
SOCIALINIS MOBILUMASSOCIALINIS MOBILUMAS



Socialinis mobilumas Socialinis mobilumas 
�� SSocialinisocialinis mobilumas mobilumas –– individo ar socialinindivido ar socialin÷÷s grups grup÷÷s s 

judjud÷÷jimas ijimas išš vieno socialinio sluoksnio vieno socialinio sluoksnio įį kitkitąą, , 
�� SSocialinioocialinio subjekto vietos socialinsubjekto vietos socialin÷÷je struktje struktūūroje pakeitimas.roje pakeitimas.
�� SSocialinisocialinis mobilumas susijmobilumas susijęęs su individs su individųų ar grupiar grupiųų persikpersik÷÷limu limu 

iišš vienos socialinvienos socialin÷÷ss--ekonominekonomin÷÷s pads pad÷÷ties ties įį kitkitąą[1][1]..
�� Socialinis mobilumas yra individo perSocialinis mobilumas yra individo per÷÷jimas ijimas išš vienos vienos 

socialinsocialin÷÷s grups grup÷÷s s įį kitkitąą, vien, vienųų socialinisocialiniųų grupigrupiųų atsiradimas atsiradimas 
ir/ar iir/ar iššnykimasnykimas[1][1]..

[1][1] ŽŽr. Sociologija. A.r. Sociologija. A. GiddensGiddens. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2005, p.. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2005, p. 285. 285. 

[[22]] ŽŽr. r. СловарьСловарь--справочниксправочник попо социологиисоциологии ии политологииполитологии / / ЭЭ. . ВВ. . ТадевосянТадевосян, , ММ: : ЗнаниеЗнание, , 
1996.1996.



VisuomenVisuomen÷÷s s struktstruktūūros kaitaros kaita

�� Karai ir revoliucijos Karai ir revoliucijos žžymiai pakeiymiai pakeiččia ia 
visuomenvisuomen÷÷s strukts struktūūrrąą. Pvz., . Pvz., žžemvaldemvaldžžiiųų
aristokratijaristokratijąą pakeitpakeit÷÷ finansinfinansin÷÷ burburžžuazija;uazija;

�� MaMažžai kvalifikuotas profesijas iai kvalifikuotas profesijas išš ššiuolaikiniuolaikin÷÷s s 
gamybos igamybos iššststūūmm÷÷ taip vadinamosios taip vadinamosios 
„„baltosios apykaklbaltosios apykakl÷÷ss”” –– ininžžinieriai, inieriai, 
programuotojai ir kt. programuotojai ir kt. 

�� ŽŽymymūūs pokys pokyččiai vyksta ir iai vyksta ir ššiuo metu, kuomet iuo metu, kuomet 
partinpartinįį elitelitąą keikeiččia biznioia biznio ((versloverslo)) elitas. elitas. 



Vertikalaus socialinio mobilumo Vertikalaus socialinio mobilumo 
kanalai:kanalai:

�� ŠŠeimaeima
�� MokyklaMokykla
�� BaBažžnynyččiaia

�� ArmijaArmijaSocialiniai institutai
kaip vertikalaus

mobilumo veiksniai



SocialinioSocialinio mobilumomobilumo klasifikacijaklasifikacija::

�� VisuomenVisuomen÷÷jeje egzistuojaegzistuoja dvidvi pagrindinpagrindin÷÷ss
socialiniosocialinio mobilumomobilumo rrūūššysys::

1. 1. tarp tarp kartkartųų;;
2. 2. kartoskartos vidujeviduje;;
�� PagrindiniaiPagrindiniai socialiniosocialinio mobilumomobilumo tipaitipai::
1. 1. vertikalusisvertikalusis
2. 2. horizontalusishorizontalusis ((žžrr. . pavpav.):.):



SOCIALINIO MOBILUMO SCHEMA SOCIALINIO MOBILUMO SCHEMA ( ( 
GuGuššččinskieninskien÷÷ J. J. Sociologijos Sociologijos įįvadasvadas: strukt: struktūūrinrin÷÷s logins login÷÷s schemos ir s schemos ir 

komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 53 ).komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 53 ).

Socialinis 
mobilumas

Horizontalus

Vertikalus

Teritorinis Šeimos Politinis Kt. 

Individualus

Grupinis 

Kylantis Ekonominis

Besileidžiantis Profesinis



�� MobilumasMobilumas tarp tarp kartkartųų numatonumato, , kadkad vaikaivaikai
pasiekiapasiekia aukaukšštesnestesnes socialinessocialines pozicijaspozicijas arbaarba
nusmunkanusmunka įį žžemesnemesnęę pakoppakopąą, , negunegu jjųų tt÷÷vaivai. . 
PPvzvz.,., darbininkodarbininko ssūūnusnus tampatampa ininžžinieriumiinieriumi..

�� MobilumasMobilumas kartoskartos viduvidujjee, , kaikai vienasvienas irir tastas
pats pats individasindividas, , nelyginantnelyginant susu tt÷÷vu/motinavu/motina, , 
per per savosavo gyvenimgyvenimąą keletkeletąą kartkartųų keikeiččiaia
socialinessocialines pozicijaspozicijas. . ŠŠ.m.m. . ššisis mobilumasmobilumas
vadinamasvadinamas socialinesocialine karjerakarjera. . PavyzdPavyzdžžiuiiui, , 
darbininkasdarbininkas tampatampa ininžžinieriumiinieriumi, , vv÷÷liauliau cechocecho
virvirššininkuininku, , gamyklosgamyklos direktoriumidirektoriumi irir t.tt.t. (. (žžr. r. 
lentellentelęę):):



Socialinio mobilumo tipai Socialinio mobilumo tipai [1][1]
[1][1] ŽŽr. r. GuGuššččinskieninskien÷÷ J. Sociologijos J. Sociologijos įįvadas: struktvadas: struktūūrinrin÷÷s logins login÷÷s s 

schemos ir komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 54.schemos ir komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 54.

Apima individo socialinApima individo socialin÷÷s s 
pozicijos pokytpozicijos pokytįį, lyginant , lyginant 
su tsu t÷÷vvųų pozicija (karjera) pozicija (karjera) 

IntergeneracinisIntergeneracinis (tarp (tarp 
kartkartųų))

Apima individo gyvenimApima individo gyvenimąą
(jud(jud÷÷jimjimąą) ) 

IntrageneracinisIntrageneracinis (vidinis)(vidinis)

CharakteristikaCharakteristikaSocialinio mobilumo Socialinio mobilumo 
tipaitipai



SOCIALINIO MOBILUMO RSOCIALINIO MOBILUMO RŪŪŠŠYS YS [1][1]
[1][1] ŽŽr. r. GuGuššččinskieninskien÷÷ J. Sociologijos J. Sociologijos įįvadas: struktvadas: struktūūrinrin÷÷s logins login÷÷s s 

schemos ir komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 54.schemos ir komentarai, Kaunas: Technologija, 2001, p. 54.

� Vertikalusis socialinis mobilumas -- tai tai 
žžmogaus statuso mogaus statuso kitimas kitimas įį žžemesnemesnįį arba arba įį
aukaukšštesntesnįį, kuris trunka vis, kuris trunka visąą jo gyvenimjo gyvenimąą. . 

�� Horizontalus socialinis mobilumasHorizontalus socialinis mobilumas -- tai tai 
žžmogaus vieno socialinio statuso mogaus vieno socialinio statuso keitimaskeitimas kitu, kitu, 
kuris yra beveik ekvivalentikuris yra beveik ekvivalentišškas pirmam ( pvz., kas pirmam ( pvz., 
individo perindivido per÷÷jimas ijimas išš vienos socialinvienos socialin÷÷s grups grup÷÷s s įį kitkitąą
tame patame paččiame lygyje). iame lygyje). PPvzvz., ., perper÷÷jimasjimas iišš vienosvienos
ššeimoseimos ((tt÷÷vvųų) ) įį kitkitąą ((savosavo ššeimoseimos suksukūūrimasrimas), ), iišš
vienosvienos profesijosprofesijos įį kitkitąą. . ŠŠieie pasikeitimaipasikeitimai vykstavyksta be be 
žžymesniymesniųų socialinsocialin÷÷ss padpad÷÷tiesties pokypokyččiiųų..



Egzistuoja socialiniai Egzistuoja socialiniai „„liftailiftai””, kuriais , kuriais žžmonmon÷÷s gali s gali 
pakilti pakilti įį virvirššutinius visuomenutinius visuomen÷÷s sluoksnius. s sluoksnius. ((

LietuvojeLietuvoje galgal÷÷ttųų bbūūtiti tokie pvz. :tokie pvz. :

�� EkonomikaEkonomika –– kiekvienaskiekvienas žžmogusmogus galigali
praturtpraturt÷÷titi irir taptitapti milijonieriumimilijonieriumi irir netginetgi
milijardieriumimilijardieriumi (V. (V. UspaskichasUspaskichas, B. , B. LubysLubys, A. , A. 
BosasBosas ir kt.ir kt.).).

�� PolitikaPolitika –– kiekvienaskiekvienas galigali padarytipadaryti politinpolitinęę
karjerkarjerąą, , taptitapti prezidentuprezidentu, , seimoseimo nariunariu, , merumeru
irir t.tt.t. (R. . (R. PaksasPaksas, V. , V. ŠŠustauskasustauskas irir ktkt.)..).

�� ArmijaArmija –– kiekvienaskiekvienas kareiviskareivis galigali taptitapti
generolugenerolu (J. (J. JurgelisJurgelis, M. , M. LaurinkusLaurinkus irir ktkt.)..).



AtvirosAtviros irir uužždarosdaros sistemossistemos::

VisuomenesVisuomenes galimagalima suskirstytisuskirstyti pagalpagal taitai, kiek , kiek 
josjos yrayra atvirosatviros, , irir uužždarasdaras ((pvzpvz., ., kastkastųų) ) 
sistemassistemas, kur , kur socialinis socialinis mobilumasmobilumas griegriežžtaitai
ribojamasribojamas..

UUžždarasdaras modelismodelis grindgrindžžiamasiamas priskiriamupriskiriamu
statusustatusu, , kuriskuris beveikbeveik arbaarba visaivisai nepriklausonepriklauso
nuonuo individoindivido. . TaiTai galigali bbūūtiti etnietnišškumaskumas, ras, ras÷÷, , 
lytislytis, , amamžžiusius irir kilmkilm÷÷..



�� VisiVisišškaikai kitokiakitokia yrayra atviraatvira klasinklasin÷÷ visuomenvisuomen÷÷, , 
pagrpagrįįstasta įįgytugytu statusustatusu, , kaikai žžmonmon÷÷ss įįgyjagyja
socialinsocialinęę padpad÷÷ttįį sugebsugeb÷÷jimjimųų, , iiššsilavinimosilavinimo, , 
žžiniiniųų irir pareigpareigųų dd÷÷kaka..

�� BeveikBeveik nn÷÷rara visivisišškaikai uužždardarųų irir atviratvirųų
visuomenivisuomeniųų, , visosvisose egzistuoja e egzistuoja priskiriamopriskiriamo irir
pasiekiamopasiekiamo statusstatusųų mimiššinysinys. . 



UUžždara sistemadara sistema
�� IndijosIndijos kastoskastos.. TradiciniuTradiciniu popožžiiūūriuriu IndijaIndija yrayra ryryšškiausias kiausias uužždardarosos kastkastųų

sistemsistemosos pavyzdyspavyzdys. . TaiTai sudsud÷÷tingatinga, , sistemasistema, , kurikuri tvarkomatvarkoma pagalpagal kilmkilm÷÷ss, , 
vedybvedybųų, , ritualritualųų taisyklestaisykles. . 

IndijojeIndijoje yrayra ššiosios pagrindinpagrindin÷÷ss kastoskastos::
�� brahmanaibrahmanai ((dvasininkaidvasininkai) ) –– aukaukššččiausiosiausios kastoskastos atstovaiatstovai; ; 
�� kkššatrijaiatrijai ((karinkarin÷÷ aristokratijaaristokratija););
�� vaivaiššijaiijai ((pirkliaipirkliai););
�� ššudrudrosos ((darbininkaidarbininkai irir valstievalstieččiaiiai) ) –– iišš jjųų apieapie 5 5 ttūūkstankstanččiiaiai nepagrindininepagrindiniųų

kastkastųų irir grupigrupiųų jjųų vidujeviduje..
�� VargdieniaiVargdieniai ((jiejie neneįįeinaeina įį jokijokiąą kastkastąą irir uužžimaima žžemiausiemiausiąą pozicijpozicijąą

piramidpiramid÷÷s virs virššūūnn÷÷je) je) jiejie negalinegali patektipatekti įį ššventyklasventyklas irir mokyklasmokyklas, , kuriomiskuriomis
naudojasinaudojasi aukaukšštesntesn÷÷ss kastoskastos atstovaiatstovai, , jiejie vaikvaikšštoto kitaiskitais takaistakais, , yrayra
beviltibeviltišškiki skurdskurdžžiaiiai, , visaivisai neranerašštingitingi, , žžiauriaiiauriai diskriminuojamidiskriminuojami irir
ekonomiekonomišškaikai iiššnaudojaminaudojami, , neturineturi jokijokiųų realirealiųų perspektyvperspektyvųų ((neinei
ekonominiekonominiųų, , neinei socialinisocialiniųų).).

ŽŽr.: r.: Brahmanas (Brahmanas (žžynys). ynys). LietuviLietuvišškojikoji tarybintarybin÷÷ enciklopedija, II t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedija, II t. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijenciklopedijųų leidybos institutas, 1977. T.II: Bangladeleidybos institutas, 1977. T.II: Bangladeššasas--Demokratinis, p. 236.Demokratinis, p. 236.



Socialiniai paproSocialiniai paproččiai kastoseiai kastose
Siekiant garantuoti kastSiekiant garantuoti kastųų grynumgrynumąą, susiformavo tam , susiformavo tam 

tikri socialiniai paprotikri socialiniai paproččiai:iai:
TT÷÷vai suvai sužžieduodavo savo vaikus, kol jie dar ieduodavo savo vaikus, kol jie dar 

nesugalvojo susituokti su kuo nors inesugalvojo susituokti su kuo nors išš kitos kastos.kitos kastos.
Mergaites buvo galima atiduoti Mergaites buvo galima atiduoti įį žžmonas dar joms monas dar joms 

nesubrendus. nesubrendus. 
TT÷÷vai santuokvai santuokąą neretai laikydavo kontraktu vaikneretai laikydavo kontraktu vaikųų

labui, kuris juos apsaugo nuo labui, kuris juos apsaugo nuo pasibaispasibais÷÷tinostinos
galimybgalimyb÷÷s susituokti ne su savo kastos atstovu ir s susituokti ne su savo kastos atstovu ir 
tokiu btokiu būūdu tapti atstumtaisiais.du tapti atstumtaisiais.



DD÷÷koju ukoju užž dd÷÷mesmesįį !!


