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Εισαγωγή 

 
Οι σηµειώσεις αυτές, οι οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους στην επιµονή των 

µετεκπαιδευόµενων δασκάλων του πρώτου εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 

2007-8 του ∆ιδασκαλείου «∆ηµήτρης Γληνός», στηρίχτηκαν σε µια πρώτη 

επεξεργασία του υλικού των παραδόσεων. Στη συνέχεια, οι σηµειώσεις αυτές 

εµπλουτίζονται κάθε χρόνο, τόσο µε νέες επεξεργασίες, οι οποίες προέρχονται 

από την επιστηµονική δραστηριότητα του συγγραφέα, αλλά και από τα σχόλια 

και τις προτάσεις των µετεκπαιδευόµενων.  

Είναι αυτονόητο πως η παρούσα εργασία δεν έχει τη µορφή που θα επιθυµούσε 

ο συγγραφέας της, ούτε και φιλοδοξεί να καταχωρηθεί ως εγχειρίδιο 

εκπαιδευτικής έρευνας. Σκοπός της είναι να βοηθήσει στην κατανόηση 

ορισµένων βασικών θεµάτων της εκπαιδευτικής έρευνας και να καταστεί ένας 

οδηγός για τον/την χρήστη της, αφού τα περισσότερα θέµατα αναπτύσσονται 

περιληπτικά. Εξαίρεση γίνεται σε ορισµένα ζητήµατα, τα οποία -κατά την 

εκτίµηση του συγγραφέα- δεν καλύπτονται µε σαφήνεια ή δεν αναπτύσσονται 

µε επάρκεια από τα πολλά και αξιόλογα εγχειρίδια έρευνας που κυκλοφορούν 

στην ελληνική γλώσσα. Στα ζητήµατα αυτά δίδεται µεγαλύτερη έκταση.  

Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταστήσει προφανή 

στην αναγνώστη και στην αναγνώστρια της τη σηµασία της επιστηµονικής 

έρευνας. Ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τον πρώτο, είναι 

να γίνει αντιληπτή η ιδιαίτερη χρησιµότητά της εκπαιδευτικής έρευνας για 

τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α θα έχει την ευκαιρία να καταστεί 

«ερευνητικά εγγράµµατος/η», αφού θα του /της δοθεί η δυνατότητα:  

• Να έρθει σε επαφή µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στην 

εκπαιδευτική έρευνα και µε την δεοντολογία της επιστηµονικής 

κοινότητας 

• Να γνωρίσει τα στάδια οργάνωσης και διεξαγωγής µιας 

εκπαιδευτικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, µε ποιους τρόπους εντοπίζουµε 

και πως διατυπώνουµε ένα ερευνητικό πρόβληµα, πως ενηµερωνόµαστε 
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βιβλιογραφικά και πως διεξάγουµε µια βιβλιογραφική αναζήτηση σε 

βιβλιοθήκες και στο Ίντερνετ, πως διαµορφώνουµε υποθέσεις ή 

ερευνητικά ερωτήµατα, πως σχεδιάζουµε και πως φέρουµε εις πέρας µια 

έρευνα (πως συλλέγουµε τα δεδοµένα), πως επεξεργαζόµαστε τα 

δεδοµένα και πως τα αξιολογούµε και στη συνέχεια διατυπώνουµε τα 

συµπεράσµατά µας 

• Ν γνωρίσει τα διάφορα είδη ερευνών και να µη µείνει µε την 

εσφαλµένη αντίληψη ότι η κοινωνική έρευνα περιορίζεται σε έρευνες 

επισκόπησης και άλλες ποσοτικές µεθόδους 

• Να γνωρίσει τον τρόπο και τα κεφάλαια της συγγραφής µιας 

ερευνητικής µελέτης 

• Να είναι σε θέση να διεξάγει µια έρευνα µικρής κλίµακας 

 

Ένα τρίτο στόχο αποτελεί η συµβολή στην ανάπτυξη µιας διαφορετικής 

σχέσης µεταξύ των αναγνωστών/τριών αυτών των σηµειώσεων και της 

γνώσης, καθώς και η παροχή εφοδίων για την καλλιέργεια της κριτικής τους 

σκέψης. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί µέσω της παροχής 

εκείνων των απαραίτητων για την κριτική θεώρηση των επιστηµονικών 

µεθόδων εργαλείων, αλλά και µέσω της παροχής παραδειγµάτων που θα 

βοηθήσουν στην αξιοποίησή τους στην έρευνα και στην διδακτική πράξη.  

Τέλος, επιδιώκεται να αντιµετωπίζει ο/η εκπαιδευτικός στο εξής την έρευνα ως 

µια ανακαλυπτική και όχι µηχανική διαδικασία, η οποία ακολουθεί ένα 

άκαµπτο, προαποφασισµένο τρόπο και εκτυλίσσεται µέσα σε ένα εκ των 

προτέρων καθορισµένο πλαίσιο (κάτι σαν συνταγή). 
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ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ  

 

Οι “γνώσεις” που έχουµε για τον κόσµο µπορεί να προέλθουν από ένα ευρύ 

φάσµα «πηγών», στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι προσωπικές εµπειρίες και 

πεποιθήσεις, η κοινή λογική, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα αποφθέγµατα, 

ο λόγος και οι διδαχές σηµαντικών –κατά την εκτίµησή µας- προσώπων, όπως 

επίσης οι ηθικές, φιλοσοφικές και αισθητικές αντιλήψεις, καθώς και το σύνολο 

των επεξεργασµένων και ειδικευµένων γνώσεων που προέρχονται από την 

επιστήµη και την τεχνολογία.  

Η σχέση που αναπτύσσουµε µε τη γνώση και η αντίληψή µας για τη διαδικασία 

της παραγωγής της µας οδηγούν συχνά σε ορισµένα λάθη, τα οποία αφορούν 

στη «διαχείρισή τους».  

Το πρώτο -και το πιο συχνά παρατηρούµενο ίσως- από αυτά είναι η τάση για 

γενίκευση των προσωπικών µας εµπειριών, δηλαδή η πίστη ότι ο 

περιορισµένος αριθµός των εµπειριών µας είναι υπεραρκετός για τη 

δηµιουργία κανόνων και νόµων. Π.χ. από την εµπειρία µου, η οποία αφορά σε 

έναν αριθµό δέκα περιπτώσεων επιθετικών παιδιών, εξάγω το συµπέρασµα ότι 

τα παιδιά αυτά δεν επιτυγχάνουν στο σχολείο.  

Το δεύτερο, αφορά στην «προνοµιακή µεταχείριση» που έχουν οι απόψεις 

ορισµένων ατόµων υψηλού κύρους, τα λεγόµενα των οποίων εκλαµβάνονται 

ως νοµοτέλειες, ακόµη και στις περιπτώσεις που στερούνται επαρκούς 

τεκµηρίωσης. Πχ. Ένα άρθρο ενός φηµισµένου καθηγητή πανεπιστηµίου 

εκλαµβάνεται από πολλούς και πολλές από εµάς ως τεκµήριο αναµφισβήτητης 

γνώσης, άσχετα µε το πόσο τεκµηριωµένη είναι η επιχειρηµατολογία του. Κάτι 

αντίστοιχο δε συµβαίνει όµως στην περίπτωση µη καταξιωµένων 

ερευνητών/τριών, παρά την επάρκεια και την επιστηµονική εγκυρότητα των 

επιχειρηµάτων τους.  

Ένα τρίτο λάθος που παρατηρείται στη σχέση µας µε τις γνώσεις προέρχεται 

από την έλλειψη διάθεσης πρόσληψης, δηλαδή από την απόρριψη νέων 
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πληροφοριών, αντιλήψεων και οπτικών πάνω σε ένα δεδοµένο ζήτηµα. Αυτό 

συµβαίνει όταν η διάθεσή µας για διερεύνηση του ζητήµατος φτάνει σύντοµα 

στο σηµείο κορεσµού, πιστεύουµε δηλαδή ότι έχουµε βρει όλες τις απαντήσεις 

στα ερωτήµατα που θέσαµε και δεν χρειάζεται ν’ ακούσουµε και να ψάξουµε 

για περαιτέρω πληροφορίες, ούτε να θέσουµε άλλα, επιπρόσθετα ερωτήµατα. 

Π.χ. αναρωτώµενοι για τη σχέση της σχολικής επίδοσης µε τα παιδιά που 

έχουν διαφορετική µητρική γλώσσα, γνωρίζοντας 10 δίγλωσσους/ες 

µαθητές/τριες που δεν είχαν επιτυχή σχολική πορεία καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι τα άτοµα αυτής της κατηγορίας αποτυγχάνουν στο σχολείο 

και «κλείνουµε τα αυτιά µας» σε έρευνες και αναλύσεις που επεξεργάζονται το 

εν λόγω ζήτηµα.  

Ένα τελευταίο λάθος προέρχεται από την εστιασµένη, µονοµερή 

παρατήρηση δεδοµένων τα οποία ενισχύουν τις ενυπάρχουσες, εδραιωµένες 

αντιλήψεις και απόψεις µας. Πχ. πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές που 

οφείλονται στο φύλο ως προς την επίδοση των µαθητών στα διάφορα 

µαθήµατα και γι’ αυτό παρατηρώ, συλλέγω και κρατώ τα στοιχεία εκείνα που 

επιβεβαιώνουν αυτή µου την αντίληψη.  
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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ  

 

 

Τι είναι η Επιστήµη; 

 

Οι επιστήµες είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα, το οποίο µε τη σηµερινή του 

µορφή ξεκίνησε γύρω στο 1600 και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την περίοδο του 

∆ιαφωτισµού στη ∆υτική Ευρώπη. Η επιστήµη συνδιαµορφώνεται από τις 

κοινωνικές τεχνικές και πρακτικές, από τις ιδέες, από τις αρχές και τους 

νόµους που ανακάλυψαν οι άνθρωποι, καθώς και από τις διαφορετικές 

ιδεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, θρησκευτικές και πολιτικές τους 

απόψεις (Γαβρόγλου, 2004: 14). Η σηµερινή επιστήµη αποτελεί: Πρώτον, έναν 

κοινωνικό θεσµό που συσσωρεύει τις «γνώσεις που ανέπτυξε η δεδοµένη 

κοινωνία στην αντιπαράθεσή της µε τη φύση» (Χορκχάϊµερ, 1997: 414). 

∆εύτερον, µια συστηµατική δραστηριότητα που αποσκοπεί στη παραγωγή 

γνώσεων και στην κατανόηση του κόσµου.. 

 

 

Επιστήµη και φιλοσοφία 

 

Επιστήµη και φιλοσοφία έχουν το ίδιο αντικείµενο την Αλήθεια, µια έννοια 

που το περιεχόµενό της, όπως και οι διαδικασίες πιστοποίησης και 

εγκυρότητάς της, αποτελεί αντικείµενο χρόνιων διαµαχών. Οι πρώτες 

προσπάθειες οριοθέτησης της επιστήµης την έφεραν σε αντίθεση µε τη 

φιλοσοφία, αφού µέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα περίπου, επικράτησε η 

θετικιστική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία ένα πρόβληµα γίνεται 

επιστηµονικό όταν για την επίλυσή του προτείνονται πειραµατικές & 

στατιστικές µέθοδοι. Εποµένως, τα προβλήµατα των οποίων η οριοθέτηση και 

οι προτεινόµενες λύσεις είναι θεωρητικά ανήκουν στη σφαίρα της φιλοσοφίας 
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και όχι της επιστήµης.
1
 Για τους/τις θετικιστές, η έγκυρη γνώση προέρχεται 

από την επιστήµη, η οποία στοχεύει στην εξαγωγή αιτιακών σχέσεων, νόµων 

και προβλέψεων.  

Από την άλλη πλευρά, ορισµένες φιλοσοφικές «σχολές» (ροµαντική 

πνευµατοκρατία, η βιοφιλοσοφία, η θεµατοκεντρική και υπαρξιακή 

φαινοµενολογία) υποστηρίζουν ότι η επιστήµη δεν είναι παρά µια διανοητική 

τεχνική που καθορίζεται από δευτερεύοντα ζητήµατα της ανθρώπινης ύπαρξης 

και από την οποία η αληθινή γνώση πρέπει να χειραφετηθεί (Χορκχάϊµερ, 

1997: 417-18).  

 

 

Επιστήµη και µεταφυσική 

 

Η µεταφυσική είναι µια αφηρηµένη και ανιστορική σύλληψη της 

πραγµατικότητας, του κόσµου (Καβουλάκος, 2001: 37), η οποία επιχειρεί να 

ανακαλύψει το νόηµα της ζωής. Η µεταφυσική θέτει ζητήµατα και έννοιες, 

όπως η οντότητα, η ουσία, η ψυχή, η αθανασία, τις οποίες η επιστήµη δε 

αποδέχεται (Χορκχάϊµερ, 1997: 413). Η ένταση της αµφισβήτησης της 

µεταφυσικής αυξήθηκε από την περίοδο του ∆ιαφωτισµού και εντεύθεν, όταν 

έγιναν προσπάθειες εισαγωγής και στη συνέχεια εδραίωσης του «ορθού 

λόγου» στο σύνολο των διανοητικών δραστηριοτήτων της ανθρώπινης ζωής.  

Οι θετικιστές θεωρούν ότι το γεγονός ότι η επιστήµη είναι εµπειρική, 

καθορίζει µε σαφήνεια τα όριά της µε τη µεταφυσική. Παρά τη βεβαιότητα 

όµως της θετικιστικής προσέγγισης της επιστήµης, στην αστική εποχή 

διατηρήθηκε µια σχέση αλληλοσυµπλήρωσης µεταξύ επιστήµης και 

µεταφυσικής, αφού η πρώτη δεν µπορεί να προσφέρει παρηγοριά στους 

ανθρώπους για το πεπρωµένο τους, σε αντίθεση µε τη δεύτερη, η οποία δίνει 

ένα νόηµα στον κόσµο και καλύπτει ιδεολογικές ανάγκες (Χορκχάϊµερ, 1997: 

416, Καβουλάκος, 2001: 63).  

                                                 
1
 Για το ζήτηµα αυτό βλ. (Piaget, 1977). 
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Επιστηµονισµός  

 

Eπιστηµονισµός είναι η πίστη στην απόλυτη αξία αυτού που θεωρείται ή 

λέγεται επιστηµονικό. Για τον επιστηµονισµό µόνον οι θέσεις και οι προτάσεις 

της επιστήµης έχουν νόηµα, ενώ οι υποστηρικτές/τριες του θεωρούν ότι η 

ανάπτυξη της επιστήµης θα οδηγήσει στην επίλυση όλων των κοινωνικών 

προβληµάτων. Η αντίληψη αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η επιστήµη είναι 

µια κοινωνική πρακτική και εποµένως οι γνώσεις που παράγει δεν είναι 

ουδέτερες, αλλά αποτελούν µια έκφραση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.  

 

 

Η αµφισβήτηση της επιστήµης  

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 και εντεύθεν, η εικόνα της 

νυκοκυρεµένης επιστήµης, όπως και η εδραιωµένη από τον καιρό του 

∆ιαφωτισµού αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία η επιστήµη και η τεχνολογία 

συντελούν σε µια διαρκή διαδικασία Προόδου, η οποία θα οδηγήσει στην 

επίλυση των σηµαντικότερων κοινωνικών προβληµάτων (φτώχεια, τεράστιες 

κοινωνικές ανισότητες) και στην κοινωνική χειραφέτηση αρχίζει να θαµπώνει.  

Η αµφισβήτηση της επιστήµης ενισχύθηκε από:  

Πρώτον, το γεγονός ότι αποδείχτηκε πως τα πειραµατικά δεδοµένα δεν είναι 

ανεξάρτητα από πεποιθήσεις και από θεωρίες.  

∆εύτερον, ορισµένες «ηχηρές» διαφωνίες σχετικά µε τις κοινωνικές, ηθικές και 

θρησκευτικές επιπτώσεις των επιστηµονικών θεωριών και των εφαρµογών 

τους (πχ. θεωρία της εξέλιξης).  

Τρίτον, τη συνειδητοποίηση των κινδύνων για την υγεία, οι οποίο προέκυπταν 

από τη βιοµηχανική και εµπορική εφαρµογή διάφορων επιτευγµάτων της 

επιστήµης.  
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Τι είναι τελικά επιστηµονικό; 

 

Επιστηµονικό θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αυτό που κάνουν οι επιστήµονες 

(Cohen, Manion, 1997: 29-30). Με άλλα λόγια, αυτό πoυ θεωρείται ως 

“επιστηµονικό” σήµερα δεv είναι παρά "συνάρτηση” τoυ βαθµού 

διυποκειµενικότητας, δηλαδή τoυ βαθµού συναίνεσης πoυ έχει επιτευχθεί 

µεταξύ τωv θεωρητικών σε έvα συγκεκριµένο γvωστικό κλάδo"» 

(Φωτόπουλος, 1993). Επειδή η συναίνεση αυτή είναι µεγαλύτερη στις φυσικές 

επιστήµες, γι’ αυτό και αυτές χαρακτηρίζονται πιο ώριµες σε σχέση µε τις 

κοινωνικές.  

 

 

Η επιστηµονική κοινότητα 

 

Επιστηµονική είναι µια επαγγελµατική κοινότητα, της οποίας τα µέλη 

µοιράζονται ένα πλαίσιο από στόχους, τεχνικές, συµπεριφορές και στάσεις, 

ενώ δεσµεύονται από το επιστηµονικό ήθος. Τα όρια της επιστηµονικής 

κοινότητας, καθώς και η διαδικασίες ένταξης δεν είναι καθορισµένοι µε κοινά 

αποδεκτό και σαφή τρόπο: Από πολλούς/ες, ως κλειδί εισόδου θεωρείται η 

κατοχή διδακτορικού διπλώµατος. Εντούτοις υπάρχουν αρκετοί/ες 

ερευνητές/τριες που δεν είναι κάτοχοι αυτού του τίτλου. Θα µπορούσε να 

λεχθεί ότι τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας έχουν κάποιου είδους 

εργασιακή σχέση µε τα πανεπιστήµια και µε τα ερευνητικά κέντρα.  

O Robert Merton (Merton, 1973) καθόρισε ως κριτήρια επιστηµονικού ήθους 

την καθολικότητα, την κοινοκτηµοσύνη, την αµεροληψία και τον οργανωµένο 

σκεπτικισµό. Σύµφωνα µε το πρώτο, τα κριτήρια της επιστήµης είναι τα ίδια 

παντού και για όλους/ες, ενώ µε το δεύτερο γίνεται σαφές ότι τα αποτελέσµατά 

της, δηλαδή, η επιστηµονική γνώση, ως προϊόντα κοινωνικής συνεργασίας 

αποδίδονται σ’ όλα τα µέλη της κοινότητας (Merton, 1973). Με το τρίτο 

κριτήριο, την αµεροληψία, διατυπώνεται η θέση, σύµφωνα µε την οποία οι 

επιστήµονες δεν πρέπει να ωθούνται στην δουλειά τους από κάποια εξωτερικά 
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κίνητρα (όπως το οικονοµικό κέρδος) αλλά µόνο από το εγγενές 

ενδιαφέρον τους για την έρευνα (Merton, 1973). Τέλος, µε τον 

Οργανωµένο Σκεπτικισµό, διατυπώνεται η αξίωση να προβαίνουν οι 

επιστήµονες στην κριτική αντιµετώπιση των πηγών γνώσης, από 

οπουδήποτε κι αν αυτές προέρχονται. σε ανεπηρέαστο έλεγχο των 

πεποιθήσεων µε βάση εµπειρικά και λογικά (Merton, 1973).  

Εντούτοις, η ανωτέρω τυπολογία του Merton έχει περισσότερο 

θεωρητικό χαρακτήρα, αφού τα κυρίαρχα στοιχεία µεταξύ των µελών της 

επιστηµονικής κοινότητας φαίνεται πως είναι η τάση για αναγνώριση, ο 

ατοµισµός και ο συναγωνισµός (Hagstrom, 1965). 

 

∆ιαδικασίες επικύρωσης της επιστηµονικής γνώσης 

 

Η επικύρωση της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή ο χαρακτηρισµός των 

γνώσεων ως «επιστηµονικών», δεν υπόκειται σε κάποιους 

συγκεκριµένους και άκαµπτους κανόνες. Όταν παράγεται νέα 

επιστηµονική γνώση, τότε οι συνηθισµένοι τρόποι κοινοποίησής της, 

µέσω των οποίων γίνεται και η «επίσηµη επικύρωσή» της από µέλη της 

επιστηµονικής κοινότητας, είναι: 

1. Η υποστήριξη διδακτορικής διατριβής 

2. Η δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό 

3. Η ανακοίνωση σε συνέδριο µε κριτές 

 

Μια άλλη µορφή κοινοποίησης της νέας επιστηµονικής γνώσης είναι και 

η δηµοσίευση σε βιβλίο (µονογραφία ή άρθρο σε συλλογικό τόµο), η 

επικύρωση της οποίας γίνεται από τον αντίκτυπο (συζήτηση, αναφορές, 

κριτικές) που αυτό έχει..  
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Τα εργαλεία της επιστήµης 

 

Η θεωρία 

 

Η θεωρία συνενώνει όλα τα µεµονωµένα κοµµάτια εµπειρικών δεδοµένων σε 

ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο που µπορεί να έχει ευρύτερες εφαρµογές 

(Cohen, Manion, 1997: 31). Οι θεωρίες είναι προσωρινές, µε την έννοια ότι 

επιδέχονται «βελτίωσης», δηλαδή συµπερίληψης νέων στοιχείων και κάλυψης 

νέων θεµάτων, αλλά και µε την έννοια ότι µπορεί στο µέλλον να µη γίνονται 

αποδεκτές και να καταρριφθούν.   

 

Οι έννοιες 

 

Οι έννοιες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο. 

Η ποικιλία και η «σύνθεση», το ποιες έννοιες δηλαδή χρησιµοποιούµε, καθώς 

και η πρόταξη / αξιολόγηση / ιεράρχηση τους, καθορίζει και την οπτική µας: 

∆ιαφορετικά βλέπει τον κοινωνικό κόσµο κάποιος/α που έχει ως βασική 

αναλυτική έννοια αυτή της τάξης και διαφορετικά κάποιος/α που προτάσσει 

την έννοια του έθνους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην καθηµερινή ζωή, 

αλλά και στις κοινωνικές επιστήµες, δεν υπάρχει οµοφωνία, δηλαδή σαφήνεια, 

ως προς το περιεχόµενο πολλών εννοιών, µε αποτέλεσµα διαφορετικοί 

άνθρωποι να χρησιµοποιούν την ίδια έννοια για να περιγράψουν άλλα 

πράγµατα.  
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Η επιστηµονική µέθοδος 

 

Η επιστηµονική µέθοδος «είναι η αναζήτηση της αλήθειας όπως αυτή 

προσδιορίζεται µε λογικά κριτήρια».
2
 Η επιστηµονική µέθοδος απαιτεί 

συστηµατικότητα, εξονυχιστικό έλεγχο και προσήλωση στο επιστηµονικό 

ήθος.  

Ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται η επιστηµονική µέθοδος, εξαρτάται από 

τις επιστηµολογικές παραδοχές του ερευνητή/τριας (το ζήτηµα αυτό αναλύεται 

σε επόµενο κεφάλαιο). 

 

 

Οι επιστήµες, η αντίληψη περί αποδείξεων και η αλήθεια 

 

Οι εµπειρικές έρευνες παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία και όχι τελικές 

αποδείξεις. Γι’ αυτό το λόγο θα ήταν πιο σωστό να αποφεύγαµε τη χρήση της 

λέξης απόδειξη. Οι επιστήµονες δέχονται ότι η γνώση δεν µπορεί να είναι παρά 

προσωρινή, αφού, όπως τονίστηκε και σε προηγούµενη παράγραφο, µέσα στο 

πλαίσιο της επιστήµης είναι αποδεκτή η διάψευση µιας θεωρίας και η 

αντικατάστασή της. «Η επιστηµονική θεώρηση προϋποθέτει τη συνεχή 

αναθεώρηση –κάτω από το φως νέων ιδεών και δεδοµένων- των θεωριών που 

ερµηνεύουν τα φαινόµενα του κόσµου τούτου. Αυτή ακριβώς η αναγνώριση 

της σχετικότητας αλλά και της µερικότητας των αληθειών τις οποίες 

αποκαλύπτουν οι επιστήµονες των διαφόρων κλάδων, είναι που ξεχωρίζει τον 

επιστηµονικό από τον µεταφυσικό τρόπο σκέψης» (Λαµπίρη, 1986: 26). 

 

                                                 
2
 Nagel, Cohen, 1934: 192, όπως παρατίθεται στο: (Cohen, Manion, 1997: 37). 
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Κατηγοριοποίηση των επιστηµών 

 

Μια διάκριση γίνεται µεταξύ εµπειρικών επιστηµών (Φυσική, Χηµεία, 

Βιολογία, Οικονοµική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κλπ. δηλ. αυτών που 

χρησιµοποιούν εµπειρικά µεθοδολογικά «εργαλεία» και τυπικών 

(Μαθηµατικά, Λογική), δηλαδή αυτών που προσφέρουν εννοιολογικά εργαλεία 

για τη αύξηση των γνώσεών µας για τον κόσµο. 

Μια δεύτερη διάκριση γίνεται µεταξύ Φυσικών επιστηµών (βιολογία, χηµεία, 

φυσική και ζωολογία), οι οποίες διαπραγµατεύονται ζητήµατα που αφορούν 

στον υλικό κόσµο και Κοινωνικών Επιστηµών (ανθρωπολογία, ψυχολογία, 

πολιτική επιστήµη και κοινωνιολογία), οι οποίες έχουν ως αντικείµενό τους 

τον άνθρωπο, τις αντιλήψεις του, τους θεσµούς κλπ. 

Στις κοινωνικές επιστήµες
3
 εντάσσονται και οι Επιστήµες της Αγωγής: «1. 

Φιλοσοφία της Αγωγής 2. Ιστορία της Αγωγής και Εκπαιδεύσεως 3. ∆ιδακτική 

4. Ψυχολογία της Αγωγής ή Παιδαγωγική ή Παιδευτική Ψυχολογία ή 

Ψυχοπαιδαγωγική 5. Γενετική ή Εξελικτική Ψυχολογία ή Ψυχολογία του 

Αναπτυσσόµενου Ανθρώπου 6. ∆ιαφορική Ψυχολογία ή Ψυχολογία των 

Ατοµικών ∆ιαφορών 7. Κοινωνική Ψυχολογία της Αγωγής 8. Κοινωνιολογία 

της Παιδείας 9. Ειδική ή Θεραπευτική Αγωγή ή Ορθαγωγική 10. Οδηγητική 

11. Συγκριτική Αγωγική Επιστήµη ή Συγκριτική Παιδαγωγική 12. 

Μεθοδολογία Έρευνας των Επιστηµών της Αγωγής 13. Οικονοµική και 

Προγραµµατισµός της Εκπαιδεύσεως 14. Οργάνωση και ∆ιοίκηση της 

Εκπαιδεύσεως 15. Βιολογία της Αγωγής 16. Ανθρωπολογία της Αγωγής 17. 

Οικιστική της Εκπαιδεύσεως» (Κασσωτάκης, 1981: 236-237). 

                                                 
3
 Οι κατηγοριοποιήσεις των επιστηµών είναι αρκετές: Για παράδειγµα, ο Piaget 

(1977, 20-27) έκανε διάκριση των επιστηµών που ασχολούνται µε τις πολλαπλές 

δραστηριότητες του ανθρώπου σε τέσσερις κατηγορίες: α) νοµογραφικές 

(κοινωνιολογία, ψυχολογία, εθνολογία, γλωσσολογία, οικονοµική και δηµογραφία). 

β) Ιστορικές γ) Νοµικές δ) Φιλοσοφικές  
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Στόχοι της Επιστήµης 

 

είναι:  

Η διερεύνηση 

Η περιγραφή 

Η εξήγηση 

Η πρόβλεψη 

Η επιρροή 

 

Οι ανωτέρω στόχοι της επιστήµης αποτελούν και στόχους της επιστηµονικής 

έρευνας, όπως και τη βάση για µία από της κατηγοριοποιήσεις της, η οποία 

παρατίθεται παρακάτω (σελ. 14-16). 
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Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ο παράγοντας που διαφοροποιεί τις γνώσεις που προέρχονται από την 

επιστήµη από τις υπόλοιπες, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, είναι η συστηµατική 

δραστηριότητα και η χρήση της επιστηµονικής προσέγγισης. Για την εύρεση 

της αλήθειας, ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η επιστήµη είναι η 

έρευνα. Η έρευνα επιχειρεί να ελέγξει εάν οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και οι 

ενδείξεις που έχουµε για κάποιο φαινόµενο έχουν βάση. Η έρευνα 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες, αφού 

σηµαντικές έρευνες διεξάγονται όχι µόνον σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 

ερευνητικά κέντρα, αλλά και στη βιοµηχανία, στην πολιτική και στη διοίκηση, 

στην αγορά, στις διαφήµιση και στις δηµόσιες σχέσεις. Πιο αναλυτικά, έρευνα 

κάνουν ακόµη, ως µέρος της δουλειάς τους οι δηµοσιογράφοι, οι ερευνητές της 

αγοράς, τα πολιτικά κόµµατα, τα νοσοκοµεία, οι υπηρεσίες κοινωνικής 

ασφάλειας, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίας κοινής ωφελείας οι 

δικηγόροι κα. Είναι λοιπόν αρκετοί όσοι κάνουν χρήση των τεχνικών των 

κοινωνικών ερευνών, γεγονός που συµβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση και 

στη λιγότερη προκατάληψη.   

 

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Ας επιχειρήσουµε να δώσουµε µια περιγραφή του τι είναι η επιστηµονική 

έρευνα, θα πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ της θετικιστικής προσέγγισης και 

των πιο «ευέλικτων» προσεγγίσεων. Για τους/τις θετικιστές έρευνα είναι η 

συστηµατική, εµπειρική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων, που έχει ως 

στόχο την εξεύρεση πιθανών σχέσεων µεταξύ των φυσικών, όπως και των 

κοινωνικών φαινοµένων.  



∆ηµήτρης Θ. Ζάχος Επιστηµονική Έρευνα 

 17 

Σε µια πιο «ευέλικτη» προσέγγιση, έρευνα «είναι µια οργανωµένη και σκόπιµη 

προσπάθεια για συλλογή καινούριων πληροφοριών ή χρήση της υπάρχουσας 

γνώσης για έναν καινούριο σκοπό» (Verma, 21).  

 

Τα χαρακτηριστικά της Επιστηµονικής έρευνας 

1. Μπορεί να είναι καθαρά θεωρητική, να ελέγχει δηλαδή την 

υπάρχουσα θεωρία ή να στοχεύει στη λύση ενός συγκεκριµένου 

προβλήµατος  

2. Στηρίζεται κατά βάση στην εµπειρία που προέρχεται από 

παρατηρήσεις, ερωτήσεις και αρχειακή έρευνα 

3. Μπορεί να αυτοδιορθώνεται, µέσω εσωτερικών µηχανισµών που 

την προστατεύουν από πιθανά λάθη 

4. Είναι συστηµατική και το κάθε της στάδιο σχεδιάζεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή  

5. Χρειάζεται υποµονή και επιµονή για να ολοκληρωθεί 

6. Κοινοποιεί τα αποτελέσµατά της µέσω µιας γραπτής αναφοράς 

 

 

Τα είδη της επιστηµονικής έρευνας 

 

Η επιστηµονική έρευνα είναι εµπειρική, δηλαδή στηρίζεται στην άµεση 

εµπειρία του/της ερευνητή/τριας. Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις της 

έρευνας, οι οποίες γίνονται µε διαφορετικά κριτήρια.  

Μια πρώτη διάκριση γίνεται µεταξύ πειραµατικής έρευνα και έρευνας 

πεδίου. Η πειραµατική έρευνα διεξάγεται σε χώρο ελεγχόµενο από την/τον 

ερευνητή/τρια (εργαστήριο), όπου ο/η τελευταίος ρυθµίζει τις συνθήκες, ενώ η 

έρευνα πεδίου διεξάγεται σε πραγµατικές συνθήκες, στο χώρο δράστης του 

φυσικού ή του κοινωνικού φαινοµένου.  
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Μια δεύτερη διάκριση γίνεται µε βάση το σκοπό της έρευνας, δηλαδή µε 

άξονα το τι προσπαθεί να κάνει ο/η ερευνητής/τρια. Εάν προσπαθεί να 

διερευνήσει ένα πρόβληµα, τότε γίνεται λόγος για ∆ιερευνητική Έρευνα, ενώ 

αν προσπαθεί να εξαγάγει συµπεράσµατα τότε η έρευνα χαρακτηρίζεται ως 

Συµπερασµατική. 

 

 

Η ∆ιερευνητική Έρευνα (∆Ε), γίνεται όταν διερευνάται ένα νέο πρόβληµα ή 

όταν το ερευνητικό πρόβληµα δεν έχει καθοριστεί επαρκώς ή όταν δεν είναι 

ξεκάθαρος ο σκοπός της έρευνας. Η ∆Ε χρησιµοποιείται ως αρωγός στον 

καλύτερο σχεδιασµό µιας δεύτερης (κύριας) πιο συστηµατικής και 

εκτεταµένης έρευνας, στην επιλογή της µεθόδου συλλογής των δεδοµένων, 

ενώ µπορεί και να δείξει ότι η περαιτέρω διερεύνηση είναι άνευ σκοπού  εάν 

δεν υφίσταται πρόβληµα ή δεν υπάρχουν στοιχεία για την επαρκή του 

διερεύνηση.  

Η ∆Ε µπορεί να στηριχθεί σε δεδοµένα από δευτερογενή έρευνα (επισκόπηση 

βιβλιογραφίας ή δηµοσιευµένα στοιχεία [π.χ. της ΕΣΥΕ]), ή σε ποιοτική 

έρευνα (συζητήσεις µε άτοµα που σχετίζονται µε το υπό διερεύνηση ζήτηµα).  

Η ∆Ε δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριµένα βήµατα, ενώ οι κατευθύνσεις της 

συχνά µεταβάλλονται.  

 

Η Συµπερασµατική Έρευνα (ΣΕ) παρέχει πληροφορίες χρήσιµες για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για τη 

λήψη αποφάσεων. Η ΣΕ, η οποία στηρίζεται σε πρωτογενή δεδοµένα και σε 

δευτερογενή δεδοµένα, µπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύριες υπο-κατηγορίες: Την 

Περιγραφική έρευνα (ΠΕ) και την Έρευνα Ερµηνείας (ΕΕ). 

 

Η περιγραφική έρευνα παρουσιάζει µια λεπτοµερή εικόνα για ένα φαινόµενο 

στο φυσικό του χώρο χωρίς να καταγίνεται µε τις αιτίες του. Η ΠΕ επιχειρεί να 
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δώσει απάντηση στα ερωτήµατα που αφορούν στο «ποιος/α, τι, πότε, που και 

πόσο» και όχι στο γιατί.  

Η περιγραφική έρευνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους παρακάτω λόγους: 

1. για να παράσχει βασικές πληροφορίες 

2. για να σκιαγραφήσει το προφίλ συγκεκριµένων τµηµάτων του 

πληθυσµού 

3. για να υπολογίσει το ποσοστό ή την αναλογία του πληθυσµού 

που θα συµπεριφερθεί µε συγκεκριµένο τρόπο 

4. για να ποσοτικοποιηθεί η γνώµη ή η στάση του στατιστικού 

πληθυσµού απέναντι σε συγκεκριµένα θέµατα 

Ένα µεγάλο µέρος των δηµοσιευµένων ερευνών που δηµοσιεύονται σε 

επιστηµονικά περιοδικά ή διενεργούνται και χρησιµοποιούνται για τη λήψη 

αποφάσεων ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Στις έρευνες αυτής της 

κατηγορίας χρησιµοποιούνται πολλές τεχνικές συλλογής δεδοµένων όπως 

επισκοπήσεις, έρευνες πεδίου, ανάλυση περιεχοµένου, ιστορικο-συγκριτική 

έρευνα.  

Η Έρευνα Ερµηνείας (ΕΕ) στοχεύει να απαντήσει σε ερωτήµατα που 

αφορούν στο γιατί τα πράγµατα συµβαίνουν ή είναι όπως είναι. Στηρίζεται στη 

∆ιερευνητική και στην Περιγραφική Έρευνα, αλλά πάει πιο µακριά, έτσι ώστε 

να αναγνωριστούν αιτίες και λόγοι.  

Η Έρευνα Ερµηνείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για:  

• Να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα ή να αναπτύξει κάποια γενική 

θεωρία  

• Να ανακαλύψει ποια από τις προτεινόµενες εξηγήσεις είναι 

καλύτερη 

• Να παράσχει στοιχεία που να υποστηρίζουν ή να διαψεύδουν µια 

εξήγηση ή µια πρόβλεψη   
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Μια τρίτη διάκριση γίνεται µε βάση τη χρήση της έρευνας. Όταν η έρευνα 

έχει ως στόχο την παραγωγή γενικών γνώσεων τότε λέγεται Βασική Έρευνα, 

ενώ όταν στοχεύει στην επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων Εφαρµοσµένη 

Έρευνα.  

 

Η Βασική ή Θεωρητική (ΒΕ) έρευνα προσανατολίζεται προς την απόρριψη, 

την επικύρωση ή την ανάπτυξη θεωριών και προς την ανακάλυψη γενικών 

νόµων ή αρχών. Η ΒΕ έχει ως στόχο να προσθέσει δεδοµένα στον κορµό της 

επιστηµονικής γνώσης και όχι να εξάγει (αναγκαστικά) αποτελέσµατα που θα 

είχαν άµεση πρακτική εφαρµογή. Η Επιστηµονική γνώση στηρίζεται σε 

έρευνες αυτής της κατηγορίας. 

 

Η Εφαρµοσµένη Έρευνα έχει ως στόχο της την εφαρµογή της νέας γνώσης 

στην επίλυση προβληµάτων και θέτει σε δεύτερη θέση τη συνεισφορά στην 

επιστηµονική γνώση. Η ΕΕ ελέγχει θεωρίες εφαρµόζοντάς τες σε πραγµατικές 

καταστάσεις. Το µεγαλύτερο µέρος της εκπαιδευτικής έρευνας είναι 

εφαρµοσµένη έρευνα. Στις εφαρµοσµένες έρευνες ανήκουν η Έρευνα ∆ράσης, 

η Έρευνα Αξιολόγησης και η Έρευνα Αποτίµησης των κοινωνικών 

Επιδράσεων (µιας σχεδιαζόµενης αλλαγής). 

Η διάκριση µεταξύ των δύο ανωτέρω ειδών έρευνας είναι πολλές φορές 

δύσκολη αφού οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι ίδιες.  

 

Μια τέταρτη διάκριση των ερευνών στηρίζεται στη διάσταση του χρόνου, 

αφού διαφορετικά ερευνητικά ερωτήµατα ή ζητήµατα «εµπλέκουν» το χρόνο 

µε ξεχωριστούς τρόπους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:  

1. Η έρευνα διασταύρωσης (cross-sectional research), η οποία 

αφορά σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο.  

2. Η διαµήκης έρευνα (longitudinal research), κατά την οποία η 

ίδια πληροφορία συλλέγετε από µια οµάδα ανθρώπων ή άλλων 

ενοτήτων σε διαφορετικές περιόδους. Η ∆ιαµήκης Έρευνα χωρίζεται σε 
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τρεις κατηγορίες: Έρευνα αλληλουχίας (Time-Series), Έρευνα 

συγκεκριµένης οµάδας (Panel), Ανάλυση Κοόρτης (cohort). 

 

 

Μια Πέµπτη διάκριση, η οποία παρατίθεται στο σύνολο σχεδόν των βιβλίων 

για την επιστηµονική έρευνα και η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 

του ανά χείρας εγχειριδίου, γίνεται µε άξονα τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των δεδοµένων. Οι κατηγορίες είναι δύο: Οι 

Ποσοτικές και οι Ποιοτικές Έρευνες. 

 

Η Ποσοτική Έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή δεδοµένων τα οποία µπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν (να γίνουν µετρήσιµα), έτσι ώστε συνέχεια να καταστεί 

δυνατόν να συγκριθούν µε άλλα δεδοµένα. Ο σχεδιασµός της ποσοτικής είναι 

πιο δύσκολος επειδή απαιτεί εξειδίκευση στα δεδοµένα τα οποία συλλέγονται, 

αλλά η ανάλυσή τους, ιδιαίτερα µε τη χρήση των ειδικών προγραµµάτων του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, µπορεί να είναι πιο απλή. Στις Ποσοτικές 

Μεθόδους συµπεριλαµβάνονται τα πειράµατα, οι επισκοπήσεις, η Ανάλυση 

Περιεχοµένου και η Έρευνα που στηρίζεται σε ∆ηµοσιευµένες Στατιστικές. 

 

Η Ποιοτική Έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις 

εµπειρίες, τις αντιλήψεις, τα αισθήµατα ή τις κρίσεις των ατόµων. Στις 

Ποιοτικές Μεθόδους συµπεριλαµβάνονται η έρευνα πεδίου και η ιστορικο-

συγκριτική έρευνα.  

 

 

Μια έκτη κατηγοριοποίηση γίνεται µε βάση τον επιστηµονικό κλάδο 

(ψυχολογική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική κλπ.).  
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∆ιαδικασίες ελέγχου της εγκυρότητας της έρευνας 

 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας της έρευνας γίνεται από τον /της ερευνητή/τρια και 

από τις θεσµικές οµάδες επικύρωσης της επιστηµονικής γνώσης. Πιο 

αναλυτικά, κατά τη διαδικασία της έρευνας γίνεται ένας πρώτος, 

«εσωτερικός», έλεγχος εγκυρότητας από τον/την ίδιο/α τον/την ερευνητής 

/τρια, ο οποίος συνίσταται στην εναρµόνιση της ερευνητικής διαδικασίας µε το 

αποδεκτό από την επιστηµονική κοινότητα πλαίσιο. Η εξονυχιστική 

διερεύνηση όλων των ζητηµάτων, η έλλειψη βιασύνης, αλλά και κινήσεων που 

θα οδηγούσαν σε συντόµευση της έρευνας, η οποία όµως σε βάρος της 

ποιότητας και της αξίας των αποτελεσµάτων της, αποτελούν στοιχεία αυτού 

του ελέγχου. Ένα άλλο στοιχείο εγκυρότητας είναι η διάθεση του/της 

ερευνητή/τριας να παραµένει ανοικτός/ή στις αλλαγές που απαιτούνται καθ’ 

όλα τα στάδια της έρευνας. Ο εξωτερικός έλεγχος γίνεται µε την κοινοποίηση 

των αποτελεσµάτων και της γραπτής αναφοράς της έρευνας, µέσω των τρόπων 

που περιγράφηκαν σε προηγούµενη παράγραφο (διαδικασίες επικύρωσης της 

επιστηµονικής γνώσης).  
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Ιστορική αναδροµή 

 

Από το ξεκίνηµά της, η θεωρία της εκπαίδευσης δέχθηκε ισχυρές επιδράσεις 

από τη φιλοσοφία. Στόχος της εκπαιδευτικής θεωρίας ήταν να βοηθήσει ώστε 

οι δάσκαλοι/ες να αναπτύξουν φιλοσοφικούς στοχασµούς και ιδεώδη και να 

εγκαταλείψουν τις καθιερωµένες εκπαιδευτικές δοξασίες και όχι να παράσχει 

γνώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να µετατραπούν σε εφαρµόσιµους κανόνες 

για την εκπαίδευση (Carr & Kemmis, 2002: 53). Η προσπάθεια αποµάκρυνσης 

της παιδαγωγικής από τη φιλοσοφία έγινε κάτω την επίδραση του κυρίαρχου 

ρεύµατος του θετικισµού (Μπρούζος, 1995: 10) και οδήγησε στην ίδρυση της 

εµπειρικής - αναλυτικής παιδαγωγικής, ως µιας σχετικά νεότερης κατεύθυνσης 

των Επιστηµών της Αγωγής (De Landsheere, 1991: 21). Εντούτοις, η εισαγωγή 

της επιστηµονικής έρευνας στην επίλυση εκ/κων προβληµάτων, παρότι 

ξεκίνησε από τα µέσα του 19
ου

 αιώνα, κατέστησε το σχολείο χώρο έρευνας 

µόλις στο ξεκίνηµα του 20
ου

 αιώνα (Verma & Mallick, 2004: 119). Έτσι, οι 

Galton και Thrordike έκαναν τις έρευνές τους στα εργαστήρια και όχι στο 

πεδίο εξέλιξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το σχολείο. Οι πρώτες 

αυτές προσπάθειες στόχευαν στην ορθολογικοποίηση (αντίστοιχη µε αυτή της 

βιοµηχανίας) του έργου της εκπαίδευσης και αφορούσαν στις µεθόδους 

διδασκαλίας, στα αναλυτικά προγράµµατα, στα τεστ κα (De Landsheere, 1991: 

24).  

Η επιρροή του θετικισµού έγινε καταλυτική τα χρόνια την εικοσαετία που 

ακολούθησε το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν και κυριάρχησε η εφαρµογή 

των πορισµάτων της ψυχολογίας στην εκπαίδευση. Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 και εντεύθεν όµως, η (σε ευρύτερο πλαίσιο 

αναπτυσσόµενη) αµφισβήτηση του θετικισµού και η στροφή στις ατοµικές 

βιογραφίες και ταυτότητες είχε την επιρροή της και στην εκπαιδευτική έρευνα, 

η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη των ποιοτικών µεθόδων.  
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Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής έρευνας δεν φαίνεται να 

έδωσε τελεσίδικες απαντήσεις σε µια σειρά από ζητήµατα που παραµένουν 

επίκαιρα, όπως:  

• Η σχέση έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης 

• Η ηθική της έρευνας 

• Ο ρόλος της θεωρίας στην έρευνα 

 

 

Τι είναι η εκπαιδευτική έρευνα 

 

Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί τη συστηµατική εφαρµογή της 

επιστηµονικής µεθόδου στη µελέτη των εκπαιδευτικών προβληµάτων (Gay, 

1981: 6). Η εκπαιδευτική έρευνα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός σώµατος 

επιστηµονικών γνώσεων σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν τους/τις 

εκπαιδευτικούς. Με την εκπαιδευτική έρευνα δίνεται η ευκαιρία στους/στις 

συντάκτες της να περιγράψουν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα όµως, να δοθούν αναλυτικές οδηγίες για την 

αντιµετώπιση του κάθε ιδιαίτερου (ως προς τα άτοµα, το ιστορικό και το 

τοπικό πλαίσιο) προβλήµατος. Για την καλύτερη επίλυση του προβλήµατος 

αυτού θα πρέπει να αποφασίσει –εκτιµώντας το σύνολο των δεδοµένων- ο /η 

ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός. 

 

 

Περιοχές της εκπαιδευτικής έρευνας  

 

Ορισµένες από τις περιοχές της εκπαιδευτικής έρευνας είναι οι παρακάτω:  

• Το Αναλυτικό Πρόγραµµα (σύνταξή του, αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητάς του, διερεύνηση µιας συγκεκριµένης µιας 

ενότητάς του) 
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• οι εκπαιδευτικοί (διδακτικές που χρησιµοποιούνται, γνώσεις που 

κατέχονται, ανάγκες επιµόρφωσης, στάσεις σε διάφορα ζητήµατα κα.). 

• οι διαπροσωπικές σχέσεις (δ/ντης προσωπικό, εκ/κος – εκ/κος, 

εκ/κος – µαθητής και µαθητής – µαθητής) 

• η οικογένεια ως παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• η Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 

• η Οικονοµική της εκπαίδευσης  

• η ατοµική επίδοση 

• η οµαδική επίδοση (εθνοτικές οµάδες, µειονότητες) 

• η επίδοση σε επίπεδο της σχολικής µονάδας 

• το σχολικό Μάνατζµεντ  

 

 

Χρησιµότητα της έρευνας για τον/την εκπαιδευτικό  

 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, τόσο για την απόκτηση γνώσεων, όσο και για την 

επίλυση προβληµάτων, έχουν χρησιµοποιηθεί και εξακολουθούν και σήµερα 

σε µεγάλο βαθµό να χρησιµοποιούνται µη επιστηµονικές µέθοδοι (Cohen & 

Manion, 1997: 16-17). Οι προσωπικές εµπειρίες, αλλά και οι εµπειρίες των 

συναδέλφων/ισσών, φαίνεται ότι επηρεάζουν καταλυτικά τις πρακτικές 

αρκετών εκπαιδευτικών σ’ ότι αφορά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν στην πράξη. Έτσι, µια µεγάλη µερίδα εκπαιδευτικών της 

πράξης, οι οποίοι/ες συµµετέχουν σε επιµορφώσεις και σεµινάρια, θέτουν 

επιτακτικά το ερώτηµα «τι θα κάνω τη ∆ευτέρα πάνω στο συγκεκριµένο 

πρόβληµα» και όταν δεν λαµβάνουν απάντηση που να τους/τις ικανοποιεί 

απαξιώνουν την εκπαιδευτική έρευνα & θεωρία. Επιπρόσθετα, ορισµένοι/ες 

Πανεπιστηµιακοί φαίνεται ότι αγνοούν τις πραγµατικές συνθήκες, µέσα στις 

οποίες διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που σε συνδυασµό µε 



∆ηµήτρης Θ. Ζάχος Επιστηµονική Έρευνα 

 26 

την προηγούµενη πραγµατικότητα συντελεί στο διαχωρισµό της παραγόµενης -

από τα πορίσµατα των πανεπιστηµιακών ερευνών- θεωρίας από τις σχολικές 

πρακτικές. Τα χάσµα αυτό, το οποίο δεν παρατηρείτε σε άλλες επαγγελµατικές 

κατηγορίες (ο/η γιατρός, για παράδειγµα, όταν δοκιµάζει µια θεραπεία παράγει 

θεωρία) δυσχεραίνει το έργο της εκπαίδευσης, αφού ο/η εκπαιδευτικός της 

πράξης χρειάζεται την επιστηµονική υποστήριξη, χρειάζεται να γνωρίζει «τι 

είναι επιστηµονικό», έτσι ώστε να έχει εκείνα τα εφόδια που θα του παράσχουν 

αρωγή, τόσο στην αξιολόγηση και στην επιλογή των γνώσεων, όσο και στο 

επαγγελµατικό του status. 
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ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Οι παραδοχές του/της ερευνητή/τριας που επιδρούν στην έρευνα 

 

Οι ερευνητές/τριες έχουν να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών, εναλλακτικών 

προσεγγίσεων της επιστήµης, η κάθε µία από τις οποίες έχει τις δικές της 

φιλοσοφικές παραδοχές και αρχές και σηµατοδοτεί το συγκεκριµένο τρόπο 

διεξαγωγής της έρευνας. Οι προσεγγίσεις αυτές, σε πολλά εγχειρίδια 

επιστηµονικής έρευνας, καταγράφονται ως δίπολα: θετικισµός/ ερµηνευτική, 

πείραµα / φυσικό περιβάλλον, ποιοτική / ποσοτική, επισκόπηση / µελέτη 

περίπτωσης. Εντούτοις, σε αρκετές ερευνητικές αναφορές, οι προσεγγίσεις που 

ακολουθούν οι ερευνητές/τριες δεν δηλώνονται µε σαφή τρόπο, παρότι αυτές 

είναι καθοριστικές για τη διαδικασία και την πορεία της έρευνας, ενώ είναι 

συχνό φαινόµενο η διεξαγωγή ερευνών µε µηχανικό τρόπο, σε σηµείο που η 

ερευνητική διαδικασία να καθοδηγείται από τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται.  

Οι Cohen & Manion (1997: 18-19) κάνουν αναφορά σε τρεις βασικές 

παραδοχές που καθορίζουν την ερευνητική διαδικασία: Α) Σε παραδοχές 

οντολογικού είδους, που αφορούν την ίδια τη φύση των κοινωνικών 

φαινοµένων, όπου το βασικό ερώτηµα είναι το «εάν η κοινωνική 

πραγµατικότητα είναι εξωτερική προς τα άτοµα –επιβαλλόµενη έξωθεν στις 

συνειδήσεις τους- ή αποτελεί το προϊόν της ατοµικής συνείδησης» (Cohen & 

Manion, 1997: 18). Η δεύτερη παραδοχή, αφορά τη φύση της γνώσης, όπου 

κυριαρχεί το ερώτηµα εάν µπορούµε «να εντοπίσουµε τη αληθινή, πραγµατική 

γνώση που µπορεί να µεταδοθεί, ή η γνώση είναι προσωπική, υποκειµενική, 

πνευµατικής ή ακόµα και υπερβατικής µορφής, που βασίζεται στην εµπειρία 

και στη διεισδυτική αντίληψη;» (Cohen & Manion, 1997: 18). Η Τρίτη δέσµη 

παραδοχών αφορά την ανθρώπινη φύση και τη σχέση των ανθρώπων µε το 
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περιβάλλον µε βασικό ερώτηµα το εάν οι άνθρωποι αντιδρούν µηχανικά στο 

περιβάλλον, στις καταστάσεις που συναντούν στον εξωτερικό τους κόσµο και 

εποµένως καθορίζονται από τις εξωτερικές ως προς αυτούς συνθήκες ή είναι 

ελεύθεροι και αυτουργοί (Cohen & Manion, 1997: 19).  

Το παράδειγµα, είναι µια έννοια που χρησιµοποιήθηκε από τον Kuhn (1981), 

στην οποία έχουν δοθεί πολλά περιεχόµενα. Γενικά, στην έννοια του 

παραδείγµατος συµπεριλαµβάνονται οι πεποιθήσεις, οι αξίες και οι τεχνικές 

που υιοθετούν τα µέλη µιας οµάδας επιστηµόνων, καθώς και παραδείγµατα 

του πως µοιάζει µια καλή επιστηµονική έρευνα (Kuhn, 1981).  

Ως ερευνητικά παραδείγµατα µπορούµε να θεωρήσουµε µια οµάδα βασικών 

πεποιθήσεων για τη φύση της πραγµατικότητας και για το πώς µπορεί αυτή να 

γίνει αντιληπτή. Οι πεποιθήσεις αυτές µπορούν να γίνουν φανερές όταν 

απαντήσουµε σε τρία βασικά ερωτήµατα:  

 

• Ποια είναι η µορφή και η φύση της πραγµατικότητας και 

εποµένως τι µπορεί να γίνει γνωστό γι’ αυτή (οντολογικό ερώτηµα) 

• Ποια είναι η σχέση µεταξύ του/της ερευνητή/τριας και αυτού που 

µπορεί να µάθει και τι µπορεί να µάθει (επιστηµολογικό ερώτηµα) 

• Πως µπορεί ο ερευνητής/τρια να βρει οτιδήποτε πιστεύει ότι 

µπορεί να µάθει; (µεθοδολογικό ερώτηµα) 

 

Τα παραδείγµατα που παρατίθενται παρακάτω: α) ∆εν αποτελούν «φυσικές» 

κατηγορίες, ούτε είναι κοινά αποδεκτά απ’ όλους/ες τους ερευνητές/τριες. β) 

Το ίδιο µε τα περισσότερα µοντέλα και έννοιες που περιλαµβάνονται σε 

οµαδοποιήσεις, αποτελούν ιδεατές µορφές, τις οποίες λίγοι/ες επιστήµονες θα 

προσπαθήσουν να εφαρµόσουν «κατά γράµµα», αφού στην πράξη τα στοιχεία 

τους αναµιγνύονται αρκετά συχνά.  
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Το θετικιστικό παράδειγµα 

 

Είναι το κυρίαρχο όχι µόνο στο χώρο των εκπαιδευτικής έρευνας, αλλά στο 

σύνολο των επιστηµών, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει τις παραδοχές 

του µε την επιστήµη, αφού δεν ακούνε ποτέ για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πολλές όψεις του θετικισµού, όπως και 

ότι ο χαρακτηρισµός του/της θετικιστή είναι για ορισµένους/ες µη αποδεκτός.  

Για τους/τις θετικιστές, η κοινωνική και η φυσική πραγµατικότητα είναι 

αληθινή, η γνώση είναι αντικειµενική και γενικεύσιµη, ενώ υπάρχει µία ενιαία 

λογική των επιστηµών. Σ’ ότι αφορά στην κοινωνική πραγµατικότητα, για 

τους/τις θετικιστές διέπεται από κανονικότητα και διατηρείται στο χρόνο, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή νόµων και η διατύπωση προβλέψεων. Σ’ ότι 

αφορά στην ανθρώπινη συµπεριφορά, οι θετικιστές θεωρούν ότι αυτή δεν 

οφείλεται σ’ αυτό που θέλουν τα άτοµα, αλλά ρυθµίζεται από εξωτερικά αίτια. 

Κατά συνέπεια, παρατηρώντας την φαινοµενική πραγµατικότητα θα είµαστε 

σε θέση να διατυπώσουµε αιτιακούς νόµους που αφορούν στα κοινωνικά 

γεγονότα.  

Οι Θετικιστές θεωρούν ότι υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ επιστήµης και µη- 

επιστήµης, αφού η πρώτη είναι αντικειµενική και ανεξάρτητη από τις 

υποκειµενικές αξίες (πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές) των επιστηµόνων. 

Εποµένως, τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν επηρεάζονται από τον κώδικα 

αξιών του/της ερευνητή/τριας, ενώ προσφέρονται για την εξαγωγή νόµων 

καθολικής ισχύος. Οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι και στην εκπαίδευση, η 

έρευνα πρέπει ν’ ακολουθεί το πρότυπο των φυσικών επιστηµών και γι’ αυτό 

προτιµούν τα ποσοτικά δεδοµένα και χρησιµοποιούν τα πειράµατα, τις 

επισκοπήσεις και τις στατιστικές.  
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Το ερµηνευτικό παράδειγµα 

 

Οι ερευνητές/τριες που πρόσκεινται στο ερµηνευτικό παράδειγµα 

υποστηρίζουν ότι η κοινωνική πραγµατικότητα είναι µια ανθρώπινη 

κατασκευή, δηλαδή ότι ο κοινωνικός κόσµος είναι αυτό που οι άνθρωποι 

αντιλαµβάνονται. Μια δεύτερη παραδοχή αφορά στο ότι η παρατήρηση 

εξαρτάται από τον/την παρατηρητή/τρια, αφού οι κοινωνικές καταστάσεις είναι 

ασαφείς και κατά συνέπεια ο /η ερευνητής/τρια δεν στοχεύει στην αποτύπωση 

της αντικειµενικής πραγµατικότητας, αλλά στο να µάθει τα βιώµατα, τις 

αντιλήψεις, τις ερµηνείες, καθώς και το τι νόηµα έχουν για τους ανθρώπους 

που µελετά τα κοινωνικά φαινόµενα στις συγκεκριµένες καταστάσεις που 

διαδραµατίζονται, έτσι ώστε να παρουσιάσει (στην αναφορά του) την 

πραγµατικότητα όπως οι ίδιοι/ες την αντιλαµβάνονται / κατασκευάζουν. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο, µια θεωρία θεωρείται αληθινή όταν βοηθάει τους/τις άλλους 

να κατανοήσουν την πραγµατικότητα αυτών που µελετώνται και όταν κάνει 

αίσθηση σ’ αυτούς/ες που τη διαβάζουν.  

Οι υποστηρικτές αυτού του παραδείγµατος δε δέχονται ότι οι κοινωνικές 

επιστήµες θα πρέπει να υιοθετήσουν τις µεθόδους των φυσικών επιστηµών και 

θεωρούν ότι η επιστήµη έχει ίση αξία µε την κοινή λογική, την οποία θεωρούν 

µια βασική πηγή πληροφοριών για την κατανόηση των ανθρώπων. Κατά 

συνέπεια, οι ερευνητές/τριες αυτής της προσέγγισης προτιµούν τις ποιοτικές 

µεθόδους και οι ερευνητικές τους αναφορές δεν περιορίζονται από το τυπικό 

πλαίσιο του θετικιστικού παραδείγµατος. Αντίθετα, η µορφή τους είναι λίγο ή 

περισσότερο «λογοτεχνίζουσα» και η παράθεση αυτολεξί αποσπασµάτων από 

λόγια των ερωτώµενων εκτεταµένη.  
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Το «κριτικό» παράδειγµα
4
 

 

Το κριτικό παράδειγµα έχει τις ρίζες του στο Marx, στους ιδρυτές της κριτικής 

θεωρίας (Horkheimer, Adorno, και Marcuse) και στην ψυχανάλυση (Fromm). 

H κριτική θεωρία υποστηρίζει –και οι υποστηρικτές/τριες της µάχονται για- 

την αλλαγή των κοινωνικών, των πολιτικών, των οικονοµικών, των εθνοτικών 

δοµών, καθώς και των δοµών του κοινωνικού φύλου, αφού η διατήρησή τους 

παρατείνει το καθεστώς εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την 

εξαθλίωση µεγάλων µερίδων του ανθρώπινου πληθυσµού. Οι 

υποστηρικτές/τριες του κριτικού παραδείγµατος ασκούν κριτική στο θετικισµό, 

τόσο για την άρνησή του να ενσκήψει στο υποκείµενο και να ασχοληθεί µε τον 

τρόπο που σκέφτονται και που νιώθουν οι άνθρωποι, όσο και γιατί ο 

θετικιστικός περιορισµός των δεδοµένων σ’ αυτά που οι άνθρωποι µπορούν να 

παρατηρήσουν βοηθούν στη διατήρηση και τελικά ενισχύουν το υπάρχων 

κοινωνικό σύστηµα. Κριτική ασκούν οι υποστηρικτές/τριες του κριτικού 

παραδείγµατος και στο ερµηνευτικό παράδειγµα, αφού θεωρούν ότι αυτό 

οδηγεί –σε αρκετές περιπτώσεις- σε έναν άκρατο σχετικισµό, όπου όλες οι 

αντιλήψεις, οι θεωρίες και οι προσεγγίσεις θεωρούνται ισοδύναµες, γεγονός 

που δεν βοηθά τις υποτελείς και εξαθλιωµένες κοινωνικές οµάδες να 

συνειδητοποιήσουν τις αιτίες πρόκλησης των δεινών τους και να αγωνιστούν 

για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. 

Για την κριτική θεωρία υπάρχει µία µόνο αλήθεια (Χορκχάιµερ, 1984: 42), η 

οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να διερευνηθεί. Η διαµόρφωση της 

κοινωνικής πραγµατικότητας όµως, συντελείται κάτω από την επιρροή 

κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισµικών παραγόντων. Κατά συνέπεια, η 

κοινωνική πραγµατικότητα δεν παραµένει αµετάβλητη και οι νόµοι γι’ αυτήν 

δεν έχουν καθολική ισχύ όπως υποστηρίζουν οι θετικιστές, αντίθετα οι 

κοινωνικές συγκρούσεις και αντιθέσεις –έστω και µε ιδιαίτερα χρονοβόρες 

διαδικασίες- οδηγούν στη µεταβολή της. Οι ερευνητές/τριες που ακολουθούν 

                                                 
4
 Το υποκεφάλαιο αυτό είναι απόσπασµα από το Ζάχος (υπό έκδοση).  
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το κριτικό παράδειγµα εστιάζουν σ’ αυτές ακριβώς τις αντιθέσεις και στις 

διαµάχες. Στην αφετηρία της εργασίας τους βρίσκεται –συνήθως- η µελέτη του 

παρελθόντος διαφορετικών κοινωνιών, η οποία έχει ως στόχο της να 

αποκαλύψει τις στρεβλώσεις και τους µύθους
5
 που αφορούν στην κοινωνική 

πραγµατικότητα. Ο στόχος του/της κριτικού Ερευνητή/τριας, δηλαδή η αλλαγή 

του κόσµου, εξυπηρετείται από την αποκάλυψη των µύθων και των κρυµµένων 

αληθειών της κοινωνικής πραγµατικότητας, όπως και από την ανάδειξη των 

δοµικών συνθηκών που την καθορίζουν. Έτσι, οι ερευνητές/τριες αυτοί/ες 

χρησιµοποιούν τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές µεθόδους για να 

δοκιµάσουν θεωρίες και να συλλέξουν τα δεδοµένα τους. Η στάση τους κατά 

την παραµονή τους στο πεδίο της έρευνας, χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάκρισης ερευνητή /τριας και ερευνώµενων, 

αφού βασικός στόχος των ερευνών του κριτικού παραδείγµατος είναι η 

αποτίµηση του κατά πόσο οι προτάσεις που εξάγουν και η θεωρία που 

αναπτύσσουν ή που παράγουν έχουν νόηµα γι’ αυτούς/ες που µελετώνται, 

τους/τις βοηθάει να κατανοήσουν τον ιστορικό τους ρόλο και να βελτιώσουν 

τις συνθήκες της ζωής τους.  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στις οµάδες που 

µελετούν, αλλά και στο σύνολο του πληθυσµού, αποτελεί ένα βασικό µέρος 

της ερευνητικής διαδικασίας που διεξάγεται στο πλαίσιο αυτού του 

παραδείγµατος, αφού αναµένεται να ενισχύσει τις αντίρροπες προς τη 

διαιώνιση της εκµετάλλευσης και της εξαθλίωσης των υποτελών οµάδων 

προσπάθειες και να βοηθήσει στη χειραφέτησή τους και τελικά να παράσχει 

αρωγή στις προσπάθειες εγκαθίδρυσης ενός δίκαιου τρόπου κοινωνικής 

οργάνωσης.   

 

                                                 
5
 Σύµφωνα µε τους Marx & Engels, (1974), οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης σε κάθε 

εποχή είναι οι κυρίαρχες ιδέες. Η τάξη που έχει τα µέσα παραγωγής και τη διανοµή 

τους, κατέχει και τα µέσα της πνευµατικής παραγωγής, µε αποτέλεσµα οι ιδέες αυτών 

που δεν έχουν τα µέσα της πνευµατικής παραγωγής να είναι υποτελείς σ’ αυτές.  
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

∆υνατότητα υλοποίησης της εργασίας  

 

Πριν αποφασίσουµε να κάνουµε µια έρευνα πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι 

αυτή είναι εφικτή. Έτσι, πρέπει:  

 

α) Να βεβαιωθούµε ότι υπάρχουν δεδοµένα και ότι µπορούµε να τα 

συλλέξουµε. Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται η διεξαγωγή µιας διερευνητικής 

έρευνας ή προκαταρτικής έρευνας.  

 

β) Έχουµε το χρόνο και χρήµατα να διαθέσουµε για να συλλέξουµε όλα τα 

δεδοµένα, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ερευνητικό µας σχέδιο.  

 

γ) Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τι προσπαθούµε να πετύχουµε (πχ. θέλουµε να 

περιγράψουµε, να κατανοήσουµε ή να βοηθήσουµε στην επίτευξη 

χειραφετικών στόχων;) έτσι ώστε να επιλέξουµε εκείνες τις ερευνητικές 

στρατηγικές που είναι κατάλληλες για την απάντηση των ερευνητικών µας 

ερωτηµάτων.  

 

Εντοπισµός και διατύπωση ενός ερευνητικού προβλήµατος  

Η εύρεση ενός ερευνητικού προβλήµατος µπορεί να προέλθει από τη θεωρία, 

από προηγούµενες έρευνες και από τις προσωπικές µας εµπειρίες.  

Το ερευνητικό πρόβληµα πρέπει να µπορεί να διερευνηθεί εµπειρικά και να 

συµβάλλει στη γνώση.  

Σε κάθε βήµα της έρευνας, από την εύρεση και διατύπωση του ερευνητικού 

προβλήµατος µέχρι τη συγγραφή της, η επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας µπορεί να αποτελέσει πηγή ιδεών και να παράσχει λύσεις σε 

διαφόρων κατηγοριών προβλήµατα.  
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Καθορισµός των σταδίων και της χρονικής διάρκειας 

 

Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες, είτε γίνονται κατ’ ανάθεση (από 

Πανεπιστήµια ή από διάφορα ερευνητικά προγράµµατα), είτε για την 

ικανοποίηση των συγγραφέων τους, θα πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σ’ ένα 

εύλογο χρονικό διάστηµα. Είναι καλό να κάνουµε έναν υπολογισµό σχετικά µε 

το χρόνο που θα απαιτηθεί για κάθε φάση της έρευνας (σχεδιασµός, συλλογή 

δεδοµένων, ανάλυση δεδοµένων, συζήτηση αποτελεσµάτων, συγγραφή) έτσι 

ώστε να µη βρεθούµε κάτω από µεγάλη πίεση η οποία πιθανόν να µας 

αναγκάσει να µη κάνουµε «εκπτώσεις ποιότητας» στη συγγραφή της 

αναφοράς της εργασίας ή να παραλείψουµε κάποιο σηµαντικό κεφάλαιο.  

 

 

Εντοπισµός πιθανών κρίσιµων σηµείων  

Είναι χρήσιµο να εντοπιστούν τα σηµεία εκείνα, τα οποία µπορεί να 

προκαλέσουν πισωγυρίσµατα και ανατροπές. 

 

 

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Αντικείµενο και σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης (ΒΕ) 

 

Η κάθε έρευνα στηρίζεται σε προηγούµενες που έχουν καταγραφεί και 

δηµοσιευτεί, αλλά και αποτελεί στήριγµα επόµενων ερευνών. Η ΒΕ διαφέρει 

ως προς το σκοπό αλλά και ως προς το εύρος (διδακτορική διατριβή, 

µονογραφία, διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία, διπλωµατική προπτυχιακή 

εργασία, εργασία «απόδειξης» / επισκόπησης της γνώσης µιας περιοχής).  

Στο αρχικό της στάδιο, ο/η ερευνητής/τρια επιχειρεί να διερευνήσει και να 

καταγράψει τις πληροφορίες, αλλά και τις µεθόδους και τεχνικές που 

σχετίζονται µε τη διαπραγµάτευση του θέµατός του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
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η βιβλιογραφική διερεύνηση δεν σταµατά στην καταγραφή της ΒΕ, η οποία 

συνήθως αποτελεί διακριτό µέρος στη δοµή µιας ερευνητικής εργασίας που 

φέρει τον τίτλο «σχετικές εργασίες» / «θεωρητικό µέρος» / «επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας» κα., αλλά συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση της συγγραφής 

της ερευνητικής αναφοράς, αφού αποτελεί αρωγό και στα επόµενα στάδια της 

διεξαγωγής και της συγγραφής της έρευνας, όπως στη διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτηµάτων / υποθέσεων εργασίας, στον εµπλουτισµό των 

µεθοδολογικών επιλογών και στην καλύτερη και πληρέστερη ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων (τα οποία συγκρίνονται µ’ αυτά άλλων ερευνών).  

Οι ερευνητές/τριες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους σε 

βιβλία, διδακτορικές διατριβές, επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε 

επιστηµονικά συνέδρια και σε αναφορές θεσµικών οργανισµών, όπως το 

Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών - Μελετών ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας 

Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. ∆.Ο.Ε.). Έρευνες µπορεί να παρουσιαστούν και σε 

εφηµερίδες και εκλαϊκευµένα περιοδικά, στην Τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, 

σπάνια όµως στην αυθεντική τους µορφή, συνήθως ως περιλήψεις 

ξαναγραµµένες από τους ανθρώπους τον ΜΜΕ µε τρόπο ώστε να είναι –κατά 

τη γνώµη τους- προσπελάσιµες από το κοινό τους. Στις παρουσιάσεις αυτές 

είναι συνηθισµένο να γίνονται παραποιήσεις και παραλήψεις βασικών 

στοιχείων, όπως του ονόµατος του/της συγγραφέα, της µεθοδολογίας, των 

επιφυλάξεων κα.  

 

Η Βιβλιογραφική επισκόπηση αφορά:  

• Βιβλιογραφία  

• Αρθογραφία 

• Πηγές από το διαδίκτυο 

• Βάσεις δεδοµένων CD- ROM  
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Πως κάνουµε µια Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

Σηµαντικοί παράγοντες για τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι:  

α) O χρόνος που διαθέτουµε 

β) Η δυνατότητα πρόσβασης που έχουµε στις βιβλιοθήκες των πανεπιστηµίων 

ή άλλων φορέων, όπως οι δήµοι και το κράτος)  

γ) Η πληρότητα και η οργάνωση των βιβλιοθηκών  

δ) Η εξοικείωσή µας µε την ηλεκτρονική διερεύνηση 

 

Ένα ζήτηµα που πρέπει να οργανώσουµε σωστά από την αρχή αφορά στον 

τρόπο που θα κρατούµε σηµειώσεις (σηµειωµατάριο, κάρτες, φάκελοι P/C), 

και στο πως (µε ποιο τρόπο, ποια µορφή) θα καταχωρίσουµε τις 

βιβλιογραφικές µας αναφορές. Είναι προτιµότερο να συντάσσουµε από την 

αρχή το βιβλιογραφικό µας κατάλογο µε τη µορφή που θα τον εκθέσουµε στην 

τελική µας αναφορά, όταν βέβαια έχουµε αυτή την επιλογή (πχ. όταν δίδονται 

αναλυτικές οδηγίες από το πανεπιστήµιο που εκπονούµε την εργασία µας).  

 
Ερευνητικά Ερωτήµατα και Υποθέσεις Εργασίας  

 

Ερευνητικά είναι τα ερωτήµατα που ζητά να απαντήσει ο/η ερευνητής/τρια 

και τα οποία καθορίζουν τη στρατηγική της έρευνας. Για παράδειγµα εάν θέλει 

να απαντήσει στο ερώτηµα πόσοι, ποιοι και που τότε θα χρησιµοποιήσει 

ποσοτικές στρατηγικές, ενώ ένα θέλει να απαντήσει στο πώς και το γιατί τότε 

θα υιοθετήσει ποιοτικές στρατηγικές.  

Μπορούµε να διατυπώσουµε ένα κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα για το ζήτηµα 

που διερευνούµε και ορισµένα επακόλουθα ή δευτερεύοντα. Στην ποιοτική 

έρευνα τα ερευνητικά ερωτήµατα αποτελούν οδηγό, δηλαδή η απάντησή τους 

καθοδηγεί την έρευνα και καθορίζει τα διάφορα επιµέρους θέµατα που 

διερευνώνται, ενώ υπάρχει ευελιξία ως προς αυτά, αφού κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξής της τα ερωτήµατα αυτά µπορεί να διευρυνθούν ή να αλλάξουν.  
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Οι υποθέσεις εργασίας χρησιµοποιούνται στην ποσοτική έρευνα και µε αυτές 

διατυπώνεται µια πρόβλεψη για τις σχέσεις µεταξύ δύο ή περισσότερων 

µεταβλητών.  

Σύµφωνα µε τους Cohen & Manion (1997: 36) η υπόθεση εργασίας:  

1. Οργανώνει τις προσπάθειες των ερευνητών, δηλ. τους υποδεικνύουν τι 

πρέπει να κάνουν, τους καθιστούν ικανούς να κατανοήσουν µε σαφήνεια το 

πρόβληµα και παρέχουν ένα πλαίσιο για τη συλλογή, την ανάλυση και την 

ερµηνεία των δεδοµένων.  

2. Μπορούν να συναχθούν από τη θεωρία ή από άλλες υποθέσεις 

3. Μπορούν να δοκιµαστούν εµπειρικά οδηγώντας στην επιβεβαίωση ή στην 

απόρριψη 

4. Μας δίνουν τη δυνατότητα να προωθήσουµε τη γνώση βγαίνοντας έξω από 

τα όρια του εαυτού µας.  

Οι υποθέσεις εργασίας οδηγούν τον/την ερευνητή/τρια σ’ αυτά τα δεδοµένα τα 

οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της µελέτης του/της και 

επιδρούν σε ολόκληρη την ερευνητική διαδικασία (µεθοδολογία, συλλογή & 

ανάλυση δεδοµένων, συµπεράσµατα). 

Οι υποθέσεις εργασίας προκύπτουν από τη γενική µόρφωση των ερευνητών 

και από τα κενά της θεωρίας, δηλαδή στηρίζονται σε δηµοσιευµένη γνώση, την 

οποία οι ερευνητές/τριες στη συνέχεια προσπαθούν να επεκτείνουν. Εποµένως, 

οι υποθέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι συνεπείς µε προηγούµενες έρευνες 

και επαληθεύσιµες, δηλαδή να µπορούν να δοκιµαστούν στην πράξη.  

Οι υποθέσεις εργασίας, όπως και τα ερευνητικά ερωτήµατα, µπορεί να 

χωρίζονται σε µία ή δύο κεντρική/ες και σε αρκετές επιµέρους ή 

δευτερεύουσες. Σ’ ότι αφορά στη θέση τους στην ερευνητική αναφορά, όταν η 

εργασία καταλαµβάνει αρκετό χώρο (πχ. διπλωµατική) τότε καταγράφονται σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο. Σε εργασίες µικρότερης έκτασης, οι υποθέσεις εργασίας 

µπορεί να συµπεριληφθούν στην εισαγωγή (ενός άρθρου σε επιστηµονικό 

περιοδικό για παράδειγµα).  
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Μορφές υποθέσεων εργασίας 

 

Ανάλογα µε το πώς παράγονται είναι επαγωγικές (inductive) και απαγωγικές 

(deductive), ενώ ανάλογα µε το πώς τίθενται είναι µηδενικές (null) και οι 

εναλλακτικές (alternative).  

 

Είναι προτιµότερο να γράφουµε µόνον ερωτήµατα ερευνητικά ή µόνον 

υποθέσεις εργασίας, εκτός και εάν οι δεύτερες προκύπτουν από τις πρώτες.  

 

Η δοκιµή της υπόθεσης εργασίας 

 

Η δοκιµή της υπόθεσης στην ποσοτική έρευνα είναι η επιστηµονική έρευνα. Για 

να δοκιµάσει τις υποθέσεις του, ο/η ερευνητής/τρια θα πρέπει να πάρει 

αποφάσεις σχετικά µε το δείγµα, το όργανο µέτρησης και τη διαδικασία µε την 

οποία θα συλλέξει τα δεδοµένα του. Η υπόθεση, µετά την συλλογή και την 

ανάλυση των δεδοµένων, δεν επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται αλλά 

υποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται. Εάν τα δεδοµένα δεν υποστηρίξουν µια 

υπόθεση εργασίας, τότε αυτό σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως 

ένδειξη αποτυχίας. Αντίθετα, εφόσον ο/η ερευνητής γνωρίζει ποιοι παράγοντες 

είναι σχετικοί µπορεί να συµβάλει στην αναθεώρηση της θεωρίας.  

 

 

Η ερευνητική πρόταση  

 

Όταν ο/η ερευνητής/τρια έχει κατασταλάξει σχετικά µε το θέµα που θέλει να 

διερευνήσει, και αφού:  

α) έχει επιθεωρήσει τη σχετική βιβλιογραφία  

β) έχει βεβαιωθεί ότι η έρευνα είναι πραγµατοποιήσιµη 

γ) έχει προβεί στην αναγνώριση των ερευνητικών του ερωτηµάτων και των 

υποθέσεων εργασίας 
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Τότε µπορεί να καταστρώσει ένα σχέδιο (πλάνο εργασίας), το οποίο στην 

περίπτωση διδακτορικής διατριβής ή έρευνας εποπτευόµενης από κάποιο 

ιδιωτικό / δηµόσιο φορέα, µπορεί το καταθέσει ως ερευνητική πρόταση. Στο 

σχέδιο θα γίνεται ξεκάθαρη η λογική της έρευνας, καθώς και το κάθε βήµα της 

διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Στο εν λόγω ερευνητικό σχέδιο συνήθως 

συµπεριλαµβάνονται: 

1. Ο τίτλος 

2. Περιγραφή του θέµατος  

3. Ο σκοπός της έρευνας και οι επιµέρους στόχοι  

4. Τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι υποθέσεις εργασίας 

5. Τους/τις συµµετέχοντες/ουσες στην έρευνα 

6. Η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί  

7. Η διαδικασία της ανάλυσης των δεδοµένων  

8. Ενδεικτική βιβλιογραφία 

 

Σε περίπτωση διδακτορικής διατριβής, στην πρόταση θα πρέπει να 

αιτιολογείται η πρωτοτυπία του θέµατος, ενώ όταν η εργασία ανατίθεται από 

φορέα, τότε στο σχέδιο θα πρέπει να συµπεριληφθεί χρονοδιάγραµµα, καθώς 

και οικονοµικός προϋπολογισµός. 

 

 

Η θεωρία  
 

Τι είναι η θεωρία; Στις κοινωνικές επιστήµες, η θεωρία εκλαµβάνεται ως µια 

σειρά δηλώσεων που περιγράφουν και εξηγούν τη σχέση ανάµεσα στην 

ανθρώπινη συµπεριφορά και τους παράγοντες που την επηρεάζουν ή την 

αιτιολογούν (Verma & Mallick, 2004: 26). Η θεωρία δίνει την εξήγηση για 

αυτό που περιµένει ο/η ερευνητής/τρια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, όπως 

σηµειώθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ποσοτική εµπειρική έρευνα, δεν 
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εξαντλείται στη δοκιµασία των από τη θεωρία εκπορευόµενων υποθέσεων 

εργασίας, αλλά δηµιουργεί νέες υποθέσεις, οι οποίες συµβάλουν, τελικά, στην 

ανάπτυξη της κοινωνικής θεωρίας. Εποµένως η έρευνα µπορεί να 

αποσαφηνίσει, να επαναδιαµορφώσει, να εκτρέψει και να αποσαφηνίσει τη 

θεωρία. εγκαινιάσει µια θεωρία (Merton, 1968: 157). Ο Merton (1968: 149) 

υποστηρίζει είναι πάντα πιθανόν ότι µια άλλη υπόθεση που θα προέρχεται από 

διαφορετικά θεωρητικά συστήµατα µπορεί επίσης να αποτελέσει µια 

περιγραφή για τα προβλεπόµενα φαινόµενα. 

 

Οι θεωρίες αφορούν τρία επίπεδα:  

Το µικρο-επιπέδο, µε το οποίο σηµατοδοτούνται µικρά κοµµάτια του χρόνου, 

περιορισµένης έκτασης περιοχές και ολιγάριθµες ανθρώπινες οµάδες. Η 

έρευνα στο µικρο-επίπεδο αφορά στις συµπεριφορές των ατόµων, όπως 

εκδηλώνονται στις καθηµερινές τους επαφές µε άλλα άτοµα ή µε οµάδες. 

Το µεσο-επιπέδο, που καλύπτει το «χώρο» µεταξύ µικρο και το µάκρο – 

επιπέδου και αφορά οργανισµούς, κοινωνικά κινήµατα και κοινότητες.  

Το µακρο-επιπέδο, µε το οποίο σηµατοδοτούνται µεγάλες ενότητες όπως το 

έθνος, το πολιτικό σύστηµα, οι διάφορες πολιτικές οργανώσεις (πολιτικά 

κόµµατα, νοµοθετικά σώµατα), οι κοινωνικοί θεσµοί, η δηµόσια διοίκηση, τα 

πολιτιστικά συστήµατα κα.  
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Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

• Η συγγραφή είναι καλό να ξεκινήσει από τα πρώτα στάδια µιας 

εργασίας και όχι όταν τελειώσει το «ερευνητικό» της µέρος. 

• Αυτή ή αυτός που θα επιβλέπει την εργασία σας µπορεί να κάνει 

σχόλια για τα περιεχόµενα δεν είναι διορθωτής κειµένων για να 

ασχοληθεί µε τα ορθογραφικά ή τα συντακτικά λάθη για τα οποία 

αποκλειστικός/ή υπεύθυνος είναι ο/η συγγραφέας της.  

• Μια απλή ανάγνωση µετά το τέλος της εργασίας δεν επαρκεί για 

να γίνουν διορθώσεις στη µορφή, στον τύπο και στην ουσία. 

Ξαναδιαβάστε το κείµενο µέχρι να ικανοποιηθείτε από το 

αποτέλεσµα και στη συνέχεια επιδιώξετε και µια δεύτερη γνώµη 

έστω και µη σχετικού µε το αντικείµενο «κριτή». 

• Είναι προτιµότερο ναα αποφεύγουµε τη συγγραφή στο πρώτο 

ενικό πρόσωπο. Αντί να γράψουµε «βρήκα ότι η σχολική επιτυχία 

σχετίζεται….» είναι προτιµότερη µια διατύπωση της µορφής «η 

έρευνα έδειξε…..» ή «η παρούσα εργασία επιδίωξε να …….». 

• Γράφουµε σε κατανοητή γλώσσα, αποφεύγοντας, τόσο τη 

συγγραφή που θυµίζει σηµειώσεις που κρατάµε σε µια συνέντευξη 

ή διάλεξη, όσο και τις υπερβολικά µακροπερίοδες προτάσεις. 

Αποφεύγουµε τα περιττά ως προς το θέµα µας στοιχεία όσο 

αξιόλογα κι αν τα θεωρούµε. Στην τελευταία περίπτωση έχουµε 

κατά νου ότι µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε σε µια άλλη, 

µελλοντική εργασία. 

• Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να φαίνεται στο κείµενο ποια µέρη είναι 

δικά µας και ποια έχουµε δανειστεί. Έτσι, όταν ξεκινούµε µια 
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πρόταση: Σύµφωνα µε τον Piaget (1998), θα πρέπει να βάλουµε 

τελεία εκεί που τελειώνει η αναφορά στο έργο του Piaget ή να 

διαχωρίσουµε µε σαφήνεια τα λόγια κάποιου /ας άλλου/ης. Πχ. 

Σύµφωνα µε τον Parsons (1978)………., ενώ αντίθετη είναι η 

άποψη του Mills (1959)…………..  

• ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ‘ΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι είναι πολύ εύκολο να 

βρεθεί η «λογοκλοπή». Εποµένως, ούτε να µας περάσει από το νου 

να «ξεχάσουµε» να παραθέσουµε την πηγή των πληροφοριών µας. 

• Όταν χρησιµοποιούµε αρχικά, θα πρέπει να φαίνεται από την 

πρώτη φορά που το κάνουµε τι δηλώνουν, καθώς και ότι από αυτό 

το σηµείο του κειµένου και πέρα θα χρησιµοποιούµε µόνον τα 

αρχικά. Πχ. Ενωµένες Πολιτείες της Αµερικής (στο εξής ΕΠΑ). 

 

Στη συγγραφή των ερευνητικών αναφορών της ποσοτικής έρευνας υπάρχει 

µια συγκεκριµένη και προκαθορισµένη µορφή την οποία ο/η συγγραφέας θα 

πρέπει κατά βάση να ακολουθήσει. Στην ποιοτική έρευνα τα πράγµατα είναι 

πιο «ευέλικτα», αφού δεν υπάρχει οµοφωνία των ερευνητών ως προς τον 

τρόπο παρουσίασης της ερευνητικής αναφοράς.  

Στις περισσότερες γραπτές αναφορές των –ποσοτικών τουλάχιστο- ερευνών 

συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω κεφάλαια, τα οποία, στη συνέχεια, 

περιγράφονται εκτενέστερα: 

� Εισαγωγή 

� Θεωρητικό µέρος (βιβλιογραφική επισκόπηση) 

� Μεθοδολογία της Έρευνας 

� Αποτελέσµατα της Έρευνας 

� Συζήτηση αποτελεσµάτων 

� Συµπεράσµατα – προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 
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Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στην εισαγωγή συµπεριλαµβάνεται συνήθως µια εισαγωγή στο κείµενο που 

ακολουθεί, οι λόγοι που ο/η συγγραφέας επέλεξε το θέµα και άνθρωποι που 

τον/την βοήθησαν. Στην εισαγωγή µπορεί ακόµη να συµπεριληφθούν διάφορα 

στοιχεία, όπως θεωρητικές και µεθοδολογικές αναφορές, καθώς και 

υποκεφάλαια που αφορούν προσδιορισµούς, περιορισµούς, αδυναµίες και 

πιθανή σηµασία των ευρηµάτων της έρευνας.  

 

 

Προσδιορισµοί, Περιορισµοί, Αδυναµίες και Σηµασία της έρευνας 

 

Τα τέσσερα αυτά υποκεφάλαια, δηλαδή οι προσδιορισµοί, οι οριοθετήσεις, οι 

περιορισµοί και η σηµασία της εργασίας, τα οποία µπορεί να αποτελέσουν και 

µέρος της εισαγωγής ή/και της µεθοδολογίας, έχουν ως στόχο να βοηθηθεί ο/η 

αναγνώστης/τρια να κατανοήσει πλήρως τις παραµέτρους της ερευνητικής 

αναφοράς. Μ’ αυτό τον τρόπο ο/η ερευνητής καθορίζει τους όρους που 

χρησιµοποιεί, περιορίζει τους στόχους της µελέτης του, εντοπίζει πιθανές 

αδυναµίες και αναγνωρίζει τη σηµασία µιας εργασίας για διαφορετικό 

ακροατήριο.  

 

Ο προσδιορισµός των όρων 

 

Το υποκεφάλαιο αυτό αφορά στον προσδιορισµό ορισµένων όρων, τους 

οποίους ο/η συγγραφέας µπορεί να χρησιµοποιεί στον τίτλο της µελέτης, στους 

σκοπούς της, στις υποθέσεις εργασίας ή στα ερευνητικά της ερωτήµατα, αλλά 

και στη θεωρία που στηρίζει την εργασία και δεν εξηγεί στο θεωρητικό του 

µέρος. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει ευελιξία σ’ ότι αφορά στο ποιες έννοιες 

και σε ποιο σηµείο της εργασίας θα προσδιορίσει ο/η ερευνητής/τρια. Π.χ. 
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µπορεί να παραθέσει κεφάλαιο που θα το επιγράψει µε αυτό τον τίτλο, όπου 

θα παραθέσει τους σηµαντικότερους όρους που χρησιµοποιεί. Μπορεί όµως να 

παραθέσει µόνον κάποια /ές έννοια/ες, για την οποία δεν γίνεται αναφορά στο 

θεωρητικό σκέλος της µελέτης του.  

 

 

Οριοθετήσεις και περιορισµοί 

 

Οι οριοθετήσεις αφορούν βασικές έννοιες (ή τις µεταβλητές) για το υπό 

εξέταση φαινόµενο, για τους/τις συµµετέχοντες/ουσες ή και την ερευνητική 

µέθοδο µε την οποία γίνεται η προσέγγιση. Οι οριοθετήσεις περιορίζουν τους 

σκοπούς της µελέτης και έτσι, βοηθούν στη διεξαγωγή της. 

Στους περιορισµούς εκτίθενται οι αδυναµίες της µελέτης και αφορούν, τόσο 

ζητήµατα που δεν καλύφθηκαν, όσο και ζητήµατα τεχνικά (µεθόδοι συλλογής 

και ανάλυσης των δεδοµένων).  

 

Σηµασία της Έρευνας 

Συνηθίζεται σε διατριβές η συγγραφή ενός κεφαλαίου όπου υποστηρίζεται η 

πιθανή συµβολή των αποτελεσµάτων σαν συµπλήρωµα της αρχική δήλωσης 

για τη σηµασία του προβλήµατος που διερευνάται.  

 

 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ)  

 

Στη (γραπτή) αναφορά µιας ποσοτικής έρευνας, η θεωρία παρατίθεται 

συνήθως στην αρχή, είτε σε κεφάλαιο µε σχετικό τίτλο (πχ. η επισκόπηση της 

θεωρίας, βιβλιογραφική επισκόπηση, η σχετική θεωρία), είτε στην 

ενσωµατώνεται στην εισαγωγή. Στην ποιοτική έρευνα η θέση της θεωρίας στο 

κείµενο της αναφοράς µπορεί να µεταβάλλεται: Για παράδειγµα, η θεωρία θα 

«εκτεθεί» στο ξεκίνηµα µιας ερευνητικής αναφοράς κινείται εντός του 
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κριτικού παραδείγµατος ή καταγράφει τα αποτελέσµατα µιας εθνογραφικής 

έρευνας, ενώ σε µια έρευνα που έχει σκοπό να αναπτύξει τη θεωρία (έρευνα 

Θεµελιωµένης Θεωρίας) το κεφάλαιο της θεωρίας µπορεί να τοποθετηθεί προς 

το τέλος.  

Η συγγραφή του κεφαλαίου ή του υποκεφαλαίου της θεωρίας στηρίζεται στη 

σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση και ολοκληρώνεται, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, στο τέλος της εργασίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η θεωρία δεν 

περιορίζεται στο πλαίσιο µιας µόνο επιστηµονικής περιοχής (πχ. εκπαίδευση), 

αφού θεωρίες από άλλες περιοχές µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµες για 

την επεξεργασία και την ανάπτυξη που επιχειρείται. Εντούτοις, επειδή υπάρχει 

πάντοτε ο κίνδυνος εµπλοκής του/της συγγραφέα σε µια άγονο διαδικασία 

επιλογής, αφού συµβαίνει συχνά να θεωρούµε απαραίτητη τη συµπερίληψη 

ενός υπερβολικά µεγάλου όγκου υλικού σ’ αυτό το κοµµάτι της εργασίας µας. 

Έτσι, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε µια 

γενική θεωρία που εξηγεί την κεντρική µας υπόθεση ή το κεντρικό µας 

ερευνητικό ζήτηµα και να περιορίσουµε τη θεωρητική ανάπτυξη σε σχετικά 

ζητήµατα.  

 

 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό εκτίθεται λεπτοµερώς η µεθοδολογία και αιτιολογούνται 

µε ενάργεια και µε σαφήνεια οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει µια γενικότερη οµοφωνία ως προς το 

ότι η µέθοδος αναφέρεται σε διεργασίες υψηλότερης αφαίρεσης, ενώ η τεχνική 

σε απτές, συγκεκριµένες εφαρµογές ερευνητικής πρακτικής, εντούτοις δεν 

υπάρχει ενιαία κατάταξη ορισµένων ερευνητικών διαδικασιών σε µεθόδους 

και ορισµένων σε τεχνικές (Λαµπίρη – ∆ηµάκη, 1986: 29). Η µέθοδος είναι η 

πλήρης πορεία από τη διατύπωση των υποθέσεων ως την επαλήθευσή τους, 

δηλαδή είναι µια λογική διαδικασία που ακολουθούµε για να προσεγγίσουµε 
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τη γνώση. Ο όρος τεχνική δηλώνει τον ιδιαίτερο τρόπο εφαρµογής της 

µεθόδου για την επίτευξη ενός στόχου. 

Σ’ αυτό το υποκεφάλαιο συµπεριλαµβάνεται η διαπραγµάτευση ζητηµάτων 

όπως: 

• Ποιοι/ές συµµετέχουν στην έρευνα (πόσοι/ες αριθµητικά είναι, πού 

βρίσκονται, πώς συγκεντρώθηκαν τα δεδοµένα που τους/τις αφορούν)  

• Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν στη έρευνα (πως έγινε η µέτρηση των 

µεταβλητών, ποια συγκεκριµένη µέθοδο συλλογής δεδοµένων 

επιλέχθηκε και γιατί) 

• Η εξέλιξη της διαδικασίας (χωρικά και χρονικά) 

• Πώς έγινε η ανάλυση των δεδοµένων 

 

 

Τα Αποτελέσµατα της Έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό εκτίθενται τα ερευνητικά ευρήµατα, τα οποία στην 

ποσοτική έρευνα µπορεί να παρατίθενται µε τη µορφή πινάκων και 

στατιστικών διαγραµµάτων, ενώ στην ποιοτική µπορεί να παρατίθενται 

εκτεταµένα αποσπάσµατα από λόγια των ερευνώµενων.  

 

Η Συζήτηση των Αποτελεσµάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό, τα αποτελέσµατα της έρευνας σχολιάζονται µε βάση 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών και µελετών. 

 

Τα Συµπεράσµατα της Έρευνας και οι Προτάσεις για 

Περαιτέρω ∆ιερεύνηση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα επί µέρους και τα γενικά συµπεράσµατα, 

ενώ γίνονται προτάσεις για θέµατα που η έρευνα δεν κάλυψε.  



∆ηµήτρης Θ. Ζάχος Επιστηµονική Έρευνα 

 47 

Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ–ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο από την American Psychological 

Association (APA) FORMAT (5th Edition ) 

 

Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό ενός/µιας συγγραφέα 

Simon, A. (2000). Perceptual comparisons through the mind’s eye. Memory & 

Cognition, 23, 635-647. 

 

Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό δύο συγγραφέων 

Becker, M. B., & Rozek, S. J. (1995). Welcome to the energy crisis. Journal of 

Social Issues, 32, 230-343. 

 

Άρθρο σε περιοδικό ποικίλης ύλης ενός/µιας συγγραφέα 

Garner, H. J. (1997, July). Do babies have a universal song? Psychology 

Today, 102, 70-77. 

 

Ανώνυµο άρθρο σε εφηµερίδα 

Study finds free care used more. (1982, April 3). Wall Street Journal, pp. A1, 

A25. 

 

Βιβλίο δύο συγγραφέων 

Strunk, W., & White, E. B. (1979). The elements of style (3rd ed.). New York: 

Macmillan. 

 

Επιµέλεια βιβλίου 

Letheridge, S., & Cannon, C. R. (Eds.). (1980). Bilingual education. New 

York: Praeger. 
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Peterson, K. (2002). Welfare-to-work programs: Strategies for success (Report 

No. EDO-JC-02-04). Washington D.C.: Office of Educational Research and 

Improvement. (ERIC Document Reproduction Service No. ED467985) 

 

Λήµµα εγκυκλοπαίδειας 

Imago. (2000). In World Book Encyclopedia (Vol. 10, p. 79). Chicago: World 

Book Encyclopedia. 

 

Αναφορά για έναν ιδιωτικό οργανισµό 

Kimberly-Clark. (2002). Kimberly-Clark (Annual Report). Dallas, TX: Author. 

 

∆ιατριβή 

Olsen, G. W. (1985). Campus child care within the public supported post-

secondary educational institutions in the state of Wisconsin (dare care) 

(Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison, 1985). Dissertations 

Abstracts International, 47/03, 783.  

 

Βιντεοταινία 

Mass, J. B. (Producer), & Gluck, D. H. (Director). (1979). Deeper into 

hypnosis. (Motion picture). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

 

 

Άρθρο από το διαδίκτυο, το οποίο βασίζεται στην έντυπη έκδοση του 

περιοδικού 

Sahelian, R. (1999, January). Achoo! Better Nutrition, 61, 24. Retrieved (στα 

ελληνικά ανακτήθηκε ή προσπελάστηκε) September 17, 2001, from Academic 

Index. 
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Ιστοσελίδα, στην οποία τη θέση του συγγραφέα κατέχει ένας ιδιωτικός 

οργανισµός 

Midwest League. (2003). Pitching, individual records. Retrieved October 1, 

2003, from http://www.midwestleague.com/indivpitching.html 

 

Κεφάλαιο ή τµήµα ενός εγγράφου που παρατίθεται στο διαδίκτυο  

Thompson, G. (2003). Youth coach handbook. In Joe soccer. Retrieved 

September 17, 2004, from http://www.joesoccer.com/menu.html 

 

Προσωπική επικοινωνία 

Σ’ αυτή την ενότητα συµπεριλαµβάνονται τα µηνύµατα του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, οι συνεντεύξεις, οι δηµόσιοι λόγοι και οι τηλεφωνικές 

συνοµιλίες. Οι πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν γι’ αυτό και δεν 

θα πρέπει να συµπεριληφθούν στη λίστα των αναφορών. Μπορούν να 

εµφανίζονται ως εξής: Ο Γ. Μιχαλόπουλος (προσωπική επαφή, Σεπτέµβριος 

20, 2004) υπέδειξε στον ερευνητή ότι….. Μια άλλη µορφή είναι: Σε µια 

πρόσφατη συνοµιλία (Γ. Μιχαλόπουλος, προσωπική επικοινωνία, Σεπτέµβριος 

20, 2004) ο ερευνητής έµαθε ότι….. 

 

Αναφορά µέσα στο κείµενο  

Για να παραθέσουµε µια γνώµη ή ένα κείµενο που στηρίζεται σε άλλο /άλλη 

συγγραφέα χρησιµοποιούµε το όνοµά του και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του κειµένου, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το αποσπάσιµα: ∆ιάφορες έρευνες 

έχουν καταδείξει ότι η είσοδος στην τριτοβάθµια εκπαίδευση συνδέεται µε το 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο της οικογένειας (Φραγκουδάκη, 1985), καθώς 

και µε την εθνοτική και γεωγραφική προέλευση των µαθητών (Ζάχος, 2005). 

Άλλες µορφές εισαγωγής γνώµης ή κειµένου που στηρίζεται σε άλλο /άλλη 

συγγραφέα είναι η εξής: 1. Ο Γκοτζαµάνης (2005) έδειξε ότι……….. 2. Μια 

πρόσφατη έρευνα (Γκοτζαµάνης, 2005) δείχνει ότι ………. 
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¨Όταν οι συγγραφείς είναι δύο τότε τα ονόµατά τους παρατίθενται κάθε φορά 

που γίνεται αναφορά στο συγκεκριµένο έργο τους π.χ. (Ζάχος, Χατζής, 2005), 

(Grolios, Kaskaris, 2003). Εάν οι συγγραφείς είναι τρεις ή και περισσότεροι/ες, 

τότε την πρώτη φορά παρατίθενται τα ονόµατα όλων, ενώ τις επόµενες µόνον 

το επίθετο του πρώτου συνοδευµένο από το κ.α. (Κυρίδης, ∆ρόσος, Ντίνας, 

2003 – Κυρίδης κ.α., 2003 ή Balla Bolotnikovb, Fang, 2007 – Balla et al, 2007 

για αγγλόφωνα βιβλία). 

 

Αναφορά χωρίς συγγραφέα 

Καταγράφουµε στη θέση του συγγραφέα  συνήθως τον τίτλο του άρθρου και 

το χρόνο δηµοσίευσης. Π.χ. (“New Student Center,” 2002) 

 

 

Ορισµένοι γενικοί κανόνες της APA: 

� Ξεκινήστε τον (βιβλιογραφικό) κατάλογο µε τις αναφορές σας σε 

µια ξεχωριστή σελίδα.  

� Αφήστε διπλό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών αναφορών και µονό 

µεταξύ δύο γραµµών της ίδιας αναφοράς.  

� Χρησιµοποιείτε πλάγια γράµµατα (Italics) για τίτλους βιβλίων, 

(επιστηµονικών και «εκλαϊκευµένων») περιοδικών, και εφηµερίδων.  

� Οι αναφορές που καταγράφονται στο κείµενο θα πρέπει να 

εµφανίζονται στον κατάλογο που συντάσσετε στο τέλος της 

εργασίας σας. Αντίστροφα, κάθε αναφορά στον κατάλογο θα πρέπει 

να υπάρχει στο κείµενο.  

� Η καταγραφή της βιβλιογραφίας – αρθρογραφίας θα πρέπει να 

γίνεται µε αλφαβητική σειρά. 

� Γράψτε σε παρένθεση το έτος δηµοσίευσης. Για περιοδικά και 

εφηµερίδες γράψτε και το µήνα και την ηµέρα, εάν και εφόσον 
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υπάρχουν. Εάν δεν υπάρχει ηµεροµηνία δηµοσίευση γράψτε (χ.η. 

[χωρίς ηµεροµηνία]) ή (n.d. [no date] για το αγγλόφωνο κείµενο). 

� Γράψτε τον τόµο για τα (επιστηµονικά και εκλαϊκευµένα) 

περιοδικά. Συµπεριλάβετε και το τεύχος, µόνον όταν κάθε έκδοσή 

του ξεκινάει από το σελίδα 1.  
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Συµπληρωµατικά στοιχεία (του συγγραφέα των σηµειώσεων) 

 

1. Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν το σύστηµα συγγραφής του βιβλιογραφικού 

καταλόγου που προτείνει η APA. Σε καµιά περίπτωση αυτό δεν είναι 

δεσµευτικό. Υπάρχουν αρκετοί και διαφορετικοί µεταξύ τους τρόποι 

συγγραφής του εν λόγω καταλόγου, στους οποίους µπορείτε εύκολα να 

ανατρέξετε διαβάζοντας επιστηµονικές εργασίες, όπως βιβλία ή διδακτορικές 

διατριβές ή τις οδηγίες για τους/τις συγγραφείς που δίνουν τα επιστηµονικά 

περιοδικά. Για παράδειγµα: 

Βλάχου, A. (1991). Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

στον καπιταλισµό. Θέσεις, 35, 77-96. (ΑPA Style) 

Άλλοι τρόποι:  

A. Βλάχου. (1991). Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης στον καπιταλισµό. Θέσεις 35, 77-96. 

Βλάχου, Ανδριάνα. 1991. “Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης στον καπιταλισµό.” Θέσεις 35: 77-96. 

Βλάχου, Α.. “Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

στον καπιταλισµό,” Θέσεις 35 (1991), 77-96. 

Βλάχου, Ανδριάνα, 1991. 

“Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης στον 

καπιταλισµό.” Θέσεις 35: 77-96. 

Βλάχου, Α. (1991). “Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης στον καπιταλισµό.” Θέσεις 35 (Απρίλιος-Ιούνιος): 77-96. 

 

2. Για την καλύτερη κατανόηση των µορφών συγγραφής του ΒΚ κοιτάξτε στο: 

http://www.uth.gr/tovima για τις οδηγίες που δίδονται για τη συγγραφή 

άρθρων στο Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών και στο http://www.pi-



∆ηµήτρης Θ. Ζάχος Επιστηµονική Έρευνα 

 53 

schools.gr/publications/mentor/ για να δείτε τις οδηγίες που δίνει το 

περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μέντορας.  

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, υπάρχουν διάφορες µορφές συγγραφής του 

βιβλιογραφικού καταλόγου από τις οποίες ο συγγραφέας µπορεί να επιλέξει, αν 

και συνήθως είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες του περιοδικού που 

στέλνει το άρθρο του ή του Πανεπιστηµίου (εφόσον αυτό ορίζει τρόπο 

συγγραφής). Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή όταν ο/η συγγραφέας δεν είναι 

υποχρεωµένος/η να ακολουθήσει κάποια συγκεκριµένη µορφή συγγραφής, 

αυτό που είναι δεσµευτικό στη σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου
6
 είναι 

η πλήρης καταγραφή των αναφορών που υπάρχουν στο κείµενο και η τήρηση 

ενιαίου τρόπου συγγραφής. Π.χ. µπορεί τα περιοδικά να τα καταγράφουµε 

(κατά κανόνα) µε πλάγια γράµµατα, µπορεί όµως και να τα καταγράφουµε µε 

υπογράµµιση. Π.χ. όταν η πρώτη µας αναφορά σε περιοδικό είναι της µορφής: 

Βλάχου, Α., Επαναπροσδιορίζοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης στον 

καπιταλισµό, Θέσεις, τ. 35, Αθήνα 1991, σελ. 77-96, τότε και οι επόµενες θα 

πρέπει να είναι της ίδιας µορφής: π.χ. Ζάχος, Θ. ∆., Οικονοµία της αγοράς, 

σχολική αποτυχία και σχολική «αποτελεσµατικότητα», Σύγχρονα Θέµατα, τ. 

97, σελ. 43-50 και όχι Ζάχος, Θ. ∆., Οικονοµία της αγοράς, σχολική αποτυχία 

και σχολική «αποτελεσµατικότητα», Σύγχρονα Θέµατα, τ. 97, 2007, σελ. 43-50 

ή Ζάχος, Θ. ∆. (2007). Οικονοµία της αγοράς, σχολική αποτυχία και σχολική 

«αποτελεσµατικότητα», Σύγχρονα Θέµατα, τ. 97, 43-50. 

3. Όταν στο κείµενό µας θέλουµε να αναφερθούµε σε ένα γραπτό που δεν έχει 

συγγραφέα τότε, εκτός της ανωτέρω προτεινόµενης από την APA µορφής, 

µπορούµε να ακολουθήσουµε την παρακάτω µορφή: (Ανώνυµο, 2005), ενώ 

όταν η αναφορά αφορά συγκεκριµένη σελίδα: (Ανώνυµο, 2005, σελ. 29).  

4. Όταν στο κείµενό µας κάνουµε αναφορά σε µια εργασία για την οποία οι 

πληροφορίες µας προέρχονται από µια δεύτερη τότε θα πρέπει να το 

                                                 
6
 Η διαφορά µεταξύ βιβλιογραφικού καταλόγου και βιβλιογραφίας είναι ότι στον 

πρώτο καταγράφονται όλες οι σχετικές εργασίες που χρησιµοποιούνται στο κείµενο, 

ενώ η βιβλιογραφία µπορεί να παρέχει µια επισκόπηση των βιβλίων και περιοδικών 

µιας γνωστικής περιοχής (π.χ. για την εκπαιδευτική έρευνα). 



∆ηµήτρης Θ. Ζάχος Επιστηµονική Έρευνα 

 54 

δηλώνουµε. Αυτό µπορεί να γίνει ως εξής: Α. Η Okely (1983:16) αναφέρει ότι 

σύµφωνα µε τον Kent Adams (1952)………. Στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούµε αυτούσια λόγια του Adams τα οποία όµως δανειστήκαµε από 

το βιβλίο της Okely, τότε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υποσηµείωση, µε 

αριθµητικό δείκτη µετά τα εισαγωγικά, όπου θα καταγράφουµε: Kent Adams, 

County Council, 1952, Appendix III, όπως παρατίθεται στο Okely (1983:16).  

Σε περίπτωση συνωνυµίας, η διάκριση στο κείµενό µας θα πρέπει να γίνεται µε 

βάση το µικρό όνοµα του/της συγγραφέα και σε περίπτωση συνωνυµίας και σ’ 

αυτό τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται το όνοµα του πατέρα. Στην περίπτωση 

που χρησιµοποιηθούν δύο γραπτά του/της ίδιας συγγραφέα τα οποία έχουν 

γραφεί το ίδιο έτος, τότε τα ξεχωρίζουµε ονοµατίζοντας το πρώτο α και το 

δεύτερο β, [Πχ. (Ζάχος, 2007α), (Ζάχος, 2007β)] φροντίζοντας η διάκριση 

αυτή να ακολουθείται και στο βιβλιογραφικό κατάλογο που παραθέτουµε στο 

τέλος [πχ. (Ζάχος, Θ. ∆., Εκπαίδευση και Χειραφέτηση, Θεσσαλονίκη: 

Επίκεντρο 2007α), (Ζάχος, Θ. ∆., Οικονοµία της αγοράς, σχολική αποτυχία και 

σχολική «αποτελεσµατικότητα», Σύγχρονα Θέµατα, τ. 97, 2007, σελ. 43-50)]. 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

Γενικά 

 

Όταν στο κείµενο που συγγράφουµε χρησιµοποιούµε ιδέες, ευρήµατα ή 

επιχειρήµατα άλλων θα πρέπει να το αναφέρουµε, έτσι ώστε ο αναγνώστης του 

κειµένου µας να µη µείνει µε την εντύπωση ότι οι ιδέες, τα ευρήµατα ή η 

επιχειρηµατολογία αυτή είναι δική µας.  
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Τα παραθέµατα 
 

Παραθέµατα είναι τα «κοµµάτια» κάποιου/ας άλλου/ης συγγραφέα που 

χρησιµοποιούνται στο κείµενο στην αυθεντική τους µορφή, δηλ. «αυτολεξί» 

(λέξη προς λέξη). Επειδή σε πολλές εργασίες γινόταν «συρραφές» 

αποσπασµάτων άλλων συγγραφέων και όχι συγγραφή του υπογράφοντος, τα 

εκτενή παραθέµατα είναι καλό να αποφεύγονται και η αυτολεξί παράθεση να 

περιορίζεται σε ορισµένες µόνο σειρές. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτά τα 

δάνεια θα πρέπει να παρατίθεται ο/η συγγραφέας, το έτος έκδοσης και η 

σελίδα από όπου πήραµε το απόσπασµα. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος είναι να 

µπαίνουν τα «δάνεια» µέσα σε εισαγωγικά:  

παράδειγµα 

. «µια πραγµατική επιδηµία ανατολικών πραγµάτων που θα επηρέαζε όλους 

σχεδόν τους µεγάλους ποιητές, δοκιµιογράφους και φιλοσόφους» (Said, 1996: 

69).  

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιµοποιείται µονό διάστιχο, όταν στο υπόλοιπο 

κείµενο χρησιµοποιείται διπλό / ή 1 και ½.  

παράδειγµα 

 «αµφισβητούν και απορρίπτουν τις θεωρίες που αναφέρονται στην 

αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού έθνους, όταν ασχολούνται µε τα µέλη των 

ροµικών οµάδων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εθνοτικά διακριτών 

πληθυσµών, τότε στηρίζουν την ανάλυσή τους στη µονιµότητα και στη 

διαχρονικότητα των στοιχείων που τους καθιστούν “διαφορετικούς”» (Ζάχος, 

2007α: 136). 

 
Σύµφωνα µε έναν τρίτο τρόπο, η διάκριση µπορεί να γίνει µε την χρήση µιας 

άλλης γραµµατοσειράς:  

παράδειγµα 

 «Οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις επιχειρούν να 

εµφανίσουν τις αλλαγές που στοχεύουν στην προσαρµογή της 
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εκπαίδευσης στην οικονοµία της αγοράς ως αναγκαίες µεταρρυθµίσεις» 

(Ζάχος, 2007β: 44). 

Τέλος ένας τέταρτος τρόπος, ειδικά όταν το παράθεµα ξεπερνά τις 4 γραµµές, 

είναι να µπαίνει σε ξεχωριστή παράγραφο. Π.χ.  

«Σαν αποτέλεσµα, παρά τα προγράµµατα αντισταθµιστικής αγωγής που 

εφαρµόζονται σε πολλές χώρες, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και η 

ενισχυτική διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής και σ’ 

ορισµένες χώρες και η διδασκαλία της µητρικής γλώσσας των 

µεταναστών, παρά την έµφαση στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση και 

παρά την πληθώρα των πρωτοβουλιών που λαµβάνονται κατά των 

διακρίσεων, οι εκπαιδευτικές επιδόσεις των εθνικά / εθνοτικά / 

πολιτιστικά διαφορετικών µαθητών παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο» 

(Ζάχος, υπό έκδοση). 

 

Η αναφορά στον συγγραφέα του παραθέµατος ή της παραποµπής γίνεται είτε 

µε την µέθοδο του πανεπιστηµίου του Harvard (συγγραφέας + ηµεροµηνία) 

(βλ. τα ανωτέρω παρατιθέµενα παραδείγµατα) είτε µε αριθµητικό εκθέτη στο 

βασικό κείµενο, ο οποίος αντιστοιχεί και παραπέµπει σε διαθέσιµο στο κάτω 

µέρος της σελίδας ή στο τέλος του κειµένου χώρο: Πχ. «συνολική κοινωνική 

επίθεση στο ρατσισµό, τη φτώχεια και την έλλειψη δύναµης των φτωχών»
7
 …. 

 

 

Οι παραποµπές  

 

Πρόκειται για τα «δάνεια» (απόψεις, θέσεις, πληροφορίες, πορίσµατα κ.α.), τα 

οποία δεν χρησιµοποιούµε κατά λέξη, αλλά κάνουµε µια δική µας απόδοση. 

Για την παράθεσή τους χρησιµοποιούνται οι δύο µορφές που αναφέρθηκαν στο 

τέλος της προηγούµενης παραγράφου:  

                                                 
7
 Bowles, S., Towards Equality of Educational Opportunity? Harvard Educational 

Review, vol. 38, num. 1, 1968, p. 89-99. 
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Παράδειγµα:  

…..οι Ροµ δεν µπορούν να γίνουν κατανοητοί έξω από τα δεδοµένα της 

κοινωνίας στην οποία ζούνε (Stewart, 1997:237).  

…..οι Ροµ δεν µπορούν να γίνουν κατανοητοί έξω από τα δεδοµένα της 

κοινωνίας στην οποία ζούνε.
8
 

Η πρώτη από αυτές είναι πιο απλή και εύχρηστη, αφού επιτρέπει τις 

µετατροπές (προσθέσεις και αφαιρέσεις, µετακινήσεις της παραγράφου) του 

κειµένου, χωρίς να επηρεάζει ούτε τις υποσηµειώσεις ούτε τη βιβλιογραφία. Η 

δεύτερη µορφή δυσχεραίνει τις µεταβολές του κειµένου, αφού είναι πιθανόν να 

προκαλέσει το χάσιµο της αναφοράς, αλλά και να απαιτήσει µια σειρά από 

αλλαγές στις προηγούµενες ή στις επόµενες αναφορές, όταν για παράδειγµα 

αυτές παρατίθενται µε το ο.π. (όπως παραπάνω). Εντούτοις, ο δεύτερος τρόπος, 

όταν οι αναφορές γίνονται στην ίδια σελίδα, έχει το πλεονέκτηµα ότι 

διευκολύνει την ανάγνωση, αφού δεν υποχρεώνει τον/ην αναγνώστη/τρια να 

αλλάζει σελίδα κάθε φορά που θέλει να δει σε ποιο βιβλίο αναφέρεται ο/η 

συγγραφέας.  

 

 

Οι υποσηµειώσεις 

 

Οι υποσηµειώσεις αποτελούν βήµα παροχής διευκρινήσεων, παρεµβάσεων, 

σχολίων και κριτικής του/της συγγραφέα, οι οποίες όµως κατά την κρίση 

του/της δεν θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο βασικό του κείµενο και γι’ αυτό 

τοποθετούνται µε εκθέτη στο κάτω µέρος της σελίδας (υποσηµειώσεις σελίδας) 

ή στο τέλος της ενότητας (κεφαλαίου, άρθρου, βιβλίου) (υποσηµειώσεις 

τέλους).  

 

 

                                                 

8
 Stewart, M., The Time of the Gypsies, Westview, Oxford 1997, p. 237. 
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Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Έκτος των θεµάτων που θίχτηκαν στο σχετικό µε το σχεδιασµό της έρευνας 

κεφάλαιο, ειδικότερα κατά το σχεδιασµό της ποσοτικής έρευνας θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση σχετικά µε τη θεωρία, η οποία θα καθοδηγήσει την έρευνα 

και µε τις συγκεκριµένες τεχνικές συλλογής των δεδοµένων. Στην περίπτωση 

που χρησιµοποιηθούν ερωτηµατολόγια είναι χρήσιµο –αν όχι απαραίτητο- να 

γίνει πιλοτική έρευνα για να καθοριστούν τεχνικά ζητήµατα, όπως για 

παράδειγµα ο βαθµός κατανόησης της γλώσσας του ερωτηµατολογίου). 

Οι ποσοτικές έρευνες καταγίνονται συνήθως µε ποσοστά, µέσους όρους, µε 

γενικές τάσεις του πληθυσµού και µε ιδιότητες και στάσεις συγκεκριµένων 

οµάδων. Επιπρόσθετα, οι ποσοτικές έρευνες απαιτούν µακροχρόνιο και 

λεπτοµερή σχεδιασµό και χρήση περίπλοκων τεχνικών ανάλυσης των 

δεδοµένων. Ο/η εκτελεστής της ποσοτικής έρευνας, δηλαδή αυτός/η που 

διεξάγει την έρευνα (πχ. συνεντευκτής/τρια), θεωρεί ότι είναι και πρέπει να 

παραµείνει αµερόληπτος και γι’ αυτό κρατά αποστάσεις από αυτούς /ες που 

µελετά.  

 

 

Η µεταβλητή  

 

Στην ποσοτική έρευνα, η κοινωνική πραγµατικότητα αντιµετωπίζεται ως ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών ή µεταβλητών. Η έννοια της µεταβλητής είναι 

βασική για όλες τις φάσεις, κατά τις οποίες εξελίσσεται η διαδικασία µιας 

Ποσοτικής Έρευνας (ΠΕ): σχεδιασµό, συλλογή και ανάλυση των στοιχείων και 

θεωρητική επεξεργασία. Η Μεταβλητή αφορά ορισµένα µετρήσιµα 

χαρακτηριστικά ατόµων, πραγµάτων ή καταστάσεων και µπορεί να 

µεταβάλλεται, δηλ. να αυξάνει και να µειώνεται (βάρος, ύψος, νοηµοσύνη, 

φύλο, οικογενειακή κατάσταση [ως προς το γάµο], οικονοµικό εισόδηµα, 

ηλικία, σχολική επίδοση, αριθµός των ορθογραφικών σφαλµάτων, το 
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µορφωτικό επίπεδο των γονέων ή των δασκάλων, οι φιλοδοξίες ενός ατόµου 

κα). Οι µεταβλητές µπορεί να πάρουν δύο ή περισσότερες τιµές π.χ. µορφωτικό 

επίπεδο γονέων χαµηλό, µέσο, υψηλό.  

 

Ο/η ερευνητής/τρια θα πρέπει να «αναγνωρίσει» τις µεταβλητές που θα 

διερευνήσει, να «µεταφράσει» δηλαδή τις θεωρητικές έννοιες στις µετρήσιµες 

ιδιότητες τους και να καθορίσει τον τύπο των µεταξύ τους σχέσεων (αιτιακή, 

περιγραφική, πρόβλεψης).  

 

 

Είδη µεταβλητών  

 

Μια πρώτη διάκριση γίνεται µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών: 

Ποσοτικές είναι αυτές που µεταβάλλονται κατά ποσό (πχ. το βάρος και µήκος 

σώµατος). Ποιοτικές είναι αυτές που µεταβάλλονται κατά κατηγορία (πχ. 

κοινωνική τάξη και το µορφωτικό επίπεδο). Μια ποσοτική µεταβλητή µπορεί 

να µετατραπεί σε ποιοτική, όπως π.χ. η σχολική επίδοση µπορεί να ενταχθεί σε 

κατηγορίες άριστα, πολύ καλά και καλά. 

 

Η κύρια διάκριση των µεταβλητών στην αιτιακή έρευνα γίνεται σε 

ανεξάρτητες και εξαρτηµένες. Ανεξάρτητη λέγεται η µεταβλητή που ελέγχει, 

ρυθµίζει ο/η ερευνητής/τρια, ενώ Εξαρτηµένη είναι η µεταβλητή που 

αντιστοιχεί σε συµπεριφορές που δηµιουργούνται από την επίδραση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιούνται 

συνήθως στην εκπαιδευτική έρευνα το φύλο, η ηλικία, η επαγγελµατική 

κατηγορία και το µορφωτικό επίπεδο των γονέων κα, οι οποίες αναµένεται να 

επιδράσουν σε εξαρτηµένες µεταβλητές όπως η σχολική αποτυχία, η εκµάθηση 

συγκεκριµένων δεξιοτήτων, οι επιδόσεις σε τεστ κα. 

Σηµαντικό ρόλο στις ποιοτικές έρευνες διαδραµατίζει ο έλεγχος των µη 

επιθυµητών µεταβλητών, αφού η µη συµπερίληψη κάποιων ή κάποιας 
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µεταβλητής κατά το σχεδιασµό της έρευνας µπορεί να οδηγήσει σε τελείως 

εσφαλµένα αποτελέσµατα, ενώ η τυχαία ανακάλυψη κάποιου ανώµαλου 

παράγοντα «οδηγεί στην εισαγωγή των µεταβλητών, οι οποίες δεν έχουν 

συµπεριληφθεί συστηµατικά στο σχήµα της ανάλυσης» (Merton, 1968: 162), 

δηλαδή σ’ έναν αναπροσδιορισµό της έρευνας.  

Στην ποσοτική έρευνα ο/η ερευνητής/τρια έχει στόχο να δοκιµάσει µια θεωρία, 

από την οποία εξάγει τις θεωρητικές του υποθέσεις, τις οποίες στη συνέχεια 

επιχειρεί να ελέγξει µε τη συλλογή εµπειρικών δεδοµένων µέσω τεχνικών όπως 

το πείραµα, το ερωτηµατολόγιο και τυποποιηµένη παρατήρηση. Τα δεδοµένα 

αυτά αφορούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (Μεταβλητές) των περιπτώσεων 

που περιλαµβάνονται στο δείγµα της έρευνας, των οποίων τη λειτουργικότητα 

εξασφαλίζει από τη θεωρία που δοκιµάζει. Με άλλα λόγια, ο ο/η 

ερευνητής/τρια βρίσκει τους ορισµούς των µεταβλητών από τη σχετική 

βιβλιογραφία της θεωρίας που δοκιµάζει και στη συνέχεια προβαίνει στις 

µετρήσεις τους, µέσω ενός οργάνου µέτρησης των στάσεων ή των 

συµπεριφορών των συµµετεχόντων στην έρευνα. 
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H ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η πειραµατική έρευνα κατάγεται από τις φυσικές επιστήµες και 

χρησιµοποιείται, εκτός από αυτές, στη βιολογία, στην ιατρική, στη µηχανική 

κα. Στο πείραµα, ο/η ερευνητής/τρια παρατηρεί φαινόµενα που λαµβάνουν 

χώρα σε ελεγχόµενες συνθήκες. Το πείραµα χρησιµοποιείται και σε κοινωνικές 

επιστήµες, όπως η ψυχολογία, όπου έχει µια ισχυρή παράδοση, στην 

ψυχολογία, η πολιτική επιστήµη και η κοινωνιολογία. Όταν στον καθηµερινό 

λόγο αναφερόµαστε στο πείραµα, εννοούµε µια δοκιµή / εφαρµογή κάτι νέου 

σε µια κατάσταση. Ο/η ερευνητής/τρια έχει τη δυνατότητα να καθορίσει εάν το 

πείραµα θα γίνει στο εργαστήριο, όπου µπορεί να ελέγξει όσο το δυνατόν 

περισσότερες από τις εµπλεκόµενες µεταβλητές (confounding variables) ή σε 

«φυσικό» περιβάλλον, όπου τυχαία γεγονότα και καταστάσεις µπορεί να 

επηρεάσουν το αποτέλεσµα.   

Ο σκοπός της πειραµατικής έρευνας είναι να µελετήσει εάν υπάρχει αιτιώδης 

σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών. Ο πρώτος και πιο απλός σχεδιασµός της στην 

κοινωνική έρευνα, αφορά στη µέτρηση που έχει η επίδραση µιας ανεξάρτητης 

µεταβλητής (ΑΜ) στην ανεξάρτητη µεταβλητή (ΕΜ) των µελών µιας οµάδας. 

Ο σχεδιασµός αυτός όµως, µειονεκτεί καθώς δεν γνωρίζουµε εάν η το 

αποτέλεσµα της µέτρησης οφείλεται στην επίδραση της ΑΜ, αφού δεν είχε 

γίνει µέτρηση πριν από την «εισαγωγή» της, ούτε και γνωρίζουµε για την 

τυχόν επίδραση άλλων µη ελεγχόµενων εµπλεκόµενων µεταβλητών.  

Στο δεύτερο πειραµατικό σχεδιασµό µια οµάδα ελέγχεται ως προς την τιµή της 

ΕΜ (ας δώσουµε την τιµή χ) και στη συνέχεια, αφού δέχεται την επίδραση της 

ΑΜ ξαναελέγχεται η τιµή της ΕΜ (χ1). Η διαφορά (χ-χ1) δείχνει την επίδραση 

της ΑΜ. Εντούτοις, και σ’ αυτό το σχεδιασµό δεν ελέγχεται η επίδραση των 

ορισµένων µεταβλητών που πιθανά εµπλέκονται, όπως η ωρίµανση, η 

επίδραση του προελέγχου κα.  
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Ο πιο συνηθισµένος πειραµατικός σχεδιασµός στις κοινωνικές επιστήµες όµως, 

αφορά στη σύγκριση δύο οµάδων, της Οµάδας Ελέγχου (ΟΕ), η οποία δεν 

δέχεται την πειραµατική συµπεριφορά, και της Πειραµατικής Οµάδας (ΠΟ). Σ’ 

αυτή την περίπτωση όµως, έχει σηµασία ο τρόπος συγκρότησης των οµάδων, ο 

οποίος δεν θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις προτιµήσεις των εµπλεκοµένων ή 

του/της ερευνητή/τριας, αλλά µε µαθηµατικά τυχαίο τρόπο,
9
 έτσι ώστε να µην 

έχουν διαφορές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα συµπεράσµατα. Αφού 

λοιπόν συγκροτηθούν οι δύο οµάδες, τότε η τιµή της εξαρτηµένης Μεταβλητής 

πριν από την επίδραση της Ανεξάρτητης δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων. Ένας άλλος 

παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η επίδραση των µη υπόλοιπων 

εµπλεκόµενων µεταβλητών, η οποία θα πρέπει να παραµείνει σταθερή κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. να κρατήσει σταθερούς όλους τους άλλους πιθανούς 

παράγοντες (εµπλεκόµενες µεταβλητές) για να παρατηρήσει και να αναλύσει 

τις επιδράσεις τους στην εξαρτηµένη. Έτσι, σ’ έναν τρίτο πειραµατικό 

σχεδιασµό, γίνεται προέλεγχος σχετικά µε την τιµή της εξαρτηµένης 

Μεταβλητής (ΕΜ), τόσο στην Πειραµατική Οµάδα (ΠΟ), όσο και στην Οµάδα 

Ελέγχου (ΟΕ), καθώς και µετά – έλεγχος αφού εφαρµοστεί η πειραµατική 

συµπεριφορά.  

Σ’ ένα τέταρτο πειραµατικό σχεδιασµό, γίνεται έλεγχος της εξαρτηµένης 

µεταβλητής µόνον αφού η ΠΟ δέχεται την πειραµατική επίδραση. Το γεγονός 

της απουσίας του προελέγχου της εξαρτηµένης µεταβλητής δεν µειώνει την 

αξιοπιστία αυτού του σχεδιασµού, αφού για τη χρήση του εκφράζονται 

επιφυλάξεις στο κατά πόσο επιδρά στο µετα-έλεγχο (οι συµµετέχοντες/ουσες 

                                                 
9
 Τυχαία συγκρότηση των οµάδων σηµαίνει ότι το κάθε άτοµο έχει συγκεκριµένες 

πιθανότητες να ενταχθεί στην οµάδα. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι συγκρότησης, όταν 

πρόκειται για ολιγοµελείς οµάδες, γίνεται µε κλήρωση, µε ζάρια ή µε ρίψιµο 

κέρµατος. Ένας άλλος τρόπος είναι το ταίριασµα των χαρακτηριστικών των ατόµων 

που συγκροτούν τις δύο οµάδες, όπου όµως απαιτείται µεγάλο δείγµα, αφού στην 

περίπτωση που υπάρχει ένα άτοµο για το οποίο δεν υπάρχει «ταίρι», δηλαδή άτοµο µε 

κοινά χαρακτηριστικά που θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στην δεύτερη οµάδα, τότε 

το άτοµο αυτό θα έπρεπε να αποκλειστεί. 
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µπορεί να µεταβάλουν τη συµπεριφορά τους όταν αντιληφθούν τι επιδιώκουν 

οι ερευνητές/τριες).  

Τέλος, σε ένα πέµπτο πειραµατικό σχεδιασµό, το σχεδιασµό Σολοµών 

τεσσάρων οµάδων, δίδεται ακριβώς η δυνατότητα να υπολογιστεί η επίδραση 

του προελέγχου στη δεύτερη µέτρηση. Πιο αναλυτικά, δηµιουργούνται 

τέσσερις οµάδας (δύο πειραµατικές και δύο ελέγχου). Στη µία πειραµατική 

οµάδα γίνεται προέλεγχος, ενώ στην άλλη όχι, γεγονός που δίνει τη 

δυνατότητα µέτρησης της επίδρασης του προελέγχου της εξαρτηµένης 

µεταβλητής.
10

  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούµε στο «φανταστικό πείραµα», το οποίο 

χρησιµοποιείται συχνά από ιστορικούς και συνίσταται στη φανταστική 

αποµάκρυνση ορισµένων δεδοµένων και στη διερεύνηση των αλλαγών που 

αυτές θα προκαλούσαν, καθώς και στην «έµµεση πειραµατική» ή συγκριτική 

µέθοδο, κατά την οποία ο/η ερευνητής/τρια εναλλάσσει τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες εµφανίζεται ένα συγκεκριµένο κοινωνικό φαινόµενο, έτσι ώστε να 

µπορέσει να αποκλείσει εκείνους τους παράγοντες που δεν έχουν σχέση προς 

αυτό και να εντοπίσει εκείνους που έχουν (Λαµπίρη – ∆ηµάκη, 1986: 70 & 

108-109). 

 

                                                 
10

 Για µια ευρύτερη επεξεργασία αυτών των ζητηµάτων βλέπε ενδεικτικά: 

(Παρασκευόπουλος, 1993: 45-6, Cohen & Manion, 1997: 229-237, Κυριαζή, 2002: 

157-171, Verma & Mallick, 2004: 208-217). 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

 

Η επισκόπηση είναι η πλέον χρησιµοποιούµενη ερευνητική µέθοδος στις 

κοινωνικές επιστήµες και έχει ως στόχο την καταγραφή καταστάσεων, τάσεων 

στάσεων και γνωµών του πληθυσµού που µελετάται,
11

 ενώ τα αποτελέσµατά 

τους χρησιµοποιούνται συχνά στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, σε τοµείς όπως 

η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, οι κοινωνικές παροχές κα.    

Σύµφωνα µε τη κλασσική θετικιστική προσέγγιση, οι επισκοπήσεις είναι 

περιγραφικές και δεν µπορούν, όπως το πείραµα που στοχεύει στη δοκιµή της 

επίδρασης ενός παράγοντα, να ανιχνεύσουν αιτίες και αποτελέσµατα.  

Μια επισκόπηση είναι περισσότερο µια εκτεταµένη µελέτη στατιστικής φύσης 

παρά µια µελέτη σε βάθος, απαιτεί συστηµατική συλλογή και προσεκτική 

ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων και µπορεί να εκτείνεται µεταξύ 

διαφορετικών χωρών ή να περιορίζεται σε ένα έθνος, µια χώρα, µια τοπική 

κοινότητα ή ένα σχολείο (Verma & Mallic, 2004: 166). Στις επισκοπήσεις η 

συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις 

(προσωπικές ή τηλεφωνικές), σταθµισµένα τεστ και παρατήρηση. Στο 

σχεδιασµό µιας επισκόπησης περιλαµβάνεται: 

1. Η αναγνώριση του πληθυσµού 

2. Η αιτιολόγηση της επιλογής της επισκόπησης 

3. Ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων 

 

Μια επισκόπηση µπορεί να αφορά ολόκληρο τον πληθυσµό που µελετάται, 

οπότε πρόκειται για απογραφή ή να στοχεύει στη συλλογή δεδοµένων από ένα 

σχετικά µικρό αριθµό επιλεγµένων ατόµων (µονάδων) του πληθυσµού που 

µελετάται, δηλαδή από το δείγµα, σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Οι 

                                                 
11

 Η δυνατότητα διερεύνησης πολλών ατόµων, οι αναπτυγµένες τεχνικές 

επεξεργασίας των δεδοµένων και ο µικρότερος συγκριτικά µε τις ποιοτικές έρευνες 

χρόνος που οφείλει να διαθέσει ο/η ερευνητή/τρια για να ολοκληρώσει τη µελέτη του 

είναι ορισµένα ακόµη από τα στοιχεία που έχουν καταστήσει την επισκόπηση την 

κυρίαρχη επιστηµονική µέθοδο στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών.  
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απογραφές έχουν το πλεονέκτηµα ότι δεν υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό 

σφάλµα και ότι καλύπτουν όλες τις µονάδες ενός πληθυσµού, απαιτούν όµως 

πολύ χρόνο, τόσο για την προετοιµασία, όσο και για την ολοκλήρωσή τους, 

καθώς και πολλά χρήµατα, γεγονός που τις καθιστά απαγορευτικές για 

µεµονωµένους/ες ερευνητές/τριες. Απογραφές κάνουν, συνήθως θεσµικοί 

φορές (ιδρύµατα, υπηρεσίες), τα αποτελέσµατα των οποίων χρησιµεύουν ως 

βάσεις δεδοµένων για συγκρίσεις και δευτερογενείς επεξεργασίες.  

Σε αντίθεση µε την απογραφή, η δειγµατοληπτική έρευνα υπόκειται σε 

δειγµατοληπτικό σφάλµα, παρά τις εξελιγµένες µεθόδους περιορισµού του. 

Εντούτοις, το είδος αυτό των ερευνών αποφέρει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 

χωρίς οικονοµική αιµορραγία, χρήσιµες και σηµαντικές πληροφορίες.  

Ανάλογα µε το µέγεθος του δείγµατος, οι επισκοπήσεις που γίνονται µε δείγµα, 

διακρίνονται σε:  

• Μεγάλης κλίµακας συνήθως εθνικού επιπέδου, στις οποίες το δείγµα 

αποτελείται από 1500 έως 3000 άτοµα  

• Μικρής κλίµακας στις οποίες το δείγµα αποτελείται από  200 έως 300 

άτοµα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε φοιτητικές εργασίες 

χρησιµοποιείται συχνά µικρότερο δείγµα και  

• ∆ιακρατικές µελέτες, στις οποίες το δείγµα αποτελείται από 1000 

περίπου άτοµα από κάθε κράτος.  

 

 

Η δειγµατοληψία  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δείγµα ονοµάζεται ένα επιλεγµένο υποσύνολο του 

πληθυσµού της έρευνας, ορισµένα χαρακτηριστικά του οποίου διερευνώνται 

προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για τα το σύνολο του πληθυσµού, 

ενώ στατιστικές ονοµάζονται οι τιµές των χαρακτηριστικών του δείγµατος και 

παράµετροι οι αντίστοιχες τιµές του συνολικού πληθυσµού της έρευνας.  
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Η κεντρική διάκριση γίνεται µεταξύ της ∆ειγµατοληψίας πιθανοτήτων, κατά 

την οποία το σύνολο του πληθυσµού της έρευνας έχει ίσες πιθανότητες 

συµπερίληψης στο δείγµα και ∆ειγµατοληψίας µη πιθανοτήτων, κατά την 

οποία δεν ισχύει η παραπάνω αρχή. ∆ειγµατοληψία µη πιθανοτήτων γίνεται 

όταν γίνεται διερευνητική έρευνα, όταν η έρευνα δεν έχει σκοπό τη γενίκευση 

των αποτελεσµάτων της, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή 

δηµιουργίας καταλόγου δειγµατοληψίας (δειγµατοληπτικό πλαίσιο)
12

 και όταν 

ο/η ερευνητής/τρια επιδιώκει έναν εύκολο τρόπο συγκρότησης του δείγµατός 

του.  

Στα τρία στάδια της ∆ειγµατοληψίας πιθανοτήτων συµπεριλαµβάνεται η 

εύρεση του κατάλληλου δειγµατοληπτικού πλαισίου, η επιλογή του µεγέθους 

του δείγµατός και της κατάλληλης δειγµατοληπτικής µεθόδου.  

Εκτός από τα δειγµατοληπτικά σφάλµατα, άλλα λάθη που γίνονται τόσο στην 

περίπτωση απογραφής, όσο και στην περίπτωση δειγµατοληψίας, οφείλονται 

σε λάθη στο σχεδιασµό της έρευνας, σε λάθη στην εκτέλεσή της, σε λάθη στην 

καταγραφή των αποτελεσµάτων και σε άλλα λάθη που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, όπως η µη ανταπόκριση ορισµένων 

ατόµων, καθώς και η αδυναµία του ερωτηµατολογίου να ανταποκριθεί στο 

µορφωτικό τους επίπεδο.  

 

 

Το µεγέθους του δείγµατος 

 

Το µέγεθος του δείγµατος, γενικά, προσδιορίζεται την ακρίβεια που επιθυµεί 

ο/η ερευνητής/τρια να έχει η έρευνά του, από τον αριθµό των µεταβλητών που 

πρέπει να διερευνηθούν και από τη µέθοδο δειγµατοληψίας. Ως γενικός 

                                                 
12

 Το πλαίσιο δειγµατοληψίας είναι ένας κατάλογος που περιέχει όλα τα άτοµα του 

πληθυσµού της έρευνας, µε βάση τον οποίο γίνεται και η επιλογή του δείγµατος. Σαν 

τέτοιοι χρησιµοποιούνται: αρχεία δηµοτικών σχολείων (πχ. Μαθητολόγια) ή ∆ήµων 

& κοινοτήτων (πχ. ∆ηµοτολόγια & Μητρώα Αρένων) ή τα Μητρώα των γενικών 

απογραφών του πληθυσµού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίες). 
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κανόνας ισχύει ότι όσο µεγαλύτερη ακρίβεια επιθυµούµε, τόσο µεγαλύτερο 

πρέπει να είναι το δείγµα (Κατσίλης, 1998: 181).  

 

 

Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας
13

 

 

Η τυχαία δειγµατοληψία είναι αυτή στην οποία η κάθε µονάδα του πληθυσµού 

έχει την ίδια πιθανότητα συµπερίληψης δείγµα, γεγονός που κάνει περισσότερο 

αντικειµενικά τα αποτελέσµατα. Ως µειονέκτηµά της καταγράφεται η 

αναγκαιότητα των ενηµερωµένων πλαισίων δειγµατοληψίας, η 

πραγµατοποίηση της οποίας µπορεί να συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες, και το 

γεγονός ότι είναι περισσότερο δαπανηρή σε σχέση µε άλλες µεθόδους. 

Παραλλαγή της τυχαίας δειγµατοληψίας είναι η Συστηµατική δειγµατοληψία, 

η επιλογή του δείγµατος στηρίζεται στον πίνακα τυχαίων αριθµών. Η ύπαρξη 

δειγµατοληπτικού καταλόγου είναι απαραίτητη ακόµη και στη 

στωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, όπου ο/η ερευνητής/τρια επιδιώκει τη 

µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς ορισµένα 

χαρακτηριστικά (πχ. φύλο, ηλικία, τάξη, µορφωτικό επίπεδο κα). 

Επειδή όµως η εύρεση, η δηµιουργία / η αξιοπιστία του καταλόγου 

δειγµατοληψίας δεν είναι εύκολη / µεγάλη, γι’ αυτό και σε πολλές έρευνες, 

ειδικά στις έρευνες εθνικής εµβέλειας, εφαρµόζεται η πολυσταδιακή τυχαία 

µέθοδος, η οποία δεν στηρίζεται σε άτοµα αλλά σε νοικοκυριά.  

Οι παραπάνω µέθοδοι εξασφαλίζουν αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού 

που µελετάται και γι’ αυτό επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσµάτων τους 

στο σύνολο του πληθυσµού της έρευνας. 

                                                 
13

 Στο κεφάλαιο αυτό δίδεται ένα σχεδιάγραµµα. Για µια αναλυτική διαπραγµάτευση 

σχετικά µε τις µεθόδους δειγµατοληψίας βλέπε ενδεικτικά: (Cohen & Manion, 1997: 

127-131, Javeu, 2000: 77-93,Κυριαζή, 2002: 108-119, Verma & Mallick, 2004: 314-

319). 
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Υπάρχουν όµως και µέθοδοι που δεν εξασφαλίζουν γενικεύσεις. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν: α) Η σκόπιµη δειγµατοληψία, ο/η ο ερευνητής/τρια 

επιλεγεί περιπτώσεις που θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικές, σχετικά µε το θέµα 

που θέλει να ερευνήσει. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται από εταιρείες 

σφυγµοµετρήσεων για να προβλέψουν το αποτέλεσµα των εκλογών, οι οποίες 

επιλέγουν περιφέρειες και εκλογικά τµήµατα, όπου σε προηγούµενες εκλογές 

είχαν καταγραφεί όµοια µε τα εθνικά (του συνόλου της χώρας) αποτελέσµατα.  

β) Η αναλογική δειγµατοληψία, όπου ο/η ερευνητής/τρια επιλέγει τις µονάδες 

του δείγµατος που κατά τη γνώµη του/της έχουν το µέσο χαρακτηριστικό του 

προς µελέτη πληθυσµού. 
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ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Η συλλογή στοιχείων µέσω της χρήσης ερωτηµατολογίου αποτελεί µια από τις 

πλέον χρησιµοποιηµένες τεχνικές στις κοινωνικές επιστήµες, αφού δίνει τη 

δυνατότητα συλλογής στοιχείων από πολλά άτοµα µέσα σε σχετικά σύντοµο 

χρονικό διάστηµα.  

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από γραπτές ερωτήσεις σχετικές µε το υπό 

διερεύνηση ζήτηµα, οι οποίες τίθενται µε τον ίδιο τρόπο στο δείγµα ή στον 

πληθυσµό της έρευνας (περίπτωση απογραφής). Οι ερωτήσεις µπορεί να 

αφορούν γεγονότα, ερµηνείες, στάσεις, συµπεριφορές και δράσεις των 

υποκειµένων, αλλά και να στοχεύουν στην εξακρίβωση της ειλικρινούς 

απάντησης (ερωτήσεις παγίδες & ακυρωτικές). Ειδική και απαραίτητη είναι –

σε κάθε ερωτηµατολόγιο- η συµπερίληψη ερωτήσεων που αφορούν στα 

δηµογραφικά, στα κοινωνικά και στα οικονοµικά χαρακτηριστικά των 

ερωτώµενων.  

 

Οι τύποι των ερωτήσεων  

 

∆ύο είναι οι βασικοί τύποι ερωτήσεων: Οι ανοικτές και οι κλειστές. Οι 

ανοικτού τύπου ερωτήσεις συχνά δεν συµπληρώνονται από τους/τις 

ερωτώµενους/ες, ενώ δυσκολεύουν όσους /ες δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη 

γραπτή γλώσσα. Επιπρόσθετα, οι ερωτήσεις αυτές δυσκολεύουν την 

κωδικοποίηση, αφού η επεξεργασία τους απαιτεί την ένταξή τους σε νέες 

κατηγορίες. Έτσι, οι ανοιχτές ερωτήσεις χρησιµοποιούνται συνήθως µόνον 

κατά τη διαδικασία κατασκευής του ερωτηµατολογίου και συγκεκριµένα στις 

δοκιµές που γίνονται µε τη συµµετοχή λίγων διαθέσιµων και όχι µαθηµατικά 

επιλεγµένων ατόµων του πληθυσµού της έρευνας. Οι ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις µπορεί ακόµη να ενταχθούν στα ερωτηµατολόγια όταν ο 

ερευνητής/τρια σκοπεύει να χρησιµοποιήσει αποσπάσµατα από απαντήσεις 

ερωτώµενων, τα οποία θα ενισχύουν τις αναλύσεις και την επιχειρηµατολογία 
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του. Τέλος, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου χρησιµοποιούνται κατά κόρον στις 

ποιοτικές έρευνες, όπου στόχος του/της ερευνητή/τριας είναι η «εις βάθος» 

διερεύνηση των ερευνητικών του/της ερωτηµάτων.  

Οι ποσοτικές έρευνες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, καθώς αυτές κωδικοποιούνται εκ των προτέρων και διευκολύνουν την 

ποσοτικοποίηση των στοιχείων. Στις ερωτήσεις αυτές προτείνονται συνήθως 

από τον/την κατασκευαστή/τρια του ερωτηµατολογίου ορισµένες απαντήσεις, 

από τις οποίες ο/η ερωτώµενος/η καλείται να διαλέξει µία ή περισσότερες. 

Επιπρόσθετα, για όσους/ες δεν καλύπτονται από τις απαντήσεις αυτές 

συµπεριλαµβάνονται και απαντήσεις όπως «άλλη άποψη» «δεν ξέρω» ή «δεν 

απαντώ».  

 

 

Αρχές για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου: 

1. Οι ερωτήσεις εξυπηρετούν το στόχο της έρευνας 

2. Οι ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από τους/τις ερωτώµενους/ες  

3. Η γλώσσα τους είναι κατανοητή στους/στις ερωτώµενους/ες  

4. Η διατύπωση των ερωτήσεων διακρίνεται για την καθαρότητα, τη 

σαφήνειά και την οικονοµία (συντοµία) 

5. Αποφεύγουµε τις “φορτωµένες” ερωτήσεις, όπως για παράδειγµα αυτές 

που διαπραγµατεύονται περισσότερα του ενός θέµατα 

6. Αποφεύγουµε τη διπλή άρνηση (π.χ. διαφωνώ ότι οι δάσκαλοι δεν 

χρειάζεται να προετοιµάζουν τα µαθήµατά τους) 

7. Πάντοτε χρησιµοποιούµε πιλοτικό ερωτηµατολόγιο 
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Η τελική µορφή του ερωτηµατολόγιου 

 

Οι ερευνητές/τριες καταγράφουν σύντοµα, στην πρώτη συνήθως σελίδα του 

ερωτηµατολογίου ορισµένα βασικά στοιχεία που αφορούν στην έρευνα 

(σκοπός, φορέας που τη διεξάγει, τρόπος που επιλέχθηκε ο/η ερωτώµενος/η). 

Στην παράγραφο αυτή είναι απαραίτητο να τονίζεται η ανωνυµία όποιων 

συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο και να δίδεται η διαβεβαίωση ότι 

κανένας/µία άλλος/η δεν θα έχει πρόσβαση σ’ αυτό µετά τη συµπλήρωσή του. 

Στην συνέχεια, πριν από τις ερωτήσεις, δίδονται σύντοµες οδηγίες σχετικά µε 

την απάντησή τους.  

Είναι προτιµότερο οι πρώτες ερωτήσεις να είναι εύκολες, έτσι ώστε να 

ενθαρρυνθεί ο/η ερωτώµενος /η να απαντήσει σ’ αυτές και να φτάσει µέχρι το 

τέλος, όπου τοποθετούνται και ορισµένες επικίνδυνες ερωτήσεις που αφορούν 

προσωπικά δεδοµένα (µορφωτικό επίπεδο, εισοδηµατική κατηγορία, ηλικία).  

 

 

Η πιλοτική έρευνα (pilot test) 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να «καταστρωθεί» το ερωτηµατολόγιο 

επιβάλλεται η δοκιµή σε ορισµένα –µη τυχαία επιλεγµένα άτοµα- που έχουν τα 

χαρακτηριστικά του πληθυσµού της έρευνας. Στο δοκιµαστικό 

ερωτηµατολόγιο επιδιώκεται η τελική διαµόρφωση των ερωτήσεων, τόσο προς 

το περιεχόµενο, όσο και προς τη γλώσσα και γι’ αυτό και τίθενται 

περισσότερες ανοιχτές ερωτήσεις και επιζητείται η γνώµη των ερωτώµενων 

σχετικά µε τις απαντήσεις που αυτοί/ές θα έδιναν. Πριν την τελική 

διαµόρφωση, γίνεται µια δεύτερη πιλοτική εφαρµογή του ερωτηµατολογίου, 

στην οποία συµπεριλαµβάνονται περισσότερα άτοµα. 
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Τρόποι συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου  

 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου µπορεί να γίνει:  

α) Οµαδικά (πχ. σε µια σχολική αίθουσα). Στην περίπτωση αυτή ο/η 

ερευνητής/τρια συνεργάτες/τριες τους δίνει επεξηγήσεις (σκοπός, φορέας, 

διαβεβαιώσεις για την ανωνυµία, πρόσβαση στα αποτελέσµατα της έρευνας) 

και οδηγίες. Το βασικό πρόβληµα αυτού του τρόπου είναι ότι δεν γίνεται 

τυχαία επιλογή του δείγµατος και εποµένως συνίσταται µόνον για διερευνητική 

έρευνα ή για τη δοκιµαστική φάση ((pilot test). 

β) Ατοµικά (µε ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά (e – mail) απεσταλµένο 

ερωτηµατολόγιο), στο οποίο δίδονται σε ξεχωριστό χαρτί επαρκείς γραπτές 

διευκρινήσεις και οδηγίες. Στην περίπτωση που το ερωτηµατολόγιο 

αποστέλλεται µε ταχυδροµείο τότε συνοδεύεται µε φάκελος (µε πληρωµένα 

τέλη) επιστροφής. Αυτός ο τρόπος συµπλήρωσης έχει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα (χαµηλό κόστος, µεγαλύτερο & τυχαίο δείγµα), αλλά και 

µειονεκτήµατα (αδυναµία ελέγχου σχετικά µε το ποιος/α συµπληρώνει το 

ερωτηµατολόγιο & µεγάλο ποσοστό µη επιστροφής, το οποίο επιχειρείται να 

µετριαστεί µε επιστολή ή µε τηλεφώνηµα υπενθύµισης) 

γ) Από συνεντευκτές/τριες (µε προσωπική επαφή ή τηλεφωνικά). Η µέθοδος 

αυτή είναι ίδια µε την τυποποιηµένη συνέντευξη και έχει το πλεονέκτηµα ότι 

ο/η ερευνητής/τρια µπορεί να βοηθήσει τον/την ερωτώµενο/η και να τον κάνει 

να απαντήσει ή να αποσπάσει ειλικρινείς απαντήσεις. Ο ρόλος του/της 

συνεντευκτή/τριας είναι σηµαντικός, γι’ αυτό όταν διεξάγονται έρευνες που 

δεν ολοκληρώνονται µόνον από τους /τις εκπονητές/τριές τους, τότε απαιτείται 

ειδική εκπαίδευση των συνεντευκτών. 

Ο/η συνεντευκτής/τρια αυτός/ή θα πρέπει: 

1. Να είναι φιλικός  

2. Να ενθαρρύνει τους/τις ερωτώµενους/ες  
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3. Να παρέχει όλες τις διευκρινήσεις που απαιτούνται 

4. Να προσέχει τη διατύπωση των ερωτήσεων 

5. Να µη γνωστοποιεί τις απόψεις του 

6. Να µην παραλείπει ερωτήσεις 

Η τηλεφωνική συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι µια πολύ συνηθισµένη 

στις µέρες µας τεχνική, η οποία χρησιµοποιείται κατά κόρον στις 

δηµοσκοπήσεις για ζητήµατα πολιτικής και στις έρευνες αγοράς. Ο/η 

συνεντευκτής/τρια ακολουθεί την ίδια διαδικασία και κρατάει την ίδια στάση 

προς τους/τις ερωτώµενους/ες, όπως όταν ο/η ερωτώµενος συµπληρώνει το 

ερωτηµατολόγιο µπροστά του. Οι διαφορές µεταξύ των δύο προαναφερθεισών 

τρόπων συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου βρίσκονται στους παράγοντες 

που µπορεί να επηρεάσουν τη συµµετοχή ή όχι των υποκείµενων στην 

τηλεφωνική έρευνα (προ-ειδοποίηση και τηλεφωνικό ραντεβού, πειστικότητα 

για τη διατήρηση της ανωνυµίας, χρώµα και χροιά της φωνής του/της 

τελεφωνητή/τριας,). 

 

 

Ζητήµατα που αφορούν στην ηθική και στην εγκυρότητα της χρήσης των 

ερωτηµατολογίων  

1.  η συγκατάθεση των µελετώµενων 

2. η έλλειψη βεβαιότητας ότι ο/η ερωτώµενος/η απαντάει «ορθά» και δεν 

προσπαθεί να παραποιήσει τα αποτελέσµατα της έρευνας 

3. οι απαντήσεις τίθεται από τον/την ερευνητή/τρια και κατά συνέπεια 

(περι)ορίζουν το πλαίσιο πρόσληψης και οργάνωσης του κοινωνικού 

κόσµου  

4.  η κατασκευή και η χρήση κατευθυνόµενων ερευνών (πχ. 

ερωτηµατολογίων που «εξάγουν» επιθυµητές µόνον απαντήσεις) για την 

εξυπηρέτηση πολιτικών ή άλλων στόχων  
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5. η προσήλωση στις τεχνικές και η έλλειψη φαντασίας στην ανάλυση και 

στην επεξεργασία των ερευνητικών ερωτηµάτων  

6. η επίδραση των δηµοσκοπήσεων στη διαµόρφωση απόψεων και 

στάσεων και η έλλειψη θεσµικού πλαισίου που να τις ελέγχει  
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Συνέντευξη είναι η συνάντηση και συνοµιλία δύο ή περισσότερων προσώπων 

µε σκοπό την επίτευξη ενός προκαθορισµένου στόχου. Η συνέντευξη 

διακρίνεται σε µη ερευνητική και σε ερευνητική.  

Η µη ερευνητική συνέντευξη διακρίνεται σε:  

1. Συνέντευξη για εύρεση εργασίας 

2. Συνέντευξη για επαγγελµατική αρωγή (δικηγόροι, κοινωνικοί 

λειτουργοί, γιατροί) 

3. ∆ηµοσιογραφική συνέντευξη 

4. Ανακριτική συνέντευξη 

Η ερευνητική συνέντευξη είναι συζήτηση δύο ή περισσότερων ατόµων «µε 

ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών µε την έρευνα πληροφοριών» 

(Βάµβουκας, 1998: 229). Η ερευνητική συνέντευξη διακρίνεται σε συνέντευξη 

µε ένα άτοµο και σε οµαδική συνέντευξη. Η πρώτη έχει τις παρακάτω µορφές: 

1. Ελεύθερη ή ανοιχτή  

2. Ηµιδοµηµένη 

3. Τυποποιηµένη 

 Στην ελεύθερη ή ανοιχτή συνέντευξη, η οποία χρησιµοποιείται στην ποιοτική 

έρευνα, ο/η συνεντευκτής/τρια αφήνει την ανάπτυξη θεµάτων να εξελίσσεται 

και εκτός του κεντρικού πυρήνα των θεµάτων τα οποία θέλει να θίξει. Στο 

είδος αυτό της συνέντευξης, ο/η ερευνητής/τρια πρέπει α βρίσκεται σε 

εγρήγορση για να µη χάνει ευκαιρία να εκµεταλλεύεται και να διερευνά τυχόν 

νέα θέµατα που προκύπτουν, καθώς και για να µη «χαθεί» σε ατέρµονες και 

περιττές για την έρευνά του συζητήσεις.  
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Ηµιδοµηµένη ή ηµικατευθυνόµενη χαρακτηρίζεται η συνέντευξη κατά την 

οποία δίδεται στους/στις ερωτώµενους/ες χρόνος για την ανάπτυξη των 

θεµάτων τους, αλλά ο/η ερευνητής/τρια κατευθύνει τη συζήτηση σε θέµατα 

που εξυπηρετούν τους σκοπούς της έρευνας.  

Η τυποποιηµένη συνέντευξη έχει τα χαρακτηριστικά της συµπλήρωσης του 

δοµηµένου ερωτηµατολογίου από συνεντευκτή/τρια (βλ. παράγραφο γ του 

κεφαλαίου: Τρόποι συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου).  

Οµαδική χαρακτηρίζεται η συνέντευξη, στην οποία συµµετέχουν συνήθως έξι 

έως δέκα άτοµα που έχουν ορισµένα κοινά ενδιαφέροντα ή χαρακτηριστικά. Η 

συνάντηση ή καλύτερα οι συναντήσεις, οι οποίες µπορεί να διαρκέσουν πάνω 

από µία ώρα, έχουν ως στόχο τους τη διερεύνηση ορισµένων θεµάτων. Ένα 

στοιχείο που διαφοροποιεί την οµαδική συνέντευξη από την ξεχωριστή 

ερευνητική µέθοδο των οµάδων εστίασης (Focus Groups) είναι ότι η χρήση της 

στοχεύει στην ικανοποίηση των ερωτηµάτων του/της συνεντευκτή/τριας, ενώ 

µε τη δεύτερη το βάρος µετατοπίζεται στην αλληλεπίδραση των 

συµµετεχόντων /ουσών.
14

 Για το λόγο αυτό η οµαδική συνέντευξη 

χρησιµοποιείται περισσότερο κατά το διερευνητικό στάδιο µιας έρευνας, κατά 

τη διερευνητική έρευνα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορεί να είναι η 

βασική τεχνική.  

 

Τα στάδια της συνέντευξης 

1. Εξασφάλιση της άδειας του/των υποκειµένου/ων 

2. Προσπάθεια εξασφάλισης ορθών και αληθών απαντήσεων 

3. Καταγραφή των απαντήσεων (γραπτές σηµειώσεις, ηχογράφηση, 

βιντεοσκόπηση) 

                                                 
14

 Μέσω των οµάδων εστίασης, ο/η ερευνητής/τρια επιδιώκει να «εκµεταλλευτεί» την 

αλληλεπίδραση των µελών, καθώς και τη δυναµική των οµάδων. Επιπρόσθετα, οι 

συνεδριάσεις των οµάδων εστίασης διαρκούν από µία έως τρεις ώρες και 

ηχογραφούνται ή βιντεογραφούνται.  
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4. Ευχαριστίες διαβεβαιώσεις για την ηθική της έρευνας 

5. Καταγραφή χρήσιµων πληροφοριών 

Η συνέντευξη µπορεί να αποτύχει να ικανοποιήσει τους στόχους της έρευνας 

όταν γίνουν λάθη (σκόπιµα ή ασυνείδητα), τόσο από την πλευρά του/της 

ερωτώµενου/ης, όσο και από την πλευρά του /της συνεντευκτή/τριας. 
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ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στην κατηγορία αυτή των ποσοτικών τεχνικών συµπεριλαµβάνονται αυτές που 

δεν προϋποθέτουν τη γνώση των υποκειµένων σχετικά µε την έρευνα 

(επισκοπήσεις) ή δεν προκαλούν την αντίδρασή τους πάνω σε εφαρµογές της 

(πείραµα). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η Τυποποιηµένη Παρατήρηση, Η 

Ανάλυση Περιεχοµένου και η δευτερογενής ανάλυση στατιστικών δεδοµένων. 

 

 

Η Παρατήρηση 

 

Παρατήρηση είναι η προσεκτική παρακολούθηση και καταγραφή των 

φαινοµένων, χωρίς πρόθεση τροποποίησής τους, που γίνεται µε ή χωρίς τη 

βοήθεια των κατάλληλων µέσων µελέτης και έρευνας και αφορά καταγραφή 

συνδιαλέξεων, κινήσεων, εκφράσεων προσώπου, δραστηριοτήτων, στάσεων, 

µετατοπίσεων και γενικά καθετί που µπορεί να σηµειωθεί (Βάµβουκας, 1998: 

194 – 195). Η παρατήρηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξυπηρετήσει 

διάφορους σκοπούς της ερευνητικής διαδικασίας, από τη διερευνητική της 

φάση, µέχρι τη συλλογή των δεδοµένων.  

Η παρατήρηση ως ερευνητική τεχνική µπορεί να διακριθεί:  

α) Με άξονα το περιβάλλον όπου λαµβάνει χώρα, σε εργαστηριακή (όταν 

διεξάγεται στο επιστηµονικό εργαστήριο) και σε νατουραλιστική (όταν 

διεξάγεται σε φυσικό περιβάλλον).  

β) Με βάση τους ιδιαίτερους τρόπους, µε τους οποίους διεξάγεται, σε ποσοτική 

και ποιοτική.   
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Ως ποσοτική ή τυποποιηµένη παρατήρηση
15

 ακολουθεί τη λογική της 

ποσοτικής µέτρησης: Γίνεται λειτουργικός καθορισµός των µεταβλητών, 

ορίζεται το εργαλείο µέτρησης (κατάλογοι συµπλήρωσης - checklists), γίνεται 

δειγµατοληψία (γεγονότων ή χρονικών διαστηµάτων) και ο/η ερευνητής/τρια 

µετράει εκείνες και µόνο τις πλευρές της κοινωνικής πραγµατικότητας που έχει 

προκαθορίσει.  

Ερωτήµατα µιας τυποποιηµένης παρατήρησης:  

- Ποιος/α παρατηρείται 

- Τι παρατηρείται 

- Πότε λαµβάνει χώρα η παρατήρηση 

- Που λαµβάνει χώρα η παρατήρηση 

- Πώς λαµβάνει χώρα η παρατήρηση 

 

 

Η Ανάλυση Περιεχοµένου 

Η Ανάλυση Περιεχοµένου (ΑΠ), παρότι έχει µακρά ιστορία στις κοινωνικές 

επιστήµες, εντούτοις δεν χρησιµοποιείται συχνά για τη διερεύνηση 

πεποιθήσεων, στάσεων και σχέσεων. Πρόκειται για µια ερευνητική µέθοδο που 

επιχειρεί να αναλύσει και να εξάγει συµπεράσµατα από γραπτά κείµενα, από 

προφορικό υλικό, καθώς και από εικόνες, αφίσες, ζωγραφικούς πίνακες, 

κινηµατογραφικές ταινίες, διαφηµιστικά σποτ κ.α.  

Στόχος των ερευνητών που χρησιµοποιούν την ΑΠ είναι να αναλύσουν το 

µήνυµα, να το συγκρίνουν και να αποκαλύψουν πλευρές που είναι δύσκολο να 

διακριθούν µε την πρώτη ανάγνωση / θέαση / ακρόαση. Η ΑΠ γίνεται µε 

τυχαίο δείγµα, λειτουργικούς καθορισµούς και χρήση κατηγοριών για την 

ταξινόµηση των δεδοµένων, ακριβείς µετρήσεις, κωδικοποίηση και 

                                                 
15

 Για τη µη τυποποιηµένη παρατήρηση θα γίνει λόγος στις τεχνικές της ποιοτικής 

έρευνας. 
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επεξεργασία δεδοµένων µε στατιστικά όµοιο τρόπο µε το πείραµα και την 

επισκόπηση.  

Με την οποία µε την κωδικοποίηση αναγνωρίζεται ένα ή περισσότερα από τα 

χαρακτηριστικά της ανάλυσης του κειµένου: Συχνότητα, κατεύθυνση, ένταση 

και χώρος. Η κωδικοποίηση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Στη φανερή, όπου 

κωδικοποιείται αυτό που φαίνεται (πχ. τις φορές που εµφανίζεται µια λέξη ή 

µια φράση ή σε ένα γραπτό κείµενο ή ο πυροβολισµός σε µια ταινία) και στην 

κρυφή, όπου αναζητούνται τα κρυφά µηνύµατα (πχ. εξετάζεται το κατά πόσο 

µια παράγραφος έχει αναφορές στους παραδεκτούς ρόλους των φύλων).  

Η ΑΠ συγκαταλέγονται είναι µια µέθοδος χαµηλού κόστους και υψηλής 

αντικειµενικότητας, αφού ο/η ερευνητής /τρια -µε την παρουσία και τη 

συµπεριφορά του/της- δεν επηρεάζουν καθόλου τα αποτελέσµατα. Εντούτοις, 

µπορεί να προκύψουν κενά, τα οποία δεν θα είναι σε θέση ο /η ερευνητής/τρια 

να καλύψουν, αφού το υλικό είναι δεδοµένο και πεπερασµένο.  

 

Πως γίνεται η Ανάλυση Περιεχοµένου 

Μια έρευνα Ανάλυσης περιεχοµένου ξεκινάει από ένα ερευνητικό ερώτηµα που 

περιέχει µεταβλητές µηνύµατα ή σύµβολα, διατυπώνει υποθέσεις εργασίας µε 

βάση τις οποίες προσδιορίζει τις εννοιολογικές κατηγορίες, στις οποίες θα 

κατατάξει τα δεδοµένα. Στη συνέχεια ο/η ερευνητής/τρια πρέπει ν’ αποφασίσει 

για την ενότητα ανάλυσης, δηλαδή για το µέγεθος του υλικού που θα 

διερευνήσεις (πχ. Όλες οι εκδόσεις του Κυριακάτικου Βήµατος από το 1995 

έως το 2005) και να καθορίσει τον πληθυσµό της έρευνας (πχ. όλα τα άρθρα 

αυτής της περιόδου που ασχολούνται την εκπαίδευση των µειονοτικών 

οµάδων). Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα αναλύσει το σύνολο του 

πληθυσµού της έρευνας ή δείγµα του. Στη δεύτερη περίπτωση θα προβεί στην 

επιλογή του δείγµατος µε µια από τους αποδεκτούς στην ποσοτική έρευνα 

τρόπους δειγµατοληψίας και στον καθορισµό του µεγέθους του. Ακολουθεί 

πιλοτική έρευνα προκειµένου να ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες της 

κατηγοριοποίησης και έπεται η κύρια έρευνα. 
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Η ∆ευτερογενής Ανάλυση Υπαρχουσών Στατιστικών  

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν δεδοµένα, τα οποία έχουν συλλεγχθεί από 

άλλους/ες για διαφορετικό –απ’ αυτόν της δικής µας έρευνας- σκοπό και έχουν 

µορφή στατιστικών εγγράφων (βιβλία, αναφορές) που περιέχουν αριθµητικές 

πληροφορίες. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να προέλθουν: 

• από επίσηµες στατιστικές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, 

Εθνικό Κέντρο Ερευνών, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας κα.)  

• από στατιστικά δεδοµένα Ινστιτούτων των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων (Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της 

∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας, Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας)  

• από στατιστικά δεδοµένα οργανισµών, όπως για παράδειγµα ενός 

σχολείου για τους/τις µαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του ή 

ενός νοσοκοµείου για τους/τις ασθενείς του 

• άλλον/η ερευνητή/τρια 

 

Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά τη διερευνητική φάση 

της έρευνας, ως µια χρήσιµη πηγή ιδεών. Μπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν 

και για ερωτήµατα που δεν καλύφθηκαν από αυτόν/ήν ή αυτούς/ές που έκαναν 

την έρευνα. Η θέση που µπορεί να παρατεθούν τα εν λόγω δεδοµένα στην 

αναφορά της έρευνας, µπορεί να είναι στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης, µπορεί όµως και να συµπληρώσουν τα πρωτογενή (αυτά που 

συλλέγει ο/η ίδιος/α ο/η ερευνητής/τρια): Αν ληφθεί υπόψη ότι έρευνες 

µεγάλης κλίµακας δεν είναι εύκολο να διεξαχθούν από έναν/µία ερευνητή/τρια, 

τότε γίνεται αντιληπτό ότι τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας µπορεί να 

αποτελέσουν βάση για συγκρίσεις µε τους εθνικούς µέσους όρους και να 

ενταχθούν στο κεφάλαιο όπου της ανάλυσης των δεδοµένων.  

Επειδή όµως τα δεδοµένα αυτά έχουν συλλεχθεί για διαφορετικό σκοπό, θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε µεγάλη προσοχή. Ο/η ερευνητής/τρια θα πρέπει 
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να έχει στο νου του την πηγή προέλευσης των δεδοµένων, ενώ εάν πρόκειται 

να τα συγκρίνει µε άλλα δεδοµένα, θα πρέπει να προσέξει εάν είναι οµογενή 

(πχ. καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο, αναφέρονται σε άτοµα µε κοινά 

χαρακτηριστικά κα.).  
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Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η ποιοτική έρευνα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια και 

συνδυάστηκε µε τη στροφή προς το µικροεπίπεδο, τις ταυτότητες και τις 

πολιτιστικές διαφορές. Η χρήση τους εκτείνεται σε ένα εύρος επιστηµών όπως 

η ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η 

πολιτική επιστήµη, η εκπαίδευση κα.  

Ο στόχος όσων κάνουν ποιοτική έρευνα δεν είναι η αριθµητική έκφραση
16

 των 

κοινωνικών φαινοµένων, αλλά η εξήγηση, η ερµηνεία, η κατανόηση και η 

διερεύνηση της δοµής και της λειτουργίας τους. Στην ποιοτική έρευνα τα 

κοινωνικά φαινόµενα εντάσσονται και ερµηνεύονται σε συγκεκριµένα 

ιστορικο – κοινωνικά πλαίσια, χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής 

«νοµοτελειακών» ή γενικευµένων διαπιστώσεων, µε αποτέλεσµα τη διείσδυση 

στην κοινωνική πραγµατικότητα ή στο υπό εξέταση φαινόµενο, κάτι που δεν 

είναι εφικτό µε την ποσοτική. (Μακράκης, 1996: 20-21).  

Η ποιοτική έρευνα δεν στοχεύει στην διερεύνηση των στάσεων των 

κοινωνικών οµάδων και κατηγοριών, αλλά στην ανακάλυψη της ποιότητας, 

του νοήµατος και (όψεων) της πραγµατικότητάς τους, δηλαδή σ’ αυτό που οι 

άνθρωποι κάνουν και όχι σ’ αυτό που δηλώνουν ότι κάνουν.  

Το δείγµα, αν και ο όρος αποφεύγεται στην ποιοτική έρευνα, είναι «σκόπιµο» 

και ολιγάριθµο, ενώ η ανάλυση των δεδοµένων περιλαµβάνει γίνεται µε 

λεπτοµερείς περιγραφές και ερµηνείες του/της ερευνητή/τριας. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι ο/η ερευνητής/τρια «σχεδιάζει» και διεξάγει συνήθως µόνος του 

την ποιοτική έρευνα, όποτε η ευαισθησία και οι αντιλήψεις του την 

επηρεάζουν άµεσα. Επιπρόσθετα, στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές/τριες 

                                                 
16

 Η αριθµητική έκφραση των ερευνητικών δεδοµένων δεν αποτελεί πιστοποίηση 

επιστηµονικότητας, όπως διατείνονται (ακόµη;) οι υποστηρικτές/τριες του 

θετικιστικού παραδείγµατος. Στην ποιοτική έρευνα τα δεδοµένα στηρίζονται σε 

έρευνα πεδίου και µπορεί να γίνεται µε λεκτικές περιγραφές (σηµειώσεις και 

µεταφορές συζητήσεων / συνεντεύξεων), αλλά και µε εικόνες και µε χειρονοµίες. 
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στηρίζονται στις προσεγγίσεις του ερµηνευτικού και του κριτικού 

παραδείγµατος και κατά συνέπεια δέχονται ότι οι αξίες και τα πιστεύω του/της 

ερευνητή/τριας επιδρούν στην επιλογή της µεθόδου και της τεχνικής και δεν 

χρησιµοποιούν προκαθορισµένους κανόνες. Τα ερευνητικά θέµατα αρκετών 

από όσους/ες κάνουν ποιοτική έρευνα ανέδειξαν ή στοχεύουν να αναδείξουν 

τις ερµηνείες, αλλά και τις συνθήκες ζωής και τα προβλήµατα περιθωριακών ή 

καταπιεσµένων οµάδων όπως οι γυναίκες, οι άστεγοι και τα µέλη µειονοτικών 

οµάδων. 

 

 

Η διαδικασία διεξαγωγής µιας ποιοτικής έρευνας  

 

Η διαδικασία αυτή, όπως και σε κάθε έρευνα, ξεκινάει µε τον καθορισµό του 

προβλήµατος και τη δήλωση για την αναγκαιότητα της διεξαγωγής της 

έρευνας.  

Στην συνέχεια διατυπώνεται ο σκοπός της έρευνας και καταστρώνεται το 

σχέδιο διεξαγωγής της (ερευνητικό πλάνο). 

Σε τρίτη περίοδο διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία θα 

οδηγήσουν την έρευνα. Σε µια ποιοτική έρευνα τίθενται ερευνητικά ερωτήµατα 

και όχι στόχοι ή υποθέσεις εργασίας, αφού στις οι τελευταίες διατυπώνουν 

προβλέψεις και εµπλέκουν µεταβλητές). Μπορεί να διατυπωθούν ένα ή δύο 

κεντρικό/ά ερώτηµα/τήµατα, τα οποία σε καµιά περίπτωση δεν θα περιορίζουν 

την έρευνα και δεν θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια τα στάδιά της και µπορεί, 

κατά τη διάρκειά της να µεταβληθούν. Τα ερωτήµατα αυτά µπορεί να 

συνοδεύονται από ορισµένα επακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα. Στη 

διατύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων προτείνονται οι λέξεις «τι» και 

«πως» και όχι γιατί, αφού το τελευταίο παραπέµπει σε αιτιακή έρευνα.  

Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µε βάση το επιστηµολογικό πλαίσιο του/της 

ερευνητή/τριας, αφού στην ποιοτική έρευνα υπάρχουν διαφορετικές 

στρατηγικές, θεωρίες και µεθοδολογίες για να διερευνηθούν οι ανθρώπινες 
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δράσεις και εµπειρίες. Οι κύριες ερευνητικές στρατηγικές που σχετίζονται µε 

την ποιοτική προσέγγιση είναι η Μελέτη Περίπτωσης, η Εθνογραφία, η 

Φαινοµενολογική έρευνα, η Θεµελιωµένη Θεωρία και η έρευνα Aφήγησης 

(Creswell, 2003), ενώ οι βασικές ποιοτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η συµµετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, οι 

ιστορίες ζωής, η έρευνα - δράση και η ανάλυση λόγου. Οι τεχνικές αυτές 

µπορεί να στηρίξουν αποκλειστικά µια ποιοτική έρευνα, µπορεί όµως και να 

χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό/ούς µεταξύ τους. Θα πρέπει ακόµη να 

σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει «καθαρή» εφαρµογή µιας  
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ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

1. Η Μελέτη Περίπτωσης (case study)
17

  

 

Η «Μελέτη Περίπτωσης» (στο εξής ΜΠ) παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης 

και κατανόησης των αντιλήψεων, των εµπειριών, καθώς και των φανερών και 

των υπονοούµενων παραδοχών των συµµετεχόντων. Όπως αναφέρουν οι 

Cohen & Manion (1997), η αµφισβήτηση του θετικιστικού επιστηµονικού 

παραδείγµατος οδήγησε σε µια αντιπάθεια για το στατιστικό – πειραµατικά 

παράδειγµα, η οποία οδήγησε στη δηµιουργία ενός είδους ακµάζουσας 

βιοµηχανίας στην έρευνα µελέτης περίπτωσης. Εντούτοις, οι ερευνητές/τριες 

που έκαναν «Μελέτες Περιπτώσεων» προέρχονταν από διαφορετικές 

ερευνητικές παραδόσεις, µε αποτέλεσµα να δίνουν άλλο περιεχόµενο στον όρο 

«Περίπτωση» και να χρησιµοποιούν διαφορετικές ερευνητικές πρακτικές. 

Έτσι, η Μελέτη Περίπτωσης κατέστη ένας όρος οµπρέλα για µια οικογένεια 

ερευνητικών µεθόδων που έχουν κοινό στοιχείο την εστίασή τους στην έρευνα 

γύρω από µια περίπτωση (Adelman, Kemmis, & Jenkins, 1980: 48), όπου 

«περίπτωση», για άλλους/ες ερευνητές/τριες είναι ένα αντικείµενο µελέτης 

(Stake, 1995) και για άλλους/ες µια µεθοδολογία (Merriam, 1988). Η έρευνα 

µπορεί να αφορά µια ή περισσότερες «περιπτώσεις». 

Η ΜΠ (Case study) ως διερεύνηση ενός «καθορισµένου συστήµατος» (Stake, 

1995), αποτελεί µια λεπτοµερή εξέταση ενός περιβάλλοντος, ενός απλού 

αντικειµένου, ενός αρχείου δεδοµένων ή ενός συγκεκριµένου γεγονότος 

(Wellington, 2006). Η έµφαση δίδεται στη µονάδα (unit), στο «καθορισµένο 

σύστηµα», η οποία /το οποίο στην εκπαιδευτική έρευνα µπορεί να είναι το 

σχολείο, µια σχολική τάξη, ο/η διευθυντής/τρια µιας σχολικής µονάδας ή 

ένας/µια µαθητής/τρια, ένα γεγονός ή ένα τυχαίο συµβάν που έλαβε χώρα στο 

                                                 
17

 Το υποκεφάλαιο αυτό είναι απόσπασµα από το: Ζάχος (2007). 
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σχολείο. Στη διερεύνηση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές 

ερευνητικές τεχνικές όπως, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι αναφορές, το 

αρχειακό και το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ τα δεδοµένα της µπορεί να 

προκύψουν από διαφορετικές πηγές, όπως τα έγγραφα, οι αρχειακές εγγραφές, 

το υλικό των συνεντεύξεων και των ευθέων ή των συµµετοχικών 

παρατηρήσεων και τα τεχνητά (οπτικοακουστικά) προϊόντα (Yin, 1994). Σ’ ότι 

αφορά στα χαρακτηριστικά της, η ΜΠ είναι µια µη – πειραµατική, µη – 

αιτιολογική περιγραφική και όχι αιτιολογική έρευνα «µη – πιθανοτήτων». Οι 

ερευνητές/τριες που ακολουθούν το θετικιστικό παράδειγµα καταγράφουν ως 

βασικότερη αδυναµία της ΜΠ, την απουσία δυνατότητας γενίκευσης και 

αιτιολόγησης, αφού το κοινωνικό φαινόµενο που διερευνάται «στην 

περίπτωση» µπορεί να περιγραφεί, όχι όµως να εξηγηθεί µε αιτιακές αναφορές. 

Μια δεύτερη κατηγορία ερευνητών/τριών, οι οποίοι/ες χρησιµοποιούν 

ποιοτικές µεθόδους έχοντας όµως ισχυρές επιρροές από το θετικιστικό 

µοντέλο, επιχειρούν να αιτιολογήσουν τη χρησιµότητα της ΜΠ είτε τονίζοντας 

τη δυνατότητα γενικεύσεων που παρέχεται από τη διεξαγωγή πολλαπλών 

Μελετών Περιπτώσεων (Yin, 1984), είτε υποστηρίζοντας ότι παρέχει 

δυνατότητα γενίκευσης µε βάση τις θεωρητικές προτάσεις πάνω στις οποίες 

βασίστηκε (Παπαδόπουλος, 2006), είτε δίνοντας έµφαση στη χρησιµότητά της 

στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για γενικεύσεις (Mitchell, 1983). Από την 

άλλη πλευρά, οι ερευνητές/τριες που αµφισβητούν το θετικισµό «παράδειγµα», 

εκτιµούν ότι ο κοινωνικός κόσµος είναι εύπλαστος και προσωπικός, ρίχνουν το 

βάρος τους στις υποκειµενικές εµπειρίες και προσπαθούν να κατανοήσουν τον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα δηµιουργεί, τροποποιεί και ερµηνεύει τον κόσµο 

(Cohen & Manion, 1997) και τα κοινωνικά φαινόµενα χρησιµοποιούν τις 

ποιοτικές µεθόδους έρευνας χωρίς να υιοθετούν τις θετικιστικές απαιτήσεις για 

εγκυρότητα, αξιοπιστία και γενίκευση. Οι ερευνητές/τριες αυτής της 

κατηγορίας δέχονται ότι είναι αδύνατο να ξεφύγουµε από τις παραδοχές µας 

για τον κόσµο και ότι το ενδιαφέρον µας για τα κοινωνικά µηνύµατα 

κατευθύνει την προσοχή µας σε ορισµένες πλευρές του πώς δηλαδή οι 

άνθρωποι σκέπτονται και δρουν σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα και όχι σε 
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άλλα (Taylor & Bogdan, 1998). Η ΜΠ εντάσσεται στις ποιοτικές µεθόδους, 

αφού ικανοποιεί τις τρεις αρχές της ποιοτικής έρευνας, δηλαδή την περιγραφή, 

την κατανόηση και την ερµηνεία και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν στόχος 

του/της ερευνητή/τριας είναι η παράθεση µιας λεπτοµερούς εικόνας για τη ζωή 

και την πορεία ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή για ένα συγκεκριµένο φαινόµενο, 

αφού «κάθε περίπτωση είναι µοναδική, αλλά όχι τόσο µοναδική για να µην 

µπορούµε να πάρουµε ορισµένα µαθήµατα από αυτή και να τα εφαρµόσουµε 

σε γενικό επίπεδο» (Wolcott, 1995: 175). Οι πλούσιες περιγραφές δίνουν τη 

δυνατότητα στον αναγνώστη να πληροφορηθεί για ορισµένα σηµαντικά 

πράγµατα και να διαµορφώσει µια σαφή αντίληψη για τις επιδράσεις και τις 

διαδράσεις που ασκούνται και υφίστανται µέσα στο «καθορισµένο σύστηµα». 

Η ΜΠ χρησιµοποιείται σε πολλές επιστηµονικές περιοχές, όπως η ιστορία, 

ψυχολογία, η ιατρική, η νοµική, η πολιτική επιστήµη και η ανθρωπολογία. Σ’ 

ότι αφορά στην εκπαιδευτική ΜΠ, αυτή «κινείται» στο πλαίσιο που 

καθορίζεται από τις δύο κύριες παραδόσεις Μελετών Περίπτωσης, την 

ιστορική και την εθνογραφική (Stenhouse, 1985). 

Όπως αναδείχθηκε από την παραπάνω παράγραφο, υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις µεταξύ των ερευνητών και των ερευνητριών σχετικά µε αρκετά 

ζητήµατα που αφορούν στη µεθοδολογία των ερευνητικών στρατηγικών που 

εντάσσονται στην ποιοτική έρευνα, όπως η διαδικασία διεξαγωγής, τα κριτήρια 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας και ο τρόπος συγγραφής της αναφοράς της. 

Ιδιαίτερα για το ζήτηµα της συγγραφής της αναφοράς, στην ποιοτική έρευνα 

φαίνεται πως εκείνοι/ες οι ερευνητές/τριες που προτιµούν την παραδοσιακή 

µορφή (δήλωση του προβλήµατος, επισκόπηση της βιβλιογραφίας, συλλογή 

των δεδοµένων, ανάλυσή τους και εξαγωγή συµπερασµάτων) είναι µειοψηφία. 

Η απουσία συγκεκριµένης µορφής συγγραφής της αναφοράς της έρευνας 

αποτελεί χαρακτηριστικό της Μελέτης Περίπτωσης (Merriam, 1988). Σύµφωνα 

µε την Flick (1998), οι σχετικές προτάσεις που αφορούν στον τρόπο 

παρουσίασης των δεδοµένων θα µπορούσαν να τοποθετηθούν µεταξύ δύο 

πόλων, όπου στον ένα δεσπόζει η ανάπτυξη της θεωρίας από τα δεδοµένα και 
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οι ερµηνείες που προκύπτουν από αυτά και στον άλλο υπάρχουν οι αφηγήσεις 

από το πεδίο, οι οποίες στοχεύουν να απεικονίσουν τις σχέσεις που συνάντησε 

ο /η ερευνητής/τρια. Έτσι, όσοι/ες βρίσκονται εγγύτερα στο πρώτο άκρο 

(ανάπτυξη θεωρίας) επιχειρούν και καταγράφουν συγκρίσεις δεδοµένων µε µία 

ή περισσότερες παρόµοιες περιπτώσεις. Αντίθετα, όσοι/ες επηρεάζονται από 

την εθνογραφική και φαινοµενολογική παράδοση προσπαθούν να κάνουν µια 

ιδιαίτερα λεπτοµερή περιγραφή µε βάση «τις αφηγήσεις από το πεδίο» και 

αφήνουν τον/την αναγνώστη/τρια να κάνει µόνος/η του/της συγκρίσεις.  

 

 

2. Eθνογραφία & κριτική εθνογραφία
18

 

 

Η εθνογραφία έχει τις ρίζες της στην πολιτιστική ανθρωπολογία, καθώς και 

στις µελέτες της κοινωνιολογικής σχολής του Σικάγο. Στη σχετική 

βιβλιογραφία δεν υπάρχει συµφωνία ως προς το τι είναι η εθνογραφία, ούτε ως 

προς το «τι συµπεριλαµβάνεται και τι όχι στα πρότυπά της» (Hammersley & 

Atkinson, 1995). Έτσι, η εθνογραφία, άλλοτε παρουσιάζεται ως µια ερευνητική 

τεχνική ή ως µια οµάδα τεχνικών της ποιοτικής έρευνας και άλλοτε ως µια 

ερευνητική στρατηγική ή ως ένα ερευνητικό «παράδειγµα».  

Για την παρούσα εργασία, εθνογραφία είναι η µελέτη του νοήµατος της 

κουλτούρας µιας οµάδας, στο φυσικό της περιβάλλον για µια µακρά χρονική 

περίοδο (Creswell, 2003: 14). Ο συγγραφέας της υιοθετεί την προσέγγιση, 

σύµφωνα µε την οποία η εθνογραφία δεν αποτελεί µια ερευνητική τεχνική, 

αλλά µία από τις πέντε κοινές παραδόσεις της ποιοτικής έρευνας που 

αναγνωρίζουν θεωρητικοί της, όπως οι Wolcott (1992), Creswell (1998) και 

Denzin & Lincoln (1994).  

Η εθνογραφία εντάσσεται στις ερµηνευτικές µορφές της έρευνας, δηλαδή 

ενδιαφέρεται για τον τρόπο που οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες σ’ 

αυτή ερµηνεύουν τα γεγονότα. Με άλλα λόγια, η εθνογραφία επιχειρεί να 

                                                 
18

 Το υποκεφάλαιο αυτό στηρίζεται στο: Ζάχος, (2009). 
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διερευνήσει τα κοινωνικά φαινόµενα χωρίς να θέτει υπό δοκιµή υποθέσεις, να 

κωδικοποιεί τα δεδοµένα και να επιδιώκει την εξαγωγή κοινωνικών νόµων.  

Η εισαγωγή της εθνογραφίας στην εκπαίδευση οφείλεται στην παιδαγωγική 

ανθρωπολογία και στο ενδιαφέρον της, αρχικά για τον τρόπο και τη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης και ανατροφής των παιδιών σε µικρές παρθένες κοινωνίες 

και στη συνέχεια σε οτιδήποτε συντελεί στη διαµόρφωση του νου και του 

χαρακτήρα των νέων ανθρώπων, καθώς και στις εµπειρίες της 

καθηµερινότητάς τους, µέσω των οποίων υιοθετούνται τα χαρακτηριστικά της 

κουλτούρας τους (Πυργιάκη, 1988). Η εθνογραφική έρευνα στην εκπαίδευση 

εκτείνεται σε διάφορους τοµείς, όπως η κατανόηση των κρυφών µηχανισµών 

και των σιωπηλών δράσεων του σχολείου, η συµβολή του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στη διατήρηση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων,
19

 η 

κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο διεξάγονται οι αλληλεπιδράσεις και οι 

συνεννοήσεις των συντελεστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, µαθητές και 

µαθήτριες, γονείς), η ανάλυση της επίδρασης της πολιτικής στη διαµόρφωση 

ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος, κα..  

Σ’ ότι αφορά στον τρόπο που γίνεται, η συνήθης διαδικασία µιας εθνογραφικής 

έρευνας στην εκπαίδευση συµπεριλαµβάνει: 

α) την επιλογή της ενότητας της ανάλυσης, δηλαδή µιας ή περισσότερων 

σχολικών µονάδων (δηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο) ή σχολικών τάξεων και τον 

καθορισµό του χρόνου παρακολούθησης / παρατήρησης (ώρες της ηµέρας – 

χρονική περίοδος). Η παρατήρηση µπορεί να περιοριστεί στο σχολικό κτήριο, 

µπορεί όµως να συµπεριλάβει τη γειτονιά ή και ολόκληρη τη συνοικία.  

β) Τη διεξαγωγή της έρευνας. Οτιδήποτε συµβαίνει, είναι πιθανόν να 

αποδειχθεί σηµαντικό για την έρευνα, γι’ αυτό και απαιτείται εντατική 

διερεύνηση και συστηµατική καταγραφή των δεδοµένων. Οι ερευνητικές 

τεχνικές που κατά κόρον χρησιµοποιούνται είναι:  

                                                 
19

 Ιδιαίτερα σηµαντικές και πολυσυζητηµένες εργασίες σ’ αυτή την κατεύθυνση ήταν αυτές 

των Rachel Sharp & Anthony Green (1975), του Paul Willis (2006), του Paul Corrigan 

(1979), του Stephen Ball (1981), του David Gillborn (1990) και του Lawrence Angus (1993).  
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� η συµµετοχική παρατήρηση, δηλαδή η καθηµερινή ενεργητική 

συµµετοχή στη ρουτίνα των ερευνώµενων 

� οι συνεντεύξεις (βάθους ή ηµιδοµηµένες) που γίνονται µε διαθέσιµα ή 

µε επιλεγµένα άτοµα  

� η συλλογή και η ανάλυση του περιεχοµένου (Context Analysis) 

εγγράφων, όπως ηµερολόγια, αποκόµµατα εφηµερίδων και φωτογραφίες  

� µικρής έκτασης ερωτηµατολόγια 

� ιστορίες ζωής 

γ) Την ανάλυση των δεδοµένων και την συγγραφή της ερευνητικής αναφοράς.  

Εποµένως, για να διεξαχθεί µια εθνογραφική εκπαιδευτική έρευνα, η 

ερευνήτρια θα πρέπει να ζήσει για ένα χρονικό διάστηµα στη σχολική µονάδα, 

να γνωρίσει τα µέλη της, να ακολουθήσει λεπτό προς λεπτό και µέρα µε την 

µέρα τη ζωή τους, να καταγράψει τις αντιδράσεις και τις απόψεις τους, καθώς 

και το πώς συνεννοούνται, το πώς αντιδρούν στα προβλήµατα και πως 

παράγουν την ιστορία αυτών των γεγονότων. Η επαφή θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα στενή (µπορεί να συµπεριλαµβάνει κοινές εξόδους και επισκέψεις σε 

οικίες), έχοντας ως τελικό στόχο την προσφορά µιας πλούσιας και 

λεπτοµερούς ερευνητικής αναφοράς, η οποία βέβαια δε θα στηρίζεται στο 

κενό, αλλά θα θέτει τα δεδοµένα στην ανάλυση «θεωρητικών κατασκευών, 

έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ερµηνεία φαινόµενων, όπως ο τρόπος που 

επιδρούν οι πολιτικές στην πράξη και το γεγονός ότι οι αποκλίσεις που 

παρουσιάζονται στην εκπαίδευση είναι κοινωνικά κατασκευασµένες» (Beach 

at all, 2004: 534).  
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Η κριτική εθνογραφία   

 

Η κριτική εθνογραφία γεννήθηκε από την ανάγκη ορισµένων εθνογράφων να 

δηµιουργήσουν πολιτισµικές µελέτες που θα στοχεύσουν και θα εκθέσουν τις 

ανισότητες και την εκµετάλλευση γεννήθηκε η κριτική εθνογραφία (Foley, 

2002). Μετά τη δεκαετία του 1960 και τα γεγονότα που τη σηµάδεψαν ολοένα 

και περισσότεροι/ες ερευνητές και ερευνήτριες υιοθετούσαν την άποψη, 

σύµφωνα µε την οποία η παραδοσιακή εθνογραφία αρνείται να «δει» κάτω από 

τις φαινοµενικές σχέσεις και δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής, καθώς και 

να ενσκήψει σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την πολιτική οικονοµία του 

καπιταλισµού. Ο προβληµατισµός που δηµοσιοποιήθηκε οδήγησε στην 

δηµιουργία µιας τάσης της εθνογραφίας, της κριτικής εθνογραφίας, η οποία 

σύµφωνα µε τον Anderson (1989) αποτελείται από ένα µείγµα των 

ερµηνευτικών κινηµάτων της ανθρωπολογίας µε νεοµαρξιστικές και 

φεµινιστικές θεωρίες. Στην εκπαίδευση, η κριτική εθνογραφία, από τη 

δεκαετία του 1970 και εντεύθεν, αποτελεί ένα µέσο για τη σύλληψη και την 

εφαρµογή εναλλακτικών πρακτικών (Anderson, 1989), για την κριτική εξέταση 

του περιεχοµένου της, καθώς και για την αναγνώριση των συγκρούσεων, των 

εντάσεων και την αποκάλυψη της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 

Μία κριτική µελέτη πεδίου δεν έχει ως µοναδικό της στόχο να κάνει µια 

εµπειρική – περιγραφική συµβολή στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τα 

φαινόµενα, αλλά να παράσχει µια θεωρητική συµβολή, η οποία θα οδηγήσει 

στο βάθεµα της κατανόησής µας σε ότι αφορά βασικές κοινωνικοθεωρητικές 

έννοιες όπως η δράση, η δοµή, η κουλτούρα και η εξουσία (Carspecken & 

Apple, 1992: 511-512). Η κριτική εθνογραφία επιδιώκει να εξερευνήσει τις 

κοινωνικές σχέσεις και πρακτικές του σύγχρονου καπιταλισµού, όπως 

υλοποιούνται µέσα στον καθηµερινό κόσµο (σχολεία, νοσοκοµεία, φυλακές, 

βιοµηχανίες ή µεταλλεία) έχοντας την ικανότητα να κάνει µια «κοντινή λήψη» 

σε χώρους εκµετάλλευσης και καταπίεσης, «προικίζοντας» τον ερευνητή µε 

µια εµπειρία από πρώτο χέρι και δίνοντάς του την ευκαιρία να συµβάλει στη 
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δηµιουργία χειραφετικών πρακτικών (Lather, 1986). Μια έρευνα που 

φιλοδοξεί να ονοµαστεί «κριτική» θα πρέπει να συνδέεται µε µια προσπάθεια 

αντιµετώπισης της έλλειψης δικαιοσύνης µιας συγκεκριµένης κοινωνίας ή 

δηµόσιας σφαίρας µέσα στην κοινωνία (Kincheloe & McLaren, 2005: 305). 

Η κριτική εθνογράφος ξεκινάει θέτοντας το κεντρικό για τον τρόπο που θα 

διεξάγει την έρευνα ερώτηµα, που αφορά στις κοινωνικές επιδράσεις που θέλει 

να έχει η κατανόηση και η αξιολόγηση της έρευνάς της (McLaren, 1995: 282). 

Έχοντας ξεκάθαρο ότι η ερευνητική διαδικασία εµπεριέχει διεργασίες 

συνειδητοποίησης και αλλαγής της κοινότητας που θα µελετήσει, η ερευνήτρια 

που κάνει κριτική εθνογραφία -σε αντίθεση µε ότι γίνεται στην παραδοσιακή 

κατά την οποία η ερευνήτρια έχει ως στόχο να κατανοήσει τις πολιτισµικές 

συνθήκες της κοινότητας που διερευνάει- θα πρέπει να δηµιουργήσει µια 

διαφορετική από αυτή της παραδοσιακής εθνογραφίας σχέση µε τους 

ερευνώµενους και τις ερευνώµενες. Στη σχέση αυτή, οι ειδικές γνώσεις που 

κοµίζει ο/η ερευνητής/τρια θα γίνουν µια πηγή που θα είναι σε όλους και σε 

όλες ανοιχτή (Connell et al., 1982: 216), τα κείµενα που θα παραχθούν θα 

στηρίζονται στον κοινό µε τις πολιτικό και προσωπικό προβληµατισµό 

(Denzin, 2003: 236-237) που αναπτύσσεται µεταξύ ερευνήτριας και 

ερευνώµενων, ενώ οι ερευνώµενοι/ες θα αξιολογούν το κατά πόσο οι 

προτάσεις που εξάγονται και η θεωρία που παράγεται έχουν νόηµα γι’ 

αυτούς/ες και τελικά τους/τις βοηθάει, τόσο στην κατανόηση του ιστορικού 

τους ρόλου, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.  

Μια τέτοια προσέγγιση προϋποθέτει ότι η εθνογράφος θα πρέπει να αποδεχθεί 

την ευθύνη που απορρέει από το να δίνεις στον κόσµο νόηµα και να παρέχεις 

τη δυνατότητα στους/στις ερευνώµενους να κατανοούν τη λάθος ανάγνωση της 

πραγµατικότητας και το περίπλοκο πλαίσιο των δυνάµεων εξουσίας (McLaren, 

1995: 289). Προϋποθέτει ακόµη τη γνώση και την υιοθέτηση της κριτικής 

επιστηµολογίας και ιδιαίτερα εκείνου του µέρους της που αφορά στην 

απόρριψη της θετικιστικής «ουδέτερης» / αντικειµενικής στάσης του ερευνητή 

στο πεδίο. Η διεξαγωγή της έρευνας, σύµφωνα µε την κριτική επιστηµολογία, 
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θα καθοδηγείται πάντοτε από αξίες, αλλά ο ερευνητής για να αποκρούσει τις 

κατηγορίες για µεροληψία και για να εξασφαλίσει την εγκυρότητα της έρευνάς 

του θα πρέπει να φροντίσει ώστε η τελευταία να εκπληρώνει ορισµένα 

κριτήρια που έχουν τις ρίζες τους στις δηµοκρατικές αρχές και στην αλήθεια 

(Carspecken, 1996: 8). Ιδιαίτερη σηµασία έχει η «διαχείριση» του χρόνου, 

κατά τον οποίο θα αρχίσει ο ερευνητής να αναφέρει τις απόψεις του πάνω στα 

ζητήµατα που τίθενται, καθώς και να συµµετέχει πιο ενεργά στις 

δραστηριότητες της κοινότητας, αφού θα έχει στο νου του ότι µια πρώιµη 

«έκθεσή» του είναι πιθανόν να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα της έρευνας.
20

 Ένα 

τελευταίο – λόγω του περιορισµένου χώρου που παρέχεται στην παρούσα 

εργασία- ζήτηµα που θα θιχθεί εδώ αφορά στην εξασφάλιση της όσο το 

δυνατόν ευρύτερης δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και όχι 

το κλείσιµό της στο στενό κύκλο των συναδέλφων του ερευνητή. Η 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στις οµάδες που µελετά, αλλά και στο 

σύνολο του πληθυσµού, αποτελεί ένα βασικό µέρος της ερευνητικής 

διαδικασίας, αφού η εν λόγω ενέργεια αναµένεται να ενισχύσει τις αντίρροπες 

προς τη διαιώνιση της εκµετάλλευσης και της εξαθλίωσης των υποτελών 

οµάδων προσπάθειες, να βοηθήσει στη χειραφέτησή τους και τελικά να 

παράσχει αρωγή στις προσπάθειες εγκαθίδρυσης ενός δίκαιου τρόπου 

κοινωνικής οργάνωσης.   

 

 

3. Φαινοµενολογία 

 

Η Φαινοµενολογία έλκει την καταγωγή της από τη σκέψη του Γερµανού 

φιλόσοφου Husserl και του Γάλλου Merleau - Pontry (Lyotard, 1985). Η 

Φαινοµενολογία αφορά στην περιγραφική µελέτη του τρόπου, µε τον οποίο τα 

άτοµα βιώνουν ένα φαινόµενο, αφορά στην ουσία της βιωµένης εµπειρίας των 

ατόµων.  

                                                 
20

 Για το ζήτηµα αυτό βλέπε το γόνιµο προβληµατισµό του Sultana (1995).  
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Η Φαινοµενολογική έρευνα δεν στοχεύει στη λύση προβληµάτων, αλλά στον 

προβληµατισµό, δηλαδή στην διαδικασία κατά την οποία τίθενται ερωτήµατα 

προκειµένου να γίνει κατανοητή η κατασκευή ενός κοινωνικού φαινοµένου. 

Ένας/µία ερευνητής/τρια που κινείται στο πλαίσιο της φαινοµενολογικής 

προσέγγισης δέχεται ότι υπάρχουν πάντοτε περισσότερα µηνύµατα / ερµηνείες 

από αυτά που µπορούµε να γνωρίζουµε και κάνει διάκριση µεταξύ της 

επιφάνειας (στερεότυπα, καθιερωµένες αντιλήψεις) και της ουσίας που 

βρίσκεται στις βιωµένες εµπειρίες. Έτσι, θέτει ως βασικό του στόχο να 

κατανοήσει τις ερµηνείες που το άτοµα / τα άτοµα αποδίδουν σ’ ένα 

φαινόµενο.  

Για να φτάσει σ’ αυτό το στόχο, ο/η ερευνητής/τρια αρχικά θα εστιάσει στο 

άνοιγµα των µελετώµενων, έτσι ώστε να διεισδύσει στον εσωτερικό τους 

κόσµο. Όταν το επιτύχει, τότε θα είναι σε θέση να κατανοήσει, να ερµηνεύσει 

και να περιγράψει την ουσία των εµπειριών τους. 

Η µέθοδος συλλογής δεδοµένων σε µια έρευνα που ακολουθεί τη 

φαινοµενολογική προσέγγιση είναι η (µακροχρόνια) ανοιχτή συνέντευξη και οι 

συµµετέχοντες/ουσες δεν ξεπερνούν τους/τις δέκα. 

 

 

4. Θεµελιωµένη Θεωρία (Grounded theory) 

 

Η Θεµελιωµένη Θεωρία είναι µια µορφή ανάπτυξης (επαγωγική) της θεωρίας 

από εµπειρικά δεδοµένα που δηµιουργήθηκε από τους Glaser and Strauss 

(1967). Η παραγωγή θεωρίας από δεδοµένα σηµαίνει ότι οι περισσότερες 

υποθέσεις και έννοιες όχι µόνο προέρχονται από τα δεδοµένα, αλλά επίσης ότι 

τις επεξεργαζόµαστε συστηµατικά σε σχέση µε τα δεδοµένα κατά την πορεία 

της έρευνας (Glazer & Strauss, 2003: 143). Η Θεµελιωµένη Θεωρία µπορεί 

ακόµη να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ή για την ανάπτυξη προηγούµενης 

θεωρίας, στο µέτρο που η προσέγγιση εξακολουθεί να γειώνει σταθερά κάθε 

αλλαγή στα νέα δεδοµένα. 
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Ενώ η συµβατική επιστηµονική µέθοδος ξεκινά από µια θεωρία την οποία και 

δοκιµάζει µέσω της συλλογής δεδοµένων, η Θεµελιωµένη Θεωρία ξεκινά µε τη 

συλλογή δεδοµένων και στα επόµενα στάδια παράγει θεωρία από αυτά. Κατά 

τη διαδικασία ανάπτυξης της Θεµελιωµένης Θεωρίας, ο/η ερευνητής/τρια 

εξετάζει περιπτώσεις που έχουν κοινές µεταβλητές, αλλά διαφέρουν σε µια 

εξαρτηµένη µεταβλητή, καθώς και περιπτώσεις όπου είναι κοινή η εξαρτηµένη 

µεταβλητή προκειµένου να βρει κοινούς αιτιακούς παράγοντες.  

Στην έρευνα Θεµελιωµένης Θεωρίας ο/η ερευνητής/τρια παίρνει συνεντεύξεις 

από είκοσι µέχρι τριάντα άτοµα που επιλέγονται για να βοηθήσουν στη 

διαµόρφωση της θεωρίας. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται στο πεδίο της έρευνας 

(και όχι στο γραφείο του/της ερευνητή/τριας), ο οποίος χρησιµοποιεί ακόµη 

και άλλες ερευνητικές τεχνικές όπως η συµµετοχική παρατήρηση και η 

κειµενική ανάλυση, προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες. Η έρευνα 

σταµατάει όταν επέρχεται πληροφοριακός κορεσµός (saturation), όταν δηλαδή 

δεν προκύπτουν νέα στοιχεία. Αφού ο/η ερευνητής/τρια φτάσει σ’ αυτό το 

σηµείο, τότε προβαίνει στην επεξεργασία των κατηγοριών του, δηλαδή των 

ενοτήτων των πληροφοριών που συντίθενται από γεγονότα, περιστατικά και 

στιγµές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη Θεµελιωµένη Θεωρία, οι κατηγορίες 

δεν είναι εκ των προτέρων δηµιουργήµατα του /της ερευνητή/τριας, αλλά 

µπορεί να προκύψουν από τις αντιλήψεις των υποκειµένων για την 

πραγµατικότητα. Επιπρόσθετα, ο/η ερευνητής/τρια συλλέγει δεδοµένα και 

παράλληλα αρχίζει να τα αναλύει και να τα συγκρίνει.   

Η διαδικασία ανάλυσης δεδοµένων συχνά ακολουθεί τρία στάδια:  

• την ανοικτή κωδικοποίηση  

• την αξονική κωδικοποίηση και την  

• Επιλεκτική κωδικοποίηση  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν επέρχεται ο θεωρητικός κορεσµός, όταν 

δηλαδή δεν προκύπτουν νέες έννοιες από τα δεδοµένα και η θεωρία 
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επικυρώνεται. Στη συνέχεια, ο/η ερευνητής/τρια συντάσσει την τελική του 

αναφορά, η οποία θα πρέπει να περιέχει µια λεπτοµερή και καθαρή περιγραφή.  

 

 

5. Αφήγηση  

 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρήθηκε µια στροφή στις 

µικροκοινωνιολογίες (Συµβολική ∆ιαντίδραση, Φαινοµενολογία), η οποία 

οδήγησε ένα µέρος των ερευνητών που δεν ανήκαν στη λογοτεχνία και στην 

εθνογραφία να ενδιαφερθούν για τις «ιστορίες που λένε οι άνθρωποι». Το 

γεγονός αυτό προσέδωσε κύρος στις έρευνες που στηρίζονταν σε αφηγήσεις 

και οδήγησε σε µια ανάπτυξη της συγκεκριµένης ερευνητικής µεθόδου και των 

τρόπων που διεξάγεται (τεχνικές). Παρότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 

µεθοδολογικές προτάσεις στο χώρο, η έρευνα αφήγησης θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ένα αµάλγαµα διεπιστηµονικών αναλυτικών και επιστηµονικών 

προσεγγίσεων, παραδοσιακών και καινοτοµικών µεθόδων, οι οποίες εστιάζουν 

σε βιωµένες εµπειρίες και βιογραφικά χαρακτηριστικά των ερευνώµενων ως 

τέτοια (Chase, 2005: 651). Η αφήγηση αποτελεί φαινόµενο, αλλά και µέθοδο 

(Clandinin & Connelly, 2000), αφού ο καθένας και η καθεµιά που έχει 

εµπειρίες από αυτό τον κόσµο βιώνει ιστορίες, τις οποίες και επαναλαµβάνει 

στο περιβάλλον του. Οι ερευνητές/τριες αυτής της παράδοσης συλλέγουν αυτές 

τις ιστορίες και γράφουν αφηγήσεις εµπειριών. Η αφήγηση µπορεί να είναι 

προφορική ή γραπτή, µπορεί να εκµαιευθεί ή να «ακροαστεί» κατά τη διάρκεια 

έρευνας πεδίου, µέσω µιας συνέντευξης ή µιας συνοµιλίας που θα προκύψει µε 

φυσιολογικό τρόπο (Chase, 2005: 652). Σύµφωνα µε την Chase (2005 µια 

αφήγηση µπορεί να είναι: α)  

Μια µικρή τοπική, επίκαιρη ιστορία για ένα συγκεκριµένο συµβάν και για 

συγκεκριµένους χαρακτήρες όπως µια συνάντηση µε έναν µία φίλο/η, η 

περιγραφή του αφεντικού ή ενός γιατρού κοκ.  
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β) µια εκτεταµένη ιστορία για µια σηµαντική πλευρά της ζωής κάποιου/ας 

όπως η σχολική ζωή, η εργασία, ο γάµος, το διαζύγιο, η γέννηση ενός παιδιού, 

µια αρρώστια, ένα τραύµα ή η συµµετοχή σ’ έναν πόλεµο ή σ’ ένα κοινωνικό 

κίνηµα 

γ) η αφήγηση ολόκληρης της ζωής κάποιου/ας από τη γέννησή του  

 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, αυτού του είδους οι έρευνες έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους στην εκπαίδευση των δασκάλων, έτσι ώστε να µελετήσουν 

τους τρόπους µε τους οποίους οι αφηγήσεις των τελευταίων ενηµερώνουν και 

διαµορφώνουν τις πρακτικές τους (Connelly & Clandinin, 1999).    

Η έρευνα αφήγησης µπορεί να πάρει διάφορες µορφές: αυτοβιογραφίες, 

ιστορίες ζωής, προφορικές ιστορίες, αφηγηµατικές συνεντεύξεις, προσωπικά 

έγγραφα. Όλες οι µορφές της έρευνας αφήγησης έχουν ως κοινό στοιχείο τη 

στόχευση στις εµπειρίες των ατόµων και στον τρόπο που ερµηνεύουν τον 

κόσµο.  
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ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

1. Η συµµετοχική παρατήρηση 

 

Η συµµετοχική είναι µια µορφή παρατήρησης, η οποία έλκει την καταγωγή της 

από την κοινωνική ανθρωπολογία και τις µελέτες των ιθαγενών (Λίενχαρντ, 

1999). Η συµµετοχική παρατήρηση λαµβάνει χώρα σε φυσικό περιβάλλον και 

υιοθετείται όταν ο στόχος του/της ερευνητή/τριας είναι να εξετάσει πως 

ερµηνεύουν οι ίδιοι/ες οι µελετώµενοι τα κοινωνικά φαινόµενα και πως αυτή η 

ερµηνεία επηρεάζει στη συνέχεια τη συµπεριφορά τους.  

Στη συµµετοχική παρατήρηση ο/η ερευνητής/τρια συµµετέχει στην 

καθηµερινότητα των οµάδων που µελετά. Ανάλογα µε το βαθµό της 

συµµετοχής όµως, ο/η ερευνητής/τρια χαρακτηρίζεται ως πλήρως συµµετέχων, 

συµµετέχων ως παρατηρητής, παρατηρητής ως συµµετέχων και πλήρως 

παρατηρητής (Κυριαζή, 2002: 250).   

Ως πλήρως συµµετέχων/ουσα ο/η ερευνητής/τρια δεν φανερώνει αποκρύπτει 

την επιστηµονική του ιδιότητα (πχ. δάσκαλος/α σε τάξη), οπότε και εγείρονται 

θέµατα ηθικής της έρευνας.   

Ως συµµετέχων/ουσα παρατηρητής/τρια, όπου αποκαλύπτει την ιδιότητά του 

αλλά και συµµετέχει στις δραστηριότητες της οµάδας (ερευνητής/τρια σε 

τάξη). Το σηµαντικότερο πρόβληµα που εγείρεται σ’ αυτή την περίπτωση, 

αφορά στο εάν και κατά αυτή η συµµετοχή επιδράς στα αποτελέσµατα της 

έρευνας.  

Ο/η παρατηρητής/τρια ως συµµετέχων/ουσα δηλώνει την ιδιότητά του, αλλά δε 

συµµετέχει στις δραστηριότητες της οµάδας, µε τα µέλη της οποίας όµως 

αναπτύσσει σχέσεις.  
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Και τέλος ο/η πλήρως παρατηρητής/τρια κάνει τις παρατηρήσεις του/της 

κρατώντας απόσταση από τα µέλη της οµάδας, τα οποία, επιπροσθέτως, δεν 

µαθαίνουν την ιδιότητά του.  

Η διεξαγωγή της συµµετοχικής παρατήρησης γίνεται σε διάφορα στάδια: Στο 

ξεκίνηµα, αφορά το ευρύτερο περιβάλλον (πχ. η ευρύτερη κοινότητα µιας 

σχολικής µονάδας), απ’ όπου αντλούνται δεδοµένα που αφορούν την ενότητα 

της παρατήρησης (ιστορικά στοιχεία για το σχολείο). Στη συνέχεια 

προσεγγίζεται η ενότητα παρατήρησης (πχ. σχολική µονάδα) και σε δεύτερη 

φάση επιλέγονται ορισµένα σηµεία (πχ. κάποιες τάξεις, εκπαιδευτικοί κα.), στα 

οποία θα εστιαστεί στη συνέχεια η έρευνα.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο/η ερευνητής/τρια καταγράφει µε 

λεπτοµερή τρόπο, τα όσα παρατηρεί. Γι’ αυτό θα πρέπει να µην αµελεί να 

καταγράφει αµέσως µετά την παρατήρηση τα όσα τον ενδιαφέρουν, το 

περιβάλλον, τα άτοµα κα. Θα πρέπει επίσης να καταγράφει µε χρονολογική 

σειρά, µε λεπτοµέρειες που φτάνουν µέχρι αυτολεξεί διαλόγους.  

Η ερµηνεία των δεδοµένων, παρότι µπορεί να στηρίζεται σε εννοιολογικές 

κατηγορίες, αποτελεί έργο του/της ερευνητή/τριας, γεγονός που έχει 

προκαλέσει κατηγορίες για µεροληψία. Εντούτοις, η συµµετοχική παρατήρηση 

µπορεί να παράσχει µια εις βάθος σύλληψη της ζωής µιας οµάδας νεαρών 

µαθητών για παράδειγµα, η οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί µε καµιά άλλη 

τεχνική.  

Η συµµετοχική παρατήρηση συµπληρώνεται –σε πολλές περιπτώσεις- από 

ανοιχτές συνεντεύξεις.  
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2. Η ανοιχτή συνέντευξη & η οµαδική συζήτηση
21

 

 

Τα είδη των συνεντεύξεων µπορεί να τοποθετηθούν πάνω σ’ ένα άξονα, όπου 

στο ένα άκρο βρίσκονται οι δοµηµένες και στο άλλο οι ανοιχτές συνεντεύξεις. 

Η ανοιχτή, µη τυποποιηµένη συνέντευξη ή συνέντευξη βάθους αποτελεί µια 

συζήτηση, έναν «ελεύθερο διάλογο, όπου οι άνθρωποι συζητούν αυτό που τους 

ενδιαφέρει» (De Oliveira & De Oliveira, 1985: 194). Είναι η «τεχνική που 

επιτρέπει στους/στις ερευνώµενους/ες να εκφράσουν µε άνεση την αντίληψή 

τους για τα γεγονότα και για τα κοινωνικά φαινόµενα, όπως επιτρέπει και στον 

ερευνητή να διερευνήσει επισταµένως οποιαδήποτε ζητήµατα προκύπτουν από 

την αφήγηση, καθώς το νόηµα που οι συνεντευξιαζόµενοι/ες δίνουν στις 

εµπειρίες τους. Οι συνεντεύξεις αυτής της κατηγορίας έχουν ανοιχτό 

θεµατολόγιο, µε την έννοια ότι επιτρέπουν στους/στις ερευνώµενους/ες να 

κάνουν αναφορές σε διάφορα ζητήµατα που τους/τις ενδιαφέρουν ή που 

ανακαλούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα οποία πιθανόν να µην είναι 

άµεσου ενδιαφέροντος για την έρευνα. Αυτή η στάση, δε σηµαίνει βέβαια ότι η 

ερευνήτρια παραιτείται της δυνατότητας επαναφοράς της συζήτησης στη 

θεµατολογία που εξυπηρετεί τους στόχους της έρευνας (Burgess, 1986: 107), 

αφού οφείλει να καλύψει όλες τις θεµατικές, όπως και νέα ζητήµατα που 

πιθανόν να προκύψουν από τη συνέντευξη. Έτσι, η ερευνήτρια έχει κατά νου 

της ορισµένες βασικές ερωτήσεις, που µπορεί να είναι από δύο έως πέντε, οι 

οποίες έχουν ως στόχο να ανοίξουν ένα θεµατικό τοµέα. Μπορεί ακόµη να 

χρησιµοποιήσει ένα κατάλογο, στον οποίο θα περιέχονται προσχεδιασµένες 

ερωτήσεις διερευνητικού χαρακτήρα, όπως και ερωτήσεις που προκαλούνται 

από πιθανές απαντήσεις των ερωτώµενων. Σ’ ότι αφορά στη µορφή των 

ερωτήσεων, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η γλώσσα τους είναι απαραίτητο να 

είναι απλή και κατανοητή στους ερευνώµενους, έτσι ώστε να µην υπάρχουν 

εµπόδια στην επικοινωνία.  

                                                 
21

 Ορισµένα στοιχεία αυτού του κεφαλαίου έχουν εκτεθεί στο: Ζάχος, (υπό έκδοση). 
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Το κύριο πλεονέκτηµά της ανοιχτής σε σχέση µε τη δοµική συνέντευξη είναι 

ότι ενσωµατώνουν στοιχεία της καθηµερινότητας και ότι επιτρέπουν στον 

ερευνητή να διευρύνει τους ορίζοντες των ερευνητικών του θεµάτων. 

Εντούτοις, το γεγονός ότι ο ερευνητής οφείλει να «τιθασεύει» τη διάθεση των 

συνοµιλητών του, όπως και να δράττει τις ευκαιρίες διερεύνησης νέων 

θεµάτων που προκύπτουν απαιτεί µεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς και κάποιες 

ιδιαιτέρες ικανότητες του/της ερευνητή/ριας, όπως:  

Να κερδίζει την εµπιστοσύνη των συνοµιλητών του 

Να δηµιουργεί φιλικό και ζεστό περιβάλλον 

Να δράττει τις ευκαιρίες για να προσεγγίζει νέα θέµατα 

Να εκτιµά κατά πόσο ο/η συνοµιλιτής/τρια έχει διάθεση να προχωρήσει σε 

αποκαλύψεις ή να πει αλήθεια 

Να µπορεί να µοιραστεί την κουλτούρα του/της πληροφορητή/τριας 

Να είναι σε θέση να παρακολουθεί τη θεµατική και τη συλλογιστική του/της 

πληροφορητή/τριας 

Για την επιτυχή διεξαγωγή µιας ποιοτικής συνέντευξης απαιτείται από τον/την 

ερευνητή/τρια να προσέλθει στο πεδίο µε πολλές γνώσεις για το θέµα που 

διερευνά, δηλαδή να έχει προχωρήσει στη βιβλιογραφική του/της επισκόπηση, 

να έχει προβεί σε ενδελεχή διερεύνηση άλλων πηγών (ντοκουµέντων, 

διαδίκτυο), καθώς και να έχει συζητήσει µε σχετικούς/ές 

πληροφοριοδότες/τριες. Επιπρόσθετα, όπως ήδη τονίστηκε, θα ήταν χρήσιµο 

να έχει καταστρώσει έναν κατάλογο µε ορισµένες βασικές ερωτήσεις.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο/η ερευνητής/τρια οφείλει να πάρει άδεια 

εφόσον επιθυµεί να ηχογραφήσει τη συνοµιλία, ενώ η έναρξη της συζήτησης 

είναι προτιµότερο να γίνεται µε γενικά, επίκαιρα και «ανώδυνα» ζητήµατα. Σ’ 

ότι αφορά στην ενθάρρυνση, οι µελετητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους πολλές 

βοηθητικές φράσεις, όπως για παράδειγµα: 

ανέφερες προηγουµένως…. 
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Τι άλλο θα πρόσθετες πάνω …. 

Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Μπορείς να το αναπτύξεις εκτενέστερα… 

∆εν νοµίζω ότι κατάλαβα. Μπορείς να το πεις µε άλλο τρόπο….. 

 

Η οµαδική συζήτηση αποτελεί µια χρήσιµη ερευνητική τεχνική ιδιαίτερα όταν 

ορισµένα ζητήµατα δεν έχουν επαρκώς γίνει κατανοητά από τον ερευνητή ή 

όταν αυτός επιδιώκει τη περαιτέρω διερεύνηση, τη διευκρίνιση ορισµένων 

θεµάτων, καθώς και τη επαλήθευση ορισµένων δεδοµένων. Αυτό είναι 

άλλωστε το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις οµαδικές συζητήσεις από τις 

οµάδες εστίασης (Focus Groups), µέσω των οποίων ο ερευνητής επιδιώκει να 

εκµεταλλευτεί την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων/ουσών και τη δυναµική 

των οµάδων. Η οµαδική συζήτηση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη όταν ο ερευνητής 

υιοθετεί µια τέτοια ερευνητική προσέγγιση, στην οποία ή καλύτερα σε κάποιο 

στάδιο της οποίας επιδιώκεται η διαµόρφωση µιας ισότιµης σχέσης µεταξύ του 

(του ερευνητή) και των ερευνώµενων. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ερευνητής 

αναλαµβάνει το ρόλο αυτού που διευκολύνει, αρχικά, τη συζήτηση µέσα στην 

οµάδα, ενώ στη συνέχεια συµµετέχει ισότιµα. Σ’ ότι αφορά στον αριθµό των 

ατόµων που έλαβαν µέρος στις οµαδικές συζητήσεις, αυτός κυµάνθηκε µεταξύ 

πέντε και επτά, ενώ η χρονική διάρκεια των συζητήσεων κυµάνθηκε µεταξύ 

µιάµιση και τριών ωρών.  

 

 

3. Η ιστορία ζωής 

 

Η ιστορία ζωής είναι ένα µεγάλο βιβλίο γύρω από τη ζωή ενός ανθρώπου, το 

οποίο στηρίζεται στα δικά του λόγια (Plummer, 2000). Η ιστορία ζωής 

συνεπάγεται τη διερεύνηση κειµένων ή προφορικών διηγήσεων που 

αναφέρονται σε ολόκληρη την προηγούµενη ζωή ενός ατόµου ή τουλάχιστον 

σε µεγάλο τµήµα της. Ο ερευνητή εντοπίζει συνήθως τέτοιου τύπου υλικό σε 
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βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, σε ηµερολόγια και σε επιστολές. Σύµφωνα ο 

Plummer (1983), η ιστορία ζωής συλλέγεται σε ένα διάστηµα χρόνων, κατά το 

οποίο ο/η ερευνητής/τρια συνήως καθοδηγεί -σε κάποιο βαθµό- το υποκείµενο, 

είτε για να γράψουν κάποιες στιγµές της ζωής τους είτε για να τις 

µαγνητοφωνήσει. Επιπρόσθετα, όταν είναι εφικτό γίνεται και συµµετοχική 

παρατήρηση της ζωής του υποκειµένου, συνεντεύξεις ατόµων του 

περιβάλλοντός του και διερεύνηση ντοκουµέντων (κείµενα, φωτογραφίες, 

βίντεο).  

Μια ιστορία ζωής µπορεί να είναι Αναδροµική ή Σύγχρονη, ενώ ανάλογα µε τον 

τρόπο που θα την παρουσιάσει ο/η ερευνητής/τρια µπορεί να είναι:  

α) Νατουραλιστική, όπου η ιστορία δίδεται η ιστορία µε τα λόγια του 

υποκειµένου 

β) Επιµεληµένη Θεµατικά, όπου η παρουσίαση γίνεται µε τη µορφή µίας 

ακολουθίας θεµάτων 

γ) Ερµηνευµένη και επιµεληµένη, όπου ο /η ερευνητής/τρια παρουσιάζει τη δική 

του/της εκδοχή  

 

 

4. Η έρευνα – δράση 

 

Η έρευνα – δράση αποτελεί µια παρέµβαση µικρής κλίµακας στη λειτουργία 

του πραγµατικού κόσµου, η οποία όµως εξετάζει και τα αποτελέσµατα της 

επίδρασή της (Cohen & Manion, 1997: 258). Η έρευνα – δράση δε στοχεύει 

στη γενίκευση των αποτελεσµάτων της, αλλά στην επίλυση συγκεκριµένου 

προβλήµατος ή προβληµάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόβληµα αυτό, 

αφορά, αλλά και πηγάζει από την ίδια την κοινότητα, η οποία το προσδιορίζει, 

το αναλύει και το επιλύει (De Landsheere, 1996).  

Ένα δεύτερό της στόχο αποτελεί η «αξιοποίηση» των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων, και του συνόλου των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την 
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εφαρµογή ερευνητικής διαδικασίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης του 

συνόλου όσων συµµετέχουν σ’ αυτήν.  

Ένα τρίτο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη του οµαδικού και συνεργατικού τρόπου 

εργασίας µεταξύ των εµπλεκόµενων.  

Οι κατήγοροι της έρευνας – δράση της προσάπτουν αδιαφορία ως προς την 

επιστήµη και τις παραδοχές της, ανιστορικές και αθεωρητικές θέσεις και 

απώλεια µιας σειράς καθοριστικών ως προς την έρευνα αρµοδιοτήτων του/της 

ερευνητή/τριας, εφόσον οι εξαγγελίες περί συνδιαµόρφωσης της έρευνας 

γίνουν πράξη (Robson, 2002).  

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά της, η έρευνα – δράση κατατάσσεται 

στο κατά Mertens (1998) χειραφετικό παράδειγµα,
22

 δηλαδή σ’ εκείνες τις 

έρευνες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των 

συµµετεχόντων και των οποίων ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η εγγύτητα 

µεταξύ ερευνητή/τριας και ερευνώµενων. 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τον Kemmis (1993), η έρευνα – δράση 

διακρίνεται σε:  

α) τεχνική, η οποία θυµίζει την ερασιτεχνική έρευνα  

β) Πρακτική  

γ) χειραφετική ή κριτική, η οποία συνδέεται µε την κοινωνική δράση και 

στοχεύει στην (προς το καλύτερο) αλλαγή των κοινωνικών πραγµάτων µέσω 

της βελτίωσης των κοινών πρακτικών, των κοινών αντιλήψεων και των 

καταστάσεων που αυτές λαµβάνουν χώρα.  

 

                                                 
22

 Πρόκειται για µια άλλη κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων στις οποίες στηρίζεται 

η κοινωνική έρευνα, η οποία διαφοροποιείται  απ’ αυτή που προτάθηκε εδώ κυρίως 

στο ότι εντάσσει το «κριτικό» στο ευρύτερο πλαίσιο του «χειραφετικού 

παραδείγµατος». 
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Η έρευνα – δράση διαφέρει από την εφαρµοσµένη έρευνα, αφού η τελευταία 

χρησιµοποιείται κυρίως για να ελέγχει θεωρίες και απαιτεί αυστηρή 

διαδικασία, µελετά ένα µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, ελέγχει µεταβλητές και 

έχει ως στόχο τη γενίκευση των ευρηµάτων της σε συγκρίσιµες περιπτώσεις 

(Cohnen & Manion, : 1997, 259). Η έρευνα – δράση είναι εµπειρική έρευνα, 

στην οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύνολο των ποιοτικών ερευνητικών 

τεχνικών, όπως η συνέντευξη, η συµµετοχική παρατήρηση και η ανάλυση 

λόγου.   

Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης η έρευνα δράσης στοχεύει στο να 

παράσχει αρωγή στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίσουν τα 

καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Σε µια σχηµατική πορεία της 

έρευνας – δράση θα πρέπει να ενταχθούν τα παρακάτω βήµατα: 

1. εντοπισµός και οριοθέτηση του προβλήµατος 

2. διαπραγµάτευση του ζητήµατος µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών 

3. σχεδιασµός της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και της διαδικασίας 

αξιολόγησής της  

4. υλοποίηση της έρευνας 

5.  αποτελέσµατα, συµπεράσµατα, αξιολόγηση της διαδικασίας και 

δηµοσιοποίησή της  

 

Οι Cohnen & Manion (1997: 270) προτείνουν τη χρήση της Έρευνας – δράση:  

� Όταν απαιτούνται συγκεκριµένες γνώσεις για συγκεκριµένο πρόβληµα 

σε µία συγκεκριµένη κατάσταση ή όταν µία νέα προσέγγιση πρέπει να 

ενσωµατωθεί σε ένα ήδη υπάρχον σύστηµα.  

� για την έρευνα και την ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράµµατος 

� για τις µεθόδους διδασκαλίας  

� για τις στρατηγικές µάθησης  
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� για τις διαδικασίες αξιολόγησης  

� για την υιοθέτηση στάσεων και αξιών  

� για τη βελτίωση των δεξιοτήτων διδασκαλίας των εργαζόµενων 

εκπαιδευτικών 

� για την βελτίωση της διοικητικής επάρκειας των σχολείων 

 

 

5. Η Ανάλυση Λόγου 

 

Η ανάλυση λόγου αποτελεί µια καινούρια ερευνητική τεχνική, η οποία αφορά 

στη µελέτη της ανθρώπινης γλώσσας και στην αναζήτηση των λειτουργιών, 

καθώς και των επιπτώσεων από τη χρήση της. Όπως συµβαίνει και µε άλλες 

ποιοτικές ερευνητικές τεχνικές, δεν υπάρχει οµοφωνία σχετικά µε το τι είναι 

και τι ερευνά η ανάλυση λόγου. Για τον Μπονίδη (2004: 140), η ανάλυση 

λόγου είναι µια ανάλυση κειµένων, η οποία εστιάζει στη µορφή και στο 

περιεχόµενο της γλώσσας του, µελετά τη χρήση της γλώσσας σε κοινωνικά 

συµφραζόµενα και διερευνά τον τρόπο που συνδέονται οι προτάσεις 

προκειµένου να αποκτήσει το κείµενο συνοχή.  

Η ανάλυση λόγου διαφέρει από την ανάλυση περιεχοµένου, αφού οι 

υποστηρικτές της δεύτερης θεωρούν ότι µε την εφαρµογή της θα ανακαλύψουν 

όψεις της πραγµατικότητας ενός κοινωνικού φαινοµένου. Αντίθετα, η ανάλυση 

λόγου εστιάζει στις διαφορετικές περιγραφές και αφηγήσεις που αφορούν ένα 

γεγονός ή κοινωνικό φαινόµενο.  

 

Η ανάλυση λόγου µπορεί να γίνει µε βάση: 

1. Τα θέµατα που διαπραγµατεύεται ένα κείµενο  

2. Με βάση της έννοιες που συµπεριλαµβάνονται στο κείµενο  

3. Με βάση τον τρόπο εκφοράς 
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4.  Με βάση τα αντικείµενα  

 

H Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis) 

 

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου σχετίζεται µε την κριτική θεωρία, αφού οι 

υποστηρικτές/τριές της εκτιµούν ότι: 

o η γλώσσα είναι µέσο κυριαρχίας και δύναµης 

o ο λόγος επηρεάζει την κοινωνική και την πολιτική πραγµατικότητα 

o ο λόγος παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή της κοινωνικής και 

της πολιτικής εξουσίας 

 

Μια τέτοια θεώρηση, οδηγεί τους/τις υποστηρικτές/τριές αυτής της µορφής της 

τεχνικής στην εκτίµηση ότι η ανάλυση λόγου πρέπει να είναι κριτική, να 

στοχεύει δηλαδή στην αποκάλυψη των ιδιαιτέρων νοηµάτων του λόγου και του 

τρόπου µε τον οποίο αυτά σχετίζονται µε πρόσωπα, απόψεις, γεγονότα κα. 

Έτσι, εξετάζοντας κείµενα ή αποσπάσµατα προφορικού λόγου, οι εν λόγω 

ερευνητές/τριες επιχειρούν να κάνουν πιο σαφή τα σηµεία εκείνα τα οποία 

σχετίζονται µε κοινωνικά ζητήµατα, καθώς και µε τον τρόπο, µε τον οποίο ο 

λόγος βοηθάει ή αντιτίθεται στην αναπαραγωγή της ανισότητας, των 

διακρίσεων, της χειραγώγησης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Θεωρούν δε ότι η ανάλυση του λόγου θα πρέπει να αφορά και να «γειώνεται» 

σε συγκεκριµένο ιστορικό περιβάλλον, σε συγκριµένους ανθρώπους και να 

καταγράφει και να ξεσκεπάζει λαϊκιστικές πρακτικές, προπαγανδιστικό 

περιεχόµενο, αλλά και διλλήµατα, αντιφάσεις, και αντιθέσεις που ενυπάρχουν 

στα κείµενα.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 

Η σύγχρονη ιστορική έρευνα 

 

Η ιστορική έρευνα δεν εντάσσεται στο διαχωρισµό που έγινε µε άξονα τις 

ποσοτικές και τις ποιοτικές µεθόδους γιατί οι ερευνητές/τριες της 

χρησιµοποιούν και τις δύο αυτές κατηγορίες. Η σύγχρονη ιστορική έρευνα 

ασχολείται µε τη διερεύνηση του παρελθόντος, χωρίς όµως να εξαντλείται 

στην παράθεση γεγονότων και ηµεροµηνιών ή στην περιγραφή παρελθόντων 

γεγονότων, αλλά προχωρώντας σε ερµηνείες και σε συνθέσεις.   

Σ’ ότι αφορά στη µεθοδολογία, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριµένη προσέγγιση στην ιστορική έρευνα. Η ερευνητική διαδικασία 

µπορεί να ακολουθήσει τα γνωστά στάδια, δηλαδή:  

1. Το πρόβληµα   

2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας  

3. Συγκέντρωση του υλικού  

4. Σύνθεση των δεδοµένων  

5. Προετοιµασία της αναφοράς ή της αφήγησης.  

 

 

Τα ιστορικά τεκµήρια 

Η πιο απλή διάκριση αφορά σε γραπτά (βιβλία, εφηµερίδες, αρχεία κλπ.), 

αριθµητικά (στατιστικές και απογραφές) και λοιπά -µη γραπτά και αριθµητικά- 

(εικόνες, ταινίες, φωτογραφίες,  κλπ.) 
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Υπάρχουν τέσσερις διακριτές κατηγορίες γραπτών τεκµηρίων:  

1. Τα κρατικά αρχεία και τα επίσηµα τεκµήρια  

2. Ο τύπος  

3. Τα ιδιωτικά αρχεία  

4. Τα έµµεσα τεκµήρια 

 

Σ’ ότι αφορά την προέλευση των δεδοµένων, στην ιστορική έρευνα γίνεται 

διάκριση ανάµεσα στις πρωτογενείς πηγές, οι οποίες είναι οι ψυχή της 

ιστορικής έρευνας, και σε δευτερογενείς πηγές, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν όταν δεν υπάρχουν πρωτογενή δεδοµένα ή ως συµπλήρωµα 

σ’ αυτά.  

Κάθε υλικό και κάθε πηγή πληροφόρησης θα πρέπει να αξιολογείται για την 

αυθεντικότητα και την ακρίβειά της. Η αξιολόγηση του υλικού µπορεί να γίνει 

µε δύο τρόπους: µε την εξωτερική κριτική, η οποία αφορά πλαστογραφήσεις 

και παραποιήσεις του υλικού και η η εσωτερική κριτική, η οποία αφορά στο 

κατά πόσο τα δεδοµένα δηµιουργούν µια αρµονική µε τα γεγονότα εικόνα.  

 

Η αρχειακή έρευνα & η έρευνα κοόρτης 
23

  

 

Η αρχειακή έρευνα είναι µια ερευνητική τεχνική διακριτικής παρακολούθησης, 

η οποία χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση στάσεων, συµφερόντων και αξιών. 

Η αρχειακή έρευνα έχει στενή σχέση µε την ιστορική έρευνα, στην οποία 

άλλωστε χρησιµοποιείται κατά κόρον, ενώ προσφέρεται και για διασταύρωση 

δεδοµένων που προέρχονται από άλλες πηγές, µε τη χρήση άλλων τεχνικών, 

όπως για παράδειγµα των ανοιχτών συνεντεύξεων. Εκτός όµως από τη 

δυνατότητα «τριγωνοποίησης» (triangulation) (Cohen & Manion, 1997), η 

                                                 
23

 Το υποκεφάλαιο αυτό είναι απόσπασµα από το: Ζάχος, (υπό έκδοση). 
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αρχειακή έρευνα παρέχει τη δυνατότητα µακροπερίοδων µελετών µε ελάχιστο 

κόστος (Robson, 2002). Η αρχειακή έρευνα παρέχει στον ερευνητή τη 

δυνατότητα, η οποία καθίσταται σηµαντικό πλεονέκτηµα, να συλλέξει τα 

δεδοµένα του χωρίς να γνωρίσει τα άτοµα και εποµένως χωρίς να ασκήσει 

κάποιου είδους επίδραση και επιρροή στην εξαγωγή τους (Webb et all, 2000). 

Η ελαχιστοποίηση της παρέµβασης του ερευνητή και το γεγονός ότι τα 

δεδοµένα έχουν µόνιµη µορφή δίνουν τη δυνατότητα επανεξέτασης και επανα-

ανάλυσής τους.  

 

η έρευνα Κοόρτης  

 

Η κοόρτη (cohort) πήρε το όνοµά της από τον οµώνυµο στρατιωτικό 

σχηµατισµό των Ρωµαίων, ο οποίος αποτελούνταν από περίπου 6000 άνδρες. 

Τα µέλη της κοόρτης ήταν άνδρες της ίδια ηλικίας που υπηρετούσαν µαζί στο 

στρατό µέχρι να συµπληρώσουν τα 65 τους χρόνια και κατά συνέπεια είχαν –

σε µεγάλο βαθµό- κοινές εµπειρίες, καθώς και τις ίδιες περίπου πιθανότητες 

επιβίωσης, αφού έρχονταν αντιµέτωποι µε τους ίδιους –κατά βάση- κινδύνους 

και τις ίδιες δυσκολίες. Εποµένως, οι άνδρες που ανήκαν στην κοόρτη είχαν 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι, στην έρευνα κοόρτης, µια οµάδα ατόµων 

µε κάποιο/α κοινό/ά χαρακτηριστικό/α (π.χ. ηλικία γέννησης, έτος εισόδου στο 

δηµοτικό σχολείο) παρακολουθείται για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η 

Αναδροµική ή Ιστορική Έρευνα Κοόρτης στηρίζεται αποκλειστικά σε αρχεία 

και τεκµήρια, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριµένη ερευνητική τεχνική 

πλεονεκτήµατα, αλλά και µειονεκτήµατα: Από τη µια πλευρά, ως µειονέκτηµα, 

η έρευνα Κοόρτης δεν παρέχει στην ερευνήτρια τη δυνατότητα να αποκτά το 

σύνολο των δεδοµένων, τα οποία πιθανόν θα επιθυµούσε να ελέγξει. Από την 

άλλη όµως, η έρευνα αυτής της µορφής έχει τα πλεονεκτήµατα ότι είναι 

χαµηλού κόστους, ότι η σύγκριση των αποτελεσµάτων της είναι άµεση, 

γεγονός που καθιστά συντοµότερη τη διάρκειά της αφού δεν χρειάζεται να 

µεσολαβήσει ένα ικανό για τη σύγκριση χρονικό διάστηµα. 
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Η τοπική ιστορία 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναζωπυρώθηκε και διευρύνθηκε στη χώρα µας 

το ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία γεγονός που οφείλεται τόσο στη διάθεση 

του κράτους για αποκέντρωση ορισµένων λειτουργιών του, όσο και στο ζήλο 

των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άλλος 

σηµαντικός παράγοντας που συντέλεσε στο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία 

είναι η ευρύτερη στροφή στα ζητήµατα του πολιτισµού και των ταυτοτήτων, η 

οποία επέφερε τη θεµατολογική και µεθοδολογική ανανέωσης της 

ιστοριογραφίας.   

Ως τοπική ιστορία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η εστίαση του 

ενδιαφέροντος σε έναν τόπο και η διερεύνηση πτυχών της κοινωνικής του 

ιστορίας. Σύµφωνα µε το νέο ∆.Ε.Π.Π.Σ. «µε τον όρο τοπική ιστορία εννοούµε 

τη συνολική (κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική) ιστορία ενός 

συγκεκριµένου τόπου, σε συσχετισµό µε την ιστορία του ευρύτερου 

γεωγραφικού χώρου στον οποίο ευρίσκεται (επαρχία, νοµός, γεωγραφικό 

διαµέρισµα)».  

Παραδείγµατα τοπικής ιστορίας είναι τα άρθρα επαρχιακών ή συνοικιακών 

εφηµερίδων και τα βιβλία διαφόρων επαγγελµατιών για σχετικά µε τις 

εµπειρίες τους τοπικά ζητήµατα (δάσκαλοι, συνδικαλιστές κα.). 

Οι βασικοί τρόποι µελέτης και καταγραφής της Τοπικής Ιστορίας είναι δύο:   

• Η θεµατικά ολόπλευρη µελέτη της ιστορίας ενός τόπου. 

• Η σε βάθος ανάλυση ενός συγκεκριµένου θέµατος από την ιστορία του 

τόπου. 

Στην Ελλάδα, η τοπική ιστορία συνδέθηκε µε τις προσπάθειες ορισµένων 

διανοούµενων (δασκάλων, νοµικών κ.α.) να στηρίξουν το έθνος και την εθνική 

ιδέα.  
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Η προφορική ιστορία  

 

Τα προφορικά στοιχεία µπορεί να βοηθήσουν τον/την ερευνητή/τρια να ρίξει 

φως και κατανοήσει ορισµένες στιγµές του παρελθόντος ή να αναδείξουν νέες 

διαστάσεις στην έρευνα (Thompson, 1978). Η προφορική ιστορία µπορεί να 

παράσχει υλικά όταν τα στοιχεία της έρευνας είναι φτωχά. Με την προφορική 

ιστορία οι άνθρωποι µπορούν να δώσουν τη δική τους ερµηνεία για τη ζωή 

τους.  

Οι προφορικές µαρτυρίες, όπως ήδη αναφέραµε, δεν παράγουν απλών νέες 

πληροφορίες, ιδιαίτερα χρήσιµες όταν λείπουν οι γραπτές αρχειακές πηγές, 

αλλά και νέες οπτικές και καινούριες ερµηνείες για τα ιστορικά γεγονότα. Μια 

από τις κυρίαρχες τάσεις της προφορικής ιστορίας είναι να φέρει στο ιστορικό 

προσκήνιο εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται αποκλεισµένες από 

τα κέντρα εξουσίας και δεν κρατούν αρχεία.  

Η προφορική ιστορία διερευνά τις κοινωνικο – ιστορικές εµπειρίες ενός 

αριθµού ατόµων, µέσα από τις διηγήσεις που προκύπτουν από ανοιχτές 

συνεντεύξεις.  

Ορισµένοι/ες ιστορικοί θεωρούν ότι η προφορική ιστορία δεν καταγράφει το 

βίωµα, αλλά αυτό που έχει προκύψει από τις διαδικασίες που διεξάγονται στη 

µνήµη των ανθρώπων, δηλαδή αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν ότι έγινε µετά 

από την ερµηνεία της µνήµης και όχι το αυθεντικό γεγονός. Γι’ αυτό και θα 

πρέπει να τονιστεί ότι, η χρήση των προφορικών µαρτυριών εξαρτάται από τις 

επιδιώξεις των ιστορικών. Η προφορική ιστορία µπορεί να χρησιµεύσει µόνον 

ως διερεύνηση συλλογικών αναπαραστάσεων και όχι ως ανασύσταση 

γεγονότων. 
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