ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Ερευνητικά Ερωτήµατα

1. Προκαταρκτικό διάβασµα γύρω από ένα θέµα
2. Ανάδειξη των ερευνητικών ερωτηµάτων
3. Εννοιολογικό πλαίσιο – ποιες είναι οι έννοιες και ποιοι οι όροι της πολιτικής
επιστήµης µε τους οποίους διαλεγόµαστε
4. Προσωρινός τίτλος εργασίας – θα πρέπει να συµπυκνώνει τις βασικές θεµατικές
της εργασίας

Β. Υποθέσεις Εργασίας

1. Επισκόπηση των βιβλιογραφικών αναφορών που επιχειρούν να απαντήσουν στα
ερωτήµατα που έχουµε θέσει – Κατηγοριοποίηση των αναφορών ανά θεωρητική
προσέγγιση – Συγκρότηση Θεωρητικού Πλαισίου
2. Αναδιατύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο
3. ∆ιατύπωση των Υποθέσεων Εργασίας – έχουν καταφατική µορφή και
αποτελούν τις δικές µας απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα

Γ. Μεθοδολογία Έρευνας

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούµε για να τεκµηριώσουµε/επαληθεύσουµε τις υποθέσεις
µας.

1. Θεωρητική Επισκόπηση – καταγραφή των υπαρχουσών προσεγγίσεων,
κατηγοριοποίηση και αποτίµηση
2. Ποιοτική Έρευνα – ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (αρχεία,
επίσηµα κείµενα, συλλογές εγγράφων, εφηµερίδες, περιοδικά, συνεντεύξεις,
ιστότοποι)
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3. Ποσοτική Έρευνα – ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων (εκλογικά αποτελέσµατα,
οικονοµικά στοιχεία, στοιχεία εµπειρικών ερευνών κ.ο.κ.)

∆. Τύποι Έρευνας

1. Περιπτωσιολογική µελέτη (case study) – αναφέρεται στη µελέτη µίας έκφρασης
ενός πολιτικού φαινοµένου η οποία ορίζεται µε συγκεκριµένα κριτήρια (χωρικά,
χρονικά, αντιπροσωπευτικότητας, ιδιαιτερότητας κ.α.)
2. Συγκριτική µελέτη – αναφέρεται στη µελέτη δύο ή περισσότερων εκφράσεων
ενός πολιτικού φαινοµένου – σκοπός είναι να αναδειχθούν οι οµοιότητες και οι
διαφορές και να δοθούν ερµηνείες για αµφότερες

Ε. Συγγραφή Εργασίας

Ενδεικτική δοµή της εργασίας

1. Εισαγωγή – Ερευνητικά ερωτήµατα και Υποθέσεις
2. Θεωρητικό πλαίσιο – Παρουσίαση της θεωρητικής συζήτησης και αναδιατύπωση
των υποθέσεων
3. Κυρίως Μέρος – Παρουσίαση υλικού τεκµηρίωσης – επιχειρηµατολογία υπέρ
των υποθέσεων σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας στο υλικό
4. Συµπεράσµατα – σύνοψη και επανάληψη των υποθέσεων – ανοικτά ερευνητικά
ερωτήµατα

Πώς γράφουµε;

i.

Γράφουµε ουδέτερα – αποφεύγουµε διατυπώσεις που φανερώνουν πολιτικές ή
άλλου τύπου προδιαθέσεις – αυτό δεν σηµαίνει ότι στην εργασία µας δεν θα
υπάρχουν πολιτικές αιχµές

ii.

Γράφουµε απλά και καθαρά σεβόµενες και σεβόµενοι τις έννοιες και τους όρους
που χρησιµοποιούµε – αποφεύγουµε δηµοσιογραφικού τύπου αναλύσεις
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iii.

Τα κεφάλαια της εργασίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από λογική συνάφεια
και αλληλουχία – επαγωγική (από το ειδικό στο γενικό) και παραγωγική (από το
γενικό στο ειδικό) µέθοδος

iv.

Χρησιµοποιούµε υποσηµειώσεις – µε αυτόν τον τρόπο τεκµηριώνουµε τα
επιχειρήµατα που διατυπώνουµε και επιτρέπουµε στους αναγνώστες να ελέγξουν
µε τη σειρά τους την εγκυρότητα των πηγών µας – έτσι συνδέουµε την έρευνά
µας µε τις έρευνες των υπολοίπων συναδέλφων

Αναφορές, υποσηµειώσεις, παραθέµατα, παραποµπές

Υποσηµείωση/Σηµείωση Τέλους: η προσθήκη σχολίων ή αναφορών εκτός του κυρίως
σώµατος κειµένου.
Αναφορά: η καταγραφή µιας πηγής τεκµηρίωσης
Παράθεµα: η µεταφορά στο κείµενό µας µιας αυτούσιας φράσης ενός άλλου συγγραφέα
Παραποµπή: η µεταφορά µιας άποψης ή µιας πληροφορίας από έναν άλλο συγγραφέα µε
δική µας αναδιατύπωση
∆εν πρέπει να συγχέουµε το παράθεµα µε την απλή παραποµπή.
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Υποδείγµατα υποσηµειώσεων
Αρχική εµφάνιση µιας αναφοράς1
Επανάληψη της ίδιας αναφοράς2
Παρεµβολή µιας άλλης αναφοράς3
Εκ νέου χρησιµοποίηση της αρχικής αναφοράς4

Υπόδειγµα παραθέµατος – παραποµπής

Παράθεµα: Ο Μ. Σπουρδαλάκης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…η κοµµατική
οργανωτική δοµή είναι η υλική βάση όλων των άλλων εκφάνσεων ή λειτουργιών των
κοµµάτων […] σαν τέτοια διαµορφώνει τις συνθήκες των πολιτικο-ιδεολογικών
πλαισίων του κόµµατος καθώς και της κοινωνικής/ταξικής συµµετοχής σε αυτό, ενώ την
ίδια στιγµή επηρεάζεται από αυτά…».5

Παραποµπή: Ο Σπουρδαλάκης υποστηρίζει ότι οι κοµµατικές λειτουργίες, οι πολιτικοιδεολογικές πλατφόρµες και η ταξική σύνθεση της κοµµατικής βάσης εγγράφονται και
υλικοποιούνται στο έδαφος της κοµµατικής οργάνωσης6.
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