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Δηζαγωγή 
 
 
 
 
 

 
Ζ ζπδήηεζε πεξί επαγγεικαηηθήο εζηθήο, αμηψλ θαη δενληνινγίαο έρεη καθξά 

ηζηνξία ζηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Κπξίσο ζηελ πνηνηηθή. Δίλαη πνιχ 
πηζαλφλ ζχληνκα λα επηβάιιεηαη θαη ζηε ρψξα καο ν ρεηξηζκφο δενληνινγηθψλ 
δεηεκάησλ. Σηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε δεηήκαηα εζηθήο, αμηψλ θαη 
δενληνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Ζ ζπδήηεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηαηί καο 
βνεζάεη λα γίλνπκε ζηνραζηηθνθξηηηθνί σο εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηα ηεθηαηλφκελα 
ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν.  

Ζ έξεπλα είλαη ζηελ νπζία κηα δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 
ραξηνγξάθεζεο δελ είλαη κφλν ν ηειηθφο «ράξηεο» ησλ ελλνηψλ, αιιά θαη ην 
θαληαζηαθφ ηαμίδη: ε πξνεηνηκαζία, ηα εθφδηα, ε νξγάλσζε, ηα κέζα, ε δηαρείξηζε, ε 
ιήςε απνθάζεσλ, ε παξάθακςε ησλ αδηεμφδσλ, ε ηειηθή ινγνδνζία. Οη 
«ραξηνγξάθνη» ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επίπεδν κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ησλ εκπεηξηψλ 
θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (βι. Σρήκα 1). Ο 
ξφινο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο είλαη λα δηακεζνιαβεί κεηαμχ ησλ εκπεηξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Κάζε πξνζπάζεηα 
ζπζηεκαηηθήο αλαδήηεζεο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ ζπκβάιιεη 
ζηε δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχκαζηε. Σηελ 
παξαγσγή θαη ηελ πξφζιεςε ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη ζηε δηδαζθαιία θαη ηε Οη 
έλλνηεο απηέο δηακνξθψλνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηνλ γεληθφηεξν 
εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ελψ απηέο θαζ‘ απηέο απνηεινχλ αληηθείκελα αμηνιφγεζεο 
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρήκα 1. Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα κεηαμύ ηωλ αλαπαξαζηάζεωλ θαη ηωλ 

εκπεηξηώλ. 
 
 
 
 
 
 

Αναπαραστάσεις 

Επιστημονικός κόσμος 

Εμπειρία 
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Ζ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 
 
Έξεπλα είλαη ε ζπλεηδεηή πξνζέγγηζε ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ. Μέζσ ηεο 

έξεπλαο νη ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο νξηνζεηνχληαη, αλαιχνληαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπο θαη 
εκπινπηίδνληαη. πσο γξάθνπλ νη Cohen & Manion (1994) ζην πνιπδηαβαζκέλν 
Research Methods in Education, έξεπλα είλαη θάζε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε πνπ 
θνηλνπνηείηαη. Ζ έξεπλα είλαη «ζπζηεκαηηθή» αλαδήηεζε γηαηί ε γλψζε πνπ παξάγεηαη 
απφ απηήλ γίλεηαη χζηεξα απφ κηα θαιά ζρεδηαζκέλε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ. Τα δεδνκέλα είλαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ ζην 
επίπεδν ηνπ θαζεκεξηλνχ θφζκνπ. «Δγθπξφηεηα» ηεο έξεπλαο είλαη ν βαζκφο ζηνλ 
νπνίν ηα δεδνκέλα αλαπαξηζηνχλ ή εηθάδεηαη φηη αλαπαξηζηνχλ ηελ ζεσξεηηθή 
θαηαζθεπή. Έηζη, κηιάκε γηα εγθπξφηεηα σο «construct validity». ηαλ νη ζεσξεηηθέο 
θαηαζθεπέο αθνξνχλ θάπνηα ζεκεία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε έξεπλα είλαη 
«εθπαηδεπηηθή».  

Οη Heller & Connor (2002) γξάθνπλ φηη κε ηελ έξεπλα κπνξνχκε λα θάλνπκε ηξία 
πξάγκαηα: (α) λα κειεηήζνπκε ηζηνξηθέο πεγέο, (β) λα πεξηγξάςνπκε κηα θαηάζηαζε, 
θαη (γ) λα πεηξακαηηζηνχκε. Ζ έθηαζε θαη ην βάζνο ηνπ ζεκαηλφκελνπ «έξεπλα» είλαη 
ηέηνηα, ψζηε αθφκα θη αλ πεξηνξηζηνχκε ζηελ εθπαίδεπζε, θάζε πξνζπάζεηα 
θαζνξηζκνχ ησλ εηδψλ ηεο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Σηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 
αλαθέξνπκε πνιιά ήδε έξεπλαο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά ζπλδένπλ ηα 
δεδνκέλα κε ηηο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο. Ζ ζχλδεζε απηή γίλεηαη κε δηάθνξνπο 
ηξφπνπο, επεηδή ηζηνξηθά έρνπλ δηακνξθσζεί πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νληνινγηθέο, 
επηζηεκνινγηθέο, θαη κεζνδνινγηθέο ζέζεηο. Οη ζέζεηο νξγαλψλνληαη ζε επηζηεκνληθά 
«παξαδείγκαηα». Δπηζηεκνληθφ «παξάδεηγκα» (paradigm) είλαη έλα ζεκαίλνλ πνπ 
πξνηάζεθε απφ ηνλ Thumas Kuhn (1970) ζην βηβιίν ηνπ The Structure of Scientific 
Revolutions. Ο Kuhn θαηέδεημε φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ επηζηεκνληθψλ 
επαλαζηάζεσλ έρνπκε αιιαγέο ζε επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα, δειαδή ζε νιφθιεξα 
ζπζηήκαηα ζεσξηψλ, θαη φρη αιιαγέο απιψο ζηηο επηκέξνπο ζεσξίεο. Γηα 
παξάδεηγκα, ην πέξαζκα απφ ηελ Νεπηψλεηα Φπζηθή ζηελ Κβαληνκεραληθή είλαη γηα 
ηνλ Kuhn κηα αιιαγή επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο.  

Σηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα αθνξνχλ 
ην επίπεδν ηεο Οληνινγίαο, ε νπνία εμεηάδεη ην ηη ππάξρεη γηα λα εξεπλεζεί, θαζψο 
θαη ην επίπεδν ηεο Δπηζηεκνινγίαο, ε νπνία εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε λα 
γλσξίδνπκε, θαζψο θαη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπκε. Καηά ην ζεηηθηζηηθφ 
επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα, νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Γηα ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ 
απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ Θεηηθηζκφ, νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 
«θαηαζθεπάδνληαη» απφ ηνπο εξεπλεηέο θαηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Σε επίπεδν 
Δπηζηεκνινγίαο ε γλψζε είλαη γηα ην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα δπλαηή ή ηνπιάρηζηνλ 
πηζαλνινγηθά πξνζεγγίζηκε, ελψ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα «ζρέζεηο», «αηηηψδεηο 
ζρέζεηο, «λφκνπο» θαη «θαλνληθφηεηεο» αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ησλ ζεσξεηηθψλ 
θαηαζθεπψλ. Γηα ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ 
Θεηηθηζκφ ε γλψζε είλαη απνζπαζκαηηθή ή ίζσο ηζρπξά εμαξηψκελε απφ ην ηζηνξηθφ, 
θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Τα δεδνκέλα ή αιιηψο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ γλψζεσλ, κπνξνχλ λα έρνπλ ηε 
κνξθή αξηζκψλ, ιέμεσλ αιιά θαη ηε κνξθή εηθφλσλ, ήρσλ θαη ζπκβφισλ. Τα 
δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη «ξερά», αιιά κπνξεί λα έρνπλ «βάζνο» θαη λα απαηηείηαη ε 
ρξήζε θαηάιιεισλ ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Τα πνζνηηθά 
δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε θιίκαθεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απφ πνιχ απιέο 
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σο πνιχ ζχλζεηεο. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία καο βνεζνχλ (α) λα πεξηγξάςνπκε κηα 
θαηάζηαζε, (β) λα εθηηκήζνπκε κηα θαηάζηαζε, λα πξνβιέςνπκε θαη λα ζπγθξίλνπκε 
θαηαζηάζεηο, (γ) λα θηηάμνπκε κνληέια ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σηελ εθπαηδεπηηθή 
έξεπλα φηαλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ζπλδένληαη κε 
θάπνηα παηδαγσγηθή ζεσξία νλνκάδνληαη «δείθηεο» (indicators). Γηα παξάδεηγκα, ηα 
πνζνζηά απνθνίηεζεο κεηαμχ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 
αθεηεξίεο απνηεινχλ «δείθηεο». Τα εθπαηδεπηηθά standards είλαη δείθηεο πνπ έρνπλ 
εκπινπηηζηεί κε ην ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο. Γηα παξάδεηγκα ε «βάζε ηνπ 10» γηα ηηο 
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε «βάζε ηνπ 60» γηα 
ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο ηζχλνληεο ζηελ 
Διιάδα σο standards πνηφηεηαο.  

ηαλ ηα δεδνκέλα έρνπλ ηε κνξθή θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ, ηφηε ζπλήζσο έρνπλ 
κεγάιν βάζνο θαη είλαη αλνηθηά ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Καηά ηε γλψκε 
καο ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο πεξλάεη κέζα απφ ηελ 
ππθλή πεξηγξαθή ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ ηδέα γηα «ππθλή 
πεξηγξαθή» ησλ εκπεηξηψλ ζην πεδίν ηεο έξεπλαο, πξσηνεκθαλίζηεθε ζην βηβιίν ηνπ 
Geertz (1973) The Interpretation of Cultures. Σην ίδην βηβιίν ππνζηεξηδφηαλ φηη κέζσ 
ηεο «ππθλήο πεξηγξαθήο» νη εξεπλεηέο πξνζεγγίδνπλ ηεο κηθξήο θιίκαθαο αληηιήςεηο 
ησλ εξεπλψκελσλ (the local knowledge). Πεξηζζφηεξν απφ ζπλήζεηα θαη φρη απφ 
θαλέλαλ άιινλ ζνβαξφηεξν ιφγν, ηα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ αληηηίζεληαη 
ζηνλ Θεηηθηζκφ αληηηίζεηαη θαη ζηε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 
ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ. Γηα ζνβαξφηεξνπο ζεσξεηηθνχο ιφγνπο ηα επηζηεκνληθά 
παξαδείγκαηα πνπ αληηηίζεληαη ζηνλ Θεηηθηζκφ αληηηίζεληαη ζηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ 
θαη ησλ standards. Σηνλ Πίλαθα 1 πεξηγξάθεηαη έλα κηθξφ ηκήκα απφ ηελ δηαπινθή 
ζεσξίαο, κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ.  

 
Πίλαθαο 1. Γηαπινθή επηζηεκνληθώλ παξαδεηγκάηωλ θαη κεζόδωλ έξεπλαο. 

 Θεηηθηζκόο Δλαιιαθηηθέο ζεωξίεο 

Οληνινγία «Πξαγκαηηθή» 
πξαγκαηηθφηεηα, 
πηζαλνινγηθά 
πξνζεγγίζηκε. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηζηνξηθφ θαη 
θνλσληθφ ηεο πιαίζην «θαηαζθεπάδεηαη» 
απφ θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο 
νηθνλνκηθέο, εζληθέο θαη ζεμηζηηθέο αμίεο, 
ελψ απνθξπζηαιψλεηαη ζηαδηαθά ζε ηφπν 
θαη ζε ρξφλν.  

Δπηζηε-
κνινγία 

Γπαδηθή θαη 
αληηθεηκεληθή. Τα 
επξήκαηα είλαη αιεζηλά.  

Σπλαιιαθηηθή θαη ππνθεηκεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα: νη αμίεο ησλ εξεπλεηψλ 
επεξεάδνπλ ηα επξήκαηα.  

Μεζνδν-
ινγία 

Πεηξάκαηα, 
ζπζρεζηαθέο έξεπλεο, 
επαιήζεπζε εξεπλεηηθψλ 
ππνζέζεσλ θαη γεληθά 
πνζνηηθέο κέζνδνη.  

Γηαινγηθή θαη δηαιεθηηθή. Πνζνηηθέο, 
αιιά θπξίσο πνηνηηθέο κέζνδνη. 

 
Με βάζε ηνλ Πίλαθα 1 κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη κάιινλ 
απιντθφο, αθνχ ζηελ νπζία ηα δεδνκέλα δηαπιέθνληαη κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο 
ζεσξίεο. Ζ θξάζε «δηαπινθή ζεσξίαο, κεζφδσλ θαη δεδνκέλσλ» δελ είλαη δηθή καο, 
αιιά ηελ κεηαθέξνπκε απφ ην βηβιίν Η Κοινωνιολογική Έπεςνα ηεο Νφηαο Κπξηαδή 
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(2002). Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ ελ ιφγσ βηβιίνπ, ρξεζηκνπνηεί ηε «δηαπινθή» σο θχξην 
άμνλα γηα ηελ παξνπζίαζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ έξεπλαο.  
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Σα είδε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 
 
Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 1 είλαη θαλεξφ φηη ε θηινζνθηθή ζέζε ηεο κεζαίαο 

ζηήιεο (Θεηηθηζκφο) δελ έρεη θαη πνιχ νπζία ζηηο κέξεο καο. Σρεδφλ θαλέλαο 
ζχγρξνλνο εξεπλεηήο δελ πηζηεχεη φηη δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ βιέπνπλ ηελ 
ίδηα «πξαγκαηηθφηεηα». Ζ ηξίηε ζηήιε έρεη επίζεο κηθξή ρξεζηκφηεηα, γηαηί εκπεξηέρεη 
έλα πιήζνο επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ, ελαιιαθηηθψλ ζηνλ Θεηηθηζκφ. Σην 
πιαίζην απηφ, ζα ήηαλ θαιφ λα ππήξρε έλαο λνεηηθφο ράξηεο γηα ην πεδίν ηεο 
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ν νπνίνο ζα θαηεδείθλπε ηηο ζρέζεηο επηζηεκνληθψλ 
παξαδεηγκάησλ θαη κεζφδσλ. Έλαο ηέηνηνο ράξηεο έρεη πξνηαζεί απφ ηελ Katrin 
Niglas (2004), ε νπνία δηδάζθεη Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ζην 
Παλεπηζηήκην Tallinn ηεο Δζζνλίαο. 

Σηνλ λνεηηθφ ράξηε πνπ πξνηείλεη ε Niglas (βι. Σρήκα 2), πέληε δηαθνξεηηθά 
επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πεξηθέξεξεηα: Θεηηθηζκφο, Νέν-
ζεηηθηζκφο, Φαηλνκελνινγία, Δξκελεπηηθή, Κξηηηθή Θεσξία, θαη Μεηακνληεξληζκφο. 
Σην δεμί κέξνο ηνπ ράξηε ε Niglas έρεη πξνζζέζεη ηε ιέμε «arts» («ηέρλεο»), 
ζέινληαο πηζαλφλ λα θαηαδείμεη φηη πξνο απηή ηε κεξηά ε έξεπλα κνηάδεη κε 
ινγνηερλία, δεκνζηνγξαθία ή θαη ληνθηκαληέξ. Σην αξηζηεξφ άθξν ηνπ ράξηε κπνξεί 
λα απνπζηάδεη ε ιέμε «sciences» («επηζηήκεο»), αιιά νη αηηηψδεηο ζρέζεηο (causality) 
ην πείξακα (experiment) θαη νη δεκνζθφπεζε (survey) κάιινλ ηηο «επηζηήκεο» 
θαηαδεηθλχνπλ. Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ν «Νέν-ζεηηθηζκφο» ζεκαηνδνηείηαη 
απφ ηελ Niglas κε δηαθεθνκκέλε γξακκή, πηζαλφλ γηα λα θαηαδεηρζεί φηη πξφθεηηαη γηα 
κηα έλλνηα-νκπξέια, ε νπνία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιχ δηαθνξεηηθά, φρη κφλν 
απφ δηαθνξεηηθνχο αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο ζε δηαθνξεηηθά θείκελα. 
Σηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπ λνεηηθνχ ράξηε ηεο Niglas (2004), θαη απφ αξηζηεξά πξνο 
ηα δεμηά, γίλεηαη αλαθνξά ζηε πνζνηηθή ή ηελ πνηνηηθή θχζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
έξεπλαο, ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε θη εκείο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σηε κέζε 
ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ 
βξίζθεηαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο, δειαδή νη «κεηθηέο κέζνδνη» («mixed designs»).  

Γηάζπαξηα ζην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο, ζαλ πφιεηο κέζα ζε ράξηε, 
εκθαλίδνληαη ηα είδε, νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο ηεο έξεπλαο. Αξηζηεξά, ζηελ 
«πνζνηηθή» ή «επηζηεκνληθή» πιεπξά ηνπ ράξηε, ζπλαληάκε ηελ «Γεκνζθφπεζε» 
(Survey), ην «Πείξακα» θαη ην «νηνλεί Πείξακα» (Experiment θαη Quasi-experiment), 
θαζψο θαη άιιεο πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. Σηελ «πνηνηηθή» ή «αξηηζηηθή» 
πιεπξά ηνπ ράξηε, ζπλαληάκε κεζφδνπο φπσο είλαη ε «Σπκβνιηθή Γηαληίδξαζε» 
(Symbolic Interactionism), ε «Θεκειησκέλε Θεσξία» (Grounded Theory), θαζψο θαη 
ε «εμηζηφξεζε» ή αιιηψο «Αθήγεζε Εσήο» (Life History). Αλ κπνξνχζακε λα 
δηπιψζνπκε ηε ζειίδα ηνπ ράξηε νξηδνληίσο, ηζαθίδνληαο ειαθξά ην ραξηί ψζηε ε 
ηζάθηζε λα βξίζθεηαη ζηε «κειέηε πεξίπησζεο», ην θάησ κέξνο ηνπ ράξηε ζα 
ζπλαληνχζε ην επάλσ κέξνο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζα είρακε κηα ηδέα γηα ην πψο 
ηα πέληε κεγάια επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Niglas 
πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη πψο, ζηελ ίδηα δηαδηθαζία, ζπκπαξαζχξνληαη θαη 
νη δηάζπαξηεο εξεπλεηηθέο κέζνδνη ζην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ράξηε. Παξαηεξψληαο 
ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ηεο Niglas (2004), κπνξεί επίζεο λα δεη θαλείο φηη νη κέζνδνη, 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ ράξηε, δελ έρνπλ φιεο ηελ ίδηα επξχηεηα, νχηε ηελ ίδηα ζρέζε κε 
ηα ππεξθείκελα επηζηεκνινγηθά ξεχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε «Γεκνζθφπεζε» ζα 
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί «ηερληθή», επεηδή αθνξά θπξίσο ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ. Αληίζεηα, ε «Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ» (Content Analysis), δχλαηαη λα 
πεξηιακβάλεη πνζνηηθέο αιιά θαη πνηνηηθέο ηερληθέο έξεπλαο.  
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Ο λνεηηθφο ράξηεο ηεο Niglas (2004), ηαθηνπνηεκέλνο παξφηη πνιχπινθνο, δελ 
θαλεξψλεη ηελ δπλακηθή ησλ κεζφδσλ θαη ηε ζπγθξνπζηαθή πνξεία ησλ 
επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ. Ζ ζχγθξνπζε απηή δελ έρεη κφλν ζεσξεηηθφ 
ελδηαθέξνλ, αιιά αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθά παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηε 
δεκνζίεπζή ηεο. Σεκείν ηξηβήο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ, ζηελ νπζία ησλ ππνζηεξηθηψλ 
ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ, ππήξμε ην δήηεκα ηεο 
αληηθεηκεληθφηεηαο. Οη πνζνηηθνί ππνζηήξηδαλ φηη απηή πξέπεη λα επηδηψθεηαη, ελψ νη 
πνηνηηθνί φηη απηή είλαη αλέθηθηε. Τν δίπνιν κεηαμχ αληηθεηκεληθφηεηα θαη 
ππνθεηκεληθφηεηα αθνξά φρη κφλν ηηο κεζφδνπο θαη ηηο επηζηεκνινγηθέο καο ζέζεηο 
αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή. Αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκείο 
σο επηζηήκνλεο ηνπνζεηνχκαζηε κέζα ζηα επηζηεκνληθά θείκελα, θαζψο θαη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο ηνπνζέηεζήο καο απηήο. Πψο -αλαξσηηέηαη ν Richardson (1994)- 
κπνξνχκε απφ ηε κηα κεξηά λα δηαηεξνχκε αθέξαηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηά καο ζηελ 
έξεπλα θαη απφ ηελ άιιε κεξηά λα ππνζηεξίδνπκε φηη «γλσξίδνπκε» θάηη κε 
αληηθεηκεληθφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν; 

Σπέξκαηα ελαληίνλ ηεο παληνδπλακίαο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο είραλ εκθαληζηεί 
ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. κσο, ε 
κεγάιε ακθηζβήηεζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα αληηθεηκεληθφηεηα μεθίλεζε γηα ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σην βηβιίν Doing the 
Ethnography of Schooling, o Peshkin (1982) ππνζηήξημε φηη ε ππνθεηκεληθφηεηα φρη 
κφλν δελ πξέπεη λα εμνξθίδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα, αιιά αληίζεηα λα 
αλαγλσξίδεηαη σο ηέηνηα θαη λα επηδηψθεηαη. Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 είλαη επίζεο ε 
επνρή θαηά ηελ νπνία ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη έζεζε ζηελ ππεξεζία ηεο γηα θαιά 
ηελ Δζλνγξαθία, κε ζθνπφ ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ. Οη εξεπλεηέο 
ηεο εθπαίδεπζεο δηάβαζαλ θηινζνθία θαη αλαθάιπςαλ ηνπο εξκελεπηηθνχο θχθινπο. 
Μειεηήζεθε ν Kuhn (1970), θαζψο θαη νη ζέζεηο ηνπ Strauss (1967) γηα ηελ 
Θεκειησκέλε Θεσξία (Grounded Theory) σο κεζφδνπ έξεπλαο. Τε δεθαεηία ηνπ 
1980, ζαλ ζε ζαημπεξηθφ δξάκα, νη «πνζνηηθνί» θαη νη «πνηνηηθνί» ρσξίζηεθαλ ζε 
αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα, κε ηνπο πξψηνπο λα ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηεο 
πνηνηηθήο έξεπλαο θαη κε ηνπο δεχηεξνπο λα δηαιαινχλ ηελ επηζηεκνινγηθή αθέιεηα 
ησλ πξψησλ. Σε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ηεο επνρήο νη Yvona Lincoln & Egon 
Guba (1985), ζην βηβιίν ηνπο Naturalistic Inquiry  ζα ζπγθξνπζηνχλ κεησπηθά κε ηελ 
πνζνηηθή έξεπλα θα ζα ππνζηεξίμνπλ φηη νη πνηνηηθή έξεπλα δελ πξέπεη λα θξίλεηαη 
κε ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά ηεο πνζνηηθήο. Ζ εθαηέξσζελ ξεηνξηθή έρεη νλνκαζηεί «o 
πφιεκνο ησλ παξαδεηγκάησλ» (―the paradigm wars‖˙ βι. θαη Gage, 1989). Καηά ηε 
δηθή καο άπνςε, πξφθεηηαη γηα θνζκνγνλία θαη φρη γηα πφιεκν. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
γέλλεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ. 

Σηηο κέξεο ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ -ζηελ νπζία 
κεηαμχ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ νληνινγηθψλ θαη επηζηεκνινγηθψλ ζέζεσλ- έρεη 
εμνκαιπλζεί, ελψ ε πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο βξίζθνπλ ηνλ δξφκν ηνπο ζε 
παηδαγσγηθά πεξηνδηθά αθφκα θαη ζηε ρψξα καο. Ογθψδε θαη ππθλνγξακκέλα βηβιία 
φπσο ην Handbook of Qualitative Research (Denzin & Lincoln, 2000), The Qualitative 
Research Companion (Huberman & Miles, 2002), Qualitative Evaluation and 
Research Methods (Patton, 2002), The Landscape of Qualitative Research (Guba & 
Lincoln, 1998), Qualitative Inquiry and Research Desing ηνπ Creswell (1998), θαζψο 
θαη πεξηνδηθά φπσο ην Qualitative Inquiry θαη ην Qualitative Research βξίζθνληαη ζηα 
ξάθηα ησλ βηβιηνζεθψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ Τκεκάησλ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνχ 
Ηλζηηηνχηνπ. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη πνζνηηθέο έξεπλεο δελ πξνζεγγίδνπλ ζε βάζνο 
ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη δελ καο δίλνπλ λα θαηαιάβνπκε ηελ νπζία ησλ 
πξνβιεκάησλ απηψλ (βι. Hammersley & Gomm, 1997). Παξφια απηά, νη πνζνηηθέο 
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κέζνδνη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ πνιχ ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ ράξαμε 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (βι. Jones, 2000). Γηαηί γίλεηαη απηφ; Ίζσο γηαηί νη πνιηηηθνί 
ληψζνπλ θαιχηεξα κε ηηο βεβαηφηεηεο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Οη 
πνιηηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη πνηνηηθέο έξεπλεο δελ δίλνπλ μεθάζαξεο ιχζεηο, αιιά 
κηιάλε κε πνιχπινθε θαη «καιιηαξή» γιψζζα.  

Με βάζε ηελ ηδέα φηη ν πφιεκνο ησλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ έρεη 
ηειεηψζεη, κειεηεηέο φπσο ν Bryman (2006) ή νη Onwuegbuzie & Leech (2004) 
ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα «κεηθηέο κεζφδνπο έξεπλαο». Καηά ηε γλψκε καο, 
φκσο, ε ρξήζε «κεηθηψλ» κεζφδσλ ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο γίλεηαη γηα 
ιφγνπο πξαθηηθφηεηαο θαη φρη επεηδή ηα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα αλακεηγλχνληαη 
φπσο νη ππνθείκελεο κέζνδνη. πνηα θη αλ είλαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζνχκε, ν 
αζθαιήο δξφκνο πεξλάεη κέζα απφ ηελ απηφ-αλαγλψξηζε ησλ δηθψλ καο 
ζεσξεηηθψλ αθεηεξηψλ. Οθείινπκε λα γξάθνπκε κε γλψζε ηνπ πνηνη είκαζηε θαη 
πνηα είλαη ε ζέζε καο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. Οθείινπκε λα ζηνραδφκαζηε ηηο 
ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα 
επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη. Ο Ζιίαο Μαηζαγγνχξαο (1998) ζην Θεωπία 
και Ππάξη ηηρ Διδαζκαλίαρ εηζάγεη ηνλ φξν «ζηνραζηηθνθξηηηθφηεηα». Γχζθνια ζα 
κπνξνχζε λα πιάζεη θαλείο έλαλ άιινλ φξν, ν νπνίνο λα ζπκππθλψλεη ζε κία θαη 
κφλε ιέμε ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο ζηνηρείν ηεο θαιήο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζήκεξα. 
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Στήμα 2. Φιλοζοθία και μεθοδολογία ζηην εκπαιδεσηική έρεσνα. Αναηύπωζη από ηη διδακηορική διαηριβή ηης Katrin Niglas, Καθηγήηριας ζηην Παιδαγωγική 

Στολή ηοσ Πανεπιζηημίοσ Tallinn, ζηην ομώνσμη πόλη ηης  Εζθονίας (Niglas, 2004: 10),. 
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Μηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε, ε νπνία άξρηζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη 
ζπλερίδεηαη ζηηο κέξεο καο, αθνξά ηε δηείζδπζε ηεο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο 
(post-modernism) ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Μειεηεηέο φπσο νη (Stronach & 
MacLure, 1997) ππνζηήξηδαλ πξηλ απφ δέθα ρξφληα φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα 
ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δελ είλαη θαιφ, γηαηί απηή δελ έρεη αγθαιηάζεη 
αθφκα ηελ κεηα-λεσηεξηθφηεηα. Ζ κεηα-λεσηεξηθφηεηα, ε νπνία εκθαλίζηεθε 
σο φξνο ζην βηβιίν ηνπ Jean-Francois Lyotard (1984) The Postmodern 
Condition, αλαγλσξίδεη ηαπηφηεηεο θαη επηζηεκνινγίεο ζε ζρέζε κε ην εηδηθέο 
νκάδεο αλζξψπσλ. Τέηνηεο νκάδεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θχιν, ηελ 
εζληθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε. Γηα ηνλ κεηακνληεξληζκφ φρη κφλν ε 
«πξαγκαηηθφηεηα», αιιά αθφκα θαη απηή θαζ‘ απηή ε επηζηεκνληθή 
ηεθκεξίσζε είλαη θνηλσληθψο θαηαζθεπαζκέλε. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ (ecker 
(1993) ε κεηα-λεσηεξηθφηεηα αζθεί θξηηηθή ηελ πνηνηηθή έξεπλα «απφ ηα 
αξηζηεξά», απφ ηελ πιεπξά δειαδή πνπ ε ίδηα είρε πξηλ απφ ηξηάληα ρξφληα 
αζθήζεη θξηηηθή ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. Σην πιαίζην απηφ ε «θσλή» ησλ 
αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε δελ ζα 
πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δδψ, φκσο, ηίζεηαη ην 
εμήο εξψηεκα: κηα θσλή πνπ δελ αθνχγεηαη είλαη επεηδή είλαη «θαθή» ε θσλή 
ή επεηδή είλαη θαθφ ην κέζν ηεο δεκνζίεπζεο;  

Σθνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ήηαλ λα «ραξηνγξαθήζεη» ην ηνπίν ηεο 
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο, αιιά φρη θαη λα μελαγήζεη ηνπο 
αλαγλψζηεο ζηα ζεκεία ηνπ ράξηε. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα ήηαλ πνιχ 
κεγάιε θαη δελ ζα κπνξνχζε λα εμαληιεζεί ζην πιαίζην ηνπ ηφκνπ πνπ 
θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. Γηα άιινπο ιφγνπο, απνθεχγεηαη επίζεο θαη ε 
πξνζπάζεηα γηα απιή θαη επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδεηγκάησλ, ησλ 
κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ λνεηηθφ ράξηε ηεο Niglas 
(2004). Μηα ηέηνηα επηθαλεηαθή πεξηγξαθή ζα έδηλε ηελ εληχπσζε φηη ην ηαμίδη 
καο ζηε γλψζε κνηάδεη κε ην «θπλήγη ηνπ ζεζαπξνχ». Τν ηαμίδη κέζσ ηεο 
έξεπλαο είλαη ζαλ ηελ Ιθάκη ηνπ Καβάθε. Ζ απιή αλαθνξά άιισλ θαιψλ 
βηβιίσλ δελ ζα εμππεξεηνχζε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ 
πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ηνπο εμππεξεηνχζε κηα βφιηα ζε θάπνην 
ελεκεξσκέλν βηβιηνπσιείν ή ζε κηα δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε ή ζηηο 
ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. 
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Ζ κπζνινγία ηεο Θεωξίαο ηνπ Υάνπο 
 
Ζ Θεσξία ηνπ Φάνπο είλαη έλα ζχλνιν καζεκαηηθψλ ηδεψλ γηα ηε κειέηε 

ζχλζεησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηάμε κέζα απφ «ρανηηθέο» 
ζπκπεξηθνξέο. Ο Stephen Kellert (1993) ζην βηβιίν Ιn the Wake of Chaos: 
Unpredictable Order in Dynamic Systems αλαθέξεη φηη ε Θεσξία ηνπ Φάνπο 
είλαη ε πνηνηηθή κειέηε ησλ αζηαζψλ θαη κε πεξηνδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, κέζσ 
ληεηεξκηληζηηθψλ, κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία φρη 
απιψο γηα «ζεσξία» αιιά γηα κηα δηαθαηλφκελε αιιαγή επηζηεκνληθνχ 
παξαδείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππάξρνληεο ηξφπνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ.  

Σην MENC Handbook of Research in Music Teaching and Learning ν 
Bartell, 2006) ππνγξάθεη έλα θεθάιαην κε ηίηιν «Trends in data acquisition 
and knowledge development». Σην ελ ιφγσ θεθάιαην, νη ζπγγξαθείο κηινχλ 
γηα εθηά κνξθέο πνιππινθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 
Σπγθεθξηκέλα, πνιππινθφηεηα ζε ζρέζε κε: (α) ηηο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, 
(β) ηε δενληνινγία, (γ) ηε κεζνδνινγία, (δ) ηα δεδνκέλα, (ε) ηελ αλάιπζε, (δ) 
ηηο αλαπαξαζηάζεηο, θαζψο θαη (ε) ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ 
Θεσξία ηνπ Φάνπο απνθηάεη ζην θείκελν απηφ κπζνινγηθέο δηαζηάζεηο, θαη νη 
Bartell & Radocy (2002) αλ θαη δειψλνπλ φηη δελ ηελ εθαξκφδνπλ ζε 
εξεπλεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν, εληνχηνηο θαίλεηαη λα καγεχνληαη απφ απηή. 
Τν θεθάιαην ησλ Bartell & Radocy θιείλεη σο εμήο:  

 
Τν αλνηγνθιείζηκν ησλ θηεξψλ κηαο πεηαινχδαο ζηελ Κίλα επεξεάδεη ηνλ 

θαηξφ ζηελ Νέα Υφξθε. Αλ θαη ε δχλακή καο είλαη κηθξή, δνχκε ζε έλα 
δπλακηθφ ζχζηεκα θαη κπνξνχκε λα επεξεάζνπκε ηα πξάγκαηα. Τέινο, 
πξέπεη λα κάζνπκε λα αλαθαιχπηνπκε, λα θξνληίδνπκε, θαη λα εθηηκνχκε ηα 
κηθξά πξάγκαηα ζηε δσή» (Bartell & Radocy, 2002: 1124), δηθή καο 
απφδνζε).  

 
Τα ηειεπηαία ρξφληα πνιινί κειεηεηέο ζηνλ ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Αλζξψπνπ πηνζεηνχλ, φπσο θαη oη Bartell & Radocy (2002), ην κπζνινγηθφ 
κέξνο ηεο Θεσξία ηνπ Φάνπο, κε ζθνπφ λα βάινπλ ηάμε ζε φ,ηη είλαη 
πνιχπινθν. Άιισζηε, απηφ ππφζρεηαη ε Θεσξία ηνπ Φάνπο. Τν «Φάνο» είλαη 
κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή. Απηή ε αιιαγή θαζπζηεξεί. Σε 
επηζηεκνληθφ επίπεδν, ε αιιαγή κπνξεί αθφκα λα επσάδεηαη. Μπνξεί φκσο 
θαη λα κελ έξζεη πνηέ. Δλ ησ κεηαμχ, νη παηδαγσγνί θαη νη άιινη επηζηήκνλεο 
ζηηο Δπηζηήκεο ηνπ Αλζξψπνπ καγεχηεθαλ απφ ηελ Θεσξία ηνπ Φάνπο θαη ηε 
κπζνινγία ηεο. Υηνζέηεζαλ φρη ην επηζηεκνληθφ θαη εθαξκνζκέλν ηεο κέξνο 
αιιά ηε θηινζνθία θαη ηε ξεηνξηθή ηεο. Απηφ, θαηά ηε γλψκε καο έρεη επηθέξεη 
πνιιέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ιεγφκελεο ζεηηθέο επηζηήκεο 
επεξεάδνπλ ηε ξεηνξηθή ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ.  

Ζ Θεσξία ηνπ Φάνπο ζηεξίδεη ηε δηείζδπζή ηεο ζηνλ ρψξν ησλ 
αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ κε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο νκάδεο πίεζεο. 
Παξάδεηγκα απνηειεί ε «Society for chaos theory in psychology and life 
sciences», ε νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Τκήκα Χπρνινγίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ξεγθνλ ζηηο Ζ.Π.Α. (βι. ηελ Ηζηνζειίδα: 
http://www.societyforchaostheory.org). Πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο απηήο είλαη 
θάπνηνο απφ ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο: ν Dr Matthijis Koopmans (Ed. D.). 
Τνλ Γεθέκβξηνο ηνπ 2006 ε ελ ιφγσ θνηλφηεηα δηνξγάλσζε ζην Ζξάθιεην ηεο 

http://www.societyforchaostheory.org)/


 12 

Κξήηεο ην Γεχηεξν Γηεζλέο Σπλέδξην γηα ηηο Με-γξακκηθέο Δπηζηήκεο (Second 
International Nonlinear Sciences Conference). H ίδηα Κνηλφηεηα εθδίδεη εδψ 
θαη έληεθα ρξφληα ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Nonlinear Dynamics, 
Psychology, and Life Sciences, ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ Dr. Stephen Guastello. 
Απφ ην πεξηνδηθφ απηφ αληηγξάθνπκε ηελ πεξίιεςε άξζξνπ, ψζηε λα 
δψζνπκε κηα ηδέα γηα ην πψο ε Θεσξία ηνπ Φάνπο εθαξκφδεηαη ζηηο 
Δπηζηήκεο ηνπ Αλζξψπνπ. Τν άξζξν έρεη ηίηιν «Dynamical models of love» 
θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. Σπγγξαθέαο ηνπ 
ελ ιφγσ άξζξνπ είλαη ν J. C. Sprott, απφ ην Παλεπηζηήλην ηνπ Wisconsin ζην 
Madison ησλ Ζ.Π.Α.: 

Με βάζε ηελ ππφζεζε ηνπ Strogatz, ην παξφλ άξζξν πεξηγξάθεη κηα 
αθνινπζία δπλακηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία αθνξνχλ απιέο δηαθνξηθέο 
εμηζψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγάπε θαη ην κίζνο ζε κηα ξνκαληηθή ζρέζε. Τα 
κνληέια μεθηλνχλ κε έλα γξακκηθφ ζχζηεκα δχν αηφκσλ θαη πξνρσξνχλ ζε 
εξσηηθά ηξίγσλα, ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο κε-
γξακκηθφηεηαο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ράνο. Λέμεηο θιεηδηά: αγάπε, ξνκαληηθή 
ζρέζε, δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, Φάνο (Sprott, 2004: 303). 

Σην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κειεηεηέο φπσο ε Fitz-Gibbon (1996) 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κπζνινγία ηεο Θεσξίαο ηνπ Φάνπο γηα λα θηινζνθήζνπλ ζε 
ζρέζε κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα. Σην ρψξν ηεο 
Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο ηεο κνπζηθήο, κειεηεηέο φπσο ν Wilson (1997) 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε Θεσξία ησλ  

Καηαζηξνθψλ, κηα ζεσξία ζπγγεληθή κε ηε Θεσξία ηνπ Φάνπο, γηα λα 
εμεγήζνπλ ην ζθάικα θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. Ζ Θεσξία 
ησλ Καηαζηξνθψλ, πλεπκαηηθφ παηδί ηνπ Γάιινπ René Thom (1972), 
αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζπλερήο δξάζε παξάγεη 
αζπλερή απνηειέζκαηα. Ψο πξνο ην εθαξκνζκέλν ηνπο ηκήκα, ηφζν ε 
Θεσξία ηνπ Φάνπο, φζν θαη ε Θεσξία ησλ Καηαζηξνθψλ έρνπλ ειάρηζηε 
δηείζδπζε ζηελ θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Ζ ρξήζε ησλ 
δχν απηψλ ζεσξηψλ σο εξγαιείσλ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ζα ήηαλ θαιφ λα 
γίλεηαη κε θεηδψ: δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη εθπξφζσπνη ησλ 
ζεηηθψλ επηζηεκψλ επηζηξαηεχνπλ ηε ζάηηξα γηα λα απνζαξξχλνπλ ηελ άθξηηε 
ρξήζε ησλ ηδεψλ ηνπο ζηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 
ηνπ Alan Sokal (Sokal, 1996) είλαη ραξαθηεξηζηηθφο: «Transgressing the 
boundaries: towards a transformative hermeneutics of quantum gravity».  
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Δθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη αμίεο  
 
Σηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία ππάξρεη πνιχ έληνλε ζπδήηεζε γηα ηηο 

«αμίεο» (values) ζηελ θνηλσληθή, ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Σηε 
ρψξα καο κηιάκε πεξηζζφηεξν γηα «δενληνινγία». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 
ελλννχκε θάπνηα παξαθιάδηα ηεο Ζζηθήο, θαη κάιηζηα ηνπ εθαξκνζκέλνπ 
ηκήκαηνο ηεο Ζζηθήο. κσο κε ηνλ φξν «δενληνινγία» ε βαξχηεηα πεγαίλεη 
πεξηζζφηεξν ζηε πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ησλ «ππνθεηκέλσλ» ηεο 
έξεπλαο, ελψ κε ηνλ φξν «αμίεο» νη αγγιφθσλνη ζπγγξαθείο ελλννχλ, εθηφο 
απφ ηελ δενληνινγία, θαη θάπνηεο πξνεθηάζεηο ζε θηινζνθηθφ επίπεδν. Σηελ 
παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηα δχν απηά ζεκαηλφκελα.  

Σε αλαδήηεζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ ζπδήηεζε ησλ αμηψλ ζηελ 
κεζνδνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ν Greenbank (2003) επηζηξαηεχεη ηηο 
απφςεηο ηνπ Rokeach (1973) πεξί ηεο θχζεσο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ. Ο 
Rokeach, ζην βηβιίν ηνπ The Nature of Human Values (1973), θαηαηάζζεη ηηο 
αλζξψπηλεο αμίεο ζε ζρέζε κε ηξφπνπο επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο 
άιινπο αλζξψπνπο. Απηέο νη αμίεο νλνκάδνληαη απφ ηνλ Rokeach 
«εξγαιεηαθέο» (instrumental). Οη εξγαιεηαθέο αμίεο εκπεξηέρνπλ ηηο εζηθέο 
αμίεο (moral values) θαη ηηο αμίεο ηνπ αληαγσληζκνχ (competency values). Οη 
πξψηεο αλαθέξνληαη ζε απηά πνπ έλα άηνκν πηζηεχεη φηη πξέπεη ή «είλαη 
ζσζηφ» λα θάλεη. Οη δεχηεξεο αλαθέξνληαη ζην πψο έλα άηνκν ζα θάλεη απηφ 
πνπ πηζηεχεη φηη πξέπεη λα θάλεη.  

Σηελ ίδηα πεγή, ν Rokeach (1973) αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο «ηειηθέο» ή 
«ηεξκαηηθέο» (terminal) αμίεο ηνπ αλζξψπνπ, γηα λα δειψζεη ηηο αμίεο ηηο 
νπνίεο έλα άηνκν ζέιεη λα εθπιεξψζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο θαη ηηο 
«θνηλσληθέο» αμίεο (social values), νη νπνίεο είλαη νη αμίεο ζχκθσλα κε ηηο 
νπνίεο ην άηνκν πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία. Οη ηειεπηαίεο 
εκπεξηέρνπλ ηηο δηάθνξεο αμίεο ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο ή ηεο εθπαίδεπζεο. 
Οη άλζξσπνη πξνζεγγίδνπλ ζπλεηδεηά ή θαηαζθεπάδνπλ πνιιά ππνζχλνια 
θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ αμηψλ. Δχθνια θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη φηαλ 
αμίεο απφ δηάθνξα ηέηνηα ππνζχλνια αμηψλ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο, ηφηε 
ην άηνκν πξέπεη λα αξρίζεη λα αμηνινγεί ηηο αμίεο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ 
Glenn (2000). κσο, ζε πνην πιαίζην κπνξεί θαλείο λα αμηνινγεί ηηο αμίεο. 
Πξνυπάξρνπλ νη αμίεο θαη είλαη αληηθεηκεληθέο ή  κήπσο νη αμίεο 
θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο; Τα εξσηήκαηα απηά έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηηο νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο 
αθξηβψο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη φπσο ζα δνχκε 
παξαθάησ.  

πσο είδακε, νη νληνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο ηνπ ζεηηθηζκνχ 
ιέλε φηη ππάξρεη κηα «πξαγκαηηθφηεηα» αλεμάξηεηε απφ εκάο. Παξαδνζηαθά 
ινηπφλ, νη εξεπλεηέο πνπ πηνζεηνχλ ηελ ζεηηθηζηηθή πξννπηηθή πηνζεηνχλ 
επίζεο ηελ ηδέα φηη ε γλψζε είλαη απαιιαγκέλε απφ ηηο αμίεο ησλ εξεπλεηψλ. 
Μηιάλε δειαδή νη ζεηηθηζηέο γηα «αμηαθή νπδεηεξφηεηα». κσο, ζχκθσλα κε 
ηνλ Carr (2000) φζνη θαη φζεο βαζίδνληαη ζε ηδέεο πεξί αμηαθήο νπδεηεξφηεηαο 
απηαπαηψληαη. Τνπλαληίνλ, κειεηεηέο φπσο ν Boyd (2000) πηζηεχνπλ φηη κηα 
έξεπλα δελ είλαη πνηέ αμηνινγηθά νπδέηεξε. Αθφκα θαη πξηλ ηελ επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ, αθφκα θαη ζην ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο, αθφκα θαη θαηά ηε 
ησλ δηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ, νη αμίεο ησλ εξεπλεηψλ εηζάγνληαη 
ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηελ ζεηηθηζηηθή παξάδνζε, 
νη θνλζηξαθηηβηζηέο δέρνληαη φηη νη αμίεο ησλ εξεπλεηψλ επεξεάδνπλ ηελ 
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έξεπλα. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν αιήζεηα γηα εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο νη 
ζπλεληεχμεηο ή νη αθεγήζεηο δσήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ην εθθξεκέο 
πξέπεη λα ζηαζεί θάπνπ ζηε κέζε. Αλ φια είλαη ζπδεηήζηκα θαη νη αμίεο είλαη 
δήηεκα ηζνξξνπηψλ, κπνξεί λα θαηαιήμνπκε ζε έλαλ επηθίλδπλν αμηαθφ 
ζνιηςηζκφ (Eisner, 1992).  

Τίλνο νη αμίεο ζα επηθξαηήζνπλ είλαη ζεκαληηθφηαην ζηελ έξεπλα, γηαηί ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα έρεη ζρέζε κε ηελ πξάμε θαη ηε 
ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Σθεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, ηελ 
επηρεηξνχκελε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ βηβιίσλ Ηζηνξίαο ζηε ρψξα καο –έλα 
ζέκα άθξσο πνιηηηθφ. Δίλαη γλσζηφ ηνηο πάζε φηη νη πνιηηηθέο ζέζεηο θαη 
θνζκνζεσξίεο δηεηζδχνπλ παληνχ θαη φηη ε θξηηηθή είλαη πνιιέο ζθιεξή. Γηα 
παξάδεηγκα, δχν πνιχ ζνβαξνί κειεηεηέο ζηνλ ρψξν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 
εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δηεζλψλ, νη Hammersley (1992) θαη Gomm (1993), 
θαηεγφξεζαλ επζέσο ηνλ Barry Troyna φηη ζην δηάζεκν βηβιίν ηνπ 'Children, 
"Race" and Racism: The Limits of Research and Policy' είρε «αλαθαηέςεη» ηα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ ξαηζηζκφ ζηα ζρνιεία, κε ζθνπφ λα 
ππνζηεξίμεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ζνβαξή 
θαηεγνξία. Καη δελ είλαη ε κφλε πεξίπησζε. Οη Tooley & Darby (1998) δίλνπλ 
θαη άιια παξαδείγκαηα πνιηηηθήο επηξξνήο ζηελ έξεπλα. Σην πιαίζην πνπ 
αλαθέξακε ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη 
έηζη θη αιιηψο δελ ππάξρεη αμηαθή νπδεηεξφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη 
φηη ζα ήηαλ αλψθειν λα ηελ επηδηψμνπκε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, 
ππνζηεξίδεηαη φηη λαη κελ ε νπδεηεξφηεηα είλαη αλέθηθηε, αιιά απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχκε λα ηελ επηδηψθνπκε, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν 
εληηκφηεηαο (Greenbank, 2003). Πψο φκσο επηδηψθνπκε έλα ηέηνην πξάγκα;  

Μηα ιχζε πξνο ηελ αμηαθή νπδεηεξφηεηα ζα ήηαλ λα νη ίδηνη νη εξεπλεηέο 
λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο αμίεο ηνπο. Να αλαγλσξίζνπλ θαη 
λα δειψζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ηηο αμίεο ηνπο σο πξνο ην πξνο δηεξεχλεζε 
δήηεκα (Williams, 2000). Αθφκα θαη απηφ , φκσο, απηφ δελ αλαζηέιιεη ηελ 
επίδξαζε ησλ αμηψλ (Walsh, 1999). Τν λα αλαγλσξίζσ ηνπο πεξηνξηζκνχο 
κνπ θαη λα δηεπθνιχλσλ ηνπο αλαγλψζηεο κνπ δελ ζεκαίλεη φηη απαιιάζζνκαη 
απφ απηνχο. Έηζη, θαιχηεξν απφ ηελ δήισζε ηνπ αμηνινγηθνχ πιαηζίνπ ζα 
ήηαλ λα επεθηείλσ ηε ζπδήηεζε ζηελ επίδξαζε ησλ αμηψλ κνπ ζηελ έξεπλα 
(Berg, 2001). Αθφκα θαη ζ‘ απηή ηελ πεξίπησζε, φκσο, θάπνηνη ππνζηεξίδνπλ 
φηη ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο, δελ είλαη πνηέ πιήξεηο θαη φηη απνηεινχλ θαηά 
θάπνηνλ ηξφπν λνεηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ εξεπλεηψλ (Scott & Usher, 1999). 
Δπηπιένλ ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξέο είλαη δπλαηφλ λα κεηψζνπλ ηειηθά ηελ αμία 
ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο ζηα κάηηα ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε ράξαμε ηεο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (ibid).  

Ψο παξάδεηγκα απηναλαγλψξηζεο ησλ αμηαθψλ αθεηεξηψλ ηνπ εξεπλεηή 
ζα αλαθέξνπκε ηελ εξγαζία ηνπ Donnelly (2004) ζε έλα «κεηθηφ» ζρνιεην ζηε 
Βφξεηα Ηξιαλδία. «Μεηθηφ» απφ άπνςε ζξεζθεπηηθήο αλνρήο, αθνχ ην 
ζρνιείν ζπκπεξηειάκβαλε Καζνιηθνχο θαη Γηακαξηπξφκελνπο καζεηέο. Ο 
Donnelly (2004) αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην πεδίν σο εξεπλεηή θαη σο 
Καζνιηθνχ θαη γξάθεη δχν ελφηεηεο κε ηίηινπο: ―my identity as researcher‖ θαη 
―my Catholic identity‖. Σρεηηθά, ν Donnelly (2004) ζρνιηάδεη φηη νη 
εθπαηδεπηηθνί -φρη φκσο θαη νη δηνηθνχληεο ζην ζρνιείν- ηνλ πεξηέβαιαλ κε 
εκπηζηνζχλε, ελψ ππνζηεξίδεη φηη ην λα αλήθεηο ζε κία απφ ηηο δχν θνηλφηεηεο 
(Πξνηεζηάληεο ή Καζνιηθνχο) έρεη θη έλα κηθξφ πιενλέθηεκα: κπνξείο λα 
αληηιακβάλεζαη ηηο κηθξέο θξάζεηο θαη λχμεηο πνπ θάλνπλ ηα κέιε ησλ 
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θνηλνηήησλ γηα λα μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο. Ο ίδηνο ν Donnelly (2004) 
παξαδέρεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο είρε πην άλεηε επηθνηλσλία κε 
ηνπο Καζνιηθνχο εθπαηδεπηηθνχο: ―What was particularly significant though 
was that trust was generally much easier to establish with the Catholic 
teachers than those from the Protestant tradition‖. Ζ ζπδήηεζε φκσο ζε 
ζρέζε κε ηελ ζηνραζηηθνθξηηηθφηεηα ζηακάηεζε εθεί ζηακαηάεη εθεί. Ο 
Donnelly είλαη παλεπηζηεκηαθφο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Ulster, ζηε Βφξεην 
Ηξιαλδία. Πνηεο είλαη νη δηθέο ηνπ απφςεηο; Εεη, σο επηζηήκσλ, ζε αμηνινγηθφ 
θελφ; Καηά ηελ άπνςή καο, φρη.  

Γεχηεξε ιχζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αμηνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο ζα ήηαλ 
ε δηεμαγσγή ζπκκεηνρηθψλ εξεπλψλ, δειαδή εξεπλψλ ζηηο νπνίεο νη 
εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηεο νκάδαο πνπ εξεπλνχλ. Με ηνλ ηξφπν 
απηφλ, νη εξεπλεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηε έξεπλα θαη λα δεηνχλ ην ζρνιηαζκφ ηνπο θαζψο θαη ηηο 
απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
επξεκάησλ (Lather, 1986). Σε επέθηαζε απηήο ηεο ζθέςεο πνπ αλαπηχμακε, 
νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο 
ηνπ εξεπλεηή. Έηζη, ε ζπκκεηνρηθή έξεπλα ππνηίζεηαη φηη ζα απνηειέζεη έλα 
«αλάρσκα» ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπ εξεπλεηή. Παξφια απηά, αθφκα θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο, νη αμίεο ηνπ εξεπλεηή είλαη αθφκα 
θπξίαξρεο, αθνχ απηφο νξίδεη θαη ππεξηεξεί: θξαηάεη ηελ αηδέληα ηεο έξεπλαο, 
ζέηεη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, απνθαζίδεη γηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα θιπ. 
(Scott and Ulser, 1999). Οη αμίεο ηνπ εξεπλεηή, άζρεηα αλ απηφο εκπιέθεηαη 
ζε ζπκκεηνρηθή έξεπλα, είλαη νη θπξίαξρεο.   

Έλαο ηξίηνο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αμηαθήο νπδεηεξφηεηαο είλαη ε 
πηνζέηεζε κεηθηψλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ θαη ε «ηξηγσλνπνίεζε» 
(triangulation). Καη απηφο ν ηξφπνο, φκσο, δελ είλαη παλάθεηα, αθνχ νη 
γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή 
θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηεηζδχνπλ ζε φια ηα 
βήκαηα θαη ζε φιεο ηηο κεζφδνπο. Σρεηηθά κε ηνπο κεηθηνχο εξεπλεηηθνχο 
ζρεδηαζκνχο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Τέινο, ν Walsh (1999) 
ππνζηεξίδεη φηη κηα ιχζε ζα ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο θπξίαξρεο αμίεο ηνπ 
εξεπλεηή λα απνκνλψλνληαη ή, φπσο ιέγεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, 
λα κπαίλνπλ «ζε εηζαγσγηθά» (‗bracketing‘). Σχκθσλα κε απηή ηε ιχζε, αλ 
θάπνηεο αμίεο απνκνλσζνχλ ή αλ θάπνηεο θπξίαξρεο αληηιήςεηο πάςνπλ λα 
ζεσξνχληαη δεδνκέλεο, ηφηε θαη άιινη άλζξσπνη, πιελ ηνπ εξεπλεηή, ζα 
κπνξέζνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο αμίεο ηεο έξεπλαο ζην επίπεδν ηνπ 
ζρεδηαζκνχ, ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπδήηεζεο. Ο Walsh 
(1999) ζπλερίδεη ππνζηεξίδνληαο φηη νη εξεπλεηέο  ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο ηνπο απφςεηο θαη 
ζέζεηο αληίζεηεο ή θαη αζχκβαηεο κε ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο αμίεο. Απηφ ζα 
ήηαλ κηα θαιή ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αμηνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο ηεο 
έξεπλαο.  
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Γηιήκκαηα ζε ζρέζε κε ην θέξδνο θαη ηε δεκία 
 
Σην πιαίζην θαηάηαμεο αμηψλ ηνπ Rokeach (1973), πνπ είδακε 

πξνεγνπκέλσο, έλα ζεκαληηθφ δήηεκα σο πξνο ηηο αμίεο ηνπ εξεπλεηή 
έξεπλαο έρνπκε δεη θη εκείο ζηε Διιάδα σο ηειεζεαηέο ζε εθπνκπέο ηνπ 
ηχπνπ «Ενχγθια» θαη «Απνδείμεηο». Σηηο εθπνκπέο απηέο γίλεηαη επξεία 
ρξήζε ηεο «θξπθήο θάκεξαο». Τν εξψηεκα είλαη θαηά πφζν ε ρξήζε θξπθήο 
θάκεξαο δηθαηνινγείηαη ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ-εξεπλεηή. 
Τέηνηα εξσηήκαηα είλαη ζηελ νπζία εξσηήκαηα αμηψλ. Υπάξρεη δειαδή ην 
εξψηεκα ηνπ ηη αμίδεη πην πνιχ: ε δηαθχιαμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 
εξεπλνχκελσλ ή ην δεκφζην ζπκθέξνλ; Σηε δηθή καο πεξίπησζε ην ζπζηαηηθφ 
«δεκφζην ζπκθέξνλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ην ζπζηαηηθφ «επηζηεκνληθή 
γλψζε». Γηα ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα, νη Fine, Weis, Weseen, & Wong 
(2000) πξνηείλνπλ ην απηνλφεην: λα ζηαζκίδνπκε ηα θέξδε απφ ηηο πηζαλέο 
απψιεηεο. Με άιια ιφγηα λα δπγίδνπκε ην θαιφ πνπ θάλνπκε κε ην θαθφ πνπ 
θάλνπκε. Ζ Αζπξάθε (2004) γξάθεη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα «ελήκεξε 
ζπγθαηάζεζε» (informed concent) ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Οη 
θνηλσληθνί επηζηεκνλεο, γξάθεη, πξέπεη λα παξέρνπλ πιήξε ελεκέξσζε ζηα 
ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο 
νθείινπλ:  

 
1. Να ελεκεξψλνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα πηζαλέο 

σθέιεηεο ή βιάβεο απφ απηήλ. 
2. Να ελεκεξψλνπλ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

ζέκαηα ηεο αλσλπκίαο, ηεο πηζαλήο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ 
άιιν θνξέα, ή ηεο θαηάζεζήο ηνπο ζε αξρεία. 

3. Να κελ ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο γηα άιιν 
ζθνπφ εθηφο απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ελεκεξσζεί ηα 
ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. 

4. Να έρνπλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ εξεπλψκελσλ.  
 
Σηελ πξνζπάζεηά καο λα αληηκεησπίζνπκε εξσηήκαηα θέξδνπο θαη δεκίαο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ εξεπλψλ, βιέπνπκε ακέζσο φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο: 
ηα θέξδε θαη νη δεκηέο απφ κηα έξεπλα (δεκνζηνγξαθηθή, επηζηεκνληθή, 
θνηηεηηθή θιπ.) είλαη γλσζηά κφλν εθ ησλ πζηέξσλ. Δπηπιένλ ε ζηάζκηζε 
πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη βαξχηαηε επζχλε γηα ηηο πιάηεο 
ησλ εξεπλεηψλ. Ζ εζηθέο θξίζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο. Γηα παξάδεηγκα, πξηλ 
απφ πνιιά ρξφληα είδακε ηελ δσή ελφο Έιιελα πηαλίζηα θαη ηξαγνπδνπνηνχ 
λα θαηαζηξέθεηαη, φηαλ πξνβιήζεθαλ ζηελ ηειεφξαζε εξσηηθέο ζηηγκέο κε 
ηελ αλήιηθε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ. Ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ε ρξήζε ηεο θξπθήο 
θάκεξαο ζηελ πεξίπησζε απηή; Αλ θαη έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξφληα απφ ηφηε, 
ε απάληεζε δελ είλαη εχθνιε. Μάιινλ, φκσο, ε θξπθή θάκεξα δελ 
πξνζηάηεςε θαλέλα ζεκαληηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ εθηφο απφ ηα 
«αλζξσπνθάγα» βιέκκαηα ηνπ ηειενπηηθνχ θνηλνχ. Γηαθνξεηηθή είλαη ε 
πεξίπησζε κηαο έξεπλαο ηνπ Humphreys (1970), ν νπνίνο πξνζπνηήζεθε ηνλ 
νκνθπιφθηιν, γηα λα θαηαγξάςεη ηελ εξσηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ gay θαη ηελ 
επηινγή ζπληξφθνπ ζε εθήκεξεο εξσηηθέο ζρέζεηο . Οη θνηλφηεηα ησλ 
νκνθπινθίισλ εθζείαζε ηελ έξεπλα ηνπ Humphreys, γηαηί απελνρνπνίεζε κηα 
ζπκπεξηθνξά. Απηφ, φκσο, δελ ήηαλ γλσζηφ παξά κφλν εθ ησλ πζηέξσλ. Καη 
γεληθά, δελ κπνξνχκε λα μέξνπκε θαη λα θξίλνπκε ηηο αμίεο θαη ηελ εζηθή κηαο 
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έξεπλαο απφ πξηλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ θνηλνπνίεζε. Υπάξρνπλ 
έξεπλεο πνπ εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρζεθαλ θαηαθξηηέεο εζηθά, φπσο γηα 
παξάδεηγκα, ην γλσζηφηαην πείξακα ηνπ Milgram (βι. Hayes, 2000˙ Kimmel, 
1998). ). Ο Milgram έβαιε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα λα λνκίδνπλ φηη 
δίλνπλ ειεθηξνζφθ ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ππνηίζεηαη φηη δελ 
θαηάθεξλαλ λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα δνθηκαζία. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλα 
ειεθηξνζφθ δελ δηλφηαλ. Ο Milgram εξεπλνχζε ηελ ππαθνή ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηηο «δηαηαγέο» ησλ εξεπλεηψλ.  

Σηηο έξεπλεο ηνπ Humphreys θαη ηνπ Milgram είρακε εμαπάηεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ είλαη ειέγμηκν εζηθά. Τν λα θαιχςεηο, φκσο, ηνπο 
αιεζηλνχο ζνπ ζθνπνχο ζηελ έξεπλα είλαη πνιιέο θνξέο αλαγθαίν, φηαλ έρεηο 
λα θάλεηο κε παηδηά. Μπνξεί ηα παηδηά λα κελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ 
ηνπο αιεζηλνχο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, κπνξεί επίζεο, σο εξεπλεηέο, λα 
επηιέμνπκε λα κελ ηνπο πξνεηδνπνηήζνπκε γηα ηνπο αιεζηλνχο ζθνπνχο, 
ψζηε λα κελ ηξνπνπνηήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ 
φηη νη εξεπλψκελνη ζε κηα «θξπθή» έξεπλα δελ έρνπλ αλαγθαζηηθά θαη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (βι. Cohen & Manion, 1994). κσο, θάπνηνο κπνξεί λα 
ηζρπξηζζεί φηη φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε είλαη παξάιιεια θαη 
εξεπλεηήο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιάδεη. Γηα παξάδεηγκα, γίλεηαη πεξηζζφηεξν 
δηαιιαθηηθφο ή αθήλεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο λα εμειηρζνχλ, ψζηε λα έρεη 
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλά ηνπ. Πνχ είλαη ην φξην; Πνιιέο θνξέο νη 
καζεηέο ληψζνπλ πξνδνκέλνη, αλ θαηαιάβνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
δαζθάινπ πνπ αγαπνχλ είλαη απμεκέλν κφλν θαη κφλν γηα ην θαιφ ηεο 
έξεπλαο. Ζ Patti (Lather, 1986) κηιάεη ζην πιαίζην απηφ γηα «έξεπλεο-
βηαζκνχο». Απηέο είλαη νη έξεπλεο θαηά ηηο νπνίεο νη εξεπλεηέο παίξλνπλ απηφ 
πνπ ζέινπλ θαη κεηά θεχγνπλ, ρσξίο λα δψζνπλ ηίπνηα ζε θαλέλαλ ή, ζε 
θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θεχγνπλ αθνχ έρνπλ πξνθαιέζεη δεκηά.  

Υπάξρεη ινηπφλ κηα ρξεζηκνπνίεζε θαη κηα «εξγαιεηνπνίεζε» ηνπ θχξνπο 
εξεπλεηή (εδψ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ) γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Πψο ινηπφλ 
ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο-εξεπλεηήο ην ζσζηφ; Γηα λα πξάμνπλ ην «ζσζηφ», νη 
εξεπλεηέο πηνζεηνχλ πνιιέο θνξέο ινγηθέο εμεγήζεηο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 
Δθινγηθεχνπλ δειαδή. κσο, ε παξακνξθσηηθή δξάζε θάπνησλ 
πξνηεξαηνηήησλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πξννπηηθέο θαξηέξαο (π.ρ. ην 
δηδαθηνξηθφ θιπ), κπνξεί λα παξακνξθψζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
λα αλαιχζνπλ λεθάιηα ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
έξεπλάο ηνπο. Γηα λα μεθχγνπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο εζηθέο ζπγθξνχζεηο, 
θάπνηνη ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο εζηθνχο θαλφλεο θαη θαλφλεο δενληνινγίαο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή έξεπλα (βι. Wellington, 2000). κσο, 
θάηη ηέηνην ζα έθαλε ηνπο εξεπλεηέο λα ζηακαηήζνπλ λα ζθέθηνληαη ηα εζηθά 
δηιήκκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο θαη απιψο λα αθνινπζνχλ ηππηθά θάπνηνπο 
θαλφλεο δενληνινγίαο. κσο, θάζε έξεπλα εγείξεη ηα δηθά ηεο δενληνινγηθά 
θαη εζηθά δεηήκαηα θαη, θαηά ηε γλψκε καο, δελ ππάξρεη «ηπθινζνχξηεο» ζηηο 
αλζξψπηλεο αμίεο.  
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ηνραζηηθνθξηηηθόηεηα, ηαπηόηεηα, εζηθή, δενληνινγία  
 
Σηηο δχν πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αζρνιεζήθακε κε εζηθά δηιήκκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Σηελ 
παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
εξεπλεηή. Οη εξεπλεηέο, κπιέθνληαη ζε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, κε 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη γηα πνιχ δηαθνξεηηθνχο 
ιφγνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο επηιέγνπλ ζέκα θαη εξεπλεηηθή 
κεζνδνινγία, ζχκθσλα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα (Sikes, 2006). πσο 
ιέεη θαη ε Oakley (1979: 4) «ε αθαδεκατθή έξεπλα έρεη ηζρπξή θαη άκεζε 
ζρέζε κε ηελ δσή ηνπ εξεπλεηή. … Πξνζσπηθά δξάκαηα εγείξνπλ ηδέεο, νη 
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο γελλνχλ βηβιία θαη έξεπλεο». Σε γεληθέο γξακκέο, νη 
εξεπλεηέο εξγάδνληαη ζε έξεπλεο πνπ ζε φιεο ηνπο ηηο δηαζηάζεηο ζπκθσλνχλ 
κε ηηο θηινζνθηθέο ηνπο ζέζεηο, ζε νληνινγηθφ, επηζηεκνγηθφ επίπεδν αιιά θαη 
ζην επίπεδν ησλ ηδεψλ ηνπο γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, δειαδή ζην επίπεδν 
ησλ αμηψλ ηνπο. Με άιια ιφγηα ε έξεπλα είλαη ε ηαπηφηεηα ηνπ εξεπλεηή. Καη ε 
ηαπηφηεηα απηή αιιάδεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, αιιά θαη κέζσ 
ηεο εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο ηνπ εξεπλεηή. Τη ζέκα ζα δηαιέμεη λα εξεπλήζεη ν 
εξεπλεηήο θαη κε πνηα κεζνδνινγία;  

Ζ Alis Oancea (2005: 158) γξάθεη φηη «ην θαληήιη ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ ησλ 
επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ μαλαλάβεη». Αληίζεηα, γηα ηνλ Pat Sikes (2006: 
111), δελ πξφθεηηαη γηα «θαληήιη» αιιά γηα «ιακπάδηαζκα», ζε κηα ππξθαγηά 
πνπ πνηέ δελ ηέζεθε ππφ έιεγρν. Σηελ νπζία, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα 
θπξηαξρνχλ νη πνζνηηθέο κέζνδνη θαη αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη θαιφ ζηελ 
θαξηέξα ηνπ θαιφ ζα ήηαλ λα ελζθήςεη ζ‘ απηέο. Οη κέζνδνη πνπ είλαη 
ππνθεηκεληθέο, απηνβηνγξαθηθέο, απηνεζλνγξαθηθέο ή έξεπλεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ αθήγεζε, θηλνχληαη ζε επηθίλδπλν έδαθνο (Richardson, 1997) 
θαη νη εξεπλεηέο ηηο απνθεχγνπλ. Παξφιν πνπ ε εξεπλεηηθή καο ηαπηφηεηα 
αιιάδεη, φινη καο έρνπκε θάπνηεο «βαζηέο» ηαπηφηεηεο (Sikes, 2006) ή 
θάπνηνπο «νπζηαζηηθνχο εαπηνχο» (―substantial selves‖), ζχκθσλα κε ηελ 
Nias (1989). Οη «νπζηαζηηθνί εαπηνί» καο, είλαη ζηαζεξέο αμίεο ζηε δσή καο, νη 
νπνίεο δηαηεξνχληαη γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα θαη νη νπνίεο δελ 
επεξεάδνληαη απφ ην δεδνκέλν θάζε θνξά πιαίζην ή ηηο δηαθνξεηηθέο θάζε 
θνξά ζπλζήθεο. Έηζη, θάπνηνο εξεπλεηήο πνπ έρεη πηεζηηθά νηθνλνκηθά 
πξνβιήκαηα ή πνπ δεηάεη εμέιημε ζην παλεπηζηήκην ή πνπ εξγάδεηαη κε 
πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη πφξνπο ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ελδέρεηαη λα 
πάξεη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ηηο νπνίεο φκσο 
δελ ζα έπαηξλε αλ ην πιαίζην ήηαλ δηαθνξεηηθφ.  Σχκθσλα κε ηνπο Sikes et al. 
(1985), νη εξεπλεηέο επαλαηνπνζεηνχλ θαη αλαπιαηζηψλνπλ ηελ θαηάζηαζή 
ηνπο, ψζηε θάζε θνξά λα έρνπλ ην εζηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ην ηη 
εξεπλνχλ, πψο ην εξεπλνχλ θαη γηαηί ην εξεπλνχλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ 
εξεπλεηέο νη νπνίνη ελ γλψζεη ηνπο δελ ζπκβηβάδνληαη κε ην θαηεζηεκέλν. 
Μέλνληαο ζηαζεξνί ζηηο αμίεο ηνπο δέρνληαη ζπλήζσο κεγάιεο ζπλέπεηεο ζηελ 
επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ηνπο θαξηέξα.  

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο έρεη κεγάιε ζεκαζία απφ ηελ πιεπξά 
ησλ αμηψλ ηνπ εξεπλεηή. Σε γεληθέο γξακκέο, ε έξεπλα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ηηο θπβεξλήζεηο ή, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο, απφ ηα δηάθνξα 
«παθέηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 
Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (ΔΠΔΑΔΚ). Έηζη, γίλεηαη θαλεξφ φηη φηαλ 
θάπνηνο εξγάδεηαη ζε «ζνβαξέο» έξεπλεο (π.ρ. ζηελ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ 
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βηβιίσλ) θεξδίδεη δφμα, ρξήκα θαη αλαγλψξηζε. Αληίζεηα, απηνί πνπ 
εξγάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ αληηζηξαηεχνληαη ην θνηλφ αίζζεκα (φπσο, γηα 
παξάδεηγκα, κηα έξεπλα κε ζέκα ηνπο αλεπηζχκεηνπο ζπκπαηξηψηεο καο), 
θηλδπλεχνπλ λα απνκνλσζνχλ. Παξφια απηά, βιέπνπκε ζηε ρψξα καο θαη 
ζην εμσηεξηθφ δηάθνξεο έξεπλεο, θπξίσο πνηνηηθνχ ηχπνπ, νη νπνίεο 
επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πνπ γηα φινπο ζεσξνχληαη «δχζθνια». Γηα 
παξάδεηγκα, ππάξρνπλ έξεπλεο γηα ηελ gay θνηλφηεηα, γηα ηνπο 
θαηαδηθαζζέληεο γηα ζνβαξά εγθιήκαηα, γηα ηηο ππνθνπιηνχξεο ησλ λέσλ, γηα 
ηνπο κνπζνπικάλνπο δαζθάινπο, γηα ηνπο «γξήγνξνπο» αλαβάηεο 
κνηνζηθιέηαο, γηα ηνπο ηζηγγάλνπο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θιπ. Σχκθσλα θαη κε 
ηνλ, ηέηνηνπ είδνπο «δχζθνια» ζέκαηα δελ ζίγνπλ ηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο 
αληηιήςεηο θαη ζπλεπψο ν εξεπλεηήο πνπ αζρνιείηαη κε απηά δελ 
απνκνλψλεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Θα απνκνλσλφηαλ, φπσο, αλ 
έζηγε ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ Τζάκεδσλ ή ησλ Δβξαίσλ 
ζηε ρψξα καο. Θα απνκνλψλνληαλ αλ απιψο ππνζηήξηδε φηη ην Κξπθφ 
Σρνιείν ήηαλ κηα εηθαζηηθή απεηθφληζε θαη κφλν.  

 
Ζ ζπλέληεπμε ωο ζρέζε δύλακεο θαη εμνπζίαο  
 
Έρνληαο κηιήζεη επαξθψο γηα αμηνινγηθέο θξίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ελφηεηα απηή ζηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο. 
πσο είδακε, ζηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο δηεξεπλνχλ 
ηηο πνηθηιίεο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηνλ 
θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Οη ζπλεληεπμηαζηέο δίλνπλ 
«θσλή» ζε αλζξψπνπο, θπξίσο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο ή αδχλακνπο, 
επηηξέπνληάο ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα βηψκαηά ηνπο. 
Θεσξείηαη, κάιηζηα, φηη ε ζπλέληεπμε είλαη «γπλαηθείνο» ηξφπνο έξεπλαο, 
αθνχ νη γπλαίθεο δελ ιεηηνπξγνχλ θαιά κέζα ζηνλ γξακκηθφ ηξφπν ζθέςεηο 
ησλ αλδξψλ (ζηνλ νπνίν θπξηαξρνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη νη εξσηήζεηο 
θιεηζηνχ ηχπνπ). Γεληθά, νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν επηθνηλσληαθέο, 
πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα ζπιιέμνπλ «καιαθά» (soft) δεδνκέλα (Gherardi & 
Turner, 2002).  

Ζ ζπλέληεπμε δελ ζεκαηνδνηεί κφλν ζρέζεηο εμνπζίαο. Μέζα ζηελ 
θπξηαξρία ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ε ζπλέληεπμε φιν θαη ιηγφηεξν 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξεπλεηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. 
Άλζξσπνη γλσζηνί θαη άγλσζηνη, αλαγλσξίζηκνη ή κε (ηνπο ιέλε θαη 
«επψλπκνπο», αθνχ νη άιινη είλαη πξνθαλψο «αλψλπκνη»), άλζξσπνη 
θαζεκεξηλνί δίλνπλ ζπλεληεχμεηο ζην πιαίζην κηαο θαιά εδξαησκέλεο 
«θνπιηνχξαο εμνκνιφγεζεο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο νη 
ζπλεληεπμηαζηέο-παξνπζηαζηέο πξνζπνηνχληαη φηη ζπκπάζρνπλ˙ 
πξνζπνηνχληαη φηη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ηζφηηκεο θαη εηιηθξηλείο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζηελ αγσλία ηνπο λα θηάζνπλ 
ζην ζηφρν ηνπο αξρίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο λα εμνκνινγνχληαη 
θαη νη ίδηνη ηα δηθά ηνπο εζψςπρα ζε έλα παηρλίδη κε ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν 
ηνπ ζηηι «ζνπ δίλσ-κνπ δίλεηο». Ζ ηειεφξαζε γίλεηαη ην κέζν ηεο δεκφζηαο 
εμνκνιφγεζεο, ελψ είλαη πιένλ θνηλφο ηφπνο φηη ηα ηείρε πνπ ρσξίδνπλ ηνλ 
πξνζσπηθφ απφ ηνλ δεκφζην βίν έρνπλ θαηαπέζεη.   

Μέζσ ζπλεληεχμεσλ ζε πεξηνδηθά θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο πξνβάιιεηαη 
επίζεο απηφ πνπ ζηα αγγιηθά ιέγεηαη life style, δειαδή «πξφηππα δσήο». Τα 
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θαηαλαισηηθά αγαζά ζπλδένληαη κε αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ θχξνο θαη 
νκνξθηά, θαη νη νπνίνη κε πξνζπκία «αλνίγνπλ ηα ζπίηηα ηνπο» γηα κηα 
θσηνγξάθεζε, γηα κηα ραιαξή θνπβέληα («ζπλέληεπμε») θαζηζκέλνη ζηνλ 
θαλαπέ ηνπο. Ζ απηναληίιεςε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θνηλσληθνχ καο εαπηνχ δελ 
γίλεηαη κε βάζε ην ηη παξάγνπκε θαη ην ηη πξνζθέξνπκε αιιά κε βάζε ην ηη 
θαηαλαιψλνπκε. Ζ ζπλέληεπμε βνεζάεη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Ζ ζπλέληεπμε 
είλαη επίζεο δπλαηφ λα ζπλεηζθέξεη πην άκεζα ζην εκπφξην θαη ηελ 
θαηαλάισζε κέζσ focus groups. Μφλν ην έηνο 1990 δηελεξγήζεθαλ πάλσ 
απφ εθαηφ ρηιηάδεο έξεπλεο ζε focus groups ζηηο Ζ.Π.Α. (βι.Kvale, 2006) 
(πεγή: Vaughn, Schumm, & Sinagub, 1996), ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Imms & 
Ereaut (2002), δχν κε ηξία δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα επελδχνληαη θάζε ρξφλν 
ζε έξεπλεο αγνξάο κέζσ focus groups. ζνη έρνπλ δηδαρζεί κεζνδνινγία 
έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο γλσξίδνπλ φηη ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην 
ειεθηξηθφ εξγνζηάζην Hawthorne θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (απφ ην ιεγφκελν 
Hawthorne effect), θαηά ηελ νπνία πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη κία ρηιηάδεο 
ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα απνηειέζκαηα 
ησλ νπνίσλ δεκηνχξγεζαλ νιφθιεξε ζρνιή ζην επηζηεκνληθφ κάλαηδκελη. Ζ 
ζπλέληεπμε είλαη ινηπφλ έλαο δηάινγνο θαη απφ φηη μέξνπκε ν «δηάινγνο» ζηελ 
ζχγρξνλε πνιηηηθή ξεηνξηθή δελ είλαη ν γλσζηφο πιαησληθφο δηάινγνο, ζηνλ 
νπνίν δχν άλζξσπνη ζπλνκηινχλ ηζφηηκα θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζε. 
Γηάινγνο ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη ε αδχλακε πιεπξά 
(π.ρ. νη εξγαδφκελνη ζε κηα πεξίπησζε εζεινπζίαο εμφδνπ ή νη κέιινληεο 
ζπληαμηνχρνη ζηελ πεξίπησζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ 
δήηεκα θιπ.) ζα πξέπεη λα «πξνζέιζνπλ ζην ηξαπέδη ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ» θπξίσο γηα λα δνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (θη απηφ 
αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθή ζέζε ηνπ θαζελφο ή ηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ) ή γηα λα ζέζνπλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλνπλ ηειηθά 
απνδεθηέο νη απφςεηο θαη ε πνιηηηθή ηεο θπξίαξρεο πιεπξάο.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπλέληεπμε δελ είλαη ηφζν αζψα φζνλ αθνξά ηηο 
ζρέζεηο δχλακεο θαη εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζ‘ απηή. Ζ ηζνξξνπία ηεο 
δχλακεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο είλαη αζχκκεηξε θαη ε πιάζηηγγα 
γέξλεη θπξίσο πξνο ηε κεξηά ηνπ ζπλεληεπμηαζηή. Απηφο είλαη ζπλήζσο ν 
θπξίαξρνο ηνπ παηρληδηνχ. Ο ζπλεληεπμηαζηήο εμνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο κε ην λα : 

1. Οξίδεη θαη ππεξηεξεί. Ο ζπλεληεπμηαζηήο νξίδεη ην 
πιαίζην, ηνπο θαλφλεο θαη ηε ξνή ηνπ ιφγνπ ζηε ζπλέληεπμε. Ο 
ζπλεληεπμηαζηήο είλαη ζπλήζσο έλαο άλζξσπνο-θνξέαο εμνπζίαο 
είηε επεηδή ειέγρεη ην κέζν (π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππα) 
είηε επεηδή ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο (π.ρ. 
έρεη αλψηεξν κνξθσηηθφ, νηθνλνκηθφ, θαη θνηλσληθφ επίπεδν).  

2. Καηέρεη ηελ εμνπζία ηεο εξψηεζεο. Ο ζπλεληεπμηαζηήο 
ξσηάεη θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο απαληάεη. Τν κνηίβν απηφ νξίδεη 
απφ κφλν ηνπ κηα ζρέζε εμνπζίαο. Υπάξρνπλ θπζηθά εξσηήζεηο 
απφ ηε κεξηά ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, αιιά είλαη θπξίσο εξσηήζεηο 
ξεηνξηθέο πνπ γίλνληαη γηα λα μεθχγεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο απφ 
κηα δχζθνιε ζέζε. Ο ζπλεληεπμηαζηήο κπνξεί λα απαληήζεη 
εηιηθξηλά ζηηο εξσηήζεηο πνπ θάλεη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο κε ζθνπφ, 
φκσο, λα θάλεη ηνλ δεχηεξν λα «αλνηρηεί».  

3. «Δξγαιεηνπνηεί» ηελ επηθνηλσλία. Ζ ζπλέληεπμε κπνξεί 
επηθαλεηαθά λα κνηάδεη κε θαιή επηθνηλσλία ή θαιφ δηάινγν, ζηελ 
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νπζία φκσο πξφθεηηαη απιψο γηα έλα εξγαιείν, έλα κέζν, κηα 
κέζνδν κε ηελ νπνία ν ζπλεληεπμηαζηήο αλακέλεη λα απνζπάζεη 
πιεξνθνξίεο, λα θεξδίζεη θάηη: πεξηγξαθέο, εηθφλεο, ηζηνξίεο. Τα 
πξαθηηθά ηεο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηνχληαη αξγφηεξα ζηε 
δηαθήκηζε, ζην εκπφξην, ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, ζηε 
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θιπ.  

4. «Φεηξαγσγεί» ηελ επηθνηλσλία. Ο ζπλεληεπμηαζηήο 
ρεηξαγσγεί επεηδή πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηεο επηθνηλσληαθέο 
ηνπ δεμηφηεηεο γηα λα θάλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα λα ραιαξψζεη θαη λα 
αλνηρηεί. Πνιιέο θνξέο πάιη ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα έρεη θξπθνχο 
ζθνπνχο. Άιια δειαδή λα δειψλνληαη σο ζθνπνί ηεο ζπλέληεπμεο 
θαη άιια λα δεηνχληαη πξαγκαηηθά.  

5. Μνλνπσιεί ηελ θαηαγξαθή ηεο επηθνηλσλίαο. Ο 
ζπλεληεπμηαζηήο-εξεπλεηήο έρεη ηελ επζχλε θαη ηελ επρέξεηα λα 
ειέγρεη ην ηη ηειηθά θαηαγξάθεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο. 
Υπάξρεη, βέβαηα, πεξίπησζε ν ζπλεληεπμηαζηήο λα ιάβεη ηα 
πξαθηηθά γηα λα θάλεη αιιαγέο θαη λα δηνξζψζεη θάπνηεο 
παξαλνήζεηο, αιιά απηφ δελ γίλεηαη πνιχ ζπρλά ζηηο εξεπλεηηθέο 
ζπλεληεχμεηο.  

 
Απφ ηελ άιιε κεξηά θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη έιεγρν 

θαη εμνπζία κε ην λα πποζηαηεύει ηην ιδιωηική ηος ζθαίπα. Ο 
ζπλεληεπμηαδφκελνο κπνξεί λα αξλείηαη λα εκπιαθεί ζε ζπλεληεχμεηο ή λα 
αξλεζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ, λα «αληηζηαζεί» 
απαληψληαο άιια απφ  απηά πνπ ξσηάεη ν εξεπλεηήο ή αθφκα θαη λα 
απνρσξήζεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. 
Τν θαηά πφζν κπνξεί ν ζπλεηεπμηαδφκελνο λα πξνβάιιεη αληηζηάζεηο 
εμαξηάηαη θπζηθά απφ ηε ζέζε ηνπ. Πνιχ γλσζηέο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη 
αληηζηάζεηο πνπ πξφβαιε ν λνκπειίζηαο πνηεηήο Οδπζζέαο Διχηεο. 

 
Έλα άιιν εζηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε έρεη λα 

θάλεη κε ην «πξηλ» θαη ην «κεηά» ηεο. Ζ «ζπλέληεπμε» πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
ζπλήζσο ζε ηέζζεξα ζηάδηα: (α) ηνλ ραηξεηηζκφ θαη ηα εηζαγσγηθά («Καιψο 
ηνλ. Κάζηζε» θιπ.), (β) ηε ζπλέληεπμε, (γ) ηηο εξσηήζεηο θαη αληαπνθξίζεηο 
(δειαδή ηελ θπξίσο ζπλέληεπμε), (γ) ηα «κεηά ηε ζπλέληεπμε» (πην ραιαξή 
ζπδήηεζε, θνπβέληεο ―off the record‖ θιπ.), θαη (δ) ην ζηάδην ηνπ 
απνραηξεηηζκνχ («Λνηπφλ ζαο ραηξεηψ θαη εχρνκαη θάζε θαιφ» θιπ.). Δλψ, 
φκσο, ππάξρνπλ πνιιά ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή 
ηεο ζπλέληεπμεο (αθφκα θαη γηα ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο απηψλ πνπ 
εηπψζεθαλ), δελ ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα γηα ηα «κεηά ηε ζπλέληεπμε» 
πνπ είλαη πνιιέο θνξέο πνιχ ζεκαληηθά. Με ην ζέκα απηφ έρνπλ θαηαπηαζηεί 
νη Warren, Barnes-Brus, & Burgess (2003). Σε γεληθέο γξακκέο ζην ζηάδην ην 
«κεηά ηε ζπλέληεπμε» αλακέλεηαη έλα εθ ησλ θάησζη: (α) αληηζηξνθή ξφισλ (ν 
πξψελ εξσηψκελνο γίλεηαη ηψξα απηφο πνπ ξσηάεη), (β) αιιαγή ζέκαηνο 
ζπδήηεζεο (ζπλήζσο ν πξψελ εξσηψκελνο θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηα δηθά 
ηνπ ζέκαηα, θαη (γ) ζπλέρηζε ηεο θνπβέληαο ζην ίδην ζέκα αιιά πιένλ ―off the 
record‖ (φξνο πνπ δίλεη κφλν ν εξσηψκελνο ή ζπκθσλνχλ θαη νη δχν) (Ibid).  
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Γηεμάγνληαο εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζηελ Διιάδα 
 
Σηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο κηιήζακε γηα ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αμίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Οη εζηθέο αξρέο θαη νη 
θαλφλεο δενληνινγίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 
πξνθπιάζζεηαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε λνεηηθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ (π.ρ. λα κε ηα ππνηηκνχκε). Ο ξφινο 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο είλαη ζεκαληηθφο. Τα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 
«ππνθείκελα» ηεο έξεπλαο» γίλνληαη ζπλεξγάηεο. Οη θαλφλεο δενληνινγίαο 
είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ, γηαηί έηζη πξνθπιάζζεηαη ην θχξνο ηεο 
επηζηήκεο καο.  

Ζ αλσλπκία είλαη δχζθνιε ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα αλ ξσηάκε απφςεηο γηα 
ην ζρνιηθφ θιίκα ή ξσηάκε δηεπζπληέο ή εθπαηδεπηηθνχο ή κπαίλνπκε ζηνλ 
κηθξφθνζκν ηνπ ζρνιείνπ. Ψο γεληθέο νδεγίεο ζα είρακε λα αλαθέξνπκε ηα 
αθφινπζα:  

1. Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ εξεπλψκελσλ. 

2. Οη θαιχηεξνη θξηηέο γηα ην αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο 
δενληνινγίαο είλαη ηα κέιε ηεο εξεπλνχκελεο νκάδαο. 

3. Λφγνο σθέιεηαο πξνο θίλδπλν: Θα πξέπεη ηα νθέιε ηεο 
έξεπλαο λα δηθαηνινγνχλ ηνπο δενληνινγηθνχο θηλδχλνπο. 

4. ηαλ είλαη δπλαηφλ ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ 
ζπγθαηάζεζε (informed consent) ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
Σπγθεθξηκέλα, ε πιεξνθφξεζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ: 

 θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 
έξεπλαο 

 θαηαλφεζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ 
ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο 

 παξνρή εμεγήζεσλ ζε ζπκκεηέρνληεο κε κηθξή 
δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο (παηδηά, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
θιπ.) 

 θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο αλάκεζα ζηνλ 
εξεπλεηή θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
5. Με εμαπάηεζε 

Γεληθά, πξέπεη λα απνθεχγνπκε -φπνπ είλαη δπλαηφλ- ηελ εμαπάηεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. 

Γελ πξέπεη λα εμαπαηνχκε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα πξνμελήζνπκε θαθφ 
αλ απνθαιπθζνχλ νη ζθνπνί καο.  

Σπκβνπιεπφκαζηε ηνπο νκφηερλνπο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
εμαπάηεζεο 

Πξέπεη λα δίλνπκε πιεξνθφξεζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 
 

6. Οη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο φηη έρνπλ δηθαίσκα λα απνζπξζνχλ απφ ηελ έξεπλα 
φπνηε ην ζειήζνπλ. 

7. Οη εξεπλψκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα θαηαζηξέθνπλ ηα 
δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πνπ ηνπο αθνξνχλ  
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8. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ απεηιέο 
ζηε ζσκαηηθή,  ηελ ςπρηθή, θαη ηε λνεηηθή ζθαίξα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν. 
Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο (π.ρ. επαίζζεηα ζέκαηα). 

9. Δρεκχζεηα – Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
Σχκθσλα κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα 

νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα έξεπλα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα είλαη ηα δεδνκέλα 
πνπ ηνπο αθνξνχλ απφξξεηα (εθηφο αλ ζπλαηλνχλ γηα ην αληίζεην). Αλ ε 
δηαθχιαμε ηεο αλσλπκίαο είλαη αδχλαηε, απηφ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη 
απφ ηελ αξρή ηεο κειέηεο. Καηά ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε δελ είλαη πάληα 
δπλαηφλ λα ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο δενληνινγίαο (π.ρ. πιεξνθφξεζε γηα 
ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο). Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζεβφκαζηε ηελ ερεκχζεηα. 
Σπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη 
άλζξσπνη ζπλήζσο παξαηεξνχληαη. 

 
10. Να ιακβάλνπκε ππφςε ηηο ηνπηθέο θαη αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο.  
11. Παξνρή ζπκβνπιψλ 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη εξεπλεηέο αληηιακβάλνληαη δηάθνξα 
πξνβιήκαηα, ηα νπνία ν ζπκκεηέρσλ δελ γλσξίδεη. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν 
εξεπλεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ ζπκκεηέρνληα θαη λα ηνλ 
θαηεπζχλεη πξνο ηνλ εηδηθφ. Οη εξεπλεηέο δελ πξέπεη λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα 
πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εμεηδίθεπζε. 

 
12. Σπλαδεξθηθή ππφζεζε 

 
Δκείο νη ίδηνη, σο εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπκε ηειηθά ηελ επζχλε λα 

δηεμάγνπκε έξεπλα ζε πςειά ζηαληαξληο.  
Αλ θάπνηνο αληηιεθζεί φηη έλαο ζπλάδειθνο θάλεη έξεπλα έμσ απφ 

θάπνηνπο παξαδεθηνχο δενληνινγηθνχο θαλφλεο ζα πξέπεη λα ηνπ ην 
αλαθέξνπκε. 

 
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ρνξεγεζεί απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο άδεηα γηα 

δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα ζρνιεία ηεο Δπηθξάηεηαο, απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε 
ηνπ Τκήκαηνο Δξεπλψλ, Τεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Τα ζρεηηθά παξαζηαηηθά είλαη ηα εμήο:  

 
Αίηεζε πξνο ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε πνπδώλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ηειέθωλν, δηεύζπλζε, ηδηόηεηα ).  
Αλαιπηηθό ρέδην Έξεπλαο, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, δηαηππσκέλν ζε 

ζαθή λενειιεληθφ ιφγν (ρξήζε δφθηκσλ φξσλ, ζσζηή ζχληαμε θαη 
νξζνγξαθία), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη ζην 
ζρεηηθφ έληππν ησλ πξνδηαγξαθψλ  

πκπιεξωκέλν πλνπηηθό Γειηίν Έξεπλαο ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (e-mail: erevna@pi-schools.gr ή δηζθέηα).  

Αλαιπηηθό ρέδην Έξεπλαο: Πξνδηαγξαθέο 
Σαθήο δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εξεπλεζεί — ν ηίηινο λα 

αληηζηνηρεί ζηελ νπζία, ζην δείγκα θαη ζηε γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο έξεπλαο.  
Αλάπηπμε ηνπ ζθνπνχ, ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο ή θαη πξνβιεκαηηζκψλ. 

Αλαθνξά ζε ζπλαθείο, κε ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν, έξεπλεο.  

mailto:erevna@pi-schools.gr
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Αλάιπζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ 
πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηζηήκεο γεληθφηεξα. 

Αλαιπηηθόηεξα ππνβάιινληαη 
1) Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ/πιαηζίνπ έξεπλαο (π.ρ. 

επηηφπηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, πεηξακαηηθή έξεπλα κε πεηξακαηηθέο θαη 
ζπγθξηηηθέο νκάδεο, κειέηε πεξίπησζεο, έξεπλα δξάζεο, ζπκκεηνρηθή 
παξαηήξεζε θηι.). 

2) Τα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο: κνλάδεο δεηγκαηνιεςίαο, 
κέγεζνο, ηξφπνο θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπ δείγκαηνο.  

3) Τα εξγαιεία ηεο έξεπλαο, π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα, δνθηκαζίεο, θιίκαθεο, 
άμνλεο ζπλεληεχμεσλ θαη ηπρφλ άιια εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα νπνία πξέπεη: 

Να είλαη δηαηππσκέλα ζε ζσζηφ λενειιεληθφ ιφγν. Σε πεξίπησζε πνπ δελ 
είλαη δπλαηή ε αθξηβήο κεηάθξαζε ελφο μελφγισζζνπ φξνπ, απηφο ζα πξέπεη 
λα κπαίλεη ζε παξέλζεζε. 

Να είλαη θαηάιιεια γηα ηελ νκάδα-ζηφρν ηφζν απφ άπνςε δηαηχπσζεο 
φζν θαη απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη έθηαζεο.  

Να είλαη απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν δηαθήκηζεο άκεζεο ή 
έκκεζεο.  

Να κελ πεξηέρνπλ ηίπνηε πνπ θαη‘ νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξεί λα 
πξνζβάιεη καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο ή άιιεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο.  

Να κελ παξνηξχλνπλ/λνκηκνπνηνχλ – έζησ θαη έκκεζα – ηελ πηνζέηεζε 
αληηθνηλσληθήο ή απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Να ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλα, ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπο. Σηελ 
πεξίπησζε κεηαθξαζκέλσλ εξγαιείσλ λα θαηαηίζεηαη θαη ην πξσηφηππν 
πιηθφ.  

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηωλ ζρνιείωλ ζηα νπνία ζα γίλεη ε έξεπλα θαη 
ηωλ θωδηθώλ ηνπο. (Τα ζρνιεία θαη νη θσδηθνί ηνπο βξίζθνληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Π.Η.: www.pi-schools.gr, Τκήκα Δξεπλψλ).  

5) Σηνηρεία κε ηελ εθηίκεζε ησλ σξψλ απαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ ή/θαη 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εληφο θαη εθηφο σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο (Ψ.Π.), θαηά ηε 
δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη επηζηεκνληθή αηηηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ 
ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ. Γε ζα εγθξίλνληαη 
έξεπλεο πνπ ζα δηεμάγνληαη εληφο ηνπ Ψ.Π. θαη νη νπνίεο ζα απαζρνινχλ ηνπο 
καζεηέο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν ψξεο. Δμαηξέζεηο, 
αιιά χζηεξα απφ αηηηνιφγεζε, κπνξεί λα γίλνπλ ζε πεξηπηψζεηο εξεπλψλ- 
παξέκβαζεο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζρνιείσλ, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ 
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

6) Πεξηγξαθή ηωλ ηξόπωλ δηαζθάιηζεο ηεο αλωλπκίαο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηωλ ππνθεηκέλωλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιείωλ. Σηελ 
πεξίπησζε επψλπκεο ρνξήγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πξέπεη λα 
ππάξμεη κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. Τέινο, ζηελ πεξίπησζε ηαηξηθψλ εξεπλψλ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη 
λα εμαζθαιίζεη ηελ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ, φηαλ νη καζεηέο είλαη 
θάησ ησλ 15 εηψλ, ή ηελ ελππφγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ ίδησλ 
ησλ καζεηψλ, φηαλ νη καζεηέο είλαη 15 εηψλ θαη άλσ.  

2) Γηα ηελ έγθξηζε έξεπλαο ζην πιαίζην ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε 
Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ή Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ε αίηεζε 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίωζε ηεο επηβιέπνπζαο επηηξνπήο πνπ 
λα αλαθέξεη όηη έιαβε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηωλ παξαζηαηηθώλ ηεο 
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έξεπλαο θαη όηη ζπκθωλεί κε ηε δηεμαγωγή ηεο. Σε πεξίπησζε πηπρηαθήο 
εξγαζίαο αξθεί ε βεβαίσζε ηνπ/ηεο επηβιέπνληνο/ζαο θαζεγεηή/θαζεγήηξηαο. 

Β. Οξγάλωζε ηεο έξεπλαο 
Αλαθέξεηαη:  
Ο θνξέαο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εθπνλείηαη ε έξεπλα.  
Ο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο.  
Φξνλνδηάγξακκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο: έλαξμε, ζηάδηα θαη πηζαλφο 

ρξφλνο ιήμεο.  
3) Σχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (π.ρ. ζπνπδέο, επηζηεκνληθφ έξγν θηι.). 

ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο εξεπλεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο.  
Οη ππεχζπλνη εξεπλψλ νη νπνίεο δελ είλαη εληαγκέλεο ζε 

παλεπηζηεκηαθνχο ή άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη γηα ηηο νπνίεο ν/νη 
εξεπλεηήο/ηέο δε δηαζέηεη/ηνπλ ηε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν επηζηεκνληθή 
θαηάξηηζε ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή επνπηεία, 
πξνθεηκέλνπ νη έξεπλέο ηνπο λα εμεηαζηνχλ απφ ην Τκήκα Δξεπλψλ ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  

 
 
Δπίινγνο 
 
 
 
 
Σηελ παξνχζα κειέηε αλαθεξζήθακε ζηελ έξεπλα θαη ηελ εζηθή ηεο. 

Υπνζηεξίμακε φηη ν επηζηεκνληθφο θφζκνο δηακεζνιαβεί αλάκεζα ζηα 
εκπεηξηθά δεδνκέλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ζηηο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, 
δειαδή ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σην πιαίζην απηφ θξίλακε 
αλαγθαίν λα παξνπζηάζνπκε ηα είδε ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα 
ππεξθείκελα επηζηεκνληθά παξαδείγκαηα. ε θαιή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ 
δχν πξάγκαηα: ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ηε ζπλεηζθνξά ησλ 
επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ ππάξρνπζα γλψζε.  

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάζακε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ηελ πξαμηαθή εζηθή, ηηο «αμίεο», ηε δενληνινγία. δχν εξγαιεία κεηάβαζεο απφ 
ην επίπεδν ησλ δεδνκέλσλ ζην επίπεδν: ηελ πξνζηαζία ησλ εξεπλψκελσλ, 
ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο έξεπλαο, ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, ηελ επηινγή 
ησλ κεζφδσλ, ηα εζηθά δηιήκκαηα. Ζ ζπδήηεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηαηί καο 
δίλεη ηελ επθαηξία λα ζηνραζηνχκε θαη λα βαδίζνπκε κε ζηέξεα βήκαηα ζε κηα 
επνρή πνπ νη αληηπαιφηεηεο θπξηαξρνχλ.  
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