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ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΞΕΤΑΣΗ 

Να αναφέρετε πώς η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης συμβάλλει

διατήρηση και την αλλαγή της κοινωνικής τάξης. Να αναφέρετε θεωρητικά 

και ερευνητικά παραδείγματα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση βρίσκεται 

Κοινωνική ψυχολογία, τόμος β’, η παράδοση. Η θεωρία της κοινωνικής 

σύγκρισης εξηγεί με ποιο τρόπο δημιουργείται η κοινωνική διαστρωμάτωση 

που ενισχύεται από την κοινωνική συνοχή αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις 

μπορεί να αμφισβητηθούν ή και να κλονιστούν οι σχέσεις μεταξύ 

ανταγωνιστικών κοινωνικών ομάδων. Από το σχετικό σύγγραμμα ανατρ

στις σελίδες 284 έως και 303. Το θέμα απαιτεί αναφορά και στα πειράματα 

των Tajfelκαι συνεργατών για τη σχέση της κοινωνικής ταυτότητας με την 

κοινωνική σύγκριση (σελ. 286
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πώς η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης συμβάλλει

διατήρηση και την αλλαγή της κοινωνικής τάξης. Να αναφέρετε θεωρητικά 

και ερευνητικά παραδείγματα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο κεφάλαιο 17 από το βιβλίο Εισαγωγή στην 

Κοινωνική ψυχολογία, τόμος β’, η παράδοση. Η θεωρία της κοινωνικής 

γεί με ποιο τρόπο δημιουργείται η κοινωνική διαστρωμάτωση 

που ενισχύεται από την κοινωνική συνοχή αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις 

μπορεί να αμφισβητηθούν ή και να κλονιστούν οι σχέσεις μεταξύ 

ανταγωνιστικών κοινωνικών ομάδων. Από το σχετικό σύγγραμμα ανατρ

στις σελίδες 284 έως και 303. Το θέμα απαιτεί αναφορά και στα πειράματα 

και συνεργατών για τη σχέση της κοινωνικής ταυτότητας με την 

κοινωνική σύγκριση (σελ. 286-287) και του Lemaine (σελ.289-
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πώς η θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης συμβάλλει στη 

διατήρηση και την αλλαγή της κοινωνικής τάξης. Να αναφέρετε θεωρητικά 

κυρίως στο κεφάλαιο 17 από το βιβλίο Εισαγωγή στην 

Κοινωνική ψυχολογία, τόμος β’, η παράδοση. Η θεωρία της κοινωνικής 

γεί με ποιο τρόπο δημιουργείται η κοινωνική διαστρωμάτωση 

που ενισχύεται από την κοινωνική συνοχή αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις 

μπορεί να αμφισβητηθούν ή και να κλονιστούν οι σχέσεις μεταξύ 

ανταγωνιστικών κοινωνικών ομάδων. Από το σχετικό σύγγραμμα ανατρέξτε 

στις σελίδες 284 έως και 303. Το θέμα απαιτεί αναφορά και στα πειράματα 

και συνεργατών για τη σχέση της κοινωνικής ταυτότητας με την 

-292). 


