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Εισαγωγή

Η χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων για τη διερεύνηση φαινόμενων και
την αναζήτηση αιτιωδών σχέσεων σε οποιαδήποτε επιστήμη προϋποθέτει τη
θετικότητα αυτής. Για τις φυσικές επιστήμες πρόβλημα τέτοιο παραδοχής ή
μη δεν τίθεται. Είναι, όμως, η κοινωνιολογία με τους επιμέρους κλάδους της
θετική επιστήμη; οι θετικιστές Α. Comte και Ε. Durkheim υποστηρίζουν ότι
είναι, γιατί έχει τους δικούς της νόμους για τα φαινόμενα που εξετάζει. Το
ότι δεν έχει κατορθώσει να τα προβάλει κατάλληλα ή να φτάσει ουσιαστικά
στη θετικότητα και τη γενίκευση που οι άλλες επιστήμες έχουν φτάσει, είναι
γιατί η κοινωνιολογία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη και επιπλέον έχει να
αντιμετωπίσει σοβαρότατες δυσκολίες για τη διαμόρφωση κοινωνικών νόμων που αναφέρονται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της συλλογικής ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Ο Comte έχει ονομάσει την κοινωνιολογία “κοινωνική φυσική”, ενώ ο
Durkheim υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά φαινόμενα όχι απλώς επαναλαμβάνονται, αλλά επαναλαμβάνονται με κανονικό τρόπο και σύμφωνα με ορισμένους νόμους. Ο Karl Marx, μολονότι δεν υποστηρίζει την ομοιόμορφη
επανάληψη των κοινωνικών φαινόμενων, υποστηρίζει τη νομοτελειακή εξέλιξη των αιτιών που τα γεννούν. Έτσι π.χ., ένας κοινωνιολόγος θα μπορούσε
να πει ότι οι θρησκευτικές αντιλήψεις των γονέων είναι καθοριστικές για τη
θρησκευτική αγωγή των παιδιών, ένας άλλος ότι η μόρφωση των γονέων
κατευθύνει και επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στα παιδιά, κ.λπ.
Από την άλλη, λειτουργούν πλήθος από αστάθμητους παράγοντες που η
ομοιόμορφη επανάληψη των κοινωνικών φαινόμενων θα συνέβαινε αν όλοι
αυτοί οι παράγοντες λειτουργούσαν με τον ίδιο, κάθε φορά, τρόπο. Αυτό
όμως συμβαίνει δύσκολα στον κοινωνικό χώρο, στοιχείο το οποίο έχει οδηγήσει στην αμφισβήτηση της θετικότητας της κοινωνιολογίας και συνεπώς
της αξιοπιστίας των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις προηγηθείσες
τεχνικές και μεθόδους έρευνας.
Ένα άλλο μειονέκτημα της κοινωνιολογικής έρευνας είναι ότι ο ίδιος ο
κοινωνιολόγος αναπόφευκτα συμμετέχει, έντονα ή όχι, στα κοινωνικά φαι-
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νόμενα που θέλει να μελετήσει ως εξωτερικός ερευνητής. Έτσι τείνει να
βλέπει με διαφορετικό τρόπο κάποιο κοινωνικό φαινόμενο από άλλο κοινωνιολόγο. Συνεπώς υποκείμενο και αντικείμενο μιας κοινωνιολογικής έρευνας ταυτίζονται, έτσι που πολλές φορές αμφισβητείται η ουδετερότητα του
κοινωνιολόγου, αφού ο ερευνητής δεν είναι ένας ψυχρός, αμέτοχος και από
απόσταση παρατηρητής του αντικειμένου του όπως είναι ο φυσικός επιστήμονας. Σ' αυτό όμως ανταπαντά ο Max Weber που υποστηρίζει ότι η “επιστημονική μέθοδος –όχι όμως και οι επιστήμονες– πρέπει να μείνει απαλλαγμένη από αξιολογικές κρίσεις”, ο δε Durkheim δηλώνει εμφατικά και
χωρίς επιφυλάξεις και αμφιβολίες, ότι “το όλο, δηλαδή η κοινωνία ή οποιαδήποτε πραγματική κοινωνική ομάδα είναι περισσότερο από το άθροισμα
των μερών του, δηλαδή κάτι περισσότερο από τα μεμονωμένα άτομα”, χαρακτηρίζοντας αυτό το “περισσότερο” ως “συλλογική συνείδηση” που την
παρατηρεί κανείς μέσα από τα αποτελέσματά της. Τα κοινωνικά φαινόμενα,
με άλλα λόγια, που είναι μορφές εκδήλωσης της συλλογικής συνείδησης,
αποτελούν πραγματικότητα που βρίσκεται έξω και πέρα από το άτομο,
πραγματικότητα που πρέπει ο ερευνητής να μελετήσει όπως τα δεδομένα
του φυσικού κόσμου.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι παρόλο το πολύπλοκο σχήμα και τις ιδιαιτερότητές της, η κοινωνιολογία έχει θεμελιώδεις συνάφειες και λειτουργικές συσχετίσεις με ικανοποιητικό βαθμό πιθανότητας. Μπορούμε λοιπόν να
αρκεστούμε στα σίγουρα στη δυνατότητα της κοινωνιολογίας να ανακαλύπτει κανονικότητες κι όχι κοινωνικούς νόμους. Με βάση αυτές τις κανονικότητες είναι δυνατόν να γίνουν περιορισμένες προβλέψεις για την εξέλιξη
παλιών ή την εμφάνιση νέων κοινωνικών φαινόμενων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην κοινωνιολογία για τη διατύπωση αυτών των κανονικοτήτων είναι πολλές φορές παρόμοιες των θετικών επιστημών. Αν συμβαίνει
να δυσκολεύεται ιδιαίτερα η κοινωνιολογία στην αναγωγή των ειδικών περιπτώσεων σε μια γενική θεωρία, αυτό δεν μειώνει την αξία των συμπερασμάτων, αφού η γνώση αυτή είναι απαραίτητη συνεκτική διαδικασία στον
επιστημονικό τρόπο σκέψης.
O R. Merton στην κλασική του διατύπωση ως προς τη βαρύτητα της εμπειρικής έρευνας στην κοινωνιολογική θεωρία όχι μόνο δίνει έμφαση στη
στενή και αμοιβαία σχέση μεταξύ κοινωνιολογικής θεωρίας και εμπειρικής
έρευνας, αλλά αναγνωρίζει επίσης και τις λειτουργικές ανάγκες της κοινωνιολογικής έρευνας. Υποστηρίζει ότι η κοινωνιολογία πρέπει να αναπτυχθεί
στη βάση ειδικών θεωρητικών γνώσεων, κατάλληλων για διάφορα προβλή-
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ματα, πιστεύει όμως πως οι θεωρητικές γνώσεις δεν μπορούν να είναι αποδοτικές παρά μόνο με την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της πείρας.
Ο T. Bottomore υπογραμμίζει πως αν δεχτούμε την κοινωνιολογία και
μόνο ως περιγραφική επιστήμη, τότε και πάλι αυτό έχει διττή χρησιμότητα.
Από τη μια πλευρά, στην περίπτωση των σύγχρονων εμπειρικών μελετών,
αποκτούμε με κάποια θετικότητα πληροφορίες απαραίτητες για τη λύση
πρακτικών προβλημάτων και για τη διαμόρφωση ή την επιλογή ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής κι από την άλλη πλευρά, όπου η κοινωνιολογία
ασχολείται με περιγραφές κοινωνικών φαινόμενων, συμβάλλει με θετικό
τρόπο στην ανάπτυξη των ανθρωπιστικών σπουδών. Γιατί, η κοινωνιολογία
μελετά την κοινωνική πραγματικότητα όπως είναι, προσπαθώντας να την
περιγράψει με ακρίβεια και να εξηγήσει ή να βρει τις αιτίες των κοινωνικών
φαινόμενων, χωρίς ποτέ να ασχολείται με τη διατύπωση κανόνων διαγωγής
των ατόμων.
Οι οπαδοί της συμφιλιωτικής τάσης μεταξύ θετικιστών και αντιθετικιστών, οι καλούμενοι “εκλεκτικοί” (Q. Gibson, G. Gurvitch, K. Marx, R.
Merton, T. Parsons, M. Weber, C. W. Mills κ.ά.) αναγνωρίζουν τις δυσχέρειες που συναντά η κοινωνιολογία στη διατύπωση αυστηρών εμπειρικών
νόμων, στην αιτιώδη ανάλυση και στον εντοπισμό της “ατομικότητας” ορισμένων κοινωνικοϊστορικών δεδομένων, ωστόσο, υποστηρίζουν τη χρήση
των μεθόδων των φυσικών επιστημών ακόμη και αν προτείνουν την ανάγκη
της εφαρμογής και άλλων μεθόδων από αυτές που χρησιμοποιούν οι φυσικοί επιστήμονες, για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνιολογικής
έρευνας. Όπως διατυπώνει ο Charles Wright Mills, “ο πρωταρχικός σκοπός
της κοινωνιολογικής μεθόδου είναι η απελευθέρωση κι όχι ο περιορισμός
της κοινωνιολογικής φαντασίας”.

Κεφάλαιο Πρώτο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Γενικά
Σκοπός οποιασδήποτε έρευνας είναι, με την εφαρμογή κάποιας συστηματικής διαδικασίας, η αναζήτηση απαντήσεων σε ερωτήματα (Selltiz et al.
1976). Η περιέργεια πάντοτε οδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα το πώς και γιατί οι άνθρωποι δρουν κατά τον τρόπο που
δρουν. Οι παρατηρήσεις, π.χ., φυσικών φαινομένων του τοπικού περιβάλλοντος έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους σε σχεδόν ακριβείς καιρικές προβλέψεις, απλά παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ζώων.
Όχι λιγότερο, οι βασικές διαδικασίες της επιστημονικής κοινωνικής έρευνας είναι ανθρώπινης υπόστασης. Μαθαίνει κανείς μέσα από τα κοινωνικά πλαίσια όπου ζει και δραστηριοποιείται και εκδηλώνει την περιέργεια
για τον κόσμο γύρω του. Αναγνωρίζει αν ένα στοιχείο ή γεγονός συνδέεται
με ή και ακολουθεί κάτι άλλο, θεωρεί δυνατή την πρόβλεψη και αναγκαιότητα για τη ζωή του. Ακόμη, εκτός από τις προβλέψεις που κάνει, συχνά
επιθυμεί με βάση τις εμπειρίες του και τις εμπειρίες τρίτων να προβαίνει σε
γενικεύσεις.
Δύο είναι κυρίως οι λόγοι διεξαγωγής μιας έρευνας. Ο πρώτος αναφέρεται στην προσπάθεια επίλυσης κάποιου πρακτικού προβλήματος και ο άλλος στην αναζήτηση του τρόπου ενέργειας και λειτουργίας κάποιου γεγονότος. Βέβαια, υπάρχουν πλήθος από κοινωνικά προβλήματα πρακτικού και
θεωρητικού ενδιαφέροντος που αξίζει να διερευνηθούν. Ανάλογα με τη
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χρονική στιγμή, τον τόπο και τα ενδιαφέροντα του ερευνητή, ενδιαφέροντα
συνδεδεμένα με τα κίνητρά του, η έρευνα μπορεί να επιζητεί να λύσει συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα, να αποτελεί αντικείμενο ενός κοινωνικού
οργανισμού ή μιας διαδικασίας λειτουργίας του, να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη τοπική ανθρώπινη κοινωνία με συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα ή να επιδιώκει να ελέγξει κάποια συγκεκριμένη θεωρία.

2. Σχέση θεωρίας και έρευνας
Η κοινωνιολογική θεώρηση της επιστήμης διατυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά από τον Kuhn (1962:175), ο οποίος λέγει ότι το θεωρητικό πρότυπο –
“παράδειγμα” είναι, στην απλούστερή του μορφή, “το σύνολο των πεποιθήσεων, των αξιών, των τεχνικών και θεωριών που μοιράζονται τα μέλη μιας
επιστημονικής κοινότητας”. O Ritzer (1975:7) πιο πρακτικά, χαρακτηρίζει
ως “παράδειγμα” τη θεμελιώδη εικόνα που έχουν τα μέλη μιας επιστημονικής κοινότητας ως προς το αντικείμενο της επιστήμης και το οποίο χρησιμοποιείται για να ορίσει τι πρέπει να μελετηθεί, ποιες ερωτήσεις να διατυπωθούν, πώς να διατυπωθούν και ποιοι κανόνες χρειάζεται να ακολουθηθούν για την ερμηνεία των απαντήσεων που θα αποκτηθούν. Μάλιστα, ο
Bryant (1976), όπως σημειώνει η Λαμπίρη-Δημάκη (1992:2728), χαρακτηρίζει την κοινωνιολογία ως “πολυπαραδειγματική” επιστήμη η οποία εξελίσσεται μέσα από το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλουραλισμό.
Στην πράξη, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη θεωρία από τη μέθοδο,
το παράδειγμα από τη διαδικασία, τις υποθέσεις από τα συμπεράσματα.
Όπως σημειώνει ο Kuhn (1962:108), θεωρία και έρευνα βρίσκονται σε μια
κατάσταση “ανεξήγητης μίξης”. Ενώ οι επιστημονικές ερευνητικές μέθοδοι,
όπως λέγει, “εκφράζουν ειλικρινείς προσπάθειες για να φωτογραφηθεί και
όχι να καθρεπτιστεί ο κόσμος γύρω μας, στην πραγματικότητα ούτε αυτό
επιτυγχάνεται για την κάθε χρονική στιγμή της προσπάθειας και, τελικά,
βλέπουμε στη φωτογραφία τμήμα του κόσμου αυτού”. Αυτό αντανακλά στη
ρήση του Gross (1967:14) ότι “εκείνο που βλέπει ο κοινωνιολόγος κοιτάζοντας την κοινωνία είναι μέρος της δικής του κοινωνικοποίησης”, αντίστοιχο
με την παρατήρηση του Russell ότι “εκείνο που βλέπει ο φυσιολόγος κοιτάζοντας το ανθρώπινο μυαλό είναι μέρος του δικού του μυαλού”. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια συνεχής σχέση μεταξύ προβλημάτων και λύσε-
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ων που καταδεικνύει τη μεγαλύτερη σημασία που χρειάζεται να δίνεται στο
ρόλο της θεωρίας κατά την ερευνητική διαδικασία. Όπως πολύ παραστατικά
σημειώνουν οι Guy et al. (1987:64), “η θεωρία είναι για τις μεθόδους ό,τι ο
οδικός χάρτης για την οδήγηση. Χωρίς αυτόν όλοι οι δρόμοι φαίνονται ίδιοι,
δεν μπορεί κανείς να πει ποτέ με σιγουριά που βρίσκεται, χάνει πολύ χρόνο
κάνοντας λαθεμένους ελιγμούς και χάνεται, όταν μάλιστα καταλήξει στο
πού πηγαίνει ίσως να μη το έχει αντιληφθεί”.
Την επιστήμη δεν την ενδιαφέρει κάποιο αντικείμενο της απόλυτης
πραγματικότητας, αλλά όπως βιώνεται ο κόσμος, κόσμος που έχει προηγουμένως περιβληθεί, λίγο ή πολύ αυθαίρετα, με έννοιες. Ο ερευνητής στην
προσπάθειά του αυτή διατυπώνει ονοματολογία (κωδικοποιημένους προσδιορισμούς) σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες έννοιες, η αξιολόγηση δε
των εννοιών εξαρτάται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται και
λειτουργεί κανείς. Όπως σημειώνει ο Lazarsfeld (1972:183-184), οι ερωτήσεις που διατυπώνονται και οι απαντήσεις που δίνονται κατά τη διαδικασία
εκδήλωσης της κοινωνικής συμπεριφοράς συμβάλλουν ιδιαίτερα στην αμοιβαία κατανόηση της παρούσας κατάστασης και καταλήγει “…οτιδήποτε
είναι σημαντικό για τον ερευνώμενο πρέπει να είναι το ίδιο σημαντικό για
τον ερευνητή”. Συνεπώς, τα αξιολογικά στοιχεία πολλών εννοιών κοινωνικών φαινόμενων μπορεί να οδηγήσουν σε πλάνη τη διαδικασία της έρευνας
αν αυτά δεν έχουν εξεταστεί προηγουμένως σε βάθος.
Ο Merton (1957) υποστηρίζει ότι η κοινωνιολογία πρέπει να αναπτυχθεί
στη βάση ειδικών θεωρητικών γνώσεων κατάλληλων για διάφορα προβλήματα, πιστεύει όμως πως οι θεωρητικές γνώσεις δεν μπορούν να είναι αποδοτικές, παρά μόνο με την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων της πείρας.
Αυτό βέβαια δεν δείχνει την πραγματική πλευρά της σχέσης, αλλά τονίζει
τη σημασία των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς όταν
επιχειρεί να συσχετίσει τη θεωρία και την έρευνα στον “πραγματικό” κόσμο.
Πάντοτε με την υπόθεση ότι ο κόσμος έχει κάποια εμπειρικά αντικειμενική εδραίωση, ο ερευνητής τον προσεγγίζει μέσω τεχνητών κατασκευασμάτων, των μεταβλητών, που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες
με τις οποίες έχει περιβάλλει τα κοινωνικά γεγονότα. Οι μεταβλητές, καταρχήν, αποτελούν τα βασικά συστατικά για την κατασκευή μοντέλων και θεωρητικών διατυπώσεων, βοηθώντας ή προκαλώντας για την αιτιώδη ανάλυση
που είναι και το κύριο ενδιαφέρον της κοινωνιολογικής επιστήμης.
Τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας από κοινού συνθέτουν τα
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βασικά στοιχεία καθεμιάς επιστημονικής δραστηριότητας, όπως μάλιστα
σημειώνει ο Willer (1971:132) η επιστημονική σκέψη είναι εμπειρική, λογική και αφαιρετική. Εμπειρική με την έννοια ότι βασίζεται στο αισθητικό
στοιχείο της πραγματικότητας, μέσω της παρατήρησης και της αιτιολόγησης, αποκλείοντας από τη θεώρηση αυτή όλες τις ιδέες στα ανθρώπινα ζητήματα που δεν έχουν την ιδιότητα αυτή (π.χ. το αν υπάρχει Θεός ή όχι δεν
είναι επιστημονική ερώτηση, ωστόσο το τι πιστεύουν οι άνθρωποι για το
Θεό καθορίζεται εμπειρικά, ερωτώντας τα άτομα για τις ιδιότητες του Θεού
ή παρατηρώντας τις ενέργειές τους που συνδέονται με την πίστη αυτή). Είναι λογική, μολονότι μη αποδείξιμη, γιατί πιστεύεται ότι συνδέεται με τη
λογική ικανότητα να κάνει κανείς επαγωγές, είναι η λογικότητα της επιστήμης ο κανόνας πάνω στον οποίο εδράζεται η επιστημονική συζήτηση. Η άποψη της επιστήμης ότι η πραγματικότητα είναι αντικειμενική όχι μόνο ισχύει, αλλά αποτελεί κομμάτι της, έτσι που δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ λογικού και εμπειρικού. Τέλος, είναι αφαιρετική, επειδή η επιστήμη δεν ενδιαφέρεται τόσο για συγκεκριμένα πράγματα, παρά να διατυπώνει προτάσεις που βρίσκονται σε μια κλίμακα την καλούμενη “αφαιρετική κλίμακα”. Με άλλα λόγια, προκειμένου να κατανοηθεί ο κόσμος γύρω
μας, είναι αναγκαίο να αφαιρεθούν (απομακρυνθούν) διαδοχικά κατά την
περιγραφή γεγονότων κάποια στοιχεία, προκειμένου να μετακινηθούμε
βαθμιαία από την κατώτερη βαθμίδα της κλίμακας της ακριβούς κατανόησης των φαινομένων σε υψηλότερες βαθμίδες περισσότερο σύνθετες και
ερμηνεύσιμες.
Οι Guy et al. (1987:13-16), ομοίως, υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά
της επιστημονικής μεθόδου είναι η προσκόμιση εμπειρικών αποδείξεων, η
αφαίρεση, η γενίκευση και η καθολικότητα. Η γενίκευση αφορά στην ιδιότητα της επιστήμης να καταλήγει σε συμπεράσματα που μπορούν να τύχουν
γενίκευσης στο ευρύτερο περιβάλλον του ερευνώμενου αντικειμένου. Αναζητά γενικές αρχές και δεν την ενδιαφέρουν οι εξατομικεύσεις. Στην προσπάθεια αυτή της γενίκευσης δύο είναι οι γνωστές διαδικασίες, η “επαγωγή”, δηλαδή η διαδικασία της γενίκευσης των συμπερασμάτων από τις ατομικές περιπτώσεις σε γενικές αρχές και η “απαγωγή”, δηλαδή η διαδικασία
της μετάβασης από το γενικό στο συγκεκριμένο. Επειδή μάλιστα η επαγωγή
είναι κατά βάση επιστημονική μέθοδος για τη διατύπωση γενικών αρχών, η
γενίκευση προϋποθέτει την καλύτερη κατανόηση και τη δυνατότητα ερμηνείας συγκεκριμένων γεγονότων. Τέλος, η επιστήμη και η αποκλειστικότητα
των μεθόδων της δεν περιορίζονται στις διαστάσεις μιας ομάδας επιστημό-
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νων, η δε χρησιμοποίηση κάποιας ερευνητικής μεθόδου, απαλλαγμένης από
τα ατομικά κίνητρα των επιστημόνων, τις προσωπικές τους απόψεις και
προκαταλήψεις, τις αξίες και τις ιδεολογίες τους κ.λπ. είναι σε θέση να προωθήσει τη μεταβίβαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Ο Johnson (1960:2), με βάση ανάλογα κριτήρια, αλλά εστιασμένος περισσότερο στα χαρακτηριστικά της επιστημονικής κοινωνιολογίας, παρατηρεί ότι η κοινωνιολογική σκέψη είναι θεωρητική, αθροιστική και χωρίς “ηθικά διλήμματα”. Θεωρητική, επειδή προσπαθεί να συνοψίσει σύνθετες παρατηρήσεις, σε αφαιρετική μορφή λογικά σχετιζόμενες προτάσεις που αποσκοπούν να εξηγήσουν αιτιώδεις σχέσεις επί του ερευνώμενου θέματος.
Αθροιστική από το γεγονός ότι οι κοινωνιολογικές θεωρίες εδράζονται η
μία πάνω στην άλλη, ενώ νέες θεωρίες διορθώνουν, επεκτείνουν ή βελτιώνουν παλαιές υπάρχουσες. Τέλος, χωρίς ηθικά διλήμματα, επειδή οι κοινωνιολόγοι δεν διερωτώνται εάν συγκεκριμένες κοινωνικές δράσεις είναι καλές ή κακές, απλά ενδιαφέρονται να τις εξηγήσουν.
Η ακριβής μορφοποίηση της σημασίας των εννοιών, απαιτεί να μπορεί
κανείς να διακρίνει τις λειτουργικές ιδιότητες αυτών που σχετίζονται με την
ικανότητά τους να οργανώνουν την παρατήρηση (γνωστική δράση), να αξιολογούν αυτό που υποπίπτει στην αντίληψη (αξιολογική δράση), να καθιστούν δυνατή την επικοινωνία (επικοινωνιακή δράση) και να καθοδηγούν
την ανθρώπινη συμπεριφορά (πραγματιστική ή λειτουργική δράση) –
Mayntz et al. 1976:8. Πλην της λειτουργικής δράσης των εννοιών, η περιγραφή της οποίας δεν εμπίπτει στα περιεχόμενα του παρόντος, η αξιολογική
δράση χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφασιστούν οι στόχοι της κοινωνιολογικής έρευνας, να διατυπωθούν τα προβλήματα της έρευνας και να εξεταστεί η σημαντικότητα των ευρημάτων αυτής, οι δε λοιπές δράσεις καθορίζουν τι και κατά ποιον τρόπο θα παρατηρηθεί και, στη συνέχεια, πώς θα
αποκτηθούν μέσω της επικοινωνιακής διαδικασίας και τι επεξεργασία θα
υποστούν τα δεδομένα και, εάν είναι δυνατόν, πώς θα ελεγχθούν με επανάληψη της έρευνας.
Τόσο στη βασική όσο και στην εφαρμοσμένη κοινωνιολογική έρευνα
είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί κανείς τη σχέση μεταξύ εννοιών, μεταβλητών και δεικτών, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ γνώσης και πραγματικότητας (Krausz 1986:17).
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3. Ορισμός και έννοια της μεθοδολογίας
Η μεθοδολογία, στην ευρύτερή της έννοια, αναφέρεται στην πορεία, τις αρχές και τις διαδικασίες μέσω των οποίων προσεγγίζονται τα προβλήματα και
αναζητούνται λύσεις. Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος συνδέεται με τον
τρόπο διεξαγωγής της έρευνας κατά την οποία οι υποθέσεις, τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι επηρεάζουν άμεσα τις μεθοδολογικές διαδικασίες που επιλέγονται. Οι μέθοδοι τις περισσότερες φορές σχετίζονται με υποθέσεις και
στόχους παρά με τη θεωρία και τις προοπτικές (Bogdan and Taylor 1975:1).
Η παραπάνω εννοιολογική διατύπωση υπογραμμίζει την “αρχή του παραδείγματος” του Kuhn.
Η σημαντικότητα των μεθόδων έχει ιδιαίτερα επισημανθεί από τον Rose
(1965:11), ο οποίος σημειώνει ότι “τα γεγονότα δεν βρίσκονται απλά γύρω
μας περιμένοντας να τα ανασύρουμε, αλλά χρειάζεται να αποκοπούν από το
συνεχές του ιστού της τρέχουσας πραγματικότητας, να παρατηρηθούν σε
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, να μετρηθούν με ακρίβεια και να παρατηρηθούν σε σχέση με άλλα γεγονότα. Όλα τα παραπάνω συνιστούν τη
σημασία της μεθόδου”. Οι μέθοδοι στην πραγματικότητα είναι μέρος του
ευρύτερου θεωρητικού κοινωνιολογικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει τη
θεωρία, τις υποθέσεις, τους στόχους, τις προοπτικές και τις τεχνικές.
Σε εμπειρικό επίπεδο οι κοινωνιολόγοι, ακόμη και οι θετικιστές (T.
Bottomore, R. Bouton, Α. Comte, E. Durkheim, M. Duverger, J. Mill, V.
Pareto, K. Popper κ.ά.) παραδέχονται ότι η κοινωνιολογία δεν είναι δυνατόν
να ανυψωθεί στο επίπεδο της αντικειμενικής γενίκευσης παρά μόνο με την
προσφυγή της σε τυπολογικές μεθόδους (η ρεαλιστική αντίληψη περί τυπολογίας που αντιπροσωπεύεται από τον Gurvitch και η ιδεαλιστική –ο “ιδεότυπος”– από τον Weber), οι οποίες τελικά είναι προϊόν τόσο των εμπειρικών
παρατηρήσεων όσο και των οικοδομημάτων της λογικής. Κι αυτό γιατί, “οι
δυσκολίες κατά την εφαρμογή των μεθόδων των φυσικών επιστημών στην
έρευνα των κοινωνικών φαινομένων αντανακλούν τις διαφορές που υπάρχουν στις ιδιότητες των αντικειμένων που καθεμιά κατηγορία επιστημών
ερευνά και στη σχέση των ερευνητών της κάθε κατηγορίας προς αυτά”
(Λαμπίρη-Δημάκη 1982:14). Παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις των οπαδών
του κοινωνιολογικού αντιθετικισμού (T. Adorno, J. Habermas, K. Mannheim, H. Marcuse, G. Myrdal, P. Sorokin, P. Winch κ.ά.) αλλά και τις παραχωρήσεις, στις αντιθετικιστικές θέσεις, των καλούμενων “εκλεκτικών”
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(Q. Gibson, G. Gurvitch, K. Marx, R. Merton, T. Parsons, M. Weber, C. W.
Mills κ.ά.), “η κοινωνιολογία πρέπει να επιδιώκει αλλά και μπορεί να λειτουργεί σαν μια γενικεύουσα επιστήμη και να εφαρμόζει κατά το δυνατόν
τις μεθόδους των φυσικών επιστημών, υποβάλλοντας σε εμπειρικό έλεγχο
τις ερμηνείες των κοινωνικών φαινομένων” (Λαμπίρη-Δημάκη 1982:15).

4. Προβλήματα στην κοινωνιολογική ανάλυση
Οποιοσδήποτε που ασχολείται με την κοινωνιολογία δεν είναι σε θέση πάντοτε να απαντά σε ερωτήματα ως προς την εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνάς του, οι δε
προτεινόμενες από θεωρητικούς για θεραπεία λύσεις των προβλημάτων είναι κατά το πλείστον περιορισμένου χρονικά και τοπικά χαρακτήρα, χωρίς
τη δυνατότητα γενίκευσης σε όλες τις έρευνες κοινωνιολογικής φύσης.
Το πρώτο μέλημα του ερευνητή, συνεπώς, είναι να αναγνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα και στη συνέχεια να αποφασίζει ποια από αυτά πρέπει
να επιλυθούν, αποφεύγοντας να κάνει θεωρητικούς διαχωρισμούς ως προς
τη φύση της κοινωνίας ή συσχετίσεις αξιών, πεποιθήσεων, στάσεων και να
πορεύεται με βάση κάποια πρότυπα αλλαγής, διαχρονικά επιχειρώντας να
ερμηνεύσει κοινωνικά γεγονότα. Η κοινωνιολογική ανάλυση είναι στην
πραγματικότητα μια “διανοητική” έρευνα της γνώσης ως προς την πραγματικότητα των κοινωνικών στοιχείων της ανθρώπινης ζωής (Sahay 1972:1).
Ωστόσο, αποτελεί πεποίθηση ότι μια λύση είναι σωστή όταν, κάτω από δεδομένη πραγματικότητα, ο ερευνητής επιχειρεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των κοινωνικών διαδικασιών που παρατηρούνται στην κοινωνία, αφού προηγουμένως εξετάσει τη βαρύτητα των υποθέσεων που έχει κάνει,
των εξηγήσεων που θα δώσει και των λύσεων που θα προτείνει.
Το σημαντικό εμπόδιο κατά την εξέταση αυτή είναι η ίδια η φύση της
κοινωνικής πραγματικότητας. Το πρόβλημα στην ουσία είναι φιλοσοφικό,
αφού μολονότι δεν υπάρχει κάτι απτό ως προς τη φύση της κοινωνικής
πραγματικότητας, δεν αρνείται κανείς την πραγματική υπόσταση και επίδραση των κοινωνικών κανόνων, των θεσμών και των θεσμοποιημένων οργανώσεων. Ο προσδιορισμός του προβλήματος, συνεπώς, είναι κατά βάση
εννοιολογικός και ορίζεται με βάση τη λογική, υποθέτοντας ότι δεν θα μά-
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θουμε ποτέ τι είναι τελικά η (φυσική) πραγματικότητα, αφού αυτή είναι
σύνθετη και έξω από τις δυνατότητές μας να την φωτίσουμε πλήρως, παρά
μόνο για την αντικειμενική πραγματικότητα.
Η κοινωνιολογική ανάλυση συμβαδίζει με τη λογική του πειράματος και
όχι με μια διαισθητική οργάνωση και λειτουργία, αφού η συσχέτιση μεταξύ
σκέψης και γνώσης είναι ακριβώς η ίδια σε όλες τις επιστήμες, εκτός της
διάκρισής της από αυτές ως προς ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει
να διατηρούνται αυστηρώς σαφή και σταθερά.
Τα γνωρίσματα αυτά είναι θεμελιώδη για την εξήγηση της κοινωνικής
πραγματικότητας και αφορούν στη διαφοροποίηση της πραγματικότητας
από την περιγραφή της, στο συγκεκριμένο ερμηνευτικό πλαίσιο της περιγραφής της από τα ευρύτερα πλαίσια και τέλος στη συγκεκριμενοποίηση
της κοινωνικής πραγματικότητας.
Η θεωρία στην κοινωνιολογική ανάλυση είναι σειρά από υποθετικές επιμέρους ενέργειες ή γεγονότα, ιδιαιτέρως όμως σειρά αναλυτικών επεξηγηματικών φάσεων. Η εγκυρότητα των επιμέρους ενεργειών ή γεγονότων εξαρτάται όχι από τη χρησιμότητά τους στον ερευνητή κοινωνιολόγο, αλλά
από την εγκυρότητα της συγκεκριμένης έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι καθεμιά
έρευνα είναι ασυσχέτιστη με άλλες και αυτόνομη, γι’ αυτό και θεωρείται ότι
μικρή συμμετοχή έχουν οι γενικές αρχές της κοινωνιολογικής ανάλυσης.

5. Το ηθικό μέρος της κοινωνιολογικής έρευνας
Στις φυσικές επιστήμες, επί μακρόν είμαστε μάρτυρες της αδιαφορίας απέναντι στις ηθικές αρχές ως προς τις έρευνες που διεξάγονται, γεγονός που
ερμηνεύεται με το σκεπτικό ότι τα αντικείμενα της επιστημονικής αναζήτησης δεν είναι ότι αυτά χαρακτηρίζονται ως ηθικά ή ως ανήθικα, απλά είναι
μη ηθικά (Guy et al. 1987:25). Για παράδειγμα, η ατομική πυρηνική αντίδραση είναι μια φυσική διαδικασία και το γεγονός ότι οι επιστήμονες που
εμπλέκονται (αν όχι υποκινούν) τέτοιες ατομικές πυρηνικές αντιδράσεις δεν
φαίνεται τελικά να φέρουν ευθύνη γι’ αυτές. Στις κοινωνικές επιστήμες έχει
υποστηριχτεί, με το ίδιο σκεπτικό, η απαλλαγή της ανθρώπινης ευθύνης.
Πράγματι, επί μακρόν έχουμε υπάρξει μάρτυρες του αυστηρού επιστημονισμού, της ηθικής ουδετερότητας των ερευνητών, με το σκεπτικό ότι εάν επιθυμεί κανείς αντικειμενικότητα στην έρευνα, δεν επιτρέπεται να παίρνει
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θέση ως προς το ηθικό μέρος το σχετικό με το αντικείμενο της έρευνας και
με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν.
Η αντικειμενικότητα, βέβαια, του κοινωνιολόγου ερευνητή θεωρείται
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της έρευνας, ωστόσο οι δυσκολίες
για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας είναι πολλές. Όμως, είναι πολύ
δύσκολο να χαράξει κανείς τα όρια μεταξύ της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων και του ηθικού (δεοντολογικού) χαρακτήρα της έρευνας. Ενώ η
αντικειμενικότητα χαρακτηρίζει τη βαρύτητα ως προς τις αξίες που πρέπει
να έχει ο ερευνητής σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς του, οι ηθικές
αρχές εστιάζονται στις σχέσεις του ερευνητή με τους λοιπούς συμμετέχοντες στην έρευνα. Όπως λέγει ο Goldner (1967:264), “η ηθική είναι έννοια
ιδιαίτερα διαπροσωπικού χαρακτήρα”.
Πιο συγκεκριμένα, οι ηθικές αρχές προκύπτουν κυρίως μέσα από το κοινωνικό πλαίσιο του χώρου διεξαγωγής της έρευνας, χρειάζεται δε ιδιαίτερη
ευαισθησία ως προς την ηθική δεοντολογία, παράλληλα με την επιστημονική, για την απόκτηση των επιστημονικών πληροφοριών, ζωτικής σημασίας
για την ποιότητα της έρευνας στις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες. Στις επιστήμες αυτές, επειδή τα υποκείμενα της έρευνας είναι ανθρώπινα όντα και οι δραστηριότητές τους ανθρώπινες, το στοιχείο της ηθικής έχει
ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα φαινόμενα τα ίδια που μελετούνται ίσως να μην έχουν ηθικό έρεισμα, η μελέτη τους όμως πρέπει πάντοτε να έχει. Η διάκριση
αυτή χαρακτηρίζει και τη θεώρηση της ηθικής. Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η μεθοδολογία στην απλουστευμένη της μορφή αφορά στις τεχνικές
της έρευνας, ενώ η ηθική αφορά στο κακό ή το καλό της μεθόδου, μεθόδου
όχι μόνο από την τεχνική άποψη ή την αποτελεσματικότητά της ως ερευνητικού εργαλείου, αλλά και από την άποψη των συνεπειών της στους ανθρώπους που διερευνώνται και στην ευρύτερη κοινωνία.
Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις ευδιάκριτοι τύποι διαπροσωπικών σχέσεων που θέτουν ηθικά διλήμματα (Black and Champion 1976:21), όπως:
1. σχέσεις με τους φορείς χρηματοδότησης της έρευνας,
2. σχέσεις με εκείνους που επιτρέπουν ή υποστηρίζουν πρόσβαση στις
πηγές των δεδομένων (σε γραπτά δεδομένα ή σε άτομα),
3. σχέσεις με άλλους ερευνητές που συνδέονται με το ερευνητικό πρόγραμμα και
4. σχέσεις με τα ίδια τα υποκείμενα της έρευνας.
Το πρόβλημα της εξαπάτησης των υποκειμένων του κοινωνιολογικού
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πειράματος μέσω της απόκρυψης της πληροφορίας ή και της παραπληροφόρησης (συχνά αναγκαίων για την αποφυγή επηρεασμού των διαθέσεων των
υποκειμένων) είναι σύνηθες. Αλλά και ο χειρισμός των υποκειμένων από
τον ερευνητή συχνά είναι, από ηθική άποψη, με ερωτηματικά, ιδιαίτερα κατά τα εργαστηριακά πειράματα, ενώ, τέλος, ως προς την επιλογή του ερευνητικού προγράμματος, πολιτικές σκοπιμότητες συχνά καθοδηγούν τις ενέργειες και την ερευνητική δραστηριότητα ερευνητών, δημιουργώντας ηθικά διλήμματα ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ αυτών
που προσδοκούσαν τα ερευνώμενα υποκείμενα (άτομα ή οργανώσεις) και
των δεδομένων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ερευνητικού
προγράμματος. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από το γεγονός ότι η
χρηματοδότηση κοινωνιολογικών ερευνών γίνεται σχεδόν από φορείς που
διακρίνονται από το αυξημένο ενδιαφέρον τους για το αποτέλεσμα, ενώ από
την άλλη συχνός είναι ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείται από κρατικούς
φορείς χρηματοδότησης. Γενικότερα, η τάση που παρατηρείται είναι να
χρηματοδοτούνται προγράμματα προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο
αυτά είναι επιτυχή, αναιρώντας σε σημαντικό βαθμό την αντικειμενικότητά
τους και την ηθική καταξίωσή τους.

Κεφάλαιο Δεύτερο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Γενικά
Η μεγαλύτερη δυσκολία σε οποιαδήποτε προσπάθεια είναι το ξεκίνημα και
η έρευνα δεν εξαιρείται από τον κανόνα αυτόν. Η επιλογή του προβλήματος
καθορίζεται από την ίδια τη φύση του και αφορά στο σκεπτικό ως προς τις
ιδέες και τις αρχές που το διέπουν, τη διατύπωση σχετικών ερωτημάτων και
την αναζήτηση εναλλακτικών επί των ερωτημάτων αυτών απαντήσεων. Η
δημιουργική σκέψη είναι, ίσως, το καθοριστικό βήμα σε οποιαδήποτε ερευνητική προσπάθεια.
Η επιλογή και η διατύπωση του προβλήματος για έρευνα δεν είναι απλή
διαδικασία, ούτε και μπορεί να προσδιοριστεί μέσω βιβλιογραφικών πηγών
ή και ερευνητικών εμπειρικών δημοσιευμάτων. Μόνο η εμπειρία του ερευνητή και η γνώση καθοδηγημένες και συνδυασμένες με την ορθή σκέψη απομακρύνουν τη σύγχυση και την αβεβαιότητα και εντοπίζουν τους παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την επιλογή και να διευκολύνουν τη
διατύπωση του προβλήματος της έρευνας.
Τα ερωτήματα που διατυπώνονται κατά την ερευνητική διαδικασία αφορούν σε ερωτήματα γνωμών, στάσεων και δράσεων των υποκειμένων, αναφέρονται στις εμπειρίες αυτών και όχι σε ερωτήματα που ανάγονται στη
φιλοσοφική θεώρηση των γεγονότων. Τα ερωτήματα είναι συνήθως συγκεκριμένα και περικλείουν μικρό κατά κανόνα αριθμό μεταβλητών οι οποίες,
υποθετικά, εκπροσωπούν θεωρητικές έννοιες. Το ξεκίνημα γίνεται με την
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αναγνώριση του ερευνητικού αντικειμένου και την επιλογή και τη διατύπωση στη συνέχεια σχετικών επί του αντικειμένου ερωτημάτων.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή
του ερευνητικού προβλήματος
Γενικά, η έρευνα πραγματοποιείται σε θέματα που είναι του ενδιαφέροντος
και της αρέσκειας του ερευνητή, θέματα που σχετίζονται με την πίστη και
τις αξίες που προσδίδει ο ίδιος σ’ αυτά. Τα προσωπικά ενδιαφέροντα προκύπτουν είτε από τις ατομικές εμπειρίες είτε/και μέσω της μελέτης και λοιπών νοητικών αναζητήσεων σε δεδομένη γνωστική περιοχή αντικειμένων.
Η περιέργεια του ερευνητή εντάσσεται στα κίνητρα αναζήτησης όταν διαπιστώνει ότι οι αισθήσεις και η διαίσθησή του αδυνατούν να ικανοποιήσουν
τις ερευνητικές επιθυμίες του. Αλλά και τα κοινωνικά ενδιαφέροντα επηρεάζουν σε υψηλό βαθμό την επιλογή του ερευνητικού προβλήματος. Έτσι
π.χ., αρκετοί κοινωνικοί επιστήμονες προτιμούν να διεξάγουν έρευνες σε
περιοχές και αντικείμενα που αναγκαιούν άμεση κοινωνική εφαρμοσιμότητα, με αρχές που συνδέονται με μέτρα κοινωνικής πολιτικής (για παράδειγμα, έντονη είναι κατά τα τελευταία χρόνια η έρευνα ως προς την κινητικότητα –γεωγραφική, κοινωνική, επαγγελματική– στις αγροτικές περιοχές).
Αλλά και το τυχαίο είναι παράγοντας καθοριστικός ως προς την επιλογή
του προβλήματος της έρευνας. Πανεπιστημιακές έρευνες, πτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές συχνά αφορούν σε θέματα που είναι σύμφωνα με το
ερευνητικό πρόγραμμα, συνδέονται με τις προτιμήσεις του συντονιστή της
έρευνας, ή το ερευνητικό αντικείμενο είναι ενταγμένο σε δεδομένη, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μεθοδολογία.
Συνδυαστικά με τα παραπάνω, ισχυροί είναι λοιποί παράγοντες που υπαγορεύουν την επιλογή του ερευνητικού προβλήματος, όπως η αναγκαιότητα
για δεδομένη έρευνα, η διεξαγωγή ερευνών “περιωπής”, η παρουσίαση εντυπωσιακών αποτελεσμάτων, ο ερευνητικός ποσοτικά ανταγωνισμός, το
προσωπικό εισόδημα του ερευνητή, το ύψος της χρηματοδοτούμενης έρευνας, η προέλευση της χρηματοδότησης και η δυνατότητα προσέγγισης στις
πηγές της και σε σχέση με το ερευνητικό αντικείμενο (συχνά επιλέγονται
θέματα έρευνας με σκοπό να εξασφαλίσουν εύνοια χρηματοδότησης), τα
διαφορετικά κριτήρια επιλογής του θέματος των φορέων χρηματοδότησης
από εκείνα του ερευνητή κ.λπ.
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3. Διατύπωση του προβλήματος της έρευνας
Ενώ η επιλογή του αντικειμένου της έρευνας συχνά υπαγορεύεται από θεωρήσεις όχι κατ’ ανάγκη επιστημονικές, η διατύπωσή του είναι η πιο δύσκολη φάση της ερευνητικής διαδικασίας. Να σημειωθεί, ότι τα ερευνητικά θέματα είναι σχεδόν ευρέως περιεχομένου και σπάνια μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια, έτσι που ο ερευνητής χρειάζεται να εστιάζει σε ορισμένες πτυχές αυτών. Για παράδειγμα, η έρευνα της οικογένειας σε δεδομένη
γεωγραφική περιοχή είναι ευρέως φάσματος ζήτημα και δύσκολο για τον
ερευνητή να τη χειριστεί, έτσι που είναι σκόπιμο να ξεκινά διερευνώντας
πτυχές της οικογενειακής κατάστασης, όπως είναι π.χ. οι οικογενειακοί
προϋπολογισμοί, η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της οικογένειας κ.ά.
Η συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος για έρευνα και ο προσδιορισμός των στοιχείων που είναι να επιλεγούν δεν γίνονται κατά τρόπο αυτόματο. Ακόμη και η αναγνώριση του προβλήματος για έρευνα πιθανόν να
μην επαρκεί για το “φιλτράρισμα” αυτό των ερευνητικών ερωτημάτων από
τα γενικά ερευνητικά πλαίσια στα ειδικά. Χρειάζεται, επιπλέον, η αναζήτηση πληρέστερων σχετικών πληροφοριών ως προς το αντικείμενο (αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας για έρευνες σχετικές με το θέμα) τις οποίες ο
ερευνητής θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως βάση για να αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Πριν προχωρήσει στη συγκέντρωση των στοιχείων, πρέπει να αναδιατυπώσει το συγκεκριμένο πρόβλημα κατά τρόπο που
τελικά θα του επιτρέψει να βγάλει συμπεράσματα, τόσο για τα γενικά γνωρίσματα του ευρύτερου ερευνητικού προβλήματος, όσο και για τις ειδικότερες διαστάσεις αυτού που μπορούν να προσεγγιστούν. Στη φάση της έρευνας αυτής, ο ερευνητής συνεχώς πρέπει να διατυπώνει ερωτήσεις με το ρόλο
του καθόλου παθητικό. Όπως σημειώνουν ο Φίλιας κ.ά. (1977:23), “στην
επιστημονική έρευνα, η διατύπωση του προβλήματος δεν είναι μόνο το
πρώτο αλλά και το τελευταίο στάδιο” και συμπληρώνουν με τη ρήση του
Max Weber “κάθε επιστημονικό επίτευγμα θέτει νέα ερωτήματα: αποζητά
(προκαλεί) το ξεπέρασμά του”.
Δεν υπάρχει, βέβαια, συνταγή για το πώς το σύνολο των ερευνητικών
ερωτημάτων θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα μόνο ερευνητικό αντικείμενο. Υπάρχουν παρακινητικοί παράγοντες εκτός των οποίων διατυπώνονται ερευνητικά προβλήματα και καθένας έχει τη σχετική σημαντικότητά
του. H Selltiz et al. (1976) έχουν αναγνωρίσει αρκετούς τέτοιους παράγο-
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ντες, μεταξύ των οποίων είναι:
α ο έλεγχος των θεωριών ως αιτημάτων, λογικά συνδεδεμένων, για την
πειστική εξήγηση κοινωνικών φαινόμενων,
β η χρησιμοποίηση της θεωρίας για την κατανόηση και εξήγηση του ερευνητικού προβλήματος,
γ η αντιπαραβολή με προηγούμενες έρευνες,
δ η διασάφηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, για τον εντοπισμό συνεπών ή και αντιθετικών αποτελεσμάτων σε ανεξάρτητες μεταξύ τους έρευνες και για ίδιες ερευνητικές υποθέσεις,
ε η προσπάθεια εντοπισμού απρόβλεπτων αποτελεσμάτων, προκειμένου
αυτά να βεβαιωθούν και να εξηγηθούν με νεότερη έρευνα,
στ η επανάληψη της ερευνητικής προσπάθειας προκειμένου να βεβαιωθεί
κατά πόσο τα αποτελέσματα ισχύουν για άλλη ομάδα ατόμων, σε άλλη
περιοχή και σε άλλη χρονική στιγμή (π.χ. σε έρευνα στερεοτύπων) και
ζ η διαπίστωση κατά πόσο μια σχέση που έχει παρατηρηθεί σε κάποια
περιοχή μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλη.

4. Αξιολόγηση του προβλήματος της έρευνας
Μετά τη διατύπωση του προβλήματος της έρευνας, συχνά η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι του σημείου όπου ο ερευνητής είναι σε θέση να αξιολογήσει
το πρόβλημα, ώστε να καθορίσει αν είναι λογικό και επιθυμητό να προχωρήσει. Η αξιολόγηση αυτή συνδέεται με τη απάντηση σε ερωτήσεις ως προς
το αξιόλογο, το εφικτό και την ηθική πλευρά της έρευνας.
Ασφαλώς, το ερώτημα κατά πόσο είναι άξιο λόγου το πρόβλημα που
πρόκειται να διερευνηθεί ήδη επιχειρείται να απαντηθεί, έστω και έμμεσα,
κατά την πορεία της διερευνητικής αναζήτησης μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας και των λοιπών πηγών πληροφόρησης. Ωστόσο, η απόφαση για το
αξιόλογο ή μη του προβλήματος για έρευνα δεν γίνεται με βιασύνη, ούτε
μπορεί κανείς να στηριχτεί απόλυτα στις γνώμες τρίτων ως προς το θέμα
αυτό. Ο οποιοσδήποτε τρίτος ακόμη κι αν αποφανθεί ότι η απάντηση για το
πρόβλημα που πρόκειται να διερευνηθεί είναι γνωστή στον καθένα, ως
“κοινή λογική”, δεν είναι οπωσδήποτε και αξιόπιστη, αφού αδυνατεί να καθοδηγήσει τον ερευνητή ως προς το ορθό ή το εσφαλμένο της ενέργειάς του.
Ο κανόνας είναι, ότι το πρόβλημα αξίζει ίσως να διερευνηθεί αν ο ερευνητής έχει πειστεί πως η γνώση του ως προς το θέμα έχει προχωρήσει ώστε να
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είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις.
Η έννοια του εφικτού της διερεύνησης του προβλήματος είναι ευρεία και
σχετίζεται με απαντήσεις σε ερωτήματα ως προς το εύρος της έρευνας, τον
απαιτούμενο χρόνο, την αναγκαία δαπάνη για την πραγματοποίησή της, τη
διαθεσιμότητα των ερευνητικών υποκειμένων, το βαθμό συνεργασιμότητας
αυτών, τη διαθεσιμότητα των αναγκαίου ερευνητικού υλικού και την παροχή διευκολύνσεων.
Σε ό,τι αφορά το εύρος της έρευνας, αυτό επιβάλλεται να είναι περιορισμένο και να καλύπτει συγκεκριμένες πτυχές του ερευνητικού αντικειμένου.
Η έννοια ενός ερευνητικού αντικειμένου από τη φύση της περιλαμβάνει
πλήθος από αρχές και έννοιες και οποιαδήποτε προσπάθεια να καλυφθούν
όλες σε μία μόνο έρευνα είναι ματαιοπονία, ακόμη κι αν ο ερευνητής είναι
έμπειρος και ικανός. Γενικά, ένα πρόβλημα έρευνας που ορίζεται από τρεις
ή τέσσερις έννοιες - άξονες θεωρείται ικανοποιητικό, χωρίς αυτό βέβαια να
σημαίνει ότι δεδομένα θα συγκεντρωθούν μόνο ως προς τις έννοιες αυτές.
Μπορούν να συλλεγούν δεδομένα και για αρκετές άλλες έννοιες, με σκοπό
να επιζητηθεί να απαντηθεί μελλοντικά κάποιο άλλο ερευνητικό πρόβλημα.
Η χρονική διάρκεια πραγματοποίησης μιας έρευνας δεν είναι εύκολο να
εκτιμηθεί, ούτε και κατά προσέγγιση. Συχνά, διαβάζοντας ένα ερευνητικό
δημοσίευμα συμπεραίνουμε με σχετική ευκολία, βασισμένοι στο ευάριθμο
των σελίδων του δημοσιεύματος, ότι ίσως η ερευνητική διαδικασία δεν θα
διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι τελείως παραπλανητικό,
γιατί η διαδικασία της έρευνας εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες που
συνδέονται με το θέμα, την έκτασή του, την περιοχή της έρευνας, τη διαδικασία της ανάλυσης κ.ά.
Μια προσεκτικά σχεδιασμένη έρευνα είναι χρονοβόρα ως προς τα ακόλουθα (Guy et al. 1987:60):
α την αναζήτηση της σχετικής με το αντικείμενο βιβλιογραφίας,
β τη μελέτη της βιβλιογραφίας,
γ τη διατύπωση του προβλήματος,
δ την επινόηση των μέτρων μέτρησης των εννοιών,
ε τον εντοπισμό του πληθυσμού (ή των ομάδων) που θα μελετηθεί,
στ τη συγκέντρωση των δεδομένων,
ζ την κωδικοποίηση των δεδομένων (αν αυτά πρόκειται να αποθηκευτούν
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή),
η την ανάλυση των δεδομένων και
θ τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας.

20

Κεφάλαιο Δεύτερο

Όλα τα παραπάνω είναι γενικοί οδηγοί ως προς τον απαιτούμενο χρόνο
διεξαγωγής της έρευνας και σηματοδοτούν την πορεία της, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή κάποια χρονική παρέκκλιση.
Οποιαδήποτε έρευνα προϋποθέτει δαπάνες για την πραγματοποίησή της,
δαπάνες που σχετίζονται με την αναπαραγωγή φωτοτυπημένων κειμένων
βιβλιογραφικών δεδομένων και την απόκτησή τους από ποικίλες πηγές σχετικές με το ερευνώμενο αντικείμενο, την αγορά μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, την εκτύπωση των ερωτηματολογίων συνέντευξης, την
αποζημίωση των συνεντευκτών, την απασχόληση προσωπικού, τις δαπάνες
μετακίνησης και της συγγραφής της ερευνητικής εργασίας κ.ά. Οι δαπάνες
έρευνας είναι σημαντικές και ο ερευνητής πρέπει να εξετάσει σοβαρά τον
παράγοντα αυτόν πριν αποφασίσει να ξεκινήσει οποιαδήποτε ερευνητική
προσπάθεια.
Η διαθεσιμότητα των ερευνητικών υποκειμένων είναι ο καθοριστικός για
τη διεξαγωγή της έρευνας παράγοντας. Χωρίς αυτά τίποτε δεν μπορεί να
ξεκινήσει. Πολλές έρευνες απαιτούν την παρουσία ειδικών ομάδων ατόμων
που θα απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα και των οποίων η απουσία υποχρεώνει αυτόματα την ακύρωση των ερωτημάτων αυτών. Η γεωγραφική απόσταση συχνά καθιστά δύσκολη την προσέγγιση ειδικών κατηγοριών ατόμων αναγκαίων για συγκεκριμένους ερευνητικούς
σκοπούς.
Τέλος, η διαθεσιμότητα του αναγκαίου ερευνητικού υλικού και οι σχετικές ερευνητικές διευκολύνσεις είναι παράγοντας σημαντικός, ωστόσο υψηλής δαπάνης, για την επιλογή και διατύπωση συγκεκριμένων ερευνητικών
προβλημάτων. Έτσι π.χ., εάν ο έλεγχος συγκεκριμένου προβλήματος απαιτεί τη διεξαγωγή εργαστηριακού πειράματος, είναι αναγκαία η εξασφάλιση
του κατάλληλου υλικού, όπως ενός δημοσιογραφικού μαγνητοφώνου, συστήματος ταχυδρομικών διευθύνσεων, βιντεοκάμερας, κ.ά.
Η αξιολόγηση του προβλήματος της έρευνας συνδέεται και με την ηθική
διάσταση αυτής. Η ανειλικρίνεια του ερευνητή απέναντι στα υποκείμενα της
έρευνας, σε συνδυασμό με τα κίνητρα με τα οποία καθοδηγείται και τις
σκοπιμότητες που ενδεχομένως εξυπηρετεί, μπορεί να προκαλέσουν ζημία
στα άτομα που διερευνώνται, να μεταβάλουν την αυτοαντίληψή τους και να
θίξουν ατομικά δικαιώματά τους. Αντιθέτως, η έρευνα πρέπει να διακρίνεται από την αίσθηση της υπευθυνότητας του ερευνητή απέναντι στα ερευνητικά υποκείμενα, στον ίδιο βαθμό που αναμένει από αυτά να ανταποκριθούν. Αρχή οποιασδήποτε ερευνητικής προσπάθειας πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη που θα εμπνέει ο ερευνητής γι’ αυτό που επιχειρεί.

