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	 Εισαγωγή	στο	Τ.Ε.Ε.Μ.	

Το τετράδιο του μαθητή έχει ως στόχο την ανάπτυξη κριτικής κοινωνικής σκέψης, 
την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, την εξοικείωση με την κοινωνιολογική προσέγ-
γιση, την αξιολόγηση και κοινωνιολογική ερμηνεία των δεδομένων που αντλούνται 
από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.

Η διάρθρωση του τετραδίου σχεδιάστηκε παράλληλα με αυτήν του βιβλίου για την 
καλύτερη αξιοποίησή του. Αποτελείται, εκτός της εισαγωγής, από 10 κεφάλαια, στα 
οποία παρατίθενται διαφόρων τύπων δραστηριότητες και τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται από την κοινωνιολογία, όπως κείμενα κοινωνιολόγων, άρθρα από εφημερίδες, 
στατιστικοί πίνακες, ερωτηματολόγια, σχέδια εργασίας, μικρο-έρευνες και γενικότερα 
ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης.

Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε 4 υποενότητες και περιλαμβάνει:

1. Εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας (project).
2. Τεχνικές της κοινωνικής έρευνας με συνοπτική περιγραφή μιας τεχνικής ανά κεφά-

λαιο και υπόδειγμά της.
3. Ασκήσεις, δραστηριότητες και διασυνδέσεις με το διαδίκτυο.
4. Παραδείγματα εφαρμογής / ερμηνείας κοινωνιολογικών κειμένων, στατιστικών πινά-

κων και διαγραμμάτων.

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (project)

Για την εφαρμογή ενός σχεδίου εργασίας απαιτείται αρκετός χρόνος, προγραμματι-
σμός, διεπιστημονική προσέγγιση, καταμερισμός εργασίας, ανάλυση σε βάθος και αξι-
οποίηση διαφορετικών μεθόδων κοινωνικής έρευνας.

Σε κάθε κεφάλαιο προτείνεται ενδεικτικά ένα θέμα για σχέδιο εργασίας, το οποίο 
μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές, εφόσον εμπίπτει στα ενδιαφέροντά τους.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι δυνατό να υλοποιηθεί ένα σχέδιο εργα-
σίας ή το πολύ δύο, από το σύνολο των προτεινόμενων.

Μπορούν, ακόμη, οι μαθητές να πραγματοποιήσουν ένα δικό τους σχέδιο εργασίας, 
να το παρουσιάσουν στην τάξη, το σχολείο ή την τοπική κοινωνία.

Για το λόγο αυτό θα αναφερθούμε στη διαδικασία της μεθόδου του σχεδίου εργα-
σίας.
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Πρόκειται για μια μέθοδο που επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, ώστε να 
ανακαλύπτει τη γνώση, δηλαδή να μαθαίνει πώς να μαθαίνει.

Οι μαθητές διατυπώνουν το ενδιαφέρον τους για ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος και με βάση την προσωπική τους εμπειρία προσπαθούν να το εξετάσουν ως να 
πρόκειται για προσωπικό τους ζήτημα.

Στην προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών πραγματοποιείται η 
σύνδεση σχολείου και ευρύτερης κοινωνίας, στοιχείο με πολλαπλά οφέλη για όλους. 
Συνδέεται δηλαδή η θεωρία με την πράξη.

Το σχέδιο εργασίας που θα επιλεγεί από τους μαθητές μπορεί να εξελιχθεί σε 4-6 
διδακτικές ενότητες ή να αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης για ολόκληρο το διδα-
κτικό έτος.

Το σχέδιο εργασίας αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία που περιλαμβάνει τις εξής 
φάσεις: 

▪ Σκοπός και στόχοι
▪ Σχεδιασμός
▪ Εκτέλεση
▪ Αξιολόγηση
▪ Παρουσίαση

Σκοπός και στόχοι

Αρχικά ξεκινάμε με τον προβληματισμό των μαθητών σχετικά με ένα θέμα που εμπί-
πτει στα ενδιαφέροντά τους. Αυτό αποτελεί το έναυσμα για την επιλογή του θέματος. 
Με τη συμμετοχή όλων διατυπώνεται ο σκοπός και οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Σχεδιασμός

Καθορίζεται ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, ποια θα είναι η πορεία του σχεδίου 
εργασίας. Ακολουθεί οργάνωση της τάξης, χωρισμός σε ομάδες, επιμερισμός του έρ-
γου, ανάθεση καθηκόντων σε κάθε μέλος της ομάδας.

Εκτέλεση (υλοποίηση)

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται αλληλοενημέρωση των ομάδων για 
την πορεία του σχεδίου εργασίας, τις δυσκολίες που προκύπτουν, τις πιθανές ελλείψεις 
σε υλικά και μέσα με αντικειμενικό σκοπό την επιβεβαίωση ή την ανάγκη τροποποίη-
σης του αρχικού σχεδιασμού του σχεδίου εργασίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι ενδιάμεση και τελική.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη μορφή της εξέλιξης της εργασίας 

και της διατύπωσης των τρόπων επίλυσης των δυσκολιών που προκύπτουν στην πο-
ρεία. Η ενδιάμεση αξιολόγηση αποκαλείται και διαμορφωτική γιατί μπορεί να επηρεά-
σει την περαιτέρω πορεία της εργασίας.

Η τελική αξιολόγηση γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές με σκοπό να διαπιστωθεί 
ποια είναι τα επιτεύγματα της κάθε ομάδας με βάση τα κριτήρια που η ίδια η ομάδα έχει 
θέσει.

22-0086 maketa.indd   6 3/21/14   2:19 PM



Εισαγωγή	στo	TEEM 7

Η τελική αξιολόγηση μπορεί να είναι η απάντηση σ' ένα ερωτηματολόγιο που οι ίδιοι 
οι μαθητές σχεδιάζουν με ερωτήσεις της μορφής:
− Τι αποκόμισα από τη συμμετοχή μου στην εργασία; 
− Ποια τα επιτεύγματα σε επίπεδο γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό;
− Ποια τα νέα ερωτήματα που μου δημιουργήθηκαν σχετικά με το υπο-εξέταση θέμα;

Εναλλακτικά οι μαθητές μπορούν να γράψουν μια μικρή έκθεση αξιολόγησης πε-
ρίπου 15 γραμμών, περιγράφοντας την εμπειρία τους και τα θέματα που τυχόν τους 
προβλημάτισαν.

Παρουσίαση

Μετά την περάτωσή της, η εργασία μπορεί να παρουσιαστεί από τους συντελεστές 
στην τάξη, στο σχολείο με τη μορφή έκθεσης ή ανοικτής εκδήλωσης, στη σχολική εφη-
μερίδα, στον τοπικό ή τον εθνικό τύπο.

Η παρουσίαση δίνει την ευκαιρία στους συντελεστές να ασκήσουν τις επικοινωνι-
ακές τους δεξιότητες, να αποδείξουν τις πρακτικές εφαρμογές της προσπάθειάς τους. 
Επιπλέον, η παρουσίαση αποτελεί και μια μορφή πρακτικής αξιολόγησης της δραστη-
ριότητάς τους.

Β. ΒΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τη μελέτη των πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων και της κοινωνικής πραγμα-
τικότητας, οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν αναπτύξει μια συστηματική μεθοδολογία 
που τους βοηθά να ελέγξουν τις προσωπικές τους προκαταλήψεις και να καταλήξουν 
όσο γίνεται σε πιο αντικειμενικά και ασφαλή συμπεράσματα. Η μεθοδολογία αυτή απο-
τελείται από επτά βασικά βήματα:

1. Προσδιορισμός του θέματος/ προβλήματος

Το θέμα μπορεί να προκύψει από τα ενδιαφέροντα του ερευνητή, από την ανάγκη 
να απαντηθεί κάποιο θεωρητικό ερώτημα ή από την ανάγκη να αντιμετωπισθεί κάποιο 
κοινωνικό θέμα. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν 
ένα σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα μας και ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε τα αίτια και 
τις συνέπειές τους.

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας

Ο ερευνητής αξιοποιώντας διάφορα συμβατικά (π.χ. βιβλιοθήκη) και ηλεκτρονικά 
μέσα (π.χ. διαδίκτυο) αναζητά πληροφορίες και υλικό για σχετικές με το θέμα έρευνες 
που έχουν γίνει από άλλους ερευνητές. Στην αναζήτηση αυτή μπορεί να καταγράψει διά- 
φορους τρόπους επεξήγησης του φαινομένου των τροχαίων (π.χ. ευθύνονται το οδικό 
δίκτυο, οι καιρικές συνθήκες, το όχημα, ο οδηγός και ο κοινωνικός του περίγυρος, όλοι 
οι παράγοντες μαζί κτλ.), καθώς και διάφορες τάσεις για τη συχνότητα των τροχαίων 
στις διάφορες κατηγορίες οδηγών (π.χ. άνδρες / γυναίκες, νέους / μεσήλικες, μορφωμέ-
νους/ λιγότερο μορφωμένους κτλ.).
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3. Διατύπωση υποθέσεων εργασίας

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας βοηθά τον ερευνητή να διατυπώσει υποθέσεις ερ-
γασίας. Στην πιο απλή μορφή της, η υπόθεση εργασίας είναι η διατύπωση μιας προσ-
δοκούμενης σχέσης μεταξύ δύο συγκεκριμένων μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να 
εξεταστεί και να επαληθευτεί ή να απορριφθεί με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων 
και τεχνικών έρευνας. Για παράδειγμα, ακολουθώντας μια κοινωνιολογική προσέγγιση 
μπορούμε να διατυπώσουμε την παρακάτω υπόθεση εργασίας: Νέοι που καταναλώ-
νουν αλκοόλ εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα.

4. Κατάρτιση σχεδίου έρευνας

Ο ερευνητής αποφασίζει ποια μέθοδο και τεχνική έρευνας θα χρησιμοποιήσει (π.χ. 
επισκόπηση με ερωτηματολόγια, μελέτη περίπτωσης, κοινωνικό πείραμα κτλ.), πώς θα 
συγκεντρώσει τα στοιχεία για να επαληθεύσει ή να απορρίψει την υπόθεση εργασίας 
(π.χ. με ερωτηματολόγια, συνέντευξη, παρατήρηση κτλ.), ποια θα είναι η έκταση και το 
μέγεθος του δείγματος (π.χ. πανελλαδικό, τοπικό κτλ.) και πώς θα γίνει η ανάλυση των 
στοιχείων (π.χ. απλά ποσοστά ατυχημάτων ή στατιστική ανάλυση κτλ.).

5. Συλλογή των στοιχείων/ δεδομένων

Στην κοινωνιολογική έρευνα, υπάρχουν πολλοί τρόποι να συγκεντρώσει ένας ερευ-
νητής στοιχεία, όπως το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση και η χρήση 
αρχείων. Για παράδειγμα με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, με ανοικτές και κλειστές 
ερωτήσεις που θα απευθύνονται σε νέους, ο ερευνητής μπορεί να καταγράψει τις συνή-
θειες των νέων σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ καθώς και το ιστορικό των τροχαίων 
ατυχημάτων (τους τύπους, τη σοβαρότητά τους κτλ.). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει και πιο έμμεσους τρόπους συλλογής στοιχείων, όπως τα αρχεία των δικαστηρί-
ων/ υπηρεσιών ή της τροχαίας (π.χ. στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων). Το ποια τεχνική 
θα χρησιμοποιήσει κανείς εξαρτάται από το πρόβλημα που ερευνά, τους πόρους που 
διαθέτει, καθώς και από την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

6. Ανάλυση των δεδομένων στοιχείων

Μετά τη συλλογή και την ταξινόμηση των στοιχείων, πραγματοποιείται η ανάλυση 
των στοιχείων με στόχο την αποδοχή ή την απόρριψη της υπόθεσης εργασίας. Στην 
περίπτωσή μας ή συσχετίζονται η κατανάλωση του αλκοόλ και η νεαρή ηλικία με την 
αύξηση ατυχημάτων ή δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων μεταβλη-
τών. Για να μην επηρεαστεί από τις προσωπικές του προσδοκίες και προκαταλήψεις ο 
ερευνητής χρησιμοποιεί διάφορες στατιστικές μεθόδους, που τον βοηθούν να αποφα-
σίσει αν οι παραπάνω σχέσεις είναι στατιστικά σημαντικές, ώστε να γίνει αποδεκτή η 
υπόθεση εργασίας.

7. Συμπεράσματα και προτάσεις

Διατυπώνονται τα συμπεράσματα για την αποδοχή, την απόρριψη ή την αναθεώ-
ρηση των υποθέσεων εργασίας, συζητούνται διαφορετικές ερμηνείες των αποτελε-
σμάτων και αν αυτές οι ερμηνείες αποκλείστηκαν από τον ερευνητή, συζητείται πώς 
η έρευνα επιδρά στη γενικότερη θεώρηση για τα τροχαία ατυχήματα, ενώ παράλληλα 
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γίνονται προτάσεις για νέες και βελτιωμένες έρευνες. Ο ερευνητής που ενδιαφέρεται 
για τα κοινά μπορεί επίσης να προβεί σε προτάσεις (π.χ. παρεμβάσεις για την αλλαγή 
των συνθηκών ζωής που οδηγούν τους νέους στην κατανάλωση αλκοόλ), τις οποίες και 
θα τις υποβάλει στους αρμόδιους φορείς για τη μείωση των ατυχημάτων.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ
    ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ

Οι τεχνικές κοινωνικής έρευνας, όπως μελέτη περίπτωσης, συμμετοχική παρατήρη-
ση, συγκριτική μέθοδος, κοινωνικό πείραμα, επιτόπια επισκόπηση με ερωτηματολόγιο, 
ανάλυση περιεχομένου, έρευνα τεκμηρίων και κοινωνιομετρία, παρουσιάζονται συνο-
πτικά, μία σε κάθε κεφάλαιο. Στη συνέχεια δίνεται ένα διαφορετικό παράδειγμα εφαρ-
μογής για κάθε κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητα ή 
εργασία τόσο στο πλαίσιο της τάξης όσο και στο πλαίσιο της κοινότητας.

Δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες ανά κεφάλαιο έχουν ως στόχο την εμπέδωση 
της ύλης που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Οι ασκήσεις είναι ερωτήσεις αντιστοίχισης, 
συμπλήρωσης κενών, επιλογής και σωστού - λάθους.

Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται κείμενα (αποσπάσματα από εφημερίδες, 
στοιχεία από έρευνες, λογοτεχνικά κείμενα), τα οποία μπορούν να διαβαστούν στην 
τάξη και να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση.

Η σύνδεση με το Διαδίκτυο είναι δυνατό να εμπλουτίσει το υλικό που μπορεί ο μαθη-
τής να επεξεργαστεί για θέματα που σχετίζονται με τα κεφάλαια του βιβλίου.

Ε. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, 
     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στην ενότητα αυτή τα κοινωνιολογικά κείμενα, οι στατιστικοί πίνακες και τα δια-
γράμματα με θέματα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος θα αναλυθούν από τους μαθη-
τές με σκοπό να γνωρίσουν πώς θα διαβάσουν έναν πίνακα με στατιστικά στοιχεία από 
την εφημερίδα, πώς θα αναλύσουν ένα διάγραμμα ή πώς θα αντλήσουν τα σημαντικά 
στοιχεία ενός κειμένου για να τα επεξεργαστούν.

Αποτελεί επιλογή της τάξης και του/ης καθηγητή/τριας να πραγματοποιήσουν το 
σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του τετραδίου.

Ο σκοπός του τετραδίου θα έχει επιτευχθεί αν όλοι οι μαθητές βρουν ενδιαφέρου-
σες και δημιουργικές κάποιες δραστηριότητες και μέσω αυτών ευαισθητοποιηθούν για 
τα κοινωνικά συμβάντα της εποχής τους.

Καλή δουλειά!

22-0086 maketa.indd   9 3/21/14   2:19 PM



22-0086 maketa.indd   10 3/21/14   2:19 PM



Κεφάλαιο	1	

22-0086 maketa.indd   11 3/21/14   2:19 PM



							Εισαγωγή	στην	κοινωνιολογία	

1.1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα: Να θεμελιώσουμε μια νέα κοινωνία…
«Εσείς οι λίγοι άνθρωποι από τη γη έχετε επιλεγεί με ειδικά κριτήρια για μια πολύ σο-

βαρή αποστολή. Θα μεταφερθείτε σε έναν άλλο πλανήτη με τις ίδιες συνθήκες για τον 
ανθρώπινο οργανισμό και εκεί θα δημιουργήσετε τη δική σας κοινωνία». (Ν. Τάτσης, 
1986:107).

Σχεδιασμός
Χωρισμός της τάξης σε ομάδες των 6-7 μαθητών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί· κάθε 

ομάδα και άτομο διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του. 
Αξιοποίηση των κειμένων των ομάδων, εντοπισμός των δυσκολιών, κατανόηση της 

δυσκολίας εύρεσης λύσης που να ικανοποιεί όλους.
Συλλογικότητα-ατομικότητα, έννοιες που θα απασχολήσουν σε επίπεδο σχεδιασμού 

της κοινωνίας, καθώς επίσης ποιο το ιδανικό και ποιο το εφικτό της κοινωνίας που θα 
σχεδιαστεί. 

Εκτέλεση
Συζήτηση ανά ομάδες. Καταγραφή των απόψεων κάθε ομάδας. Παρουσίαση και συ-

ζήτηση-κριτική όλων των απόψεων των ομάδων στην τάξη. 

Αξιολόγηση - συμπεράσματα
Συσχέτιση των δυσκολιών της εργασίας με τις δυσκολίες της πραγματικότητας των 

κοινωνιών σήμερα. Βασικές έννοιες της εργασίας αυτής είναι δυνατό να χρησιμοποιη-
θούν και για τα υπόλοιπα κεφάλαια (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, οικογένεια κ.ά.).

1
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1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Στην κοινωνιολογική έρευνα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται απευθείας από τον 
ερευνούμενο είτε με ερωτηματολόγιο είτε με συνέντευξη αποτελούν πρωτογενή στοι-
χεία. Οι κοινωνιολόγοι όμως χρησιμοποιούν και τεχνικές που αξιοποιούν δευτερογενείς 
πηγές. Μια από αυτές τις τεχνικές είναι και η ανάλυση περιεχομένου, η οποία ιστορικά 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση του γραπτού και προφορικού λόγου στα μέσα μαζι-
κής επικοινωνίας (Ν. Κυριαζή, 1999: σ. 283-301).

Η τεχνική της Α.Π. έχει αναπτυχθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε 
είδος περιεχομένου από την ιστορία ή την επικαιρότητα, όπως π.χ. τα απομνημονεύ-
ματα, τα παραμύθια, οι παροιμίες, τα λογοτεχνικά κείμενα, τα ποιήματα, τα βιβλία, τα 
ανέκδοτα, οι διαφημίσεις στα Μ.Μ.Ε., οι τηλεοπτικές σειρές, τα ημερολόγια, τα όνειρα, 
οι προεκλογικές ομιλίες υποψήφιων βουλευτών, τα πρακτικά συλλογικών οργάνων, 
ακόμη και οι απαντήσεις σε ανοικτές ερωτήσεις που απευθύνουν οι ερευνητές σε 
ερευνούμενους.

Βασικός στόχος στην Α.Π. είναι η διαμόρφωση νοηματικών κατηγοριών γύρω από 
τα κείμενα μελέτης. Οι κατηγορίες αυτές μπορούν να διαμορφωθούν γύρω από διά-
φορες μονάδες ανάλυσης όπως λέξεις κλειδιά, προτάσεις, παραγράφους ή ακόμη και 
ολόκληρο το κείμενο. Στην τελευταία περίπτωση, για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει να 
διαμορφώσουμε τις κατηγορίες γύρω από το κεντρικό μήνυμα του κειμένου, π.χ. το 
κοινωνικό δίδαγμα ενός παραμυθιού, την πλοκή ενός μυθιστορήματος, το μήνυμα μιας 
εμπορικής διαφήμισης κτλ.

Οδηγός μας στη διαμόρφωση των κατηγοριών είναι η θεωρία και οι υποθέσεις ερ-
γασίας που επιδιώκουμε να εξετάσουμε στην έρευνά μας. Ας πούμε ότι ξεκινάμε με την 
παρακάτω υπόθεση εργασίας: τα επιθετικά ανέκδοτα είναι πιο αρεστά στα αγόρια απ' 
ό,τι στα κορίτσια λόγω της διαφορετικής τους ανατροφής (βλ. κεφ. 3, κοινωνικοποίηση). 
Συνεπώς, τα ανέκδοτα θα πρέπει να εξεταστούν για την παρουσία ή απουσία επιθετικής 
συμπεριφοράς και στη συνέχεια να ταξινομηθούν σε ανέκδοτα με επιθετικό ή χωρίς 
επιθετικό περιεχόμενο. Και για να γίνει η σχετική ταξινόμηση θα πρέπει οι ταξινομητές 
(ή οι κριτές) να έχουν μπροστά τους σαφείς ορισμούς της επιθετικής συμπεριφοράς 
(π.χ. βρισιές, πράξεις βίας κτλ.). Όσο πιο σαφείς είναι οι προδιαγραφές τόσο ευκολότερη 
και αξιόπιστη θα είναι η ταξινόμηση των ίδιων ανέκδοτων από ανεξάρτητους κριτές.

Η ανάλυση περιεχομένου κατατάσσεται στις ποιοτικές τεχνικές των κοινωνικών επι-
στημών. Όμως στην κοινωνιολογία ενδιαφέρουν εξίσου τα ποσοτικά αποτελέσματα της 
ανάλυσης. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μελετήσουμε τα μηνύματα των διαφημίσεων 
αυτοκινήτων στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τις εφημερίδες, δε θα περιοριστούμε 
σε μια μόνο διαφήμιση από κάθε Μ.Μ.Ε., αλλά θα πάρουμε ένα δείγμα διαφημίσεων 
(τουλάχιστον 30) από κάθε Μ.Μ.Ε. Έτσι, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυση, θα 
μπορέσουμε να συμπεράνουμε για παράδειγμα ότι το 80% των διαφημίσεων στην τη-
λεόραση, το 50% στις εφημερίδες και το 30% στο ραδιόφωνο συνέδεσαν την απόκτηση 
αυτοκινήτου με τη σεξουαλική κατάκτηση. Με αυτόν τον ποσοτικό τρόπο μπορούμε να 
αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε τις υποθέσεις εργασίας.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Σε καρτέλες που θα σας προμηθεύσει ο/η καθηγητής/τρια θα γρά-
ψετε μια παράγραφο-απάντηση στο εξής ανοικτό ερώτημα: «τι εί-
ναι αυτό που, κατά τη γνώμη σας, ευθύνεται για τη βία στα ελληνι-
κά γήπεδα;». Δηλαδή, εδώ ζητείται η προσωπική σας άποψη για τη 
βία στα γήπεδα. Στην καρτέλα δε θα γράψετε το όνομά σας αλλά 
το φύλο σας (αγόρι, κορίτσι). Αν δεν υπάρχουν και τα δύο φύλα στο 
τμήμα σας μπορείτε να συγκεντρώσετε στοιχεία και από μαθητές 
άλλων τμημάτων του σχολείου σας.

2. Θα αριθμήσετε τις καρτέλες με τις απαντήσεις και σε συνεργασία 
με τον/την καθηγητή/τριά σας θα διαμορφώσετε τις κατηγορίες 
ταξινόμησης. Οδηγός για τη διαμόρφωση των κατηγοριών μπορεί 
να είναι οι θεωρητικές σχολές στην ενότητα 1.2.3 του βιβλίου σας. 
Μην ξεχνάτε ότι οι προδιαγραφές και οι ορισμοί θα πρέπει να είναι 
σαφείς.

3. Η ταξινόμηση των απαντήσεων μπορεί να γίνει συλλογικά από 
όλους τους μαθητές του τμήματος ή μεμονωμένα από τρεις ανε-
ξάρτητους μαθητές/κριτές που κατέχουν το αντικείμενο. Είναι 
αυτονόητο ότι όσο σαφείς κάνετε τους ορισμούς των κατηγοριών 
τόσο μεγαλύτερη συμφωνία θα πετύχετε μεταξύ των ανεξάρτητων 
κριτών ως προς την κατάταξη των προσωπικών σας απόψεων.

4. Στη συνέχεια, θα υπολογίσετε τα ποσοστά των προσωπικών από-
ψεων για τη βία στα γήπεδα που κατατάσσονται στις διάφορες κα-
τηγορίες για το σύνολο του δείγματος, θα εξετάσετε αν υπάρχουν 
διαφορές μεταξύ αγοριών ή κοριτσιών στην εξήγηση του φαινομέ-
νου και, τέλος, θα διατυπώσετε τα σχετικά συμπεράσματα.

1.3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.3.1 Να διαβάσετε το κείμενο και να αναζητήσετε άλλα φαινόμενα τα οποία έχουν 
κοινωνικές αιτίες. Να αναλύσετε ποιες είναι αυτές.

«Ο Εμίλ Ντυρκέμ,… που θεωρείται από πολλούς ο θεμελιωτής της σύγχρονης κοινω-
νιολογίας, υποστήριζε… ότι η εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων (όπως τα ποσοστά 
αυτοκτονίας σε μια συγκεκριμένη κοινωνία) πρέπει να αναφέρεται σε κοινωνικές αιτίες. 
Ο Ντυρκέμ δεν αρνείται ότι τα άτομα αυτοκτονούν για συγκεκριμένους και πολύ προ-
σωπικούς λόγους, αλλά κρίνει ότι αυτοί οι λόγοι δεν προσφέρουν μία επαρκή εξήγη-
ση. Σύμφωνα με τα αρχεία αυτοκτονιών που μελέτησε ο Ντυρκέμ, οι προσωπικοί λόγοι 
που αναφέρονταν ήταν όμοιοι στις ρωμαιοκαθολικές και τις διαμαρτυρόμενες χώρες. 
Ωστόσο, στις διαμαρτυρόμενες χώρες ο αριθμός ατόμων που είχαν αυτοκτονήσει για 
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αυτούς τους λόγους ήταν αναλογικά μεγαλύτερος. Ο Ντυρκέμ θεώρησε συνεπώς ότι 
η διαφορά στα ποσοστά αυτοκτονιών δεν εξηγείται πλήρως από τους προσωπικούς 
λόγους...αλλά ότι η αιτία της παρατηρούμενης διαφοράς μεταξύ των ποσοστών αυ-
τοκτονιών είναι ορισμένα κοινωνικά γεγονότα. Ισχυρίζεται ότι το μικρότερο ποσοστό 
αυτοκτονιών στους ρωμαιοκαθολικούς μπορεί ίσως να εξηγηθεί από τον μεγαλύτερο 
βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσής τους» (Μ. Η. Salmon κ.ά., 2001:585).

Άλλα κοινωνικά φαινόμενα Κοινωνικές αιτίες

1.3.2 Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Ποιοι οι κυριότεροι εκπρόσωποι κάθε σχολής;

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

1.3.3 Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:

Η χρησιμότητα της ........................................ έγκειται στον κριτικό ..................................... που 
διατυπώνει. Ακόμη, η κοινωνιολογία μελετά την αναπαραγωγή της κοινωνίας και το  
............................................. της.
Η χρησιμότητα των ................................... πορισμάτων της κοινωνιολογίας είναι δυνατό να 
επιφέρει .................................. αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων.
Η επίδραση της κοινωνιολογίας σ' όλες τις ............................................... επιστήμες είναι ιδι-
αίτερα σημαντική.
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