειψή της.



• Σημαντική εισβολή στην επιστήμη είχαν επίσης οι κοινωνιολόγοι του
πανεπιστημίου του Σικάγου όπου ιδρύθηκε και το πρώτο τμήμα κοινωνιολογίας
στις ΗΠΑ ΤΟ 1893.Τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ου αιώνα παράχθηκε
σημαντικό κοινωνιολογικό έργο. Η πόλη του Σικάγου θεωρήθηκε «κοινωνικό
εργαστήρι» και υποβλήθηκε σε σχολαστική και συστηματική μελέτη.

• Ο γυναικείος κόσμος της κοινωνιολογίας είχε ως βάση το Hull House στο Σικάγο,
το οποίο είχαν ιδρύσει το 1889 η Τζέιν Άνταμς και η Έλεν Γκέιτς Σταρ. Το Hull
House ήταν ένα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της εποχής που λειτουργούσαν
σε φτωχικές συνοικίες και παρείχαν υπηρεσίες στους άπορους των πόλεων και
κυρίως στους μετανάστες.

• Από τη δεκαετία του ‘40 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 τα ηνία πέρασαν
στους κοινωνιολόγους των πανεπιστημίων Columbia, Harvard και Berkley οι
οποίοι θεμελίωσαν τις βασικές κατευθύνσεις της κοινωνιολογικής έρευνας και
θεωρίας.

• Από το ‘60 και μετά οι νέοι κοινωνιολόγοι συμμετείχαν σε κοινωνικά κινήματα 
υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων, της φοιτητικής δύναμης και της ειρήνης.



Σύγχρονη Κοινωνιολογία
• Η κριτική θεωρία γεννήθηκε μέσα από την απογοήτευση για την κοινωνιολογία

του 20ου αιώνα εν γένει και το μαρξισμό ειδικότερα. Οι θεωρητικοί αυτοί και οι
οπαδοί τους υποστήριζαν ότι η κοινωνιολογία έβλεπε τα άτομα ως παθητικές και
αβοήθητες οντότητες φυλακισμένες στις κοινωνικές δομές και ότι ανέλυε τις
κοινωνίες χωρίς να ανιχνεύει τα κοινωνικά προβλήματα και χωρίς να διατυπώνει
κάποιο κανονιστικό όραμα.

• Οι υπέρμαχοι της κριτικής θεωρία υποστηρίζουν ότι η μαζική κουλτούρα είναι
προϊόν της καπιταλιστικής βιομηχανίας των μαζικών μέσων επικοινωνίας και δεν
μπορεί να αποτελεί γνήσια αντανάκλαση των πεποιθήσεων, των αξιών, του
γούστου, των ιδεών και του τρόπου ζωής των ανθρώπων. Οι οπαδοί της κριτικής
θεωρίας ισχυρίζονται ότι η μαζική κουλτούρα παρουσιάζει το πολιτικό σύστημα
ως μια καλοπροαίρετη οντότητα που στηρίζει την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων
και άρα ωφελεί το σύνολο. Η κριτική θεωρία αποτελεί προέκταση αλλά και
συνιστώσα της θεωρίας των συγκρούσεων. Άσκησε επίσης μεγάλη επιροοή σε
δυο άλλα σύγχρονα κινήματα της κοινωνιολογίας, στο φεμινισμό και τη
μεταμοντέρνα κοινωνική θεωρία.



Φεμινισμός
• Πνευματικό κίνημα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που άσκησε

μεγάλη επιρροή στη μορφή και την κατεύθυνση της κοινωνιολογίας. Ο
κοινωνιολογικός φεμινισμός ξεκινά από την παρατήρηση ότι οι γυναίκες είναι
απούσες από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνιολογικής θεωρίας και έρευνας. Οι
εμπειρίες των ανδρών θεωρήθηκαν καθολικές, ενώ οι δράσεις και οι εμπειρίες
των γυναικών αγνοήθηκαν. Ο φεμινισμός μελετά τους ρόλους και τις εμπειρίες
των γυναικών στην κοινωνία και σκοπό έχει να αναδείξει τη συμβολή των
γυναικών στην κοινωνική ζωή και να ρίξει φως στις δομές και τις διαδικασίες που
διαιωνίζουν την ανισότητα των δυο φύλων. Παράλληλα, ο κοινωνιολογικός
φεμινισμός ασχολήθηκε με την ανάπτυξη θεωριών που βασίζονται μεν στις
εμπειρίες και τις συνθήκες ζωής των γυναικών μπορούν όμως να αξιοποιηθούν
στην άσκηση κριτικής στις καταπιεστικές κοινωνικές σχέσεις και στον αγώνα για
τη μεταμόρφωση της κοινωνίας προς όφελος του συνόλου της ανθρωπότητας.



Μεταμοντερνισμός
• Οι οπαδοί του μεταμοντερνισμού τρέφουν βαθιά δυσπιστία για την επιστήμη και

την αρχή της αντικειμενικότητας υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική γνώση είναι
στον ίδιο βαθμό προϊόν κοινωνικά καθορισμένων συμφερόντων συμφερόντων
και προκαταλήψεων των ερευνητών όσο και των ίδιων των γεγονότων, τα οποία
είναι και αυτά με τη σειρά τους παράγωγα των κοινωνικών διαδικασιών. Οι
μεταμοντερνιστές υπογραμμίζουν ότι η επιστημονική γνώση απέτυχε να
επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα και να αποτρέψει τον πόλεμο και τη
γενοκτονία. Υποστηρίζουν ότι εφόσον οι κοινωνίες στηρίζονται στα διαρκώς
μεταβαλλόμενα σημεία, τους κώδικες και τα πρότυπα που παρουσιάζουν τα
μαζικά μέσα ενημέρωσης αυτό σημαίνει ότι έχουν πάψει να διαθέτουν κάποια
βασική δομή, όποτε οι μεγάλες αφηρημένες κοινωνικές θεωρίες είναι ελάχιστα
χρήσιμες. Στον κόσμο της μεταμοντέρνας θεωρίας, ο πολιτισμός είναι ένα
αμάλγαμα εικόνων, συμβόλων και ιδεών που προέρχονται από τα τηλεοπτικά
προγράμματα, τις διαφημίσεις, τα περιοδικά και άλλες πηγές και δεν μεταφέρει
κανένα ουσιαστικό και διαρκές νόημα. Οι κοινωνικές διαιρέσεις όπου υπάρχουν
δεν έχουν καμία νομιμοποίηση και θα πρέπει να αίρονται, με την κατάργηση των
φραγμών που υπάρχουν ανάμεσα στις φυλές, τις εθνοτικές ομάδες, τα δυο
φύλα, τους πολιτισμούς, τα έθνη και τα επιστημονικά πεδία.



Θεωρητικές προσεγγίσεις
• Η θεωρητική προσέγγιση είναι σύνολο υποθέσεων, αλληλοσυνδεόμενων εννοιών και

θέσεων για το πώς σχετίζονται μεταξύ τους τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα.

• Η κοινωνιολογία του 20ου αιώνα επηρεάστηκε έντονα από τρεις γενικές θεωρητικές
προσεγγίσεις. Καθεμιά θέτει διαφορετικά ερωτήματα για την κοινωνία και υιοθετεί
διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική ζωή. Οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι θα
συμφωνούσαν ότι δεν είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε μια μόνο και να απορρίψουμε
τις υπόλοιπες. Αντίθετα, στη σύγχρονη κοινωνιολογία, οι θεωρητικές προσεγγίσεις
αποτελούν εργαλεία – νοητικές κατασκευές- που μας παρέχουν συμπερασματικούς
κανόνες μέσω των οποίων μπορούμε να ανακαλύψουμε νέες σχέσεις και να καταλήξουμε
σε προτάσεις για το πώς μπορεί να διευρυνθεί το πεδίο μιας θεωρίας.

• Οι τρεις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας είναι ο λειτουργισμός
που δίνει έμφαση στην τάξη και τη σταθερότητα, η θεωρία της σύγκρουσης που εστιάζει
στην ανισότητα, την εκμετάλλευση, την καταπίεση, την κοινωνική ένταση και την
κοινωνική αλλαγή και η συμβολική διαντίδραση που υποστηρίζει ότι η κοινωνία
αναδεικνύεται από τη διαδικασία διαντίδρασης των ανθρώπων με τη χρήση συμβόλων
που βασίζονται σε κοινά νοήματα και αλλάζει μέσω αυτής. Από κοινού οι τρεις αυτές
προσεγγίσεις σχηματίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο του μεγαλύτερου μέρους του
σημερινού κοινωνιολογικού έργου.



Η προσέγγιση του λειτουργισμού

• Η δομολειτουργική ή λειτουργική προσέγγιση αντλεί πολλά στοιχεία από τις ιδέες του Κοντ,
του Σπένσερ και του Ντιρκέμ και προτιμά τη μακροσκοπική προσέγγιση της κοινωνιολογίας
εστιάζοντας στις μακροπτυχές της κοινωνικής ζωής. Τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 οι
λειτουργικές θεωρίες του Παρσονς και των μαθητών του κυριαρχούσαν στην αμερικανική
κοινωνιολογία.

• Οι λειτουργιστές ξεκινούσαν από την παραδοχή ότι η κοινωνία είναι ένα σύστημα, ένα
σύνολο στοιχείων ή μερών που αλληλεπιδρούν με λίγο ως πολύ σταθερό τρόπο σε κάθε
δεδομένη χρονική περίοδο. Δίνουν έμφαση στα μέρη της κοινωνίας και κυρίως στους
βασικούς θεσμούς της όπως η οικογένεια, η θρησκεία, η οικονομία το κράτος και η
εκπαίδευση. Σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν τα δομικά χαρακτηριστικά κάθε μέρους κατά
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο περιγράφουν οι βιολόγοι τα κύρια γνωρίσματα των
σωματικών οργάνων. Στη συνέχεια καθορίζουν ποιες είναι οι λειτουργίες που επιτελεί το
κάθε μέρος. Ένα από τα γνωρίσματα του συστήματος στο οποίο δίνουν μεγάλη σημασία οι
φονξιοναλιστές είναι η τάση που επιτυγχάνει την ισορροπία των μερών του και μεταξύ των
δυνάμεων που λειτουργούν στο εσωτερικό του. Οι αλλαγές στο ένα μέρος έχουν
συνέπειες τόσο για τα υπόλοιπα όσο και για το σύνολο της κοινότητας ή της κοινωνίας ενώ
η αλλαγή και η προσαρμογή αποτελούν συνεχή διαδικασία. Επίσης ορισμένα μέρη μπορεί
να αλλάζουν ταχύτερα από κάποια άλλα με αποτέλεσμα να προκαλούνται κοινωνικές
εξαρθρώσεις.



Λειτουργίες και δυσλειτουργίες
• Στο πλαίσιο της συστημικής ανάλυσης οι φονξιοναλιστές δίνουν ιδιαίτερη

σημασία στις λειτουργίες που επιτελούν τα διάφορα μέρη του συστήματος και
κυρίως οι οργανισμοί, οι ομάδες και τα πολιτιστικά πρότυπα. Οι φονξιοναλιστές
υποστηρίζουν ότι για να επιβιώσει ένα σύστημα πρέπει να επιτελούνται
ορισμένες κρίσιμες λειτουργίες. Διαφορετικά το σύστημα δεν καταφέρνει να
αυτοσυντηρηθέί και καταστρέφεται. Οι λειτουργίες αποτελούν τις προφανείς
συνέπειες της ύπαρξης των θεσμών, των ομάδων και των άλλων τμημάτων του
συστήματος που επιτρέπουν την προσαρμογή ή τη ρύθμιση.

• Ο Μέρτον υπογράμμισε ότι όπως οι θεσμοί και τα άλλα μέρη μιας κοινωνίας
μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση του κοινωνικού συστήματος ταυτόχρονα
μπορούν να έχουν και αρνητικές συνέπειες. Ονόμασε τις παρατηρημένες
συνέπειες που εξασθενίζουν την προσαρμογή ή τη ρύθμιση ενός συστήματος
δυσλειτουργίες. Η φτώχεια για παράδειγμα διαθέτει ταυτόχρονα λειτουργικές και
δυσλειτουργικές ιδιότητες. Είναι λειτουργική διότι εξασφαλίζει στο έθνος το
εργατικό δυναμικό που θα κάνει τις «βρώμικες», επικίνδυνες και σκληρές
δουλειές. Όμως η φτώχεια είναι παράλληλα και δυσλειτουργική διότι εντείνει μια
σειρά από κοινωνικά προβλήματα όπως αυτά που σχετίζονται με την
εγκληματικότητα, την υγεία και την εκπαίδευση μεταξύ άλλων.



Κοινωνική συναίνεση

• Σύμφωνα με τους φονξιοναλιστές υπάρχει
συναίνεση ανάμεσα στα περισσότερα μέλη
μιας κοινωνίας ως προς το τι είναι επιθυμητό,
αξιόλογο και ηθικό και τι ανεπιθύμητο. Μέσα
από τη διαδικασία της κοινωνικής μάθησης
τα μέλη της κοινωνίας συναινούν σε βασικές
αξίες και πεποιθήσεις.



Αξιολόγηση της προσέγγισης του λειτουργισμού

• Η λειτουργική προσέγγιση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για την περιγραφή της κοινωνίας και τον προσδιορισμό
των δομικών της στοιχείων αυτών σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή.

• Η λειτουργική προσέγγιση δεν καλύπτει πλήρως τη
δυναμική του κοινωνικού βίου καθώς δυσκολεύεται να
εξηγήσει την ιστορική εξέλιξη και τις διαδικασίες της
κοινωνικής αλλαγής.



Η προσέγγιση της κοινωνικής σύγκρουσης

• Εστιάζουν την προσοχή τους στην κοινωνία ως σύνολο, μελετώντας τους
θεσμούς και τις δομικές διευθετήσεις της. Ενώ οι οπαδοί του λειτουργισμού
υπογράμμιζαν την τάξη και τη σταθερότητα που χαρακτηρίζουν την κοινωνία, οι
οπαδοί της θεωρίας της σύγκρουσης αναδείκνυαν την αταξία και την αστάθεια.

• Οι θεωρητικοί της συγκρουσιακής θεωρίας εστιάζουν στα αντικρουόμενα
συμφέροντα των μελών της κοινωνίας, επιμένουν ότι η κοινωνική ενότητα είναι
μια ψευδαίσθηση που εδράζεται στον εξαναγκασμό και θεωρούν ότι πολλές από
τις κοινωνικές διευθετήσεις που υφίστανται δεν είναι ούτε αναγκαίες ούτε
δικαιολογημένες.

• Μολονότι η θεωρία των συγκρούσεων εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το έργο
του Μαρξ, είχε και άλλες πηγές όπως τα έργα των κοινωνιολόγων Ζίμελ, Κόζερ,
Κολινς και Όλιν Ράιτ. Πολλοί σύγχρονοι κοινωνιολόγοι θεωρούν ότι οι
συγκρούσεις δεν περιορίζονται στις κοινωνικές τάξεις αλλά υπάρχουν ανάμεσα
σε πλήθος ομάδων και συμφερόντων.



Πηγές συγκρούσεων
• Κατά τη θεωρία αυτή, βασική πηγή σύγκρουσης στις

ανθρώπινες κοινωνίες είναι η ανεπάρκεια των κοινωνικών
και υλικών πόρων. Η δύναμη – η δυνατότητα άσκησης
ελέγχου στη συμπεριφορά των άλλων ακόμα και ενάντια
στη θέλησή τους- είναι αυτή που αναδεικνύει τους
κερδισμένους και τους χαμένους. Η δύναμη καθορίζει
επίσης ποια ομάδα θα κατορθώσει να επιβάλλει τα δικά
της πρότυπα συμπεριφοράς.



Πώς είναι δυνατή η ύπαρξη της κοινωνίας;



Αξιολόγηση της προσέγγισης των συγκρούσεων

• Η προσέγγιση των συγκρούσεων συμπληρώνει τη θεωρία του
λειτουργισμού. Η λειτουργική προσέγγιση δυσκολεύεται να
εξηγήσει την ιστορία και την κοινωνική αλλαγή, που αποτελούν τα
δυο ισχυρά στοιχεία της συγκρουσιακής προσέγγισης. Η
προσέγγιση των συγκρούσεων δυσκολεύεται να ερμηνεύσει
ορισμένες πτυχές της συναίνεσης, της ενσωμάτωσης και της
σταθερότητας ενώ η λειτουργική προσέγγιση διαθέτει ορισμένες
εξαιρετικά διορατικές θέσεις αναφορικά με αυτά τα ζητήματα.
Ορισμένοι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι οπαδοί της θεωρίας των
συγκρούσεων και φονξιοναλιστές μελετούν απλώς πτυχές της ίδιας
πραγματικότητας. Επιπλέον και οι δυο θεωρίες υιοθετούν
παραδοσιακά μια ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ζωής,
περιγράφοντας τις κοινωνίες ως συστήματα αλληλοσυνδεόμενων
μερών. Η σύγκρουση ωστόσο μπορεί να έχει λειτουργικό ή /και
δυσλειτουργικό χαρακτήρα για μια κοινωνία.



Η προσέγγιση της κοινωνικής διαντίδρασης

• Οι θεωρητικοί της διαντίδρασης τονίζουν ότι είμαστε
κοινωνικά όντα που ζουν ομαδικά. Όμως οι εγγενείς
ικανότητες του ανθρώπου που μας επιτρέπουν να
συμβιώνουμε είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Για να
αναπτυχθούμε πλήρως πρέπει να έρθουμε σε επαφή με
άλλους. Οι άνθρωποι επικοινωνούν χρησιμοποιώντας
σύμβολα. Σύμβολο είναι κάτι που αντιπροσωπεύει κάτι
άλλο. Αυτό το «κάτι άλλο» είναι το νόημα. Η κοινωνική
διαντίδραση είναι εφικτή γιατί τα άτομα μοιράζονται κοινά
νοήματα.



Η προσέγγιση της κοινωνικής διαντίδρασης

• Η θεωρητική προσέγγιση της συμβολικής διαντίδρασης
εδράζεται σε τρεις βασικές θέσεις: Η πρώτη είναι ότι
ανταποκρινόμαστε στα πράγματα του περιβάλλοντός μας
ανάλογα με το νόημα που έχει το καθένα – με άλλα λόγια
ανάλογα με την αντίληψή μας γι’αυτά. Η δεύτερη θέση
είναι ότι τα νοήματα δεν είναι εγγενή στα πράγματα, αλλά
προκύπτουν από τη συμβολική διαντίδραση. Η τρίτη θέση
είναι ότι καθώς διαντιδρούμε διαρκώς με άλλους τα κοινά
νοήματα του πολιτισμού μας αλλάζουν συνεχώς. Κατά
συνέπεια οι οπαδοί της συμβολικής διαντίδρασης
υποστηρίζουν ότι βιώνουμε τον κόσμο ως μια
κατασκευασμένη πραγματικότητα.



Αξιολόγηση της προσέγγισης της διαντίδρασης

• Η προσέγγιση της διαντίδρασης περιγράφει τους ανθρώπους ως
ενεργούς δρώντες που διαμορφώνουν οι ίδιοι τη συμπεριφορά
τους. Μέσω της διαντίδρασης οι άνθρωποι υιοθετούν τα σύμβολα
και τα νοήματα που τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν καταστάσεις,
να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε
εναλλακτικής κατάστασης και έπειτα να επιλέγουν αυτή που
θεωρούν καλύτερη.

• Ωστόσο και αυτή η προσέγγιση έχει τους περιορισμούς της.
Καταρχάς μας βάζει στον πειρασμό να συμπεράνουμε ότι επειδή η
κοινωνική πραγματικότητα είναι ανθρώπινη κατασκευή δεν υπάρχει
καμία πραγματικότητα ανεξάρτητη από τις κοινωνικές κατασκευές.


