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Τι είναι η ποιοτική έρευνα;
■

η έρευνα που πραγματοποιείται χωρίς τη χρησιμοποίηση αριθμητικών δεδομένων και
μαθηματικών υπολογισμών (Hayes,1997)˙

■

η έρευνα που πραγματοποιείται σε πραγματικές και όχι σε τεχνητές, πειραματικά
ελεγχόμενες συνθήκες (Parker, 1995)˙

■ δίνει έμφαση και εστιάζεται στο νόημα και όχι στη συμπεριφορά των ανθρώπων
(Willing , 2001)˙
■ η απόρριψη της φυσικής επιστήμης ως μοντέλου έρευνας (Hayes, 1997).

■ Ποσοτικές μέθοδοι
■ Ποιοτικές μέθοδοι
■ Μικτές μέθοδοι

Ορισμός
■ Η ποιοτική έρευνα είναι μια πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situated
activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή συνίσταται
σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον
κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετασχηματίζουν τον κόσμο.
Μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού,
συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των συνεντεύξεων, των
συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των σημειώσεων
σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια
ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι
ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο,
επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους
των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά (Denzin & Lincoln, 2005:
3).

Χρησιμότητα
■

μοναδική εμπειρία του τρόπου προσέγγισης και κατανόησης των βιωμάτων και της
συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στην έρευνα˙

■ βοηθά να διερευνήσουμε ζητήματα που η γνώση που διαθέτουμε είναι πενιχρή ή
αμφισβητούμενη˙
■ βοηθά να αναπτύξουμε μια πιο σύνθετη, λεπτομερή περιγραφή και κατανόηση του υπό
διερεύνηση ζητήματος˙
■ βοηθά να ακούσουμε τις ιστορίες και τις «φωνές» των υποκειμένων και να κατανοήσουμε
σε βάθος τις συμπεριφορές και τις πρακτικές τους ελαχιστοποιώντας συγχρόνως, με την
κατάλληλη συνεργασία μαζί τους σε όλα τα στάδια της έρευνας, τις σχέσεις εξουσίας˙
■ βοηθά να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση των πλαισίων (πραγματιστικών, χωρο-χρονικών,
επικοινωνιακών, κοινωνικών, πολιτισμικών κ.ά.), όπου τα υποκείμενα ζουν και εργάζονται˙
■ είναι απαραίτητη, όταν οι ποσοτικές μετρήσεις και οι στατιστικές αναλύσεις δεν ταιριάζουν
με το υπό διερεύνηση αντικείμενο.

Βασικά ερωτήματα

Φυσιοκρατικό «παράδειγμα»

Ανθρωπιστικό «παράδειγμα»

1. Ποια είναι η φύση της
πραγματικότητας;

Η πραγματικότητα είναι
αντικειμενική (οι ερευνητές
συμφωνούν μεταξύ τους για το
τι παρατηρούν).

Η πραγματικότητα είναι
υποκειμενική/διϋποκειμενική,
προσωπική και
κοινωνικοιστορικά και
πολιτισμικά κατασκευασμένη.

2. Ποια είναι η σχέση του
ερευνητή με τα «γεγονότα»;

Τύποι ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθόδων
έρευνας
■ Προσεγγίσεις που το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της γλώσσας: ανάλυση
περιεχομένου, ανάλυση λόγου, εθνογραφία της επικοινωνίας, εθνοεπιστήμη, δομική
εθνογραφία, η προσέγγιση της συμβολικής αλληλεπίδρασης και εθνομεθοδολογία.

■ Προσεγγίσεις που το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην ανακάλυψη κανονικοτήτων:
εθνογραφική ανάλυση περιεχομένου, δομική ανάλυση συμβάντων, οικολογική ψυχολογία,
θεμελιωμένη θεωρία, φαινομενογραφία, ποιοτική αξιολόγηση, έρευνα-δράση,
χειραφετητική/κριτική έρευνα, εκπαιδευτική εθνογραφία και νατουραλιστική έρευνα.
■ Προσεγγίσεις που το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην κατανόηση του νοήματος του κειμένου
ή της δράσης: φαινομενολογική έρευνα, υπαρξιακή-φαινομενολογική ψυχολογία, εμπειρική
φαινομενολογία, διαλογική φαινομενολογία, βιωματική φαινομενολογία, ανάλυση περίπτωσης,
ιστορίες ζωής και ερμηνευτική έρευνα.
■ Προσεγγίσεις που το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στον αναστοχασμό:
εμπειρογνωμοσύνη/ειδημοσύνη, αναστοχαστική φαινομενολογία και ευρετική έρευνα.
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