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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ  10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
«Γνωστικό Αντικείµενο»

Κυριακή 3-4-2005

Να απαντήσετε στα επόµενα τέσσερα (4) ισοδύναµα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1Ο:

Το ζήτηµα της διατήρησης ή της αλλαγής του κοινωνικού συστήµατος έχει
κεντρική θέση στους προβληµατισµούς οι οποίοι εκφράζονται στην
κοινωνιολογική θεωρία.
α) Να εκθέσετε την αντίληψη του κλασικού µαρξισµού για το ζήτηµα.
β) Να αναλύσετε την τοποθέτηση του λειτουργισµού για το θέµα.
γ) Να επισηµάνετε τα στοιχεία της εκλεκτικής σύνθεσης την οποία

επιχειρεί η σχολή των κοινωνικών συγκρούσεων για τη διατήρηση και
την κοινωνική αλλαγή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2Ο:

Εάν η κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία η οποία συνεχίζεται καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ζωής των ανθρώπων
α) Πώς θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ενηλικίωση;

Τι καλούνται να κάνουν και να αναλάβουν οι έφηβοι κατά την
ενηλικίωσή τους έναντι του εαυτού τους και έναντι των άλλων;

β) Μεσολαβεί η έλλογη σκέψη κατά τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης;
Εάν ναι, µε ποιους τρόπους συµβαίνει αυτό;

γ) Oφείλεται η δηµιουργία των φύλων σε αιτίες και παράγοντες
κοινωνικούς, οι οποίοι διαµορφώνουν και τα ανδρικά και γυναικεία
πρότυπα;  Αιτιολογείστε διεξοδικά την απάντησή σας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3Ο:

Στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες παρατηρείται συχνά η
διαφορετικότητα να εκλαµβάνεται ως µειονεξία και παράλληλα να
δηµιουργούνται συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες.

α) Σε ποιους ατοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες οφείλονται τα
φαινόµενα αυτά;

β) Πώς δηµιουργείται η διάκριση ανάµεσα στο «Εµείς» και «οι Άλλοι» και
οι συνακόλουθες εικόνες της πραγµατικότητας;
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γ) Σχολιάστε το φαινόµενο του ρατσισµού στα παραδείγµατα της
απασχόλησης και της ανεργίας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4Ο:

Οι επόµενες 10 ερωτήσεις να απαντηθούν µε τη µέθοδο των
πολλαπλών επιλογών.  Οι ορθές απαντήσεις να σηµειωθούν στο
τετράδιό σας, αναγράφοντας το γράµµα (α, β, γ, δ) που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση δίπλα στον αριθµό της ερώτησης ως εξής:

1…………………α) ή β) ή γ) ή δ)
2…………………α) ή β) ή γ) ή δ)
……..………..……………………..
10…………………α) ή β) ή γ) ή δ)

1. Έγκυρο εργαλείο µέτρησης στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας θεωρείται εκείνο που:
α) µετράει επαρκώς τη θεωρητική έννοια για την οποία δηµιουργήθηκε
β) έχει σταθερά αποτελέσµατα σε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις
γ) παράγει αποτελέσµατα που ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγµατικότητα
δ) Προκαλεί οµοιογενείς και ισοδύναµες απαντήσεις

2. Μια έρευνα για τις απόψεις των νέων σχετικά µε το πόσα παιδιά επιθυµούν να αποκτήσουν
έδειξε ότι οι γυναίκες θέλουν λιγότερα παιδιά από τους άνδρες, ενώ η σύνδεση αυτή µειώνεται
όταν η ανάλυση διεξάγεται χωριστά ανά µορφωτικό επίπεδο.  Στην έρευνα αυτή η εξαρτηµένη
µεταβλητή είναι:
α) το φύλο
β) ο επιθυµητός αριθµός των παιδιών
γ) το µορφωτικό επίπεδο
δ) οι νέοι

3. Τα «αληθινά πειράµατα» επιτρέπουν τον έλεγχο αιτιώδους συσχέτισης µεταβλητών διότι:
α) εκτός από τυχαίες διαφορές οι οµάδες προς σύγκριση διαφέρουν µόνο στην τιµή της ανεξάρτητης

µεταβλητής
β) υπάρχει µια οµάδα ελέγχου και τουλάχιςτον δύο πειραµατικές οµάδες
γ) τα πειράµατα αυτά έχουν υψηλό βαθµό εξωτερικής εγκυρότητας
δ) µε την παρέµβαση του ερευνητή η εξαρτηµένη µεταβλητή µεταβάλλεται πριν από την ανεξάρτητη

4. Οι ποιοτικές µέθοδοι εφαρµόζονται όταν επιδιώκεται:
α) ο έλεγχος των θεωρητικών υποθέσεων της έρευνας
β) η λεπτοµερειακή, σε βάθος ανάλυση των υπό έρευνα περιπτώσεων
γ) η συγχρονική προσέγγιση των κοινωνικών φαινοµένων
δ) η «θεµελιωµένη» συσχέτιση των µεταβλητών

5. Ένας ερευνητής ενδιαφέρεται να πραγµατοποιήσει έρευνα µε θέµα τις απόψεις µεταναστών για
τις συνθήκες διαβίωσής τους στη χώρα.  ∆εδοµένου ότι ο πληθυσµός των µεταναστών δεν είναι
δυνατό να εντοπιστεί, κατάλληλη µέθοδος δειγµατοληψίας για την εν λόγω έρευνα θα ήταν:
α) η συστηµατική µέθοδος
β) η απλή τυχαία µέθοδος
γ) η µέθοδος χιονοστιβάδας
δ) η στρωµατοποίηση

6. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αληθές σε σχέση µε την προ-έρευνα;.  Η προέρευνα:
α) περιλαµβάνει µόνο ανοικτού τύπου ερωτήσεις
β) περιλαµβάνει µόνο κλειστού τύπου ερωτήσεις
γ) στηρίζεται στο τελικό δείγµα της έρευνας
δ) συµβάλλει στη σωστή διαµόρφωση των κλιµάκων µέτρησης
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7. Ένας ερευνητής ενδιαφέρεται να µελετήσει τις απόψεις εργοδοτών για την προσαρµογή των
εργαζοµένων στις νέες τεχνολογίες.  Επιλέγει δείγµα επιχειρήσεων από τον κατάλογο του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου για τον κλάδο των τροφίµων.  Το πλαίσιο δειγµατοληψίας στην εν
λόγω έρευνα είναι:
α) όλοι οι εργοδότες
β) όλοι οι εργοδότες στον κλάδο των τροφίµων
γ) όλες οι επιχειρήσεις στον κατάλογο
δ) όλες οι επιχειρήσεις στον κατάλογο του κλάδου των τροφίµων

8. Ποιο από τα ακόλουθα δεν αποτελεί στοιχείο της ποσοτικής έρευνας;  Η ποσοτική έρευνα:
α) στηρίζεται κυρίως στο τυποποιηµένο ερωτηµατολόγιο µε κλειστές ερωτήσεις
β) εφαρµόζει κυρίως µη τυχαίες µεθόδους δειγµατοληψίας
γ) στηρίζεται σε πλέγµα µεταβλητών για την ανάλυση των στοιχείων
δ) αναδεικνύει εµπειρικές τάσεις και οµοιοµορφίες

9. Οι διαφορετικές κλίµακες µετρήσεων στάσεων:
α) χρησιµοποιούν τους ίδιους κανόνες για την ενοποίηση των απαντήσεων σε γενικό δείκτη
β) περιλαµβάνουν ερωτήσεις µε πέντε εναλλακτικές απαντήσεις
γ) εφαρµόζονται εφόσον η υπό µέτρηση έννοια έχει πολλαπλές πτυχές
δ) διαµορφώνονται µε τη συµµετοχή κριτών

10. Η φυλή αποτελεί παράδειγµα µεταβλητής µε:
α) ονοµαστική µέτρηςη
β) τακτική µέτρηση
γ) µέτρηση διαστήµατος
δ) µέτρηση λόγου


