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Πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Οι
κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής
πολλαπλότητας

Τιμή: 31,90 €
Τιμή Έκπτωσης: 18,00 €
SKU: AB-002109021
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Κοινωνιολογία, Προσφορές, Ψυχολογία

Περιγραφή Βιβλίου
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Μια πρωτότυπη περιήγηση στην κοινωνική ψυχολογία και στην προσπάθειά της να
κατανοήσει και να εξηγήσει τα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύματα που
προτάσσει η πολυπολιτισμική πραγματικότητα στις σύγχρονες φιλελεύθερες
δυτικές κοινωνίες. Το βιβλίο εξετάζει τις κοινωνιοψυχολογικές διαδικασίες που
εμπλέκονται στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στη μετανάστευση και
στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Διερευνά πώς οι
μετανάστες και τα μέλη μειονοτήτων διαχειρίζονται την επιπολιτισμοποίηση,
ποιες είναι οι αντιδράσεις των πλειονοτικών ομάδων και ποιες οι συνέπειες της
μετανάστευσης για τις διομαδικές σχέσεις, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
Περιγράφει πώς πολιτισμικά κυρίαρχες και μη ομάδες διαπραγματεύονται τη
συνύπαρξή τους στο πλαίσιο του εθνικού κράτους από κοινωνιοψυχολογική σκοπιά,
μέσα από τις θεωρίες και έρευνες για την ταυτότητα, τις διομαδικές σχέσεις, την
κοινωνική επιρροή και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις. Τέλος, αναφέρεται σε
ζητήματα που αφορούν την ιδιότητα του πολίτη σε σχέση με το εθνικό κράτος, την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τις εμπειρίες της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς)
και της Αυστραλίας. Το βιβλίο συμπληρώνουν τα πλαίσια που περιγράφουν
σημαντικές εμπειρικές έρευνες και τα είκοσι "θεωρητικά στιγμιότυπα" που
παρουσιάζουν εν συντομία κλασικές και σύγχρονες θεωρίες της κοινωνικής
ψυχολογίας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Στ. Παπαστάμου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - S. Moscovici
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι κοινωνική ψυχολογία;
Κοινωνική ψυχολογία και μελέτη των πολυπολιτισμικών κοινωνιών
Η ένταξη σε πολιτισμικές ομάδες και η κατανόηση του κοινωνικού κόσμου
Πεποιθήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιπολιτισμοποίησης: όταν διαφορετικές
κουλτούρες συνυπάρχουν μέσα στην ίδια πολιτική και κοινωνική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
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Διαχείριση της αλλαγής, μη οικεία περιβάλλοντα και εμπειρίες: η
επιπολιτισμοποίηση ως μείζον γεγονός αλλαγής της ζωής
Μεταβίβαση και διατήρηση των πολιτισμικών αξιών - Προκλήσεις στις αντιλήψεις
για τον κόσμο και τον εαυτό
Η ένταξη του ατόμου ως μέλους της "νέας κοινωνίας": η διαχείριση των
υποτιμημένων μειονοτικών ταυτοτήτων, της προκατάληψης και των διακρίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ: ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οι κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες για την προκατάληψη
Αναπαραστάσεις ομάδων: στερεότυπα και κοινωνική κατηγοριοποίηση
Η προκατάληψη που συνδέεται με τις φυλετικές διακρίσεις
Κατασκευάζοντας την ετερότητα: ακραίες προβληματικές για την εξωομάδα
Το αίσθημα της απειλής: ταυτότητα, αλλαγή και πόροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΚΟΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μειώνοντας την προκατάληψη: θέματα επαφής και κατηγοριοποίησης
Σχέσεις μεταξύ των ομάδων: αρνητική και θετική διομαδική αλληλεξάρτηση και
εξουσία
Η ένταξη σε υπερκείμενες ομάδες: η μάχη για ομαδικές πεποιθήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΡΡΟΗ
Το εθνικό κράτος: μια ισχυρή ενδοομάδα
Υπερεθνικές ομάδες, πολλαπλές ταυτότητες και θεμελιώδεις μύθοι:
αναπτύσσοντας νέα προτάγματα
Στο όνομα της ταυτότητας: η γνώση για τον εαυτό και πολιτικές δικαιωμάτων,
διεκδικήσεων και αναγνώρισης στις πολιτισμικά ανομοιογενείς κοινωνίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Τα δεδομένα του βιβλίου εξάχθηκαν από - Αλφειός
Ημέρ. Εκτύπωσης: Thu Feb 21 14:28:41 2019 / +0000 GMT

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 17 x 24 cm
- Βάρος: 0.800 kg
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