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 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗ ΜΑΤΟΣ:
Η

κοινωνική

ανι χνεύσει

έρευ να

προβλήματα

που

επιχειρεί

να

προκύπτουν

ανταποκριθεί
μέσα

από

και

τη

να

λογικ ή

συγκρότηση και τη διυποκειμενική συνάφεια του κοινωνικού χώρου,
του οποίου οι δομές και οι θεσμοί απηχούν νοημ ατοδοτημένες
κοινω νικές πράξεις και αποφ άσεις, με κοινω νική σημασιολόγηση και
περιεχόμενο που επιδέχονται ποιοτική διερεύνηση στην ετερότητά
τους και ποσοτική ανάλυση στην ομοιομ ορφία τους. Στο πλαίσιο αυτό
το μάθημ α εξετάζει όλες τις πτυχές μιας κοινω νικοεπιστημονικής
μεθοδολογίας
έρευνας

που

καθιστούν

ιδεοτυπικά

και

λογικότητα
ταυτόχρονα

σε

επιστημονικής
μεγάλο

συστήματα.

Μια ερευνητική μεθοδολογία που εστιάζει αφενός στην
κατανόηση

κοινωνικών

πολιτισμικά
πράξεων

και

και

βαθμό

από

και

διαφ οροποιημένα

της

ανεξάρτητη
εξήγηση

τα

ενιαία

τη

αξιακά

διαδικασιώ ν

κοινω νικής μεταβολής, και αφετέρου στη συγκρισιμότητα κοινωνιών,
διευκολύνοντας

έτσι

τη

δ ιερεύνηση

αξιακών

συστημ άτων

και

κοινω νικώ ν νοημάτων που προσδίδουν την απαιτούμενη συνοχή στις
κοινω νίες αυτές. Κατά αυτή την έννοια το μ άθημα

επιχειρεί να

διασ αφηνίσει το σύνολο των επιστημολογικών πτυχών της κοινωνικής
έρευνας και κυρίως του συγκερασμ ού και της συμπληρωματικότητας
των μεθόδων

σε ένα νέο σύνθετο εγχείρημ α εγκυρότητας και

αξιοπιστίας, το οποίο προτείνεται όχι μόνο σε επίπεδο διαδικασίας
και συμπερασμ άτων, αλλά κυρίως σε επίπεδο αρχικού σχεδιασμού της
κοινω νικής έρευνας.

 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗ ΜΑΤΟ Σ:

Σε πρακτικό επίπεδο στο μάθημ α αναλύονται παραδείγμ ατα
μιας τέτοιας συνθετικής προσέγγισης όπως π.χ η κοινωνική και
διοικητική συ νοχή καθώς και η πολιτική αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους ποσοτικούς, όσο και τους
ποιοτικούς συντελεστές που προϋ ποθέτουν μια νέα αναπτυξιακή
κοινω νική πολιτική, διατηρώ ντας ταυτόχρονα τη βασική ερευνητική
αρχή που συντελεί στην άρση της ασυμβατότητας με αυτή που
διερευνά

το

δημιουργικό

ή

δυ σλειτουργικό

στοιχείο

της

διαφορετικότητ ας σε επίπεδο υ ποσυστημ άτων. Κατά αυτόν τον τρόπο
διερευνάται

η ενίσχυση της κοινω νικής συνοχής στα διάφορα πεδία

εφαρμογής, ενώ η κοινωνική πολιτική, η κοινωνική προστασία και η
αλληλεγγύη αποκτούν μια νέα δυναμική σε ξεχωριστές γεωγραφικές
περιοχές. Στ ο πλαίσιο αυτό η χρησιμότητα του μαθήματος συνίσταται
α) σ την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία τω ν επιστημ ολογικών
ζητημάτων

που

αποτελούν

θεμελιώ δεις

προϋποθέσεις

για

τη

διενέρ γεια σύγχρονης και απαιτητικής σε επίπεδο δεδομ ένων και
περιεχομένου κοινω νικής έρευνας β) στην αύξηση πληροφοριακού
υλικού στην κοινωνική έρευνα με πλού σιο νοημ ατικό περιεχόμενο γ)
στη συγκρισιμότητα των δεδομένων αλλά και στην έμφαση

σε πιο

αθέατες πλευρές του κοινωνικού πράττειν και τω ν νοηματοδοτήσεώ ν
του, που επηρεάζουν κοινω νι κές εξελίξεις και δεν είναι ιδιαίτερα
προσ πελάσιμες μέσα από συμβατικού τύ που έρευνες.
 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
Το

μάθημα

απευθύνεται

σε

όσους

ενδιαφέρονται

να

αξιοποιήσουν γνώσεις που συμβάλλου ν στην αναπλαισίω ση

της

ερευνητικής δραστηρι ότητας με στόχο την εξαγω γή πληρέστερων σε
περιεχόμενο

δεδομ ένων

και

συγκεκριμένα

α)

εμπλέκονται

στην

οργάνωση, διοίκηση και στον επιστημ ονικό στρατηγικό σχεδιασμό
των

φορέων

ερευνητικά
στοιχεία
επηρ εάζουν

που

απασχολούνται

προγράμματα
γ)

και

συμ μετέχουν

πολιτικές

σε

β)

εκπονούν

επεξεργάζ ονται

σε

κέντρα

εθνικό

ή

λήψης

σε

συνεργασία

επικαιροποιημένα
αποφάσεων

περιφερειακό

επίπεδο,

και
δ)

επιδιώ κουν να ασχοληθούν με την κοινω νική έρευνα και επιθυμούν να

εξοπλι στούν με ένα ευρύ φάσμα γνώσεω ν σε επίπεδο επιστ ημολογίας
και

μεθοδολογίας

που

θα

τους

παρέχουν

τη

δυνατότητα

να

εμπιστεύονται στον εαυτό τους και στα βήματα που θα ακολουθήσουν
για ένα ποιοτικό αποτέλεσμ α.
ΠΕΡΙΕΧΟ ΜΕΝΑ Τ ΟΥ ΜΑΘΗ ΜΑΤΟ Σ
ΕΝΟΤΗΤΑ

1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Α: Επ ιστημολογ ικά προαπαιτούμενα στην κ οινωνική
επιστήμη και έρευνα
Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕ ΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ
Επαγωγική και απαγωγική μέθοδος στις κοινω νικές επιστήμες
-Επαγω γικος συ λ λογισμος
-Λογική και παραγω γικός συ λλογισμός
-Πρόβλεψη και εξήγηση στο πλαίσιο της επαγωγιστικης αντιληψης .
Επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση . Διαρθρωτική ταύτιση
-Τα προβλήματα της επαγωγής στην επιστημονική έρευνα
-Η κυκλικότητητα της επαγω γής
-Η διέξοδος στην πιθανολόγηση και ο μετριοπαθής επαγωγισμός
Β.Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡ ΙΑ
-Εισαγωγή αξιολογήσεων στο επιστημονικό σύστημα. Η
επιστημονική νομιμοποίηση της λογικής συνεπαγωγής
-Το αίτημα του διϋποκειμενικού ελέγχου των επιστημονικών
προτάσεων
-Ιδιογραφικές προσεγγίσεις και τα περιθώρια γενίκευσης
-Επιμέρους συμβάντα και καθολικοί νόμ οι

ΕΝΟΤΗΤΑ

2:

ΠΡΟ ΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔ ΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Β: Μεθοδολογικές πτυχές και διασαφήνιση όρων στην
κοινω νική έρευνα
Α. Ο Ι ΣΥΝΘΕΤ ΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓ ΙΚΕΣ ΌΨΕ ΙΣ ΤΗΣ ΚΟ ΙΝΩΝ ΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ
-Κοινω νική Έρευνα και κριτήρια της γνώσης
-Ενι αία Μεθοδολογικά -Εξηγητικά Υποδείγματα
-Ερμηνευτική και Αναλυτική Θεω ρία τω ν Πράξεων
-Η Δομική Αυτονομία των Ερμηνευτικώ ν Προσεγγίσεων
-Πρ ακτικοί

Λόγοι

και

Ορθολογικές

Αποφάσεις:

Συνθετική

Μεθοδολογία
- Συμπεράσματα
Β.

Ε ΙΝΑ Ι

ΕΝ ΙΑ ΙΑ

Η

Δ ΙΑΚΡ ΙΤΗ

Η

ΜΕΘΟΔΟ ΛΟΓ ΙΑ

ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ;
-Συμπεριφορισμός και αισθητηριακή φυσιολογία
-Ερμηνευτική κατανόηση
-Λόγοι και κίνητρα στην κοινωνική έρευνα
-Δι ανοητικά ενεργήμ ατα
-Εξήγηση μέσω γλω σσικής ανάλυσης
-Από τη θεωρία της ταύτισης στις Γνωσιοεπιστήμες
-Το γνωσιακό πρόβλημα και οι κοινωνιοβιολογικές του προεκτάσεις
-Επι στημονικός αναγωγισμόςς και κοινω νική πράξη
-Η κριτική σε μια ενιαία μεθο δολογία
-Συμπεράσματα
-Βιβ λιογραφία

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:Ε ΡΕ ΥΝΗΤΙΚΟ Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Σ ΣΤΙΣ ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Γ: Από τις απλές συμπεριφ ορές στις κοινω νικές πράξεις .
Η συνθετότητα της κοινωνικής έρευ νας
Α. Η κοινω νική έρευνα σε φυσιοκρατικό περιβά λλον
-Συμπεριφορά και πράξη στην ερευνητική κοινωνιολογία
-Κατανοητική ανάλυ ση της νοηματικά προσανατολισμένης
κοινω νικής δράσης
-Συλλογικά πρότυπα και κοινωνικά συστήματα δράσης
-Η σημασιολογική σημαντικότητα του κοινωνικού στη θεωρία και τη
μέθοδο
-Λόγοι και αιτίες
- Οι βάσεις των συνθετικώ ν προσεγγίσεων στην κοινω νική έρευνα
-Δι αφοροποίηση και νοημ ατική ποικιλότητα. Ετερότητα
Β. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡ ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗΣ ΕΠ ΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑ Ι
ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τα μεγέθη του προβλήμ ατος
-Oρθολογικό τητα μ έ σων και σκοπώ ν. Η σύγχιση
-Η κοινωνιολογι κή έρευνα ανάμεσα στην τεχνικ ή και στον πρακτικ ό
λόγο
-Οικουμενικ ή ορθολογικότητα και κριτικ ή κοινωνική θεωρία
- Συνακόλουθες μεθοδολογικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα
-Βιβ λιογραφία
ΕΝΟΤΗΤΑ

4:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΚΑΙ

ΕΡΕΥΝΑ

/ΕΦ ΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Δ. Μελέτες περίπτωσης σε μεταρρυθμιστικές δομές και
πολιτι κές

ποιότητας

για

την

απασχόληση

και

την

κοινωνική

προστασία
-Εισαγωγή
-Το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο στις πολιτικές κοινω νικής προστασίας
και απασχόλησης
-Τυπι κά και ουσιαστικά κοινωνικά δικαιώματα

-Κοινω νική

προστασία -απασχόληση

και

εφαρμογή

κριτηρίω ν

ποιότητας
-Εφαρμογή

ενιαίων

προδιαγραφών

ποιότητας

σε

κοινωνικούς

οργανισμούς . Οργανωσιακές δομές και συστημικές λειτουργίες
-Οργανωσιακά Συστήματα και προτυποπο ίηση βάσει ποιότητας και
έρευνας
- Ερμηνευτικότητα, ανατροφοδότηση και αναβάθμιση Συστημ άτων
Ποιότητας
- Ποιότητα και ολιστικές προσεγγίσεις
- Τεκμηριωση κριτηρίων ποιότητας σε κοινωνικούς οργανισμούς
-Αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις ποιότητας
-Οργανωσιακές δομές και συστημικές λειτουργίες
-Ερμηνευτικότητα, ανατροφοδότηση και αναβάθμιση συστημάτω ν
ποιότητας
-Ορθολογική συγκρότηση οργανωσιακώ ν συστημάτω ν
-Ανατροφοδότηση και ευελιξία εφ αρμογής
-Συμπεράσματα
-Βιβ λιογραφία

