Количествени методи в социологията
Анотация
Целта на този курс е да помогне на докторантите в планирането, провеждането
и анализирането на резултатите от тяхното собствено дисертационно
изследване. В курса ще се разискват конкретните проблеми, с които
докторантите се сблъскват в своята работа, и възможните практически решения
за преодоляването им.
Теми
1. Подготовка на изследване
Теоретичен модел. Цел, задачи, предмет, обект и обхват. Тези и хипотези.
Индикатори. Операционализация.
2. Какво и как измерваме?
Видове признаци и скали на измерване. Възможности и ограничения на
различните скали.
3. Защо е важно пробното изследване?
4. Извадки
Модели на представителни извадки. Модели на непредставителни извадки.
Практически решения за осигуряване на представителност.
5. Грешки
Източници на грешки. Превенция и контрол.
6. Основни числови характеристики
Каква е разликата между изчерпателни и извадкови изследвания? Доверителни
интервали – различни парадигми (Confidence Interval vs Credible Interval).

7. Проверка на хипотези
Хипотеза vs Статистическа хипотеза. Прилики и разлики. Какво всъщност
казваме приемайки или отхвърляйки една статистическа хипотеза? Различни
парадигми.
8. Изследване на връзки
Избор на модел според вида на признаците фактори и резултати. Кой е найдобрият модел?
9. Отвъд изследването на връзки – как се доказва каузалност
Експериментални

и

квази-експериментални

модели.

Възможности

за

приложение в социалните науки.
10. Специфични изследователски проблеми: класифициране
Вземане на решения в условия на риск. Възможности за приложение в
социалните науки.
11. Специфични изследователски проблеми: сегментиране
Клъстерен анализ. Анализ на аномалиите. Възможности за приложение в
социалните науки.
12. Изследване в динамика
Особености и ограничения на временните редове в социалните науки.

13.

Автоматизация

на

изследването

на

връзки,

класифицирането,

сегментирането и изследването в динамика – Data Mining
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