ΠPOΛOΓOΣ ΣTHN EΛΛHNIKH EKOΣH

Το παρόν εισαγωγικς φύσης βιβλο επιλχτηκε για τη σειρ Κοινωνιολογα: Θεωρα και ρευνα, πρτον, διότι η κλυψη των ποιοτικν ερευνητικν μεθόδων στην ελληνικ βιβλιογραφα εναι ιδιατερα ισχν και,
δεύτερον, διότι οι μθοδοι αυτς προσεγγζονται από τη συγγραφα με
τρόπο που αναδεικνύει τη σημασα της κριτικς και δημιουργικς σκψης από την πλευρ του ερευνητ σε όλα τα στδια της ρευνας. Παρότι περιγρφονται οι τεχνικς πλευρς της ποιοτικς προσγγισης, τούτο δεν γνεται με τη μορφ οδηγιν, αλλ κυρως με την καταγραφ
ερωτημτων που συνδονται με τα διαδοχικ στδια της ποιοτικς ρευνας και τα στοιχεα που ο ερευνητς θα πρπει να λβει υπόψη του επιχειρντας να απαντσει σε αυτ τα ερωτματα. Σε όλη την κταση του
βιβλου η συγγραφας τονζει τη σημασα της εσωτερικς συνοχς του
ερευνητικού εγχειρματος όσον αφορ τις θεωρητικς, οντολογικς και
επιστημολογικς θσεις που εκφρζονται, καθς και τον τρόπο με τον
οποο αυτς συνδονται με τις στρατηγικς συλλογς και ανλυσης των
στοιχεων. Καθσταται τσι σαφς ότι η ποιοτικ, όπως λλωστε και η ποσοτικ ρευνα, θα πρπει να στηρζεται σε ερευνητικό σχεδιασμό που
θα εναι συνεπς ως προς το «διανοητικό γρφο»  τα ερευνητικ ερωτματα που χουν τεθε προς επλυση.
Το βιβλο καλύπτει όλα τα στδια της ποιοτικς ρευνας, από τη σύλληψη του θματος ως την ανλυση των δεδομνων, και απευθύνεται σε
όλους εκενους που ενδιαφρονται να διεξγουν ποιοτικ ρευνα με μριμνα όχι μόνο στις τεχνικς πτυχς της διαδικασας, αλλ και στον ενεργό, δημιουργικό και αυτοστοχαστικό ρόλο που μπορε να παξει ο ερευνητς.
Nότα Kυριαζ

ΠPOΛOΓOΣ

Η θηση για τη συγγραφ αυτού του βιβλου δόθηκε μεσα από τη διδακτικ μου εμπειρα σε μεταπτυχιακούς φοιτητς, στο πλασιο του Προγρμματος Εκπαδευσης στην ρευνα των Κοινωνικν Επιστημν του
Πανεπιστημου του Lancaster. Kατ την περοδο 1990-1994 δδαξα ποιοτικς μεθόδους ρευνας, εισαγωγικού και προχωρημνου επιπδου, σε
διαδοχικς ομδες φοιτητν του παραπνω προγρμματος και επωφελθηκα σημαντικ από αυτ την εμπειρα. Οι φοιτητς προρχονταν από
όλο το εύρος των κοινωνικν επιστημν, και δεν θα μπορούσε να βρει
κανες πιο ενδιαφροντες, ενθουσιδεις και ευσυνεδητους συμμετχοντες στο μθημα. Εναι ββαιο ότι η σκψη μου για τις ποιοτικς μεθόδους αναπτύχθηκε μσα από τις συζητσεις μας και το διο ελπζω να συνβη και σε αυτούς. Επειδ ο αριθμός τους εναι ιδιατερα μεγλος για
να αναφερθ στον καθνα τους ονομαστικ, θα θελα να καταγρψω
εδ τις ευχαριστες μου προς όλους. Εναι γεγονός ότι πντοτε θεωρούσα ιδιατερα προκλητικς και ενδιαφρουσες τις συζητσεις που εχα γύρω από την ρευνα με μεταπτυχιακούς φοιτητς κατ τη διρκεια
σεμιναρων και εποπτειν. Πιο συγκεκριμνα, γνωρζω ότι η σκψη μου
όσον αφορ τις προκλσεις και την πραγματικότητα της σκησης κοινωνικς ρευνας χει οξυνθε από ζωντανς συζητσεις σε σεμινρια που
χω οργανσει για μεταπτυχιακούς σπουδαστς της ρευνας στο Τμμα
Εφαρμοσμνων Κοινωνικν Επιστημν του Πανεπιστημου του
Lancaster, όπως και πιο πρόσφατα στη Σχολ Κοινωνιολογας και Κοινωνικς Πολιτικς του Πανεπιστημου του Leeds.
Στο πρασμα των χρόνων εχα την τύχη να συνεργαστ με συναδλφους τόσο στην εφαρμογ όσο και στη διδασκαλα των ερευνητικν
μεθόδων, εν επσης ωφελθηκα από συζητσεις που εχα με λλους
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ερευνητς γύρω από τις ποιοτικς μεθόδους. Πιστεύω ότι αυτς οι εμπειρες με χουν κνει καλύτερη στη διδασκαλα αλλ και στην ρευνα, και,
ως αποτλεσμα, χουν τροφοδοτσει τη συγγραφ του παρόντος βιβλου. Από αυτ την ποψη αισθνομαι ευγνμων απναντι στους:
Rosemary Deem, Caroline Dryden, Janet Finch, Mary Hamilton, Jenny
Harris, Lynn Hayes, Sue Heath, Diane Nutt και Lorraine Wallis. Ειδικότερα νιθω πολύ τυχερ για τη μακρ και πλούσια ερευνητικ συνεργασα μου με την Janet Finch. Εναι αδύνατον να εντοπσω όλους τους τρόπους με τους οποους η συνεργασα αυτ χει ωφελσει την ερευνητικ μου σκψη και πρακτικ. Ο παραδειγματικός τρόπος με τον οποο
προσεγγζει την κοινωνικ ρευνα, αλλ και ο ενθουσιασμός και η γενναιοδωρα της εξακολουθούν να εναι πηγς μπνευσης για μνα. /εν
χω λόγια να την ευχαριστσω όσο θα πρεπε.
Ο Andrew Jones διβασε και σχολασε αρκετ από τα κεφλαια του
βιβλου και, γενικ, οι ιδες που αναπτύσσονται εδ χουν οξυνθε,
εστιαστε και βελτιωθε μσα από τις πολλς συζητσεις που κναμε μαζ. Τον ευγνωμον για την καθαρ του σκψη και την αδικοπη προθυμα του να μου παρχει εποικοδομητικ σχόλια, πνευματικ ερεθσματα,
ενθρρυνση και προσωπικ στριξη.
Τλος, πολλ ξεχωριστ «ευχαριστ» στην κόρη μου Rosa Katharine,
για τον τρόπο με τον οποο συγχρονιζόταν μαζ μου.

