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H ΕΡΕΤΝΑ, Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΡΕΤΝΗΣΗ
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I
Η Ζρευνα

Ειςαγωγή
Το πρϊτο μζροσ αυτοφ του βιβλίου δεν καλφπτει κάποιο ςτάδιο μιασ
ζρευνασ αλλά κρίκθκε απαραίτθτο να υλοποιθκεί για να τοποκετιςει τθ κεμζλιο
λίκο ι καλφτερα για να περιγράψει το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα κινθκϊ για τθν
προςζγγιςθ του κζματοσ τθσ ζρευνασ ςτθν εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία.
Συγχρόνωσ, δράττομαι τθσ ευκαιρίασ ςτα πρϊτα δφο κεφάλαια, να
δοκιμάςω να προςεγγίςω και να αποςαφθνίςω τουσ όρουσ ζρευνα, επιςτθμονικι ι
ακαδθμαϊκι, παρουςιάηοντασ τισ ερευνθτικζσ περιοχζσ ομπρζλα ςτισ οποίεσ
δφναται να κινθκεί ο ερευνθτισ ανάλογα με τα ενδιαφζροντά του ςτθν γλϊςςα.
Επιπλζον, δοκιμάηω να ςυνκζςω τα χαρακτθριςτικά μιασ καλισ ζρευνασ ζτςι όπωσ
αυτά καταχωροφνται ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία με ςτόχο να λειτουργιςουν ωσ
πυξίδα για τον αναγνϊςτθ ερευνθτι. Αφιερϊνεται επίςθσ ζνα μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ
ςε αυτό που ονομάηουμε ακαδθμαϊκό γλωςςικό είδοσ κακϊσ αυτό αποτελεί το
μζςον για τθν παρουςίαςθ ερευνθτικϊν ευρθμάτων. Το δεφτερο κεφάλαιο
αφιερϊνεται ςε διαφορετικοφσ τφπουσ ζρευνασ ζτςι όπωσ είναι καταγεγραμμζνοι
ςτθν διεκνι και εγχϊρια βιβλιογραφία και από τουσ οποίουσ μπορεί να επιλζξει ο
ερευνθτισ για τθν προςζγγιςθ των υποκζςεων που επικυμεί να εξακριβϊςει.
Κλείνουμε με το τρίτο κεφάλαιο αυτιν τθν ςυηιτθςθ παρουςιάηονται τα
χαρακτθριςτικά ενόσ καλοφ ερευνθτι κακϊσ και τθν θκικι ευκφνθ που αναμζνεται
να διακζτει απζναντι ςτθν επιςτιμθ, ςτον αναγνϊςτθ και ςτθν ερευνθτικι
κοινότθτα. Γίνεται εκτενισ αναφορά ςτο φαινόμενο τθσ λογοκλοπισ για να
ευαιςκθτοποιθκεί ο ερευνθτισ και να βοθκθκεί ϊςτε να αποφευχκεί ο πειραςμόσ
που ςτισ μζρεσ μασ γίνεται μεγαλφτεροσ με τθν πλθκϊρα του υλικοφ που
προςφζρεται ςτο διαδίκτυο, αρκετζσ φορζσ και ανϊνυμα. Αν και θ προςπάκεια
αυτι επικεντρϊνεται ςε αυτό που ςιμερα ονομάηουμε, με τον γενικό όρο,
εμπειρικι ζρευνα δεν αποτελεί πρόκεςι μου να τθν προτείνω ωσ τθν μοναδικι
ερευνθτικι προςζγγιςθ ι αυτιν που είναι προτιμότερθ να ακολουκιςει ο
ερευνθτισ από τισ υπόλοιπεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο.
Θεωρϊ όμωσ ότι αυτι θ προςζγγιςθ, που ςιμερα είναι διεκνϊσ αποδεκτι, είναι
εντελϊσ απαραίτθτθ να ακολουκθκεί ςτθν περίπτωςθ που α) επιλζξουμε τθν
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ποςοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, β) δεν αποτελεί ο ερευνθτισ μζροσ τθσ
ερευνθτικισ διαδικαςίασ (όπωσ ςτισ ζρευνεσ δράςθσ), γ) προςεγγίηουμε το κζμα
μασ μζςα από ςτατιςτικζσ υποκζςεισ.
Σι είναι ζρευνα;
Ζνα βιβλίο που περιζχει ςτον τίτλο του τθ λζξθ ζρευνα δεν κα μποροφςε να
μθν ξεκινιςει με το ερϊτθμα. «Τι είναι ζρευνα και ποιοσ τθν κάνει;» Αν και θ
απάντθςθ μπορεί να φαντάηει απλι, κατά τθν εξζταςι τθσ ανακάλυψα ότι δεν είναι
και τόςο, κακϊσ μου πιρε αρκετό χρόνο και αρκετζσ ςελίδεσ για να ςυηθτθκεί. Σε
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ βαςικισ βιβλιογραφίασ που εξετάςκθκε για τθν ςυγγραφι
του παρόντοσ εγχειριματοσ τίκεται το ίδιο ςχεδόν ερϊτθμα, αν και προτείνονται
διαφορετικοί οριςμοί. Οι οριςμοί αυτοί δείχνουν να ζχουν αρκετά κοινά ςθμεία,
δεν φαίνεται όμωσ να ςυμφωνοφν απόλυτα μεταξφ τουσ και δεν καταλιγουν ςτα
ίδια ακριβϊσ ςυμπεράςματα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο ςε αυτό το ςτάδιο να
δοκιμάςω να ςυμμετζχω ςτθ ςυηιτθςθ για να κατακζςω τισ δικζσ μου απόψεισ.
Ο Brown (1988) ςτο πρϊτο κεφάλαιο του βιβλίου του, Understanding
Research in Second Language Learning, κζτει άμεςα τθν ερϊτθςθ, «τι είναι ζρευνα;»
χωρίσ

όμωσ

να

δοκιμάςει

να

δϊςει

ζναν

πρϊτο

οριςμό.

Ρροχωράει

επιχειρθματολογϊντασ για τθν ζνταξθ τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ ςε διαφορετικοφσ
τφπουσ ερευνϊν διαχωρίηοντασ ςυγχρόνωσ τθν πρωτογενή από τθν δευτερογενή
ζρευνα (βλ. παρακάτω). Αρχικά κα μποροφςαμε να διαχωρίςουμε τουσ μελετθτζσ
ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ, ανάλογα με τθν ςτάςθ τουσ προσ τθν ζρευνα, από τουσ
οριςμοφσ που προτείνουν ι υιοκετοφν, όπωσ εντοπίςκθκαν ςτθν ςχετικι
βιβλιογραφία: α) ςτουσ ςυςτθματικοφσ και β) ςτουσ φιλελεφκερουσ. Ξεκινϊντασ
από τουσ ςυςτθματικοφσ αναφζρουμε τουσ Hatch και Farhady (1982:1, και xv) που
δοκιμάηουν ζνα πρϊτο οριςμό και οριοκετοφν τθν ζρευνα ωσ “μία ςυςτθματικι
προςζγγιςθ για τθν ανεφρεςθ απαντιςεων”i ενϊ οι McDonough και McDonough
(1997:37) ςυνοψίηουν τθν ζρευνα με δφο λζξεισ ωσ ‘επαγγελματικι αναηιτθςθ’
(professional inquiry), αποκλείοντασ ζτςι με αυτόν τον όρο τθν ζρευνα που
πραγματοποιείται από όλουσ τουσ πολίτεσ για τισ κακθμερινζσ τουσ ανάγκεσ και
προβλιματα. Στον δικό του οριςμό για τθν ζρευνα ο Καραγεϊργοσ (2002:15)
φαίνεται να τθν προςδιορίηει πλθςιζςτερα ςτον οριςμό των Hatch και Farhady
(1982) που δόκθκε παραπάνω και ςε αυτό που άλλοι διαχωρίηουν ωσ επιςτθμονικι
ζρευνα (βλ. παρακάτω ςχετικό κεφάλαιο) υπογραμμίηοντασ και αυτόσ τθν
ςυςτθματικότθτα ωσ βαςικι παράμετρο, “το ςφνολο των οργανωμζνων ενεργειϊν
που γίνονται με ςκοπό να βρεκεί, να ανακαλυφκεί, να ερμθνευκεί κ.λπ. κάτι που
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μασ ενδιαφζρει”. Ο ίδιοσ ςυγγραφζασ, αμζςωσ παρακάτω, και ςυγκεκριμζνα ςτθν
ςελίδα 16 του ιδίου ςυγγράμματοσ, δίνει ζναν ςχεδόν ταυτόςθμο οριςμό και για
τθν επιςτθμονικι ζρευνα αυτι τθν φορά, αντικακιςτϊντασ τθ λζξθ οργάνωςθ με τισ
λζξεισ ςκόπιμθ και ςυςτθματικι, “τθ ςκόπιμη και ςυςτηματική διαδικαςία μελζτθσ
ενόσ κζματοσ ι φαινομζνου ι επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ” (οι πλάγιεσ
υπογραμμίςεισ και ςτισ δφο αναφορζσ είναι δικζσ μασ). Στον αντίποδα ςτζκονται οι
περιςςότερο φιλελεφκεροι που δεν επιμζνουν ςτον παράγοντα ςυςτθματικότθτα,
όπωσ οι Brown και Rodgers (2002:3) που προτείνουν ότι θ διερεφνθςθ μίασ
εμπειρίασ μπορεί να είναι επίςθμθ και τεχνικι (ςυςτθματικι) αλλά όχι απαραίτθτα
ανάλογθii. Σε ςχετικι ςυμφωνία βρίςκεται και θ τοποκζτθςθ του Dörnyei (2007:15)
που λιτά αναφζρει ότι ωσ ζρευνα κατανοοφμαι τθν προςπάκεια ανεφρεςθσ
απαντιςεων ςε ερωτιματαiii.
Τα τρία χαρακτθριςτικά τα οποία που εμφανίηονται να αποτελοφν τουσ
δείκτεσ διάκριςθσ μιασ ζρευνασ και φαίνεται να προκφπτουν από τθν ζωσ εδϊ
ςυηιτθςθ είναι: θ ςυςτθματικότθτα, οι απαντιςεισ ςε ερωτιματα και θ
επαγγελματικότθτα. Ραρακάτω κα ςυηθτιςουμε αναλυτικά

και τα τρία αυτά

ςτοιχεία, το κακζνα ξεχωριςτά.
υςτηματικότητα
Ωσ προσ τθν ςυςτθματικότθτα, τα βαςικά ερωτιματα που διαγράφονται είναι
δφο: 1. Είναι θ ςυςτθματικότθτα ζνασ παράγοντασ που μπορεί να περιοριςκεί ςε 0
και 1, ανάμεςα ςε ζνα ναι ι ζνα όχι; Αν κεωρθκεί ότι θ ςυςτθματικότθτα κινείται ςε
ζναν άξονα με δφο ςτάςεισ (ναι/όχι) τότε αυτό το χαρακτθριςτικό μπορεί να
λειτουργιςει ωσ παράγοντασ διάκριςθσ. Διαφορετικά προκφπτει το δεφτερο
ερϊτθμα. 2. Είναι δυνατόν μία ζρευνα να είναι εντελϊσ ανοργάνωτθ χωρίσ κανζνα
ςφςτθμα και να πραγματοποιείται άςκοπα; Ακόμθ και ςτισ πιο απλζσ ζρευνεσ, για
τθν αγορά ενόσ αγακοφ, υπάρχει ζςτω και ζνα υποτυπϊδεσ ςφςτθμα και μία
οργάνωςθ, για παράδειγμα:
Ραράδειγμα 1.
Για τθν απόκτθςθ ενόσ ηευγαριοφ παπουτςιϊν κακοδθγοφμαςτε ςτον κατάλλθλο
χϊρο για τθν αγορά τουσ μζςα από μία ςειρά ερωτθμάτων μερικά από τα οποία
παρακζτουμε εδϊ, όπωσ: α) κακθμερινά ι επίςθμων εκδθλϊςεων, β) για ποια εποχι
του χρόνου τα κζλουμε, γ) ςε τι χρωματιςμό (ανάλογα με τα ροφχα που διακζτουμε
για να τα υποςτθρίξουμε), δ) ςε ποιο ςτυλ (ανάλογα με τισ προςωπικζσ μασ
προτιμιςεισ), ε) ςε ποια τιμι. Με βάςθ αυτά τα ερωτιματα επιλζγουμε τα ςχετικά
μαγαηιά και ξεκινοφμε τθν ζρευνά μασ ςε χϊρουσ που ζχουμε αρχικά αμεςότερθ
πρόςβαςθ και οριςμζνεσ φορζσ ςε πιο απομακρυςμζνουσ από τθν κατοικία μασ.
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Βλζπουμε ότι ακόμθ και ςε αυτιν τθν ςχετικά απλι περίπτωςθ (για
οριςμζνουσ βζβαια δεν είναι και τόςο απλι) υπάρχουν μία ςειρά από παράμετροι
μζςα ςτουσ οποίουσ κινοφμαςτε για τθν επίλυςθ του κζματοσ που μασ απαςχολεί.
Αυτό

υποδθλϊνει

ζνα

οριςμζνο

ςφςτθμα

ςκζψθσ

και

πράξεων

που

πραγματοποιοφνται ωσ αποτζλεςμα. Σε αυτό το ςθμείο καταχωρείται και θ πρϊτθ
διαφωνία ανάμεςα ςε αυτοφσ που υποςτθρίηουν τθν ςυςτθματικότθτα ωσ κφριο
χαρακτθριςτικό διάκριςθσ για τον όρο ζρευνα κάκε είδουσ (κα τουσ ονομάηαμε
‘ςκλθροπυρθνικοφσ ςυςτθματικοφσ’) και ςε αυτοφσ που επιτρζπουν και
αποδζχονται ζνα περιςςότερο ανοιχτό ςχιμα (παραπάνω τουσ ονομάςαμε
‘φιλελεφκερουσ’). Ωσ ερευνθτικό είδοσ εδϊ κατανοοφμε ζρευνεσ διαφορετικοφ
ενδιαφζροντοσ, π.χ. δθμοςιογραφικζσ, αςτυνομικζσ, δικαςτικζσ, αγοράσ, κλπ.
Δίνοντασ μία απάντθςθ ςτο παραπάνω ερϊτθμα, κινοφμενοι ςε διαφορετικι
τροχιά από αυτιν τθσ αυςτθρισ ςυςτθματικότθτασ, οι Brown και Rodgers (2002:3),
προτείνουν ότι μία ζρευνα κα μποροφςε να μθν ακολουκεί απαραίτθτα ζνα τυπικό
πλαίςιο και βλζπουν τθν ζρευνα ωσ μία “εξερεφνθςθ εμπειρίασ κάποιου είδουσ,
μερικζσ φορζσ τυπικι και τεχνικι, αλλά όχι απαραίτθτα με αυτόν τον τρόπο”iv.
Ραράλλθλα, προτείνουν τθν εμπειρικι προςζγγιςθv για τθν καλφτερθ κατανόθςι
τθσ. Σε παράλλθλθ με τουσ αυτοφσ τουσ ςυγγραφείσ διαδρομι βρίςκονται και οι
Selinger και Shohamy (1989) που δθλϊνουν ότι ςτισ κακθμερινζσ μασ ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ ψάχνουμε απαντιςεισ ςε ερωτιματα για φαινόμενα που
διαδραματίηονται γφρω μασ, αλλά και ο Dörnyei (2007:15) που ορίηει ωσ ζρευνα τθν
“προςπάκεια ανεφρεςθσ απαντιςεων ςε ερωτιματα”,vi δθλϊνοντασ ωσ απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ μίασ ζρευνασ τθν φπαρξθ ερωτθμάτων και
τθν παροχι απαντιςεων, χωρίσ να αναφζρεται ςτθν ζννοια τθσ ςυςτθματικότθτασ.
Μία πρϊτθ ανάγνωςθ κα κατζλθγε εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτθν ουςία
πρόκειται για μία ςειρά ενεργειϊν αυςτθρά ι λιγότερο ςυςτθματικϊν που αφοροφν
ςτον ςχθματιςμό ερωτθμάτων και ςτθν ανεφρεςθ απαντιςεων μζςα από μία
διαδικαςία. Θα επιςτρζψουμε ςτθν ςυηιτθςθ τθσ ςυςτθματικότθτασ παρακάτω,
ςτθν παρουςίαςθ τθσ επιςτθμονικισ θ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ, κακϊσ κρίνεται ότι
υπάρχει ανάγκθ από μία διαφορετικι προςζγγιςθ ςε αυτό το κζμα, θ οποία γίνεται
περιςςότερο απαιτθτι ςτον χϊρο τθσ επιςτθμονικισ ι ακαδθμαϊκισ ζρευνασ. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί ο παράγοντασ αυτόσ καταγράφεται να είναι ο μοναδικόσ δείκτθσ
διάκριςθσ που διαφοροποιεί μία επιςτθμονικι ι ακαδθμαϊκι ζρευνα από μία
άλλθ.
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Ερωτήματα και απαντήςεισ
Η δεφτερθ περιοχι τριβισ ι διαφωνίασ είναι θ φπαρξθ ερωτθμάτων και θ
προςφορά απαντιςεων. Αν και θ φπαρξθ αρχικϊν ερωτθμάτων κεωρείται
απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν διεξαγωγι μίασ οποιαςδιποτε ζρευνασ θ προςφορά
ςαφϊν απαντιςεων ωσ προσ τα αρχικϊσ τεκζντα ερωτιματα δεν κα πρζπει να
κεωρείται απόλυτα βζβαιθ. Ζνα μεγάλο μζροσ ερευνθτικϊν προςπακειϊν
καταλιγουν όντωσ ςτθν εξαγωγι απαντιςεων αλλά ζνασ εξίςου μεγάλοσ αρικμόσ
καταλιγει ςτον εντοπιςμό και κατάκεςθ νζων ερωτθμάτων (Τςοπάνογλου 2000).
Υπάρχουν βζβαια ζωσ και ςιμερα ερωτιματα που παραμζνουν αναπάντθτα ςε
ςχεδόν όλεσ τισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ. Ιδανικά, τα νζα ερωτιματα που
προκφπτουν είναι περιςςότερο εςτιαςμζνα από τα αρχικά. Αυτι θ κατάλθξθ δεν
πρζπει να κεωρείται ατυχισ και δεν είναι απαραίτθτο να οφείλεται οφτε και να
ερμθνεφεται ωσ ζλλειψθ ικανότθτασ του ερευνθτι. Συχνά ζγκειται ςτθν
περιπλοκότθτα του κζματοσ κακϊσ αρκετζσ ζρευνεσ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα
ότι το αρχικό ερϊτθμα δεν ιταν τόςο απλό, όςο αρχικά μπορεί να είχε εκτιμθκεί και
ότι απαιτείται περιςςότερθ ζρευνα ςτο κζμα. Αυτό, ωσ ςυμπζραςμα, μπορεί να
προκφψει κατά τθν διάρκεια τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ και οι ζρευνεσ αυτζσ
αξίηουν δθμοςίευςθσ και προςοχισ. Κατακζτουμε εδϊ ζνα παράδειγμα από τουσ
Zuengler, Ford, και Fassnacht (1998) που μελζτθςαν τθν χριςθ τθσ βίντεο κάμερασ
για τθν ςυλλογι δεδομζνων ςε μία ςχολικι τάξθ. Κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα
(ανάμεςα ςτα άλλα), ότι θ εφαρμογι μίασ κάμερασ, ανεξάρτθτα από τθν
τοποκζτθςι τθσ, μπορεί να αποκρφψει ςυμβάντα που λαμβάνουν χϊρα ςε μια τάξθ
κατά τθν διάρκεια ενόσ πειράματοσ.
Άλλωςτε, οι Selinger και Shohamy (1989:2) δθλϊνουν ότι μια ζρευνα
ακολουκεί κυκλική πορεία θ οποία δεν ολοκλθρϊνεται ποτζ κακϊσ κάκε κομμάτι
τθσ μπορεί να τεκεί υπό νζα αμφιςβιτθςθ και ωσ εκ τοφτου να ερευνθκεί από τθν
αρχι μζςα από νζεσ υποκζςεισ ι μεκόδουσ ι εργαλεία. Με αυτιν τθν ζννοια,
ζρευνεσ που δεν καταλιγουν ςτθν επιβράβευςθ τθσ αρχικισ τουσ υπόκεςθσ κα
πρζπει να κεωροφνται εξ ίςου ςθμαντικζσ κακϊσ προςφζρουν και αυτζσ το
λικαράκι τουσ ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του προσ ζρευνα κζματοσ ενϊ βοθκοφν
τουσ ερευνθτζσ ςτον προςδιοριςμό νζων περιςςότερο ςτοχευμζνων υποκζςεων. Η
εκ των υςτζρων τροποποίθςθ τθσ αρχικισ υπόκεςθσ από τον ερευνθτι (που
δυςτυχϊσ ςυχνά ςυναντάται) ζτςι ϊςτε να επιβραβευκεί από τα δεδομζνα που
ςυνζλεξε, κεωρείται τουλάχιςτον… άκομψθ ζωσ ακαδθμαϊκά ανικικθ.
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Επαγγελματικότητα
Στθν εναρκτιρια ομιλία του πρφτανθ του Jagiellonian πανεπιςτθμίου τθσ
Ρολωνίασ για το ετιςιο ςυνζδριο τθσ ευρωπαϊκισ επιςτθμονικισ εταιρίασ
EUROCALL το ζτοσ 2005 αναφζρκθκε το παρακάτω: “οι ςτόχοι του πανεπιςτθμίου
είναι να ψάξει την αλήθεια και να την περάςει προσ τα κάτω ςε γενεζσ φοιτθτϊν ι
μακθτϊν”vii (θ πλάγια υπογράμμιςθ είναι δικι μου). Η άποψθ αυτι του πρφτανθ
βρίςκεται ςε αρμονία με τθν γενικότερθ εντφπωςθ για τουσ ςτόχουσ των
πανεπιςτθμίων των περιςςοτζρων πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων ζτςι όπωσ
εκφράηονται και ςτο παρακάτω απόςπαςμα ενόσ υπομνιματοσ που κατατζκθκε
ςτισ 16 Σεπτεμβρίου 2011, ςτον θλεκτρονικό διάλογο του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Α.Ρ.Θ.), με αφορμι τισ καταλιψεισ των ςχολϊν που
ζγιναν τον Σεπτζμβρθ του ιδίου χρόνου. Τθν υπογράφουν 184 μζλθ Διδακτικοφ και
Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ): “Το πανεπιςτιμιο είναι περιουςία του ελλθνικοφ
λαοφ και η αποςτολή του είναι η παραγωγή και η μετάδοςη τησ γνϊςησ” (θ πλάγια
υπογράμμιςθ είναι δικι μου). Ο ςχολιαςμόσ του πρφτανθ αλλά και οι πεποικιςεισ
των μελϊν ΔΕΡ του Α.Ρ.Θ., ζτςι όπωσ εκφράηονται ςτο παραπάνω απόςπαςμα,
φαίνεται να κεωροφν ι να αποδζχονται ότι οι πανεπιςτθμιακοί διακζτουν (ίςωσ
κατά αποκλειςτικότθτα) : α) τθν αρετι τθσ ζρευνασ, όπωσ τθν υπονοοφν και οι
McDonough και McDonough (1997:37) ςτθν φράςθ τουσ για το “πωσ ςυγκρίνεται ‘θ
ζρευνα

του

πανεπιςτιμια)”

δαςκάλου’
viii

από

τθν

ζρευνα

του

ερευνθτι

(ςυνικωσ

ςε

και ότι β) αυτοί ςτζκονται ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο από τουσ

φοιτθτζσ ι τουσ μακθτζσ τουσ κακϊσ κεωροφνται να είναι οι μοναδικοί φορείσ
μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ (ο περιςςότερο εμφατικόσ όροσ μεταλαμπαδεφουν
ςυναντάται ςυχνά ςε κείμενα με αυτό το κζμα). Η φπαρξθ τθσ ζδρασ ςτισ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ (από τον μεςαίωνα) των ελλθνικϊν αλλά και πλείςτων πανεπιςτθμίων
ςυμβολίηει ακριβϊσ τθν αυκεντία των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων και δείχνει να
υποςτθρίηει το παραπάνω ςκεπτικό.
Σε μία ίςωσ περιςςότερο εξτρεμιςτικι άποψθ ο Καραγεϊργοσ (2002:16)
διαχωρίηει τουσ επιςτιμονεσ από τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ “όλοι μασ, επιςτιμονεσ
και απλοί άνκρωποι νιϊκουμε τθν ανάγκθ να ζχουμε μία ερμθνεία των
φαινομζνων…..”. Στθν χϊρα μασ μάλιςτα, τα πανεπιςτιμια διζκεταν και
υπεραςπίηονταν για χρόνια το πανεπιςτθμιακό άςυλο (κατά τθν εποχι τθσ
ςυγγραφισ του παρόντοσ ψθφίςκθκε ςτθν βουλι των ελλινων θ κατάργθςθ του
πανεπιςτθμιακοφ αςφλου τον Σεπτζμβρθ του 2001), ακριβϊσ για να προςτατζψουν
τθν ‘ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν’, εν μζρει, τθν πνευματικι, ερευνθτικι ικανότθτα
αλλά και διάδοςθ γνϊςεων, που

κεωροφςαν ότι αποτελοφςε προνόμιο των

9

ιδρυμάτων και των μελϊν τουσ, ςχεδόν αφαιρϊντασ αυτό το δικαίωμα από τουσ
φοιτθτζσ τουσ, τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ι υπονοϊντασ ότι μόνον
εντόσ του ακαδθμαϊκοφ χϊρου επιτρζπεται θ ‘ελεφκερθ’ διακίνθςθ ιδεϊν ενϊ ςτθν
υπόλοιπθ επικράτεια υπάρχει ι κα πρζπει να υπάρχει λογοκριςία. Ρράγματι, ο
Ακαναςίου

(2006:22)

καταγράφει

ότι

αποτελζςματα

ερευνϊν

που

πραγματοποιοφνται από φοιτθτζσ για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου είναι
δυνατόν να κρικοφν ωσ ‘περιοριςμζνθσ αξίασ’.
“Αν π.χ. μια ζρευνα, που γίνεται ςε αναγνωριςμζνο ερευνθτικό κζντρο ι ςε
ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οδθγθκεί ςε βαςικά πορίςματα για τθ διδακτικι
προςζγγιςθ ενόσ μακιματοσ ι τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν ι
διδακτικϊν προβλθμάτων, ενδζχεται τα αποτελζςματα αυτά να μθν εκτιμθκοφν ςτο
βακμό που κα ζπρεπε, όταν θ ζρευνα αυτι γίνεται για τθν απόκτθςθ ενόσ
μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ τα αποτελζςματα κεωροφνται
περιοριςμζνθσ αξίασ, επειδι πιςτεφεται ότι θ ζρευνα ζγινε με ειδικό ςκοπό τθν
απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου και όχι τθν προϊκθςθ τθσ επιςτιμθσ ςτουσ
ςυγκεκριμζνουσ τομείσ.”

Αν και αποτελεί πραγματικότθτα ότι ζνα μεγάλο μζροσ ερευνϊν που
εκτελοφνται ςιμερα λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε πανεπιςτθμιακά ιδρφματα από
πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, οι ςθμερινζσ απόψεισ για τα εκπαιδευτικά ιδρφματα
και τθν εκπαίδευςθ γενικότερα, ζχουν αφιςει πίςω τουσ αυτζσ ι παρόμοιεσ
αντιλιψεισ. Αυτό το γεγονόσ δεν αποτελεί μία παραχϊρθςθ από τθν μεριά των
ακαδθμαϊκϊν αλλά δείχνει ότι αλλάηει θ αντίλθψθ των περιςςοτζρων, κακϊσ
αντιλαμβάνονται ότι ζνα μεγάλο μζροσ ςθμαντικϊν ερευνϊν πραγματοποιοφνται
από φοιτθτζσ, ςτον ιδιωτικό τομζα (ελεφκερθ αγορά), ςτθν βιομθχανία, ι ςε άλλα
ιδρφματα οι οποίεσ όχι μόνον δεν υςτεροφν ςε ποιότθτα ι αξιοπιςτία αλλά
επιπροςκζτωσ

ςυχνά

ξεπερνοφν

αυτζσ

που

πραγματοποιοφνται

από

πανεπιςτθμιακοφσ. Ζρευνεσ, λοιπόν πραγματοποιοφνται κακθμερινά, από όλουσ
τουσ πολίτεσ ακόμθ και για τθν αγορά απλϊν αγακϊν, όπωσ θ αγορά ενόσ CD
(Dörnyei 2007:15) ι άλλων αναγκαίων κακθμερινϊν αγακϊν και εμπεριζχουν
αρκετζσ φορζσ οριςμζνα μζρθ μίασ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ (Selinger και Shohamy
1989:6). Οι κακθμερινζσ αυτζσ ζρευνεσ μπορεί να είναι πολφ απλζσ ςτθν διεξαγωγι
τουσ με μία μόνο μεταβλθτι, π.χ. τθν τιμι του CD, για τθν πρϊτθ περίπτωςθ, ι
πολφπλοκεσ με μία ςειρά μεταβλθτϊν, π.χ. τιμι, ποιότθτα, προςβαςιμότθτα,
εξυπθρζτθςθ, διακζςιμο χρόνο, κλπ, για τθν δεφτερθ περίπτωςθ.

10

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ
Η επιςτημονική ή ακαδημαϊκή ζρευνα
Στον 20ο αιϊνα ο όροσ ζρευνα απαντάται ςυχνά ςτον κακθμερινό λόγο ςε
διαφορετικζσ όμωσ εκδοχζσ: α) από μόνοσ του ωσ γενικότεροσ όροσ, π.χ. ζρευνα και
ανάπτυξθ, β) ςε ςυνδυαςμό με κάποιο επίκετο που προθγείται του όρου και
διευκρινίηει είτε το είδοσ τθσ ζρευνασ, π.χ. δθμοςιογραφικι ζρευνα, είτε τον τφπο
τθσ ζρευνασ, είτε ακόμθ τθν μζθοδο που ακολουκικθκε για τθν ςυλλογι ι τθν
ανάλυςθ των δεδομζνων, π.χ. πρωτογενισ ι δευτερογενισ ζρευνα (βλ. παρακάτω),
ποςοτικι ζρευνα (εργαςτθριακι, πειραματικι) ι ποιοτικι ζρευνα (όπου κάκε
καταγεγραμμζνθ άποψθ-δεδομζνο μελετάται ξεχωριςτά), γ) ςε ςυνδυαςμό με
κάποιο ουςιαςτικό που τον ακολουκεί και τον προςδιορίηει. Σε αυτιν τθν
περίπτωςθ εκφράηεται με γενικι αντικειμενικι ωσ ετερόπτωτοσ προςδιοριςμόσ, π.χ.
ζρευνα αγοράσ, ζρευνα δθμοςκόπθςθσ, ζρευνα πεδίου και προςδιορίηει ακόμθ
περιςςότερο το είδοσ τθσ ζρευνασ, το αντικείμενο ι τθν μζκοδο.
Ο όροσ επιςτθμονικι ζρευνα (scientific research) ςυναντάται ςτθν ελλθνικι
και διεκνι βιβλιογραφία ωσ ζνα βαςικό είδοσ ζρευνασ, που καταγράφεται ότι ζχει
ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθσ τθν ςυςτθματικότθτα. Στον Τςοπάνογλου (2000:17) ωσ
οριςμόσ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ υιοκετείται αυτόσ του Tuckman (1978:1) όπου
τονίηεται θ ‘ςυςτθματικότθτα’ τθσ προςπάκειασ για τθν εξεφρεςθ απαντιςεων.
Στθν αμζςωσ επόμενθ ςελίδα ο Τςοπάνογλου (ο.π.) ςυηθτά αναλυτικότερα: “Η λζξθκλειδί ςτον οριςμό που υιοκετείται εδϊ είναι «ςυςτθματικόσ». Η ςυςτθματικότθτα
είναι μία ειδοποιόσ διαφορά τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, γιατί προςπάκεια
εξεφρεςθσ απαντιςεων ςε ερωτιματα κάνουν όλοι οι άνκρωποι κακθμερινά, χωρίσ
να μποροφν να ιςχυριςτοφν ότι κάνουν ζρευνα”. Στο ίδιο ςυμπζραςμα καταλιγει
και ζνασ ακόμθ οριςμόσ που καταχωρείται από τουσ Hatch και Lazaraton (19991: I)
ςτον Dörnyei (2007:15) προςκζτοντασ τθν παράμετρο τθσ οργάνωςθσ, όπου ωσ
επιςτθμονικι ζρευνα αναφζρεται “θ οργανωμζνθ και ςυςτθματικι αναηιτθςθ για
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτουμε”ix. Συνοψίηοντασ τουσ Gable και Rogers
(1987), Borg και Gall (1989), Mc Millan και Schumacher (1993), Howard και Sharp
(1994), Gajendra και Kanka (2004) ο Ακαναςίου (2006;19) καταλιγει ςε ζναν
περιςςότερο περίπλοκο οριςμό, ςυνενϊνοντασ τα κοινά ςθμεία των παραπάνω
μελετθτϊν και ορίηει ωσ επιςτθμονικι ζρευνα:
“τθ ςκόπιμθ και ςυςτθματικι διαδικαςία, θ οποία ακολουκείται για τθ
διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ ι προβλιματοσ, με ςκοπό τθ ςυλλογι ελεγχόμενων
δεδομζνων, τα οποία μποροφν να αναλυκοφν και να μελετθκοφν ςυςτθματικά, ζτςι
ϊςτε να επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ αρχϊν, κεωριϊν, προγραμμάτων ι να
καταγράφουν καταςτάςεισ και να προάγουν ζτςι τθν επιςτθμονικι γνϊςθ”

11

Δοκιμάηοντασ να ςυνοψίςει με δφο λζξεισ ο Dörnyei (2007:15) τθν
ακαδθμαϊκι ζρευνα καταλιγει ςτον όρο ‘πεικαρχθμζνθ αναηιτθςθ’ (disciplined
inquiry) ακριβϊσ όπωσ και οι Selinger και Shohamy (1989:10) πριν από αυτόν,
παραλείποντασ και οι τρεισ το ςκζλοσ τθσ απάντθςθσ ςε ερωτιματα. Οι Hatch και
Farhady (1982) των οποίων ο οριςμόσ τθσ ζρευνασ εξετάςκθκε προθγοφμενα δεν
διαχωρίηουν τθν επιςτθμονικι ζρευνα από κάποια άλλθ αλλά ορίηουν τθν
ςυςτθματικότθτα ωσ υιοκζτθςθ “κακοριςμζνων αξιϊν”x (Hatch and Farhady 1982:4)
με ςτόχο τθν αποφυγι “ad hocxi λφςεων κατά τθν διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ”xii που
δφναται να μασ οδθγιςουν ςτθν επιβράβευςθ των προςωπικϊν μασ επιλογϊν ι
άλλων εξωτερικϊν παραγόντων που μπορεί να επθρεάςουν το αποτζλεςμα.
Αν κα κζλαμε να εντοπίςουμε τα κοινά γνωρίςματα των απόψεων που
αναπτφχκθκαν παραπάνω για τθν επιςτθμονικι ζρευνα, κα λζγαμε ότι ςυγκλίνουν
ςε τρία ςθμεία, το πρϊτο αφορά ςτθν οργάνωςθ, πεικαρχία, ςυςτθματικότθτα τθσ
‘επιςτθμονικισ ζρευνασ’ ωσ τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ, που οι παραπάνω
επιςτιμονεσ κρίνουν ότι τθν κάνουν να ξεχωρίηει από τα άλλα είδθ ζρευνασ, το
δεφτερο, ςτο γεγονόσ ότι θ επιςτθμονικι ζρευνα ςτοχεφει ςτο να δϊςει απαντιςεισ
ςε ερωτιματα που προάγουν τθν γνϊςθ και το τρίτο ςτθν ζννοια τθσ αναηιτθςθσ
που

διαφαίνεται

ςτουσ

οριςμοφσ

που

δόκθκαν.

Το

πρϊτο

ςθμείο

(ςυςτθματικότθτα) απαιτεί μία επιπλζον ανάλυςθ και διερεφνθςθ κακϊσ το τρίτο
(αναηιτθςθσ) κεωροφμαι ότι ςυηθτικθκε αναλυτικά λίγο παραπάνω. Το δεφτερο
χαρακτθριςτικό που αφορά ςτισ απαντιςεισ ςε ερωτιματα είναι γενικό
χαρακτθριςτικό μίασ οποιαςδιποτε ζρευνασ και δεν μπορεί να αποτελεί
χαρακτθριςτικό που να διακρίνει μία επιςτθμονικι ζρευνα από τα υπόλοιπα είδθ.
Τα τρία αυτά χαρακτθριςτικά προτείνονται να ςυναποτελοφν τθν βάςθ μιασ
επιςτθμονικι ζρευνασ και το μεν πρϊτο, δθλαδι τθν ςυςτθματικότθτα, τθν
αναγνωρίηουμε ςτθν φπαρξθ ενόσ υγιοφσ ςχεδιαςμοφ, το δεφτερο, δθλαδι τθν
αναηιτθςθ, τθ διακρίνουμε ςτθν διαδικαςία με τθν καταγραφι μίασ ξεκάκαρθσ
ερευνθτικισ υπόκεςθσ και τθν κατανόθςθ και διαχείριςθ των μεταβλθτϊν που τθν
επθρεάηουν παράλλθλα με τθν μελζτθ τθσ ςχετικισ με το κζμα βιβλιογραφίασ, ενϊ
το τρίτο που αφορά ςτισ απαντιςεισ ςε ερωτιματα ςυντίκεται από τθν οργανωμζνθ
και αναλυτικι εξζταςθ των δεδομζνων. Πλα αυτά όμωσ τα χαρακτθριςτικά φαίνεται
να υπάρχουν και ςε άλλα είδθ ερευνϊν, όπωσ για παράδειγμα αυτό τθσ
δθμοςιογραφικισ, τθσ δικαςτικισ, τθσ δικθγορικισ, ι τθσ αςτυνομικισ ζρευνασ. Θα
ξεκινιςουμε τθν επιχειρθματολογία μασ με ζνα παράδειγμα που προζρχεται από
τον χϊρο τθσ αςτυνομικισ ζρευνασ, και περιγράφει μία διαδικαςία για τθν
αντιμετϊπιςθ μίασ κλοπισ, ζνα πικανό ςτισ μζρεσ μασ φαινόμενο:
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Ραράδειγμα 1.
Σε μία αςτυνομικι ζρευνα που αφορά ςε μία διάρρθξθ μία ςειρά από ειδικοφσ
ςτα αποτυπϊματα ερευνοφν τον χϊρο που ςυνζβθ το γεγονόσ ακολουκϊντασ
ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ, άλλοι ειδικοί μαηεφουν ςτοιχεία μζςα από ερωτιματα που
απευκφνουν ςτουσ χριςτεσ του χϊρου ι ςτουσ γείτονεσ. Τα ςτοιχεία αυτά που
ςυλλζγονται, ςυγκρίνονται με άλλεσ διαρριξεισ που διαπράχκθκαν ςτθν περιοχι για
τθν αναγνϊριςθ τθσ μεκόδου λειτουργίασ του διαρρικτθ, ςτθν περίπτωςθ που ζχει
διαπράξει και άλλεσ κλοπζσ. Ραράλλθλα ελζγχονται ςεςθμαςμζνοι κακοποιοί,
κλεπταποδόχοι που μπορεί να ςχετίηονται ι να γνωρίηουν κάτι ςχετικό και
ςυγκρίνονται αποτυπϊματα. Από τισ αρχικζσ λίςτεσ που υπάρχουν με τθν αφαιρετικι
μζκοδο οι αςτυνομικοί καταλιγουν ςε ζνα μικρότερο αρικμό πικανϊν δραςτϊν που
ςτθν ςυνζχεια προςπακοφν να εντοπίςουν. Αυτό γίνεται, είτε με ςυντονιςμζνεσ
επεμβάςεισ ςτισ διευκφνςεισ των πικανϊν παραβατϊν, είτε με ςυντονιςμζνεσ
ενζργειεσ ςε χϊρουσ που ςυχνάηουν διαρρικτεσ, είτε με μπλόκα ςε δρόμουσ ςυχνισ
κίνθςθσ, είτε με τα περιπολικά που υπάρχουν ςτον δρόμο και ελπίηουν ςε ζναν τυχαίο
εντοπιςμό. Η όλθ διαδικαςία οδθγεί τθν αςτυνομία ςτο ζνα άτομο για το οποίο
ςτοιχειοκετείται κατθγορθτιριο. Ο πικανόσ δράςτθσ οδθγείται ςτον ειςαγγελζα που
του διαβάηει το κατθγορθτιριο και τον παραπζμπει ςε δίκθ κατά τθν οποία κρίνεται
αν τα ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεχκεί είναι επαρκι για να τον καταδικάςουν.

Κρίνοντασ από τθν παραπάνω διαδικαςία ςτο παράδειγμα 1, που δεν είναι
μακριά από τθν πραγματικότθτα, κα μποροφςε κάποιοσ να υποκζςει ότι λείπει το
ςτοιχείο τθσ ςυςτθματικότθτασ; Θα μποροφςαν άραγε ζρευνεσ που αποφαςίηουν
για τθν ελευκερία ι όχι των πολιτϊν όπωσ οι αςτυνομικζσ ι οι δικαςτικζσ να
βαςίηονται μόνον ςε τυχαίεσ αναηθτιςεισ και ευριματα; Θα ιταν άραγε δυνατόν
ζρευνεσ που αφοροφν άμεςα τθν ηωι μασ όπωσ αυτζσ ςτθν βιομθχανία φαρμάκων
ι αυτοκινιτων να ςτεροφνται ςυςτθματικότθτασ, οργάνωςθσ, και πεικαρχίασ;
Τζλοσ, είναι οι παραπάνω ζρευνεσ λιγότερο ςυςτθματικζσ από αυτζσ που
εκπονοφνται ςτα ακαδθμαϊκά ιδρφματα; Αν για τα παραπάνω ερωτιματα θ
απάντθςθ είναι αρνθτικι, κακϊσ ςτο υπόβακρο όλων των ερευνϊν φαίνεται να
υπάρχει ζςτω και ζνα υποτυπϊδεσ επίπεδο ςυςτθματικότθτασ, τότε κα πρζπει να
επανεξετάςουμε ποιο είναι το χαρακτθριςτικό που κάνει μία επιςτθμονικι ζρευνα
διαφορετικι από αυτζσ κακϊσ από τθν μία το κριτιριο τθσ ςυςτθματικότθτασ δεν
φαίνεται να είναι αρκετό αλλά από τθν άλλθ δεν κα μποροφςαμε να
επιχειρθματολογιςουμε ότι όλεσ οι ζρευνεσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν κάτω
ζναν ίδιο γενικότερο τίτλο. Ρροτείνουμε, ωσ ζνα τζτοιο πικανό χαρακτθριςτικό που
κα μποροφςε να διαχωρίςει τισ διαφορετικζσ ζρευνεσ που εκτελοφνται από μία
ςειρά επαγγελματιϊν διαφορετικϊν ειδικοτιτων, τουσ ςτόχουσ των ερευνθτϊν και
τθσ ίδιασ τθσ ζρευνασ που εκπορεφονται και από τον αναγνϊςτη του προϊόντοσ τθσ
ζρευνασ. Ειδικότερα, ςτόχοσ μιασ δθμοςιογραφικισ ζρευνασ ςυνικωσ είναι θ
ενθμζρωςθ του κοινοφ. Ζτςι λοιπόν μία δθμοςιογραφικι ζρευνα απαντά ςυνικωσ
ςε εκνογραφικά ερωτιματα ςχετικά με το ΤΙ ςυμβαίνει ι ςυνζβθ, ςτο ΡΟΙΟΣ και
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ΡΟΣΟΙ εμπλζκονται, ςτο ΡΟΤΕ ςυνζβθςαν τα περιςτατικά, κλπ. Αντίςτοιχα, ςτόχοσ
μιασ αςτυνομικισ ζρευνασ είναι θ εφρεςθ των ενόχων, ΡΟΙΟΣ ζκανε τθν πράξθ, και
θ εφρεςθ δεδομζνων για τθν ςτοιχειοκζτθςθ τθσ υπόκεςθσ, άρα απαντά ςτο ΤΙ και
ΡΩΣ ςυνζβθ. Σε αντίκεςθ με τισ παραπάνω, μία ακαδθμαϊκι ζρευνα ςυνικωσ
δοκιμάηει να εξθγιςει ΓΙΑΤΙ ςυνζβθ μία πράξθ, για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ, να
εμβακφνει τθ ςκζψθ ι να αυξιςει τθν γνϊςθ ςτο αντικείμενο, να προςκζςει νζα
γνϊςθ ςε ζνα κζμα ι πρόβλθμα (HATCH και FARHADY). Ρροτείνεται ο τίτλοσ
ακαδθμαϊκι ζρευνα αντί αυτοφ τθσ επιςτθμονικισ (ο όροσ επιςτθμονικι ακοφγεται
και λίγο ευφθμιςτικόσ για αυτό το είδοσ τθσ ζρευνασ υπονοϊντασ ότι όλεσ οι
υπόλοιπεσ ζρευνεσ δεν ζχουν επιςτθμονικό υπόβακρο), κακϊσ κεωροφμαι ότι όλα
τα είδθ ζρευνασ, όπωσ αυτά που αναφζρκθκαν, διακζτουν ζνα δικό τουσ
επιςτθμονικό υπόβακρο. Ο όροσ ‘ακαδθμαϊκι ζρευνα’ δεν είναι εντελϊσ
καινοφργιοσ κακϊσ αναφζρεται ιδθ ςτθν βιβλιογραφία, για παράδειγμα τον
χρθςιμοποιοφν οι McDonough και McDonough (1997:37) ςτο βιβλίο τουσ Research
Methods for English Language Teachers. Η ακαδθμαϊκι ζρευνα είναι ι κα ζπρεπε να
είναι κυρίωσ πρωτογενισ (βλ. παρακάτω) αν και είναι πρακτικά αδφνατο να
προχωριςει κάποιοσ ςε πρωτογενι ζρευνα αν δεν εξαντλιςει πρότερα τισ απόψεισ
άλλων ερευνθτϊν ςτο κζμα (δευτερογενι ζρευνα). Σθμειϊνουμε εδϊ ότι ακόμθ και
ςτθν δευτερογενι ζρευνα ζνασ ερευνθτισ είναι αναμενόμενο να κατακζτει ΚΑΙ τθν
δικι του άποψθ και να μθν αρκείται ςτθν απλι αναφορά των κζςεων άλλων
ςυγγραφζων. Αποτελεί γεγονόσ ότι μία ςειρά από διδακτορικά που κατατζκθκαν
και κρίκθκαν με βακμό ομόφωνα άριςτα ςε ελλθνικά πανεπιςτιμια παρζμειναν ςε
αυτό το επίπεδο.
Επιπλζον, δεν κα μποροφςε κανείσ να ιςχυριςκεί ότι όλεσ οι ζρευνεσ που
εκτελοφνται ςτα πανεπιςτιμια ακολουκοφν το ίδιο ςφςτθμα ι ζχουν τον ίδιο τφπο
οργάνωςθσ, οφτε και ότι όλοι οι ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ςτο τι είναι ζρευνα.
Συνικωσ οι απόψεισ είναι όςεσ και οι ερωτθκζντεσ (McDonough και McDonough
1990 και Brown και Rodgers 2002:7). Αυτό δεν ςυμβαίνει, όχι μόνον όταν πρόκειται
για ζρευνεσ ςε εντελϊσ διαφορετικά γνωςτικά αντικείμενα αλλά και γιατί υπάρχουν
διαφορετικζσ ερευνθτικζσ παραδόςεισ ανάμεςα ςε ερευνθτζσ ιδίων ι ςυναφϊν
αντικειμζνων. Ο Dörnyei (2007:49) καταγράφει τθν φπαρξθ και υπεράςπιςθ
διαφορετικϊν ερευνθτικϊν παραδόςεων που κατανοοφν με διαφορετικό τρόπο τθν
ζννοια τθσ ποιότθτασ ωσ προσ το ερευνθτικό ζργο, όπωσ ςε επιςτιμεσ του ιδίου
ςχεδόν αντικειμζνου, ανάμεςα ςτθν κεωρθτικι ι εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία για
παράδειγμα, όπου παρατθροφνται ουςιαςτικζσ διαφορζσ ωσ προσ τθν μζκοδο
προςζγγιςθσ ενόσ κζματοσ. Στθν περίπτωςθ τθσ κεωρθτικισ γλωςςολογίασ θ
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γλϊςςα εξετάηεται και μελετάται ωσ ζνα εργαλείο όπωσ χρθςιμοποιείται ςτθν
αποδεκτι του μορφι μζςα από ςυντακτικοφσ κανόνεσ όπωσ τουσ ορίηει ζνασ
γλωςςολόγοσ (όπου ςυνυπάρχει και θ γραμματικι), ενϊ ςτθν εφαρμοςμζνθ
γλωςςολογία ζτςι όπωσ χρθςιμοποιείται ςτθν πράξθ από διαφορετικζσ ομάδεσ
ομιλθτϊν.
Επιπλζον το αποδεκτό πλαίςιο (ςφςτθμα) καταγραφισ μίασ ακαδθμαϊκισ
ζρευνασ ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιςτον ςτθν επιςτιμθ τθσ
γλωςςολογίασ. Στο μακρινό παρελκόν κα λζγαμε ότι ιταν περιςςότερο φιλολογικό,
χωρίσ το πλαίςιο τθσ λεπτομεροφσ καταγραφισ τθσ μεκόδου ι των εργαλείων ι των
υποκειμζνων, ενϊ ςιμερα τείνει να είναι περιςςότερο ορκολογικό (βλ.
Τςοπάνογλου 2000:19), ακολουκϊντασ τθν πορεία των λεγόμενων κετικϊν
επιςτθμϊν. Τζλοσ, ωσ ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ κα κατανοοφςαμε τισ διαδικαςίεσ
αναηιτθςθσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν διερεφνθςθ ςε βάκοσ, τθν ανακάλυψθ αιτιϊν,
τθν καταγραφι ςυμπεριφορϊν, κλπ και ζχουν ωσ βαςικι επιδίωξθ τθν ανανζωςθ ι
τθν εμβάκυνςθ τθσ γνϊςθσ ςτα αντικείμενα. Ωσ ςκοποφσ μία ακαδθμαϊκισ ζρευνασ
κα μποροφςαμε να καταγράψουμε (χωρίσ να τουσ εξαντλιςουμε ςε αυτό το ςτάδιο)
τθν αναηιτθςθ νζων γνϊςεων ςτο ερευνθτικό κζμα, τθν καλφτερθ κατανόθςθ και
πιςτοποίθςθ των ςτερεότυπων γνϊςεων και πεποικιςεων ι τθν εξζταςι των μζςα
από τθν βάςανο τθσ εμπειρικισ διαδικαςίασ μζςω ςτοχευμζνων ερευνθτικϊν
υποκζςεων. Η ΑΛΛΗ ΕΕΥΝΑ, ΤΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΡΩΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΕΥΝΑ.
Ραράλλθλα, θ ζννοια τθσ ςυςτθματικότθτασ εμφανίηεται από τουσ παραπάνω
ςυγγραφείσ ωσ μία ολότθτα που είτε υπάρχει είτε όχι ενϊ ςτθν πραγματικότθτα
αυτό που αντιλαμβανόμαςτε είναι ότι προςφζρεται ςε διαφορετικά επίπεδα.
Εφόςον λοιπόν ο διαχωριςμόσ τθσ ςυςτθματικότθτασ ι μθ ςυςτθματικότθτασ
κρίνεται ζωσ ζνα ςθμείο μθ ικανοποιθτικόσ κα μποροφςαμε ίςωσ να διαχωρίςουμε
τα επίπεδα τθσ ςυςτθματικότθτασ ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ ζρευνασ κακϊσ
είναι

προφανζσ

ότι

δεν

απαιτοφν

όλεσ

οι

ζρευνεσ

το

ίδιο

επίπεδο

ςυςτθματικότθτασ. Ζτςι, ςε πρϊτο ςτάδιο προτείνουμε το διαχωριςμό των
διαφορετικϊν ερευνθτικϊν ειδϊν ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ, με μοναδικό
κριτιριο το επίπεδο τθσ ςυςτθματικότθτασ που απαιτεί ο ζλεγχοσ (εξακρίβωςθ) των
υποκζςεων προσ αναηιτθςθ ι αυτό που επιλζγουν οι ίδιοι οι ερευνθτζσ. Ωσ εκ
τοφτου κα μποροφςαμε να ζχουμε ζρευνεσ με υπζρ-υψθλι ςυςτθματικότθτα,
ζρευνεσ με υψθλι ςυςτθματικότθτα και ζρευνεσ με χαμθλι ςυςτθματικότθτα.
Σθμειϊνουμε εδϊ ότι το επίπεδο τθσ ςυςτθματικότθτασ που επιλζγει ο ερευνθτισ
ςε ςχζςθ με το είδοσ τθσ ζρευνασ που επιδιϊκει μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ
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δείκτθσ διάκριςθσ τθσ επίγνωςθσ που ζχει ο ίδιοσ για τθν ζρευνα γενικότερα.
Moderately
Διάγραμμα 3.

Τθν ζρευνα χαμθλισ ςυςτθματικότθτασ τθν πραγματοποιοφμαι όλοι μασ ςε
ςχεδόν κακθμερινι βάςθ και είναι φανταηόμαςτε εφκολο να τθν κατανοιςουμε. Στο
παράδειγμα 1 μιασ αςτυνομικισ ζρευνασ που δόκθκε παραπάνω παρατθροφμε ότι
αυτι ςτόχευε ςτθν ςυςτθματικι ανεφρεςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για τον
εντοπιςμό του παραβάτθ, ενϊ παράλλθλα, ςτον τυχαίο εντοπιςμό του μζςα από
μπλόκα ι περιπολίεσ ςε πολυςφχναςτουσ δρόμουσ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ
αναφερόμαςτε ςε αςτυνομικι ζρευνα υψθλισ ςυςτθματικότθτασ που ςτοχεφει
ςτθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ μζςων και υλικϊν ενϊ ςτθν δεφτερθ ςε αςτυνομικι
ζρευνα χαμθλισ ςυςτθματικότθτασ κακϊσ και ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ υπάρχει
ζνα υποτυπϊδεσ ςφςτθμα ωσ προσ τον τρόπο, τα ςθμεία ελζγχου, ι τουσ χρόνουσ
εκτζλεςθσ παρόμοιων ενεργειϊν (εδϊ αναφερόμαςτε ςτα τυχαία μπλόκα ςε
πολυςφχναςτουσ δρόμουσ). Η διαφορά εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι μία ζρευνα
υψθλισ ςυςτθματικότθτασ προχποκζτει τθν φπαρξθ

μίασ ςαφοφσ και όςο το

δυνατόν καλφτερα ελεγχόμενθσ ερευνθτικισ μεκόδου με ςαφείσ ςκοποφσ και
ςτόχουσ ενϊ θ ζρευνα χαμθλισ ςυςτθματικότθτασ επιηθτεί κυρίωσ το τυχαίο,
ςυμπτωματικό εφρθμα με μία υποτυπϊδθ ερευνθτικι μζκοδο χωρίσ να είναι
απαραίτθτο να προςδιορίηει με μεγάλθ λεπτομζρεια του ςκοποφσ ι τουσ ςτόχουσ.
Και οι δφο αυτζσ μορφζσ ερευνϊν λαμβάνουν χϊρα ςυνικωσ ςε φυςικζσ ςυνκικεσ
(ςτο φυςικό ερευνθτικό πεδίο). Ο Τςοπάνογλου (2002:27) προτείνει τον όρο in vivo
για ζρευνεσ αυτοφ του τφπου. Αν και κα περίμενε κάποιοσ αποδοτικά
αποτελζςματα μόνον από ζρευνεσ υψθλισ ςυςτθματικότθτασ οι ζρευνεσ χαμθλισ
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ςυςτθματικότθτασ μπορεί να μασ διαψεφςουν ευχάριςτα, όπωσ ζχει ςυμβεί και ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ τθσ επιςτιμθσ αλλά και ςτον κακζνα από μασ προςωπικά.
Ρόςεσ φορζσ άραγε δεν βρίςκουμε απαντιςεισ ςε ερωτιματά μασ εκεί που είναι
ςχεδόν απίκανο να βρεκοφν και όχι εκεί που τισ ψάχναμε (μερικοί ζχουν τθν τφχθ
να πζςει το μιλο ςτο κεφάλι τουσ!). Ξεκάκαρα, υπάρχουν και ζρευνεσ υπζρ-υψθλισ
ςυςτθματικότθτασ όπου γίνεται ςχεδόν απόλυτοσ ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ, των
υποκειμζνων, με εργαλεία που μετροφν με μεγάλθ ακρίβεια τα δεδομζνα. Αυτζσ
είναι οι ζρευνεσ που πραγματοποιοφνται ςε εργαςτιρια και τισ οποίεσ ο
Τςοπάνογλου (2007:27) αναφζρει ωσ in vitro. Οι in vitro ζρευνεσ ςτθν γλωςςολογία
είναι ςχετικά ςπάνεισ αλλά όχι ανφπαρκτεσ, ενϊ οι περιςςότερεσ από αυτζσ
πραγματοποιοφνται από γιατροφσ και όχι από γλωςςολόγουσ ι από ομάδεσ
επιςτθμόνων και από τισ δφο ερευνθτικζσ περιοχζσ. Με αυτιν τθν ζννοια κα
μποροφςαμε να καταλιξουμε ότι όςοι κάνουν in vitro ζρευνα φοροφν λευκι
ποδιά!!! Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ζρευνεσ για τθν λειτουργία του εγκεφάλου των
Schmidt και Roberts (2009) με τθν χριςθ μαγνθτοεγκεφαλογραφίασ και των
Reiterer, Pereda, και Bhattacharya (2009) με τθν χριςθ θλεκτροεγκεφαλογραφίασ
για τθν απόκτθςθ δεφτερθσ γλϊςςασ. Τζλοσ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω,
κεωροφμε ότι είναι και το επίπεδο επίγνωςθσ του ερευνθτι για αυτό που κάνει
τελικά, αυτό που διαφοροποιεί το επίπεδο τθσ ςυςτθματικότθτασ γεγονόσ που δεν
ςυνδζεται με ζνα επάγγελμα (ακαδθμαϊκό ι όχι) ι με μία ιδιότθτα του αλλά με τισ
γνϊςεισ του ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ζρευνασ αυτζσ κακ’ αυτζσ.
Ππωσ δθλϊκθκε και ςτον πρόλογο ςε αυτό το ςφγγραμμα ςτοχεφουμε ςτθν
παρουςίαςθ και ανάλυςθ των ςταδίων που αφοροφν ςτθν διαδικαςία μίασ
εμπειρικισ ζρευνασ ςτθν εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία για τθν οποία ιςχφει ωσ επί το
πλείςτον ότι και για τθν ζρευνα ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ ι αλλιϊσ ςτισ επιςτιμεσ
τθσ αγωγισ ι τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ.
2.1 Χαρακτηριςτικά μίασ καλήσ ακαδημαϊκήσ ζρευνασ
τοιχεία μίασ καλήσ ζρευνασ
-

ςχζςθ

υπόκεςθσ, μεκόδου,

ανάλυςθσ

(δεν

είναι

απαραίτθτο

να

χρθςιμοποιιςουμε ζνα εξελιγμζνο λογιςμικό για να αναλφςουμε δεδομζνα που
αναλφονται με ζνα απλό λογιςμικό) και ςυμπεραςμάτων:
- ςχζςθ ζρευνασ με διεκνι ςυηιτθςθ ςτο κζμα. Η ζρευνα δεν πρζπει να είναι
αποκομμζνθ από το διεκνζσ γίγνεςκαι. Αντίκετα πρζπει να προςκζτει ςε αυτό.
- καταγραφι τθσ προςφοράσ ςτθν παγκόςμια ςυηιτθςθ,
- ςκοπόσ τθσ ζρευνασ και οφζλθ για επιςτιμθ, κοινωνία, κ.λπ.,
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- τι πιγε ςτραβά ςτθν ζρευνα – short comings.
Στθν ςυνζχεια κα ςυηθτιςουμε οριςμζνα χαρακτθριςτικά μιασ καλισ ζρευνασ
ζτςι όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν εξζταςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Θα
ξεκινιςουμε με τουσ Selinger και Shohamy (1989:10) που διαχωρίηουν τθν
επιςτθμονικι ζρευνα από τισ πεποικιςεισ τθσ ‘κοινισ λογικισ’ από τθν
ςυςτθματικότθτα (υψθλι ι υπζρ-υψθλι) που ακολουκείται κατά τθν διενζργειά
τθσ. Στο χαρακτθριςτικό τθσ ςυςτθματικότθτασ καταλιγει και ο Ακαναςίου
(2006:31) αλλά και όςοι αναφζρονται ςε αυτόν. Αν και γίνεται κατανοθτό ςε τι
αναφζρεται το χαρακτθριςτικό τθσ ςυςτθματικότθτασ (αναλφκθκε λίγο παραπάνω),
εν μζρει παραμζνει πολφ γενικό κακϊσ κα δοφμε ότι ο κάκε ερευνθτισ ζχει τθν
δυνατότθτα να το ερμθνεφςει διαφορετικά. Ο Dörnyei (2007) δοκιμάηει μία
περιςςότερο αναλυτικι προςζγγιςθ και χρθςιμοποιεί αυτό το χαρακτθριςτικό για
να ξεχωρίςει τθν ζρευνα από τθν καλι ζρευνα. Αναγνωρίηει ςτθν ςελίδα 48 του
βιβλίου του, Research Methods in Applied Linguistics, αυτό το γνϊριςμα ωσ ζνα
χαρακτθριςτικό τθσ ποιότθτασ μιασ ζρευνασ κρίνοντασ από το γεγονόσ ότι είναι
απαραίτθτο οι ερευνθτζσ “ςυνεχϊσ να προςπακοφν να τεκμθριϊςουν τθν
νομιμότθτα των ευρθμάτων τουσ”xiii, αν και κεωρεί ότι αυτό παραμζνει ςχεδόν
ανεφάρμοςτο ςτθν πράξθ. Στθν ςυνζχεια ςυνδζει τθν ποιότθτα με δφο αξιϊματα ι
ςυνκικεσ, αυτι τθσ εγκυρότθτασ και αυτι τθσ αξιοπιςτίασ και για τουσ δφο τφπουσ
ζρευνασ, ποςοτικισ και ποιοτικισ ενϊ προτείνει και ζνα τρίτο είδοσ προςζγγιςθσ,
αυτό τθσ μικτισ. Οι Hatch και Farhaby (1982:4) πριν από αυτόν, φτάνουν ςε ζνα
ςχεδόν παρόμοιο αποτζλεςμα ωσ προσ τθν εγκυρότθτα ενϊ προτείνουν επίςθσ και
τθν αξία τθσ χρθςιμοποίθςθσ των αποτελεςμάτων πζραν των ςτόχων τθσ ζρευνασ
(ωσ χρθςιμότθτα εδϊ κατανοοφμε τθν χριςθ των ευρθμάτων για μεγαλφτερο
ποςοςτό του πλθκυςμοφ από αυτό που ςυμμετείχε κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ,
δθλαδι τθν ‘εξωτερικι εγκυρότθτα’ βλ. παρακάτω). Ραρακζτουμε ακριβϊσ τα λόγια
τουσ: “Με λίγα λόγια, ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ ζρευνασ ςτθν οποία κα εμπλακεί
κάποιοσ, κα πρζπει να υπάρχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ, για να είναι ζγκυρα και
χριςιμα τα αποτελζςματα”.xiv Τζλοσ, ο Dörnyei εξετάηει ςυςτθματικά αυτζσ τισ δφο
ςυνκικεσ (εγκυρότθτα και αξιοπιςτία) ωσ ςυνιςταμζνεσ μίασ ποιοτικισ ζρευνασ και
ςτουσ τρεισ τφπουσ (ποςοτικισ, ποιοτικισ και μικτισ). Σε αυτιν τθν ςυηιτθςθ κα τον
ακολουκιςουμε και εμείσ κεφάλαιο ΙΙ τθσ αυτισ τθσ πρϊτθσ ενότθτασ.
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Σο γλωςςικό είδοσ μιασ ακαδημαϊκήσ ζρευνασ
Ζνασ επίςθσ κακοριςτικόσ παράγοντασ για μία ζρευνα είναι ο αναγνϊςτθσ,
δθλαδι το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται ο ερευνθτισ που επιβάλλει ζμμεςα και το
γλωςςικό είδοσ ςτο οποίο γίνεται θ τελικι ςυγγραφι. Φανταςτείτε μία
δθμοςιογραφικι ζρευνα να προχωροφςε ςτθν μεκοδολογία, ςτθν ανάλυςθ ι ςτθν
χριςθ τθσ ορολογίασ μίασ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ. Το άμεςο αποτζλεςμα κα ιταν να
μθν γίνει κατανοθτι από το ευρφ κοινό ζωσ και να καταςτεί βαρετι με ςυνζπεια τθν
απόρριψθ του άρκρου και του περιοδικοφ που το περιζχει με άμεςα οικονομικά
αποτελζςματα για τον εκδότθ. Το γλωςςικό είδοσ που κα χρθςιμοποιοφςαμε ςε μία
ακαδθμαϊκι ζρευνα κα πρζπει να:
Να ακολουκεί ζνα τυπικό λόγο κάνοντασ ςωςτι χριςθ των ςχετικϊν όρων.
Να εξθγεί κάκε φορά τουσ όρουσ που χρθςιμοποιεί.
Να ςχολιάηει τισ κζςεισ άλλων ερευνθτϊν χωρίσ όμωσ υπερβολικά ςχόλια ι
ευγενείσ ςχολιαςμοφσ να μθν κάνει ευμενι ι άλλα ςχόλια.
Να κάνει χριςθ tendative γλϊςςασ και όχι κακολικισ ςαν να κατζχει αυτόσ ι
αυτι τθν αλικεια.
Να μθν λιβανίηει (π.χ. ςτο καταπλθκτικό άρκρο που ζγραψε ο κοςμιτωρασ)
οφτε και να παρουςιάηει τουσ ερευνθτζσ με τουσ τίτλουσ τουσ.
Να μθν είναι εμπακισ.
Ο λόγοσ κα πρζπει να είναι ςφντομοσ και περιεκτικόσ αποφεφγοντασ μεγάλεσ
προτάςεισ και διατθρϊντασ παραγράφουσ με εςωτερικι ςυνοχι και λογικι ροι
(coherence and cohesion). Η εκτεταμζνθ χριςθ επικζτων κα πρζπει να
αποφεφγεται, όπωσ π.χ. οι λόγοι για αυτό είναι πολιτικοί, πολιτιςτικοί, κοινωνικοί,
οικονομικοί, κλπ. ενϊ όταν χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να υποςτθρίηονται με
επεξθγιςεισ και επιχειριματα.
Να αποφεφγει τθ χριςθ του πρϊτου προςϊπου χρθςιμοποιϊντασ πακθτικι
φωνι και το πρϊτο πλθκυντικό όπου είναι απαραίτθτο αντί για το πρϊτο ενικό
όπου αυτό είναι εντελϊσ απαραίτθτο, π.χ. Τα δεδομζνα ςυλλζχκθκαν με τθν
μζκοδο τθσ……. Αντί για ςυνζλεξα τα δεδομζνα με τθν μζκοδο τθσ…..,
αποφαςίςκθκε αντί για αποφάςιςα, πιςτεφουμε αντί για πιςτεφω. Σιμερα θ χριςθ
του πρϊτου ενικοφ γίνεται πλζον ωσ ζνα ςθμείο αποδεκτι με προςεκτικι χριςθ
όμωσ του λεξιλογίου και όταν ο ςυγγραφζασ επικυμεί να δϊςει ζμφαςθ ότι
πρόκειται για εντελϊσ δικι του πεποίκθςθ, π.χ. κεωρϊ ι πιςτεφω αντί για
κεωροφμαι ι πιςτεφουμε ι κεωρείται / κρίνεται.
Ρροςεκτικι επιλογι του λεξιλογίου, π.χ. Διακζτουν αντί για ζχουν,
πραγματοποιοφν αντί για κάνουν, κ.λπ.
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Να περιγράφονται τα ευριματα με επιφυλάξεισ με προςετκικι επιλογι
φράςεων, εκφράςεων, κ.λπ.

Πρϊτα ςυμπεράςματα, τα ςτάδια και οι χρονικζσ περίοδοι δζςμευςησ
Ολοκλθρϊνοντασ αυτιν τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ ωσ προσ το βαςικό ερϊτθμα του
‘τι είναι ζρευνα’ κα μποροφςαμε να καταλιξουμε ότι ωσ ζρευνα ονομάςουμε τθν
διαδικαςία που ακολουκοφμε με ςτόχο τθν εξαγωγι πορίςματοσ, απαντιςεων ι
ςυμπεραςμάτων ςε ζνα ερϊτθμα που μασ απαςχολεί, κακϊσ και θ πιο απλι ζρευνα
κα πρζπει να οδθγεί ςτθν εξαγωγι κάποιων ςυμπεραςμάτων και όχι απαραίτθτα
απαντιςεων ςε ερωτιματα. Τα αποτελζςματα μίασ ζρευνασ ςυνικωσ βοθκοφν
ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ ενόσ κζματοσ που με τθν ςειρά τουσ μπορεί να
οδθγιςουν είτε ςε αποφάςεισ, είτε ςε ενζργειεσ (πράξεισ), είτε ςε νζα ερωτιματα,
είτε, αρκετζσ φορζσ, ςε όλα αυτά μαηί!
Ακολουκϊντασ τον διαχωριςμό του Brown (1988) οι McDonough και
McDonough (1997:37) διαχωρίηουν τον όρο ζρευνα που αφορά ςτθν διαδικαςία
που πραγματοποιείται για τθν ανεφρεςθ υπαρχουςϊν γνϊςεων (παρακάτω κα
δοφμε αναλυτικά τον ςυγγενι όρο ‘δευτερογενι ζρευνα’ που προτείνει και ο
Brown) από τθν διαδικαςία που εφαρμόηεται για τθν ανεφρεςθ νζων γνϊςεων
(‘πρωτογενι ζρευνα’). Η ζκφραςθ ‘κάνω ζρευνα’ περιγράφει ςτθν πραγματικότθτα,
είτε τθν ίδια τθν ερευνθτικι πράξθ (εφαρμογι), είτε το ςφνολο τθσ ερευνθτικισ
διαδικαςίασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςφλλθψθσ τθσ αρχικισ ιδζασ) και
εξελίςςεται ςυνικωσ ςε πζντε ςτάδια. Η εκτίμθςι μου είναι ότι ςε αυτά τα πζντε
ςτάδια ο ερευνθτισ παίρνει μία ςειρά αποφάςεων που αφοροφν ςτθν ζρευνά του
και οι οποίεσ παρουςιάηονται ςε αυτό το βιβλίο μζςα από τα είδθ ζρευνασ από τα
οποία δφναται να επιλζξει για τθν εξακρίβωςθ τθσ υπόκεςισ του. Αυτά τα πζντε
ςτάδια υπάρχουν ςχεδόν ςε όλεσ τισ ζρευνεσ ακόμθ και ςτισ πιο απλζσ αν και δεν
κακορίηονται πάντα ςαφϊσ από όλουσ τουσ ερευνθτζσ. Αυτό εξαρτάται και από τον
βακμό επίγνωςθσ που οι ίδιοι διακζτουν για το αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Σε αυτό το
βιβλίο ςυηθτοφνται αναλυτικά ςτο δεφτερο, τρίτο, τζταρτο, και πζμπτο ςτάδιο για
τθν περίπτωςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ ζτςι όπωσ κακορίηονται (τα ςτάδια)
παρακάτω ςτο Διάγραμμα 1. Ειδικότερα, αναφερόμαςτε ςτο ςτάδιο τθσ ςφλλθψθσ
τθσ αρχικισ ιδζασ και ςτθν διαχείριςι τθσ (ςτοχοκεςία ερωτθμάτων και
υποκζςεων), ςτο ςτάδιο τθσ οργάνωςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ ερευνθτικισ
διαδικαςίασ πριν τθν πραγματοποίθςι τθσ, ςτο ςτάδιο τθσ εφαρμογισ τθσ
ερευνθτικισ πράξθσ (διαδικαςία), ςτο ςτάδιο τθσ ανάλυςθσ των ευρθμάτων,
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δθλαδι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τζλοσ ςτο ςτάδιο του πορίςματοσ
δθλαδι των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με τισ αρχικζσ υποκζςεισ. Να ςθμειϊςουμε
ότι το δεφτερο και το τρίτο ςτάδιο ςε μία ζρευνα περιγράφονται πάντα ςτο ίδιο
κεφάλαιο με τίτλο μζθοδοσ ενϊ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων δθμιουργοφμε
ζνα ξεχωριςτό κεφάλαιο με τίτλο ανάλυςη. Αυτό το κομμάτι οι περιςςότεροι
ερευνθτζσ το τοποκετοφν κάτω από τθν ομπρζλα τθσ μεκόδου ενϊ υπάρχουν και
αυτοί που το ξεχωρίςουν ςε ζνα διαφορετικό εντελϊσ κεφάλαιο. Αςφαλϊσ, είναι
αναμενόμενο, τα πορίςματα μίασ ζρευνασ να καταγραφοφν και να δθμοςιευκοφν,
ζτςι ϊςτε να παραδοκοφν ςτθν επιςτιμθ και τθν κοινωνία για τθν οποία
προορίηονται.
Διάγραμμα 1.

Στθ ςχετικι βιβλιογραφία ςυναντϊνται επίςθσ οι όροι μελζτη ι ςπουδή,
ςυχνά εναλλάξιμοι με τον όρο ζρευνα αν και ίςωσ να μθν ταυτίηονται απόλυτα
μεταξφ τουσ (όχι πάντα βζβαια, ο Καραγεϊργοσ (2002:16) χρθςιμοποιεί τον όρο
μελζτθ ωσ εναλλάξιμο τθσ ζρευνασ). Κατά τθν άποψι μασ ο όροσ μελζτη ςυχνά
παραπζμπει ι κα πρζπει να παραπζμπει ςε βιβλιογραφικι ζρευνα (άλλωςτε θ λζξθ
αυτι είναι ςυνϊνυμθ του διαβάςματοσ), δθλαδι ςτθ προςεκτικι και αναλυτικι
ανάγνωςθ ιδθ ςυγκεντρωμζνων ςτοιχείων, ςτθν προςζγγιςθ ερωτθμάτων μζςα
από τθν εργαςία και τισ απόψεισ άλλων ερευνθτϊν (ο επιςτθμονικόσ όροσ για αυτιν
τθν διαδικαςία είναι δευτερογενήσ ζρευνα που ςυηθτείται παρακάτω). Ο όροσ
ςπουδή δείχνει κυρίωσ τθ διάκεςθ για αναηιτθςθ και τριβι με ζνα ηιτθμα από τον
ερευνθτι αν και τον βρίςκουμε να χρθςιμοποιείται αρκετζσ φορζσ για να
περιγράψει και το παράγωγο, το προϊόν, το αποτζλεςμα.
Οι χρονικζσ περίοδοι δζςμευςησ
Για αρκετοφσ ερευνθτζσ ο όροσ ζρευνα είναι ςχεδόν ταυτόςθμοσ τθσ
μοναχικισ εργαςίασ και ωσ ζνα ςθμείο αυτι θ αίςκθςθ αυτι δεν είναι μακριά από
τθν πραγματικότθτα. Η εναςχόλθςθ με ζρευνα υψθλισ ςυςτθματικότθτασ απαιτεί
αρκετζσ εργατοϊρεσ μελζτθσ και ςυγκζντρωςθσ και ςυνικωσ περνά μζςα από
ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ που κα προςπακιςουμε παρακάτω να
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εντοπίςουμε και να περιγράψουμε. Ππωσ είδαμε και ςτα ςτάδια που διζπουν μία
ζρευνα, από τθν ςφλλθψθ τθσ ιδζασ μζχρι και τθν εξαγωγι πορίςματοσ, θ
ερευνθτικι πράξθ δεν περνάει ςυνικωσ από το 0 ςτο 1, δθλαδι από τθν ανυπαρξία
ςτθν φπαρξθ. Υπάρχουν χρονικζσ περίοδοι δζςμευςθσ κατά τισ οποίεσ ο ερευνθτισ
πραγματοποιεί ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ. Ζτςι λοιπόν, ζνασ ερευνθτισ που
αποφαςίηει να ξεκινιςει μία υψθλισ ςυςτθματικότθτασ ζρευνα ςε ζνα αντικείμενο,
διζρχεται κεωροφμαι, μζςα από πζντε διαδοχικζσ περιόδουσ που εξελίςςονται
ταυτόχρονα με τα ςτάδια που περιγράφθκαν παραπάνω και παρουςιάηονται εν
παραλλιλω ςτο διάγραμμα 3, ςε όποια χρονικά ςθμεία αυτά ςυμπίπτουν. Αυτζσ οι
περίοδοι που περιγράφονται αφοροφν ςτθν ‘ςυνικθ διαδρομι’ ι ςτθν διαδρομι
που κα προτείναμε εμείσ ςε κάποιον να ακολουκιςει, ςτθν περίπτωςθ που
αποφαςίςει να κινθκεί ερευνθτικά ςε επαγγελματικό επίπεδο. Σε κάκε περίοδο
εκτελοφνται ςυγκεκριμζνεσ διεργαςίεσ τισ οποίεσ καταγράφουμε ενδεικτικά και ςε
καμία περίπτωςθ εξαντλθτικά.
Διάγραμμα 3.

Η περίοδοσ τησ απόφαςησ
Τθν πρϊτθ τθν ονομάηουμε περίοδο απόφαςησ κακϊσ ςε αυτιν λαμβάνεται
θ ςθμαντικι κρίςθ τθσ ςυςτθματικισ εναςχόλθςθσ με ζνα αντικείμενο. Σε αυτι τθ
ςτιγμι διαφϊτιςθσ με το ακαδθμαϊκό πνεφμα(!) το άτομο δθλϊνει και δείχνει να
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μθν ικανοποιείται πλζον από τθν πακθτικι κατανάλωςθ και εφαρμογι γνϊςεων
αλλά επικυμεί να περάςει και να ςυμβάλλει ςτθν διαμόρφωςθ τθσ νζασ γνϊςθσ ςε
ζνα αντικείμενο. Αν και μπορεί να δίνεται θ εντφπωςθ ότι αυτι είναι μία ςφντομθ
ςτιγμι μζςα ςτο χρόνο θ εμπειρία μασ λζει ότι θ οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ και
θ εφαρμογι τθσ μπορεί να διαρκζςει μινεσ ι και χρόνια.
Η περίοδοσ τησ επίγνωςησ
Αμζςωσ μετά ζπεται θ περίοδοσ τησ επίγνωςησ κακϊσ θ αρχικι επικυμία
εκφράηεται ςυνικωσ με τθν ςυμμετοχι ςε ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν
που κα δϊςει ςτο άτομο αυτό περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςε ζνα γνωςτικό
αντικείμενο ςπουδϊν αλλά και τα εργαλεία/εφόδια που κα χρειαςτεί για να το
προςεγγίςει ερευνθτικά. Στο τζλοσ ενόσ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςυνικωσ
επιλζγεται θ ερευνθτικι περιοχι πάνω ςτθν οποία κα κινθκεί ο ερευνθτισ και κα
γράψει τθν μεταπτυχιακι του διατριβι. Σε αυτιν τθν περίοδο κα τοποκετοφςαμε
χρονικά και τθν ανάγκθ φπαρξθσ για δθμοςίευςθ αυτοφ του βιβλίου, αν και ςε
ερευνθτικζσ εργαςίεσ κα προτείναμε να εμπλακοφν όλοι οι φοιτθτζσ που
παρακολουκοφν ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν, πριν τθν εναςχόλθςι
τουσ με τθν τελικι διατριβι. Ππωσ και με άλλεσ δεξιότθτεσ, εδϊ ιςχφει το όςο
περιςςότερο τόςο το καλφτερο διότι θ αποκτθκείςα εμπειρία κατά τθν διάρκεια του
προγράμματοσ ςπουδϊν κα μεταφερκεί ωσ ‘αξία’ και κα χρθςιμοποιθκεί για τθν
τελικι διατριβι ι μία διδακτορικι διατριβι που μπορεί να ακολουκιςει.
Η μονήρησ περίοδοσ
Ακολουκεί θ μονήρησ περίοδοσ, κατά τθν οποία γίνεται θ αναηιτθςθ και μελζτθ
τθσ ςυγγενοφσ βιβλιογραφίασ ςτο αντικείμενο (δευτερογενισ ζρευνα). Αυτό το
ςτάδιο ο κάκε ερευνθτισ το περνάει μόνοσ τουσ εξετάηοντασ τισ καταγεγραμμζνεσ
απόψεισ ςυναδζλφων του από ολόκλθρο τον κόςμο ςτο κζμα που τον απαςχολεί,
τουλάχιςτον όςων τισ γλϊςςεσ γνωρίηει ςε βακμό κατανόθςθσ κειμζνων ι όςων
γράφουν ςε μία από τισ διεκνισ γλϊςςεσ που γνωρίηει. Ραλαιότερα δεν ιταν
ςπάνιο ζνασ ερευνθτισ να ταξιδεφει ςε βιβλιοκικεσ που διζκεταν πλθρζςτερθ ι
διαφορετικι βιβλιογραφία από αυτιν του ςτενοφ του περιβάλλοντοσ ενϊ ςιμερα ο
διαδανειςμόσ ανάμεςα ςε βιβλιοκικεσ και το διαδίκτυο μείωςαν αυτιν τθν
επίπονθ, δαπανθρι αλλά κατά τα άλλα μοναδικι εμπειρία. Κατά τθν μονιρθ
περίοδο ο ερευνθτισ μορφϊνει, καλλιεργεί και επωάηει επιπλζον τισ δικζσ του
απόψεισ ςτο κζμα που μελετά και καταλιγει ςε ερωτιματα που κα τον ενδιζφερε
να διερευνιςει εμπειρικά μζςα από δικζσ του υποκζςεισ και μεκόδουσ. Στθ
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δεφτερθ ενότθτα αυτοφ του βιβλίου αναφερόμαςτε λεπτομερϊσ ςε χϊρουσ
καταχϊρθςθσ αρχικϊν ερωτθμάτων, ςε πεδία ανεφρεςθσ ερωτθμάτων και ςτθν
αρχικι τουσ διαχείριςθ.

Η περίοδοσ εφαρμογήσ
Η τζταρτθ περίοδοσ μίασ ςυςτθματικισ ζρευνασ είναι αυτι κατά τθν οποία
παίρνουμε τισ πιο ςθμαντικζσ αποφάςεισ για τον ζλεγχο των υποκζςεων που κα
επιδιϊξουμε να εξακριβϊςουμε ερευνθτικά. Εδϊ ςχεδιάηουμε προςεκτικά τθν
μζκοδο που κα χρθςιμοποιιςουμε για να ελζγξουμε τθν κάκε υπόκεςθ και τα
εργαλεία τα οποία κεωροφμε καταλλθλότερα για τθν ςυλλογι των δεδομζνων μασ.
Αυτόν τον ςχεδιαςμό καλοφμαςτε να υλοποιιςουμε βιμα προσ βιμα κατά τθν
περίοδο εφαρμογήσ όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα προσ τον αρχικό ςχεδιαςμό, χωρίσ
αποκλείςεισ ι αλλαγζσ οι οποίεσ κα κζςουν ςε κίνδυνο τθν όλθ προςπάκεια. Στθν
τρίτθ ενότθτα αυτοφ του βιβλίου προςφζρονται λεπτομερείσ οδθγίεσ για αυτι τθν
ερευνθτικι περίοδο.
Η περίοδοσ δημοςίευςησ
Σε αυτιν τθν περίοδο δεν καταλιγουν όλεσ οι ζρευνεσ δυςτυχϊσ, κακότι
αρκετοί ερευνθτζσ χάνουν ςτθν διάρκεια τθν διάκεςι τουσ για δθμοςίευςθ ι
κεωροφν ότι θ ζρευνά τουσ δεν αξίηει αυτισ τθσ διάκριςθσ. Συχνά αυτό ςυμβαίνει
γιατί θ ανάλυςθ των δεδομζνων είναι μία ιδιαίτερα επίπονθ εργαςία που απαιτεί
όχι μόνον πολφ χρόνο μοναχικισ απαςχόλθςθσ αλλά και μεγάλθ πεικαρχία ειδικά
για τθ ακριβι καταγραφι των αποτελεςμάτων. Αρκετζσ ζρευνεσ που ζχουν
πραγματοποιθκεί δεν φτάνουν ποτζ ςε αυτό το ςτάδιο και είναι κρίμα γιατί χάνεται
θ εμπειρία των ερευνθτϊν. Η περίοδοσ τησ δημοςίευςησ προχποκζτει αρχικά τθν
ςυγκζντρωςθ και ομαδοποίθςθ των δεδομζνων, τθν λεπτομερι ανάλυςι τουσ
(απαραίτθτα και ςτατιςτικά για τισ ποςοτικζσ ζρευνεσ) και τθν καταγραφι των
ευρθμάτων. Ρροτείνεται θ αρχικι παρουςίαςθ των ευρθμάτων ςε ζνα ςχετικό
διεκνζσ ςυνζδριο και ςτθν ςυνζχεια θ δθμοςίευςθ του άρκρου ςε κάποιο
επιςτθμονικό περιοδικό, ι επετθρίδα, ι με τα πρακτικά του ςυνεδρίου ςτο οποίο
παρουςιάςτθκε.
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ΙΙ
Η Συπολογία
Πρωτογενήσ
Γίνεται επίςθσ κατανοθτό ότι μία επιςτθμονικι ζρευνα ζχει ωσ ςτόχο να δϊςει
απαντιςεισ ςτα αρχικά ερωτιματα αλλά και να καταγράψει τα νζα ερωτιματα που
προκφπτουν από τθν ςυλλογι των νζων δεδομζνων. Οι απαντιςεισ ςε ζνα
ερευνθτικό ερϊτθμα λοιπόν, δφναται να αναηθτθκοφν με δφο τρόπουσ, ςφμφωνα
με τον Brown (1988) όπωσ τον αναφζρει ο Dörnyei (2007: 16): α) μζςα από τθν
ςυλλογι νζων δεδομζνων τα οποία ςυλλζγει ο ερευνθτισ εμπειρικά (πρωτογενι
ζρευνα) και β) μζςα από τθν μελζτθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ (δευτερογενι
ζρευνα ι conceptual ι βιβλιογραφικι ζρευνα).
Στθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα καταγράφονται αυτοί οι δφο βαςικοί τρόποι
προςζγγιςθσ των ερωτθμάτων, θ πρωτογενισ και θ δευτερογενισ. Η πρωτογενισ
προςζγγιςθ ι ζρευνα επιηθτεί τθν διερεφνθςθ αυκεντικϊν πρωτότυπων υποκζςεων
(εμπειρικά ή πειραματικά) που ο ερευνθτισ κεωρεί ότι δεν ζχουν εξερευνθκεί
επαρκϊσ ςτο παρελκόν από άλλουσ ερευνθτζσ, χαρακτθρίηεται από τθν ςυλλογι και
ανάλυςθ δεδομζνων με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων εργαλείων που εξετάηουν ςε
βάκοσ το επιςτθμονικό κζμα και καταλιγει ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςτθν
βελτίωςθ υπαρχουςϊν ι ςτθ δθμιουργία νζων κεωριϊν για το ςχετικό ηιτθμα. Ωσ
πρωτογενι ζρευνα κα μποροφςαμε να χαρακτθρίςουμε και τθν μελζτθ πρωτογενϊν
πθγϊν (κειμζνων, αρχείων, κλπ) ςτα οποία είχε άμεςθ πρόςβαςθ ο μελετθτισ. Εδϊ
τα υποκείμενα τθσ ζρευνασ είναι τα ίδια τα αρχεία, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι ωσ
ερευνθτικά υποκείμενα δεν είναι πάντα απαραίτθτο να κατανοοφμαι ζμψυχα όντα.
Η δευτερογενισ ζρευνα εξετάηει κυρίωσ βιβλιογραφικά το κζμα μζςα από
μελζτεσ και απόψεισ άλλων επιςτθμόνων ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα που είτε το
εξζταςαν με πρωτογενι τρόπο (είχαν δθλαδι πρόςβαςθ ςτισ πρωτογενισ πθγζσ ι
ςυνζλεξαν νζα δεδομζνα) είτε με δευτερογενι τρόπο παρουςιάηοντασ τισ απόψεισ
άλλων ερευνθτϊν ςτο ηιτθμα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί εδϊ ότι μία πρωτογενισ
ζρευνα είναι απαραίτητο να εξετάςει δευτερογενείσ πθγζσ ςτο ηιτθμα που
απαςχολεί τον ερευνθτι, αν και οριςμζνοι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ βιάηονται να
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προχωριςουν ςτθν ςυλλογι δεδομζνων χωρίσ αρχικά να διαμορφϊςουν
ερευνθτικζσ υποκζςεισ και να μελετιςουν τθν ςυγκεκριμζνθ βιβλιογραφία, να
πραγματοποιιςουν δθλαδι τθ δευτερογενι ζρευνα. Αυτοφ του είδουσ θ
βιβλιογραφικι ζρευνα αποτελεί τθν ςυηιτθςθ που καταγράφεται ςτα πρϊτα
(ςυνικωσ 3 ι 4) κεφάλαια του άρκρου ι τθσ διατριβισ, πριν τθν ςυλλογι των
ςτοιχείων από πρωτογενείσ πθγζσ. Αντίκετα μία δευτερογενισ ζρευνα δεν είναι
απαραίτθτο να διερευνιςει και εμπειρικά ι πειραματικά ζνα επιςτθμονικό ηιτθμα
για να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα, π.χ. μία ερευνθτικι πρωτότυπθ υπόκεςθ
μπορεί και να διερευνθκεί μόνον βιβλιογραφικά όπωσ αυτι ενόσ ερευνθτι (του
Jakobson) που διερεφνθςε τθν παραγωγι των πρϊτων φωνθμάτων ςε παιδιά
διαφορετικϊν γλωςςϊν μόνον μζςα από τθν ςχετικι αρκρογραφία. Ρρωτογενείσ
και δευτερογενείσ ζρευνεσ κα πρζπει να καταλιγουν πάντα ςε ςυμπεράςματα που
να προάγουν τθν γνϊςθ και τθν κατανόθςθ ςτο επιςτθμονικό ηιτθμα.
Στον χϊρο τθσ γλωςςικισ παιδείασ και ιδιαίτερα αυτισ των κεωριϊν
απόκτθςθσ δεφτερθσ γλϊςςασ οι Selinger και Shohamy (1989) διακρίνουν τρείσ
αρχικζσ περιοχζσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, τθ βαςικι ι κεωρθτικι, τθν εφαρμοςμζνθ
και τθν πρακτικι. Τα τρία αυτά είδθ φαίνεται να είναι παράλλθλα με τρείσ βαςικοφσ
τομείσ ςτισ επιςτιμεσ τθσ γλϊςςασ (γλωςςολογία), τθ

κεωρθτικι, τθν

εφαρμοςμζνθ, και τθν διδακτικι. Οι ςυγγραφείσ κεωροφν ότι ‘αν και τα ςφνορα ςε
αυτζσ τισ τρεισ ερευνθτικζσ περιοχζσ δεν είναι πάντοτε ξεκάκαρα ο διαχωριςμόσ
είναι χριςιμοσ’ ςτισ επιςτιμεσ τθσ γλϊςςασ. Σε ότι αφορά ςτα παραδείγματα που
αναφζρουν οι παραπάνω ςυγγραφείσ ςτο βιβλίο τουσ μζςα ςτα πλαίςια τθσ
βαςικισ ι κεωρθτικισ ζρευνασ ο ερευνθτισ εςτιάηει “ςτθν ανάπτυξθ μίασ
αφθρθμζνθσ γλωςςολογικισ περιγραφισ ςτα πλαίςια μίασ ιδιαίτερθσ κεωρίασ
γλωςςικισ γνϊςθσ”. Ο ερευνθτισ τθσ εφαρμοςμζνθσ γλωςςολογίασ από τθν μεριά
του εςτιάηει “ςτθ εφαρμογι των γλωςςολογικϊν προϊόντων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο
γλωςςολογικό πρόβλθμα” ενϊ ο επιςτιμονασ τθσ πρακτικισ ζρευνασ ενδιαφζρεται
για πρακτικά κζματα διδαςκαλίασ γλωςςικισ παιδείασ.
Δεν κα μποροφςε κάποιοσ να ιςχυριςκεί ότι μποροφμε να κάνουμε πρωτογενι
ζρευνα χωρίσ να πραγματοποιιςουμε μία δευτερογενι ςτο αντικείμενο. Το
αντίκετο όμωσ είναι δυνατόν να πραγματοποιθκεί, δθλαδι να πραγματοποιιςουμε
μία δευτερογενι ζρευνα ςτο κζμα μασ χωρίσ να προχωριςουμε ςε πρωτογενι, ιτοι
να διαβάςουμε ευριματα άλλων χωρίσ να ςυλλζξουμε δικά μασ δεδομζνα.
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1.1.2 Δευτερογενήσ ζρευνα
Αποτελεί γνϊριςμα των νζων ερευνθτϊν ο ενκουςιαςμόσ που δθμιουργείται
από τθν επϊαςθ μίασ ιδζασ κατά τθν διάρκεια μελζτθσ τθσ αρχικισ βιβλιογραφίασ.
Με τθν εμπειρία που αποκτάται μετά από χρόνια μακαίνει κανείσ ότι πολλζσ ιδζεσ
που φαίνονται πρωτότυπεσ ςτθν αρχικι ςφλλθψθ ζχουν ιδθ δοκιμαςκεί από
άλλουσ ερευνθτζσ. Αυτό δεν είναι απαραίτθτα αρνθτικό κακϊσ δείχνει ότι υπάρχει
ενδιαφζρον ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα αλλά και ότι διατίκεται αρκετό υλικό για να
ςτθρίξει τθν ερευνθτικι υπόκεςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ ερωτιματα που μπορεί
να μασ δθμιουργθκοφν να χρειάηονται πρότερεσ ζρευνεσ πριν τον τελικό ςτόχο. Ζνα
παράδειγμα αποτελεί και θ διδακτορικι διατριβι που ξεκίνθςε με βαςικό ςτόχο τθν
δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ τεςτ που κα λάμβανε υπόψθ το γνωςτικό ςτυλ των
ςυμμετεχόντων. Κατά τθν διάρκεια τθσ δευτερογενοφσ ζρευνασ βρζκθκε ότι δεν
υπιρχε αρκετό ζρειςμα ςτθν διεκνι βιβλιογραφία που να ςτθρίξει τθν αξία
δθμιουργίασ και δοκιμαςίασ ενόσ ανάλογου λογιςμικοφ πριν τθν αρχικι ζρευνα που
κα ζκανε απαραίτθτθ τθν δθμιουργία του ςε θλεκτρονικι μορφι. Κρίνεται λοιπόν
εντελϊσ απαραίτθτο ο πρϊτοσ ζλεγχοσ ενόσ ερευνθτικοφ ερωτιματοσ αρχικά
βιβλιογραφικά πριν τθν εκτζλεςθ τθσ εμπειρικισ διαδικαςίασ.
Ανοίγοντασ μία μικρι παρζνκεςθ εδϊ κα κζλαμε να ςθμειϊςουμε ότι ςε
αυτό το ςτάδιο ο ερευνθτισ δεν μελετά πλζον κάκετα τθσ βιβλιογραφικζσ πθγζσ
αλλά παράλλθλα. Δθλαδι δεν διαβάηει ζνα βιβλίο από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ
αλλά αφοφ μόνον τισ ςχετικζσ με το κζμα του ςελίδεσ τισ οποίεσ εντοπίηει ςτο index.
Κάνε εδϊ ζνα ςχιμα….
1.1.2.1 Βιβλιογραφικι
Και τι άλλο;
Πεδία και διαχείριςη δευτερογενοφσ ζρευνασ
Να βάλω ζνα κεφάλαιο τρόποι ανεφρεςθσ βιβλιογραφίασ ςτθν δευτερογενι
ζρευνα;
π.χ. αναηθτοφμε ςτθν βιβλιοκικθ ζνα βιβλίο για τθν ζρευνα ςτισ επιςτιμεσ
τθσ αγωγισ και βρίςκουμε ςε ζνα ράφι κάποιο για τθν ζρευνα ςτθν κεωρθτικι
γλωςςολογία που μασ κινεί το ενδιαφζρον, το διαβάηουμε και το εντάςςουμε ςτθν
βιβλιογραφία μασ. Μία ςυςτθματικι προςζγγιςθ κα ιταν θ δοκιμι λζξεων που
αποτελοφν κλειδιά ςτον υπολογιςτι μίασ βιβλιοκικθσ όπωσ εκπαιδευτικι ζρευνα,
επιςτθμονικι ζρευνα, ποςοτικι ζρευνα, κλπ και να καταγράφουμε κάκε φορά τα
ευριματα. Η δεφτερθ προςζγγιςθ να ρίξουμε μία ματιά ςτα παρακείμενα βιβλία
ςτα ράφια μιασ βιβλιοκικθσ με γλωςςολογικά βιβλία και να βροφμε ζνα βιβλίο με
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ςχετικό κζμα – quantitative linguistics - μπορεί να φζρει και αυτι καλά
αποτελζςματα. Αν και θ προςζγγιςθ μζςω υπολογιςτι προςφζρει οικονομία χρόνου
και καλφτερο εντοπιςμό ςχετικοφ υλικοφ τθν διαδικαςία αυτι τθν ςυςτινουμε
ανεπιφφλακτα ςτουσ ερευνθτζσ κακϊσ τα τυχαία ευριματα ςυχνά δίνουν
ικανοποιθτικά αποτελζςματα και μασ δίνουν τθν δυνατότθτα για ςυνδυαςμοφσ που
μόνον εμείσ κα ζχουμε τθν δυνατότθτα να κάνουμε.
Είδη ζρευνασ
Τζλοσ, ςυμπλθρϊνουμε τθν παραπάνω ςυηιτθςθ με τουσ όρουσ ‘άμεςθ’ και
‘ζμμεςθ’ ζρευνα, ο δεφτεροσ υπάρχει ςτουσ Hatch και Farhady (1982:xvi), που
χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίςουν τθν ςυλλογι δεδομζνων με εργαλείο του
ερευνθτι από τθν ςυλλογι δεδομζνων μζςα από άλλεσ καταςτάςεισ (οι ςυγγραφείσ
αναφζρουν, επιςτολζσ ςε ςυντάκτεσ ι ςε γραμματείεσ, διαφθμίςεισ ςε εφθμερίδεσ,
αγγελίεσ, κλπ). Μάλιςτα ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε
ότι τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα είναι περιςςότερο αυκεντικά κακϊσ δεν
ςυλλζχκθκαν αποκλειςτικά για τθν διεξαγωγι μίασ ζρευνασ αλλά μζςω μίασ
αλθκινισ κατάςταςθσ.
Ρρωτογενισ, Δευτερογενισ Hatch και Farhady 1982: xvi τθν ονομάηουν και
library research), Άμεςθ και Ζμμεςθ, Η βαςικι ζρευνα γίνεται για τθν προϊκθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ γνϊςθσ χωρίσ προςδοκίεσ για άμεςα απτά οφζλθ. Ραρ' όλα αυτά τα
αποτελζςματα τθσ βαςικισ ζρευνάσ είναι το κεμζλιο για τθν εφαρμοςμζνθ και
πολλά ερευνθτικά ζργα που ςτθν αρχι φαινόντουςαν άνευ πρακτικισ ςθμαςίασ
κατζλθξαν ςε πραγματικζσ τεχνολογικζσ επαναςτάςεισ (όπωσ το λζιηερ πχ).
Εφαρμοςμζνθ ζρευνα Ζχει ςαν προοριςμό τθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμάτων
του ςφγχρονου κόςμου και όχι τθν παραγωγι επιςτθμονικισ γνϊςθσ αυτισ
κακαυτισ. Χρθςιμοποιεί ωσ βάςθ τθν βαςικι.
Η Ζρευνα ςτισ επιςτήμεσ τησ γλϊςςασ: Βαςική, Εφαρμοςμζνη, Πρακτική
Οι McDonough και McDonough (1997) διαχωρίηουν δφο κατθγορίεσ ζρευνασ
ςτισ επιςτιμεσ τθσ γλϊςςασ, τθ βαςικι και τθν εφαρμοςμζνθ ενϊ οι Selinger και
Shohamy (1982) νωρίτερα είχαν προτείνει και ζνα τρίτο, αυτό τθσ πρακτικισ
εφαρμογισ. Ο Smith (1994:4), όπωσ τον αναφζρουν οι McDonough και McDonough
(1997) χρθςιμοποιεί τουσ όρουσ ‘κακαρι’ (pure) και εφαρμοςμζνθ ζρευνα ςτθν
απόκτθςθ δεφτερθσ γλϊςςασ, ςυμφωνϊντασ με τουσ υπόλοιπουσ ότι ο ςτόχοσ τθσ
πρϊτθσ είναι θ κεωρθτικι εξζλιξθ τθσ γνϊςθσ γφρω από ζνα κζμα ενϊ για τθ
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δεφτερθ κεωρεί ότι ςτοχεφει ςτο να δϊςει υλικό που να ζχει πρακτικι αξία για τθ
γλωςςικι διδαςκαλία. Οι τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ ακολουκοφν τουσ τρεισ άξονεσ
ζρευνασ ςτθν γλωςςολογία. Τθν κεωρθτικι (βαςικι), τθν εφαρμοςμζνθ και τθν
διδακτικι των γλωςςϊν (πρακτικι). Ππωσ προτείνουν και οι ςυγγραφείσ Selinger
και Shohamy (1982:17) οι τρεισ αυτζσ κατθγορίεσ δεν ζχουν ξεκάκαρα όρια, ειδικά θ
πρϊτθ με τθν δεφτερθ και θ δεφτερθ με τθν τρίτθ, γιατί θ πρϊτθ με τθν τρίτθ είναι
ίςωσ ευκολότερο να οριοκετθκοφν. Η διζνεξθ ανάμεςα ςτουσ ερευνθτικοφσ άξονεσ
δεν ζχει ακόμθ καταλιξει ςε ςυμπεράςματα κοινϊσ αποδεκτά από όλεσ τισ πλευρζσ
ακόμθ και ςτα βαςικά ερωτιματα «τι είναι γλωςςολογία;» και «τι είναι
εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία;». Ο Brumfit (2001) προςφζρει μία τελευταία
επιςκόπθςθ ςτο κζμα αυτό. Τα όρια γίνονται περιςςότερο αςαφι ακόμθ και ςτο
επίπεδο τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ εφαρμοςμζνουσ γλωςςολόγουσ και ςτουσ
πελάτεσ τουσ, δαςκάλουσ ξζνων γλωςςϊν, όπωσ καταγράφει θ Kramsch (1995).
Επιπλζον, οι Selinger και Shohamy (1982:19) προςδιορίηουν ότι τα ευριματα ςε
κάκε κατθγορία είναι χριςιμα και για τισ άλλεσ κατθγορίεσ κακϊσ “ςυμβάλλουν για
τθν ανακεϊρθςθ του περιεχομζνου και τθσ δομισxv” και ςυνεπϊσ θ ςχζςθ ανάμεςα
τουσ είναι αμφίδρομθ, άρα θ ζρευνα ςτθν κάκε γνωςτικι περιοχι προςφζρει και
ςτισ υπόλοιπεσ. Ζτςι οι τρεισ ερευνθτικζσ περιοχζσ κα ιταν δυνατόν να
λειτουργιςουν (και ωσ ζνα βακμό αυτό γίνεται) ωσ τρία ςυγκοινωνοφντα δοχεία ςε
μία αμφίδρομθ ςχζςθ παρζχοντασ υλικό θ μία ςτθν άλλθ (βλ. Διάγραμμα 2,
εμπνευςμζνο από τουσ Selinger και Shohamy, 1982 όπου προςφζρονται και οι
ςτόχοι για τθν κάκε ερευνθτικι περιοχι όπωσ τουσ καταγράφουν οι ίδιοι
ςυγγραφείσ ). Ιδανικά, θ εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία μπορεί να παίξει τον ρόλο του
ςυνδετικοφ κρίκου ανάμεςα ςτα δφο άκρα χωρίσ να κεωρείται ότι είναι απίκανθ θ
άμεςθ ςχζςθ αναμεταξφ των.
Διάγραμμα 2.
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Η βαςικι ι κεωρθτικι ζρευνα κεωρείται ότι ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν
δθμιουργία νζων κεωρθτικϊν μοντζλων (Selinger και Shohamy, 1982:17), τθν
εμβάκυνςθ ςτθ γνϊςθ ι τθν προϊκθςθ τθσ κεωρίασ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα,
χωρίσ άμεςθ πρακτικι χρθςιμότθτα (McDonough και McDonough, 1997:42), αν και
αρκετζσ φορζσ ευριματα ςε αυτιν τθν γνωςτικι περιοχι μπορεί να τφχουν
εφαρμοςιμότθτασ και ςτθ διδακτικι των γλωςςϊν. Ραραδοςιακζσ ερευνθτικζσ
περιοχζσ ζρευνασ ςτθν κεωρθτικι γλωςςολογία αποτελοφν θ ςφνταξθ (με τθν
αγγλικι ερμθνεία που εμπεριζχει και τθν γραμματικι), θ μορφολογία, θ φωνθτικι,
ι ςθμαςιολογία ι θ πραγματολογία.
Η εφαρμοςμζνη ζρευνα
Η εφαρμοςμζνθ ζρευνα κεωρείται από τουσ (Selinger και Shohamy, 1982:19)
ότι με τθ ςειρά τθσ εφαρμόηει και ςυνεπϊσ εξετάηει το προϊόν των κεωρθτικϊν
γλωςςολόγων ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, δθλαδι αφορά ςτθν πειραματικι
εφαρμογι υφιςτάμενων ι τθν εξζταςθ νζων μεκόδων. Με αυτιν τθν ζννοια
βελτιϊνει το κεωρθτικό μοντζλο ι το απορρίπτει. Αυτά, προχποκζτουν τθν
δθμιουργία υποκζςεων, τθν φπαρξθσ μίασ λεπτομερϊσ ςχεδιαςμζνθσ μεκόδου
ςυλλογισ ςτοιχείων, τθν ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων οριςμζνεσ φορζσ μζςα
από πειραματικό ςχεδιαςμό και τζλοσ τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Οι
(McDonough και McDonough, 1997:43) περιγράφουν τρεισ ερευνθτικζσ διαδρομζσ
για τθν εφαρμοςμζνθ γλωςςολογία: α) τθν εφαρμογι ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων
και τθσ κεωρίασ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία, β) τθν
εξζταςθ των ίδιων των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν απόκτθςθ των
ερευνθτικϊν προϊόντων, και γ) ότι θ εφαρμοςμζνθ ζρευνα δθμιουργεί το δικό τθσ
‘ςϊμα γνϊςθσ’ και τα δικά τθσ κεωρθτικά μοντζλα για ςυγκεκριμζνα ςφνολα
προβλθμάτων, ωσ εκ τοφτου δθμιουργεί ερωτιματα χωρίσ τθν απαραίτθτθ
προχπόκεςθ αυτά να ζχουν εκφραςτεί πρότερα ι να ζχουν προζλκει από τον χϊρο
τθσ κεωρθτικισ γλωςςολογίασ. Συμπλθρϊνουμε ότι ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που
θ εφαρμοςμζνθ ζρευνα καταλιγει ςε ςυμπεράςματα που κα ιταν χριςιμα για τθ
γλωςςικι διδαςκαλία δεν κα περίμενε κανείσ να τα κεραπεφςει ι να προτείνει
λφςεισ για τθν κεραπεία τουσ. Αυτό κα μποροφςε να είναι ζνασ ξεκάκαροσ ςτόχοσ
τθσ πρακτικισ ζρευνασ.
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Η πρακτική ζρευνα
Η πρακτικι ζρευνα δοκιμάηει να εφαρμόςει το προϊόν των δφο παραπάνω
ςτθν γλωςςικι τάξθ ι εφαρμόηει ζρευνεσ που να ζχουν άμεςα πρακτικό
ενδιαφζρον για τθ γλωςςικι διδαςκαλία γενικότερα. Με αυτιν τθν ζννοια τθν
πρακτικι ζρευνα κα μποροφςαμε να τθν διαχωρίςουμε ςε δφο είδθ: α) ςε μικρισ
κλίμακασ ζρευνα που πραγματοποιείται για τθν ςυγκεκριμζνθ τάξθ του ςχολείου
και αφορά ςε κακθμερινζσ αςχολίεσ των γλωςςικϊν δαςκάλων και β) ςε
μεγαλφτερθσ κλίμακασ ζρευνα που αφορά ςε κζματα που απαςχολοφν τθ διδακτικι
των γλωςςϊν γενικότερα. Μερικζσ από αυτζσ τισ κακθμερινζσ αςχολίεσ των
γλωςςικϊν δαςκάλων, όπωσ τισ αναφζρουν οι McDonough και McDonough
(1997:40), είναι ο εντοπιςμόσ του κατάλλθλου υλικοφ ςε βιβλιοκικεσ για τα
μακιματά τουσ, θ επιλογι υποςτθρικτικοφ υλικοφ με τθν μορφι βιβλίων
γραμματικισ, αςκιςεων, κλπ, θ δθμιουργία υλικοφ ανακεφαλαίωςθσ, κ.α. Αυτοφ
του είδουσ θ μικρισ κλίμακασ πρακτικι ζρευνα ζχει απτοφσ ςτόχουσ που οι
δάςκαλοι μποροφν να τουσ εντοπίςουν ςχετικά άμεςα και αφορά ςτθν βελτίωςθ
των αποτελεςμάτων τθσ δουλειάσ τουσ, για τθν ςυγκεκριμζνθ τάξθ του ςχολείου
ςτο οποίο εργάηονται και δεν αποςπά εφςθμα (εκτόσ από αυτά των μακθτϊν) για
αυτοφσ που τθν πραγματοποιοφν. Συχνά δε, δεν τιτλοφορείται με τον όρο ζρευνα
αλλά με ςυνϊνυμουσ όρουσ όπωσ αναηιτθςθ ι εξζταςθ. Το κίνθτρο για τον
δάςκαλο που τθν πραγματοποιεί είναι κυρίωσ εςωτερικό, για να βελτιϊςει τθν
ποιότθτα τθσ δουλειάσ του, δθλαδι τθν διδαςκαλία του αλλά και ωσ αποτζλεςμα,
τθν ποιότθτα τθσ μάκθςθσ. Από τθν άλλθ μεριά, μερικά παραδείγματα μεγαλφτερθσ
κλίμακασ

ζρευνασ

κα

μποροφςαν

να

αφοροφν

ςε

προτάςεισ

για

τθ

αποτελεςματικότερθ διδαςκαλία ενόσ γλωςςικοφ φαινομζνου, για τον εμπλουτιςμό
ενόσ γλωςςικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ με νζα ςτοιχεία, είτε για τθν εφαρμογι
των υπολογιςτϊν ςτθ διδακτικι των γλωςςϊν. Αυτό το είδοσ τθσ ζρευνασ τθν
πραγματοποιοφν ςυνικωσ οι δάςκαλοι ξζνων γλωςςϊν που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ
γραμμι του επαγγζλματοσ και καλοφνται να φζρουν εισ πζρασ μία πραγματικά
δφςκολθ αποςτολι, όχι όμωσ κατά αποκλειςτικότθτα, κακϊσ θ ζρευνα ςτθν τάξθ
(classroom research) κερδίηει ζδαφοσ και αξιοπιςτία ςτουσ γλωςςολογικοφσ
κφκλουσ, ιδιαίτερα αυτοφσ τθσ εφαρμοςμζνθσ γλωςςολογίασ (βλ. παρακάτω,
Dörnyei 2007:176-194 και Brown και Rodgers 2002:79-113).
Σθμειϊνουμε, ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν υπονοοφμε ότι ο δάςκαλοσ ξζνων
γλωςςϊν οφείλει να παραμείνει μόνον ςτο πεδίο τθσ πρακτικισ ζρευνασ και όχι τθσ
βαςικισ ι τθσ εφαρμοςμζνθσ και ότι αυτοφ του είδουσ θ ζρευνα αφορά ςε άλλου
είδουσ ερευνθτζσ. Αντίκετα, με τθ ςυγγραφι αυτοφ του βιβλίου κα κζλαμε να
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παρακινιςουμε το δάςκαλο να εμπλακεί ςε ζρευνεσ ςτθν εφαρμοςμζνθ
γλωςςολογία, κακϊσ πολλζσ από τισ ερωτιςεισ για τθν διδαςκαλία και τθ μάκθςθ
ξζνων γλωςςϊν μποροφν μόνον να απαντθκοφν μζςα από διερεφνθςθ ςε ζνα
κανονικό ςχολικό περιβάλλον (McDonough και McDonough 1997:40). Σε αυτιν τθν
περίπτωςθ ο δάςκαλοσ ξζνων γλωςςϊν κα μποροφςε να λειτουργιςει ωσ ο
ιδανικόσ ερευνθτισ αρκεί να διακζτει τθν επίγνωςθ του τι ςθμαίνει ζρευνα, πωσ
πραγματοποιείται, πωσ αναλφονται και παρουςιάηονται τα δεδομζνα και φυςικά να
επενδφςει ςτον χρόνο που απαιτείται για να τθν πραγματοποιιςει. Τζλοσ,

ο

διαχωριςμόσ των αντικειμζνων ανάμεςα ςε αυτζσ τισ γνωςτικζσ περιοχζσ που
ςυηθτικθκε ςε αυτό το κεφάλαιο ίςωσ να μθν προςζφερε τίποτα ςτον ζμπειρο
γλωςςολόγο, που δφναται να κινείται με άνεςθ ανάμεςα τουσ, κεωρείται όμωσ
χριςιμοσ για τουσ νζουσ ερευνθτζσ κακϊσ τουσ τοποκετεί, αρχικά τουλάχιςτον, ωσ
προσ τθν προςζγγιςθ και τουσ ςτόχουσ που τουσ δίνονται ωσ επιλογζσ να
ακολουκιςουν.
Η ςτατιςτική ςτην ζρευνα
Οι Woods, Fletcher, και Hughes, A. (1986:6) καταγράφουν δφο κφρια
επιχειριματα για τθν εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ςτθν γλωςςολογία που κα
μποροφςαμε να τα διαχωρίςουμε ςε ςχζςθ με τισ δφο βαςικζσ ικανότθτεσ του
ςφγχρονου επιςτιμονα, τισ προςλθπτικζσ και τισ παραγωγικζσ. Ωσ προσ τισ
προςλθπτικζσ κεωροφμαι ότι κρίνεται χριςιμο οι ερευνθτζσ να μποροφν αρχικά να
κατανοιςουν τα ευριματα και τισ αναλφςεισ που παρατίκενται ςτθν ςχετικι
βιβλιογραφία αλλά και ςε δεφτερο επίπεδο (όπωσ αναφζρουν οι παραπάνω
ςυγγραφείσ) να μποροφν να τισ αξιολογοφν με κριτικό πνεφμα ωσ προσ τθν
καταλλθλότθτα τθσ τεχνικισ και τισ assumptions που καταγράφονται από τον
ςυγγραφζα. Ωσ προσ τισ παραγωγικζσ οι Woods, Fletcher, και Hughes, A. (ibid)
κρίνουν ότι θ γνϊςθ τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ κα βοθκιςει τον ερευνθτι ςτον
ςχεδιαςμό τθσ δικισ του ζρευνασ επιλζγοντασ ζνα κατάλλθλο ςτατιςτικό πλαίςιο
(κάτι που κρίνεται απαραίτθτο να ςυηθτθκεί με ζναν ςτατιςτικολόγο) για μία ςειρά
από λόγουσ που παρακζτουμε παρακάτω (όπωσ αναφζρονται ςε διαφορετικά
ςθμεία του πρϊτου κεφαλαίου του βιβλίου των παραπάνω ςυγγραφζων):
α) ο πρϊτοσ είναι για οικονομία, ειδικότερα για να μποροφμε να κατακζςουμε
ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα με ζνα meaningful και κατανοθτό τρόπο για τον
αναγνϊςτθ, π.χ. αναφερόμενοι ςτο μζςο όρο και ςτθν τυπικι απόκλιςθ χωρίσ να
χρειαςτεί να παρακζςουμε όλα τα αρικμθτικά δεδομζνα από όλα τα υποκείμενα,
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β) ο δεφτεροσ είναι πάλι για οικονομία κακϊσ χρθςιμοποιείται για να
δείξουμε με ζνα μόνο value ςυςχετιςμοφσ ανάμεςα ςτισ μεταβλθτζσ (correlations)
αν κελιςουμε για παράδειγμα να ςυγκρίνουμε τισ απόψεισ των υποκειμζνων ςε
δφο διαφορετικά ερωτιματα (αν αυτοί που απάντθςαν κετικά ςε ζνα ερϊτθμα
απάντθςαν κετικά και ςε ζνα άλλο) ι να ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματα ενόσ
δείγματοσ υποκειμζνων ςε ζνα τεςτ λεξιλογίου με ζνα άλλο γραμματικισ
ελζγχοντασ αν όςοι ςκοράρουν υψθλά ςτο λεξιλόγιο ςκοράρουν υψθλά και ςτθν
γραμματικι,
γ) ο τρίτοσ αφορά ςτθν πικανότθτα γενικεφςεων (generalizations) των
αποτελεςμάτων που να προκφπτουν από το δείγμα μασ για μεγαλφτερουσ
πλθκυςμοφσ ι για το ςφνολο του πλθκυςμοφ εφόςον βζβαια ςυναντϊνται
ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιλογισ τουσ δείγματόσ μασ. Εδϊ ειςχωροφμε ςτον τομζα
των inferential statistics που δεν αποτελοφν πεδίο του παρόντοσ εγχειριματοσ.
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“a systematic approach to finding answers to questions” “Research is just a set of conventions—the most rigorous way to
ask a question and look for answers.”
“exploration of experience of one kind or another, sometimes formal and technical, but not necessarily so”
“trying to find answers to questions”
“exploration of experience of one kind or another, sometimes formal and technical, but not necessarily so”
Ππου οι φοιτθτζσ μακαίνουν ςτθν πράξθ πραγματοποιϊντασ οι ίδιοι κάποια ζρευνα
“trying to find answers to questions”
“University objectives are to seek the truth and to pass it down to generations of learners or students”
“how ‘teacher research’ compares with research by researchers (usually in universities)”
“the organized, systematic search for answers to the questions we ask”
“established principles”
Ο όροσ περιγράφει από τα λατινικά μία πράξθ που γίνεται για ςυγκεκριμζνο ςκοπό κατ’ εξαίρεςθ των ςυνθκιςμζνων
κανόνων
“ad hoc solutions during the investigation”
“continually strive to assess and document the legitimacy of their findings”
“In short, no matter what kind of research you are involved in, certain conditions must be present in order for your results
to be valid and useful”.
“To revision of the content and structure”
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