
Τι θα ήθελα να αποκομίσω από αυτήν την έρευνα; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα 
για τον σχεδιασμό μιας έρευνας. Πολύ συχνά, λόγω της υφιστάμενης αντίληψής μας, 
διαμορφώνουμε και πλαισιώνουμε ένα ερευνητικό ερώτημα με βάση τη δική μας 
οπτική. Στη συνέχεια, όταν αυτό το ερευνητικό ερώτημα καταστεί σαφές, επιλέγουμε 
την πιο κατάλληλη μεθοδολογία για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της 
έρευνας. 

- Janesick (1998, σελ. 37)

Η συζήτηση για τη διάκριση μεταξύ θεωρίας και μεθοδολογίας είναι απλουστευτική 
σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο αναπτύσσεται η έρευνα... η διαθέσιμη γνώση 
καθορίζεται από τις διαθέσιμες μεθόδους με βάση τις οποίες αποκτάται η γνώση. 

- Poole και McPhee (1994, σελ. 43)

Αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν ως συνολικό «σχεδιασμό» της έρευνας 
τροφοδοτείται από την επιστημολογική στάση της υπό εφαρμογή ερευνητικής 
πρακτικής. Ορισμένοι αναφέρονται απλώς σε έναν «ποιοτικό σχεδιασμό», ο οποίος 
είναι ένας γενικός όρος για ένα φάσμα διαφορετικών εννοιολογικών προσεγγίσεων 
... Ακόμη και αν ένας ερευνητής δεν αναφέρει ρητά την συνολική θεώρησή του ως 
προς την ανάπτυξη του ερευνητικού σχεδιασμού, θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχει 
πληροφορίες οι οποίες οριοθετούν μεθοδολογικά τον ερευνητικό σχεδιασμό.

- Given (2016, σελ. 86)
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9.1. Συσχετίζοντας τη Θεωρία με τον Ερευνητικό Σχεδιασμό
Στο προηγούμενο κεφάλαιο συζητήσαμε ορισμένα παραδείγματα και διάφορες θε-
ωρίες που έχουν εφαρμοστεί ή θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πληροφοριακή 
συμπεριφορά. Και τα δύο, παραδείγματα και θεωρίες, συνδέονται μεταξύ τους όπως 
συνδέονται και με τις μεθόδους έρευνας που επιλέγονται από τον ερευνητή. Οι Poole 
και McPhee (1994) αναφέρουν ότι οι «τομείς» της θεωρίας και της μεθοδολογίας 
αλληλο-επικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό. Οι θεωρίες που χρησιμοποιούμε τεί-
νουν να καθοδηγούν την διαθέσιμη ερευνητική μεθοδολογία. Η αλληλο-επικάλυψη 
εμφανίζεται επειδή τόσο η θεωρία όσο και η μεθοδολογία πρέπει να αφορούν στον 
τύπο εξήγησής μας (π.χ. είναι ο στόχος μας να αποδείξουμε ότι μια μεταβλητή επη-
ρεάζει μια άλλη;) και την προσέγγισή μας στην έρευνα (π.χ. το αν χρησιμοποιούμε 
μια θεωρία για την καθοδήγηση της παρατήρησης ή εάν κάνουμε παρατηρήσεις για 
να χτίσουμε μια θεωρία, όπως συζητήθηκε για την επαγωγή ή την αφαίρεση στην 
έρευνα. Βλ. επίσης Dervin, 2005, σχετικά με αυτό το θέμα).

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε ποιο σημείο η θεωρία και η μεθοδολογία 
διαφοροποιούνται. Η μεθοδολογία δεν αφορά στις ουσιαστικές υποθέσεις για αυτό 
που διερευνάται, κάτι το οποίο είναι ζήτημα της θεωρίας (ή πιο συγκεκριμένα με-
τα-θεωρίας). Μόνο η θεωρία μπορεί να εξετάσει τις βασικές ερευνητικές υποθέσεις 
που κάνουμε −εάν, για παράδειγμα, μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί στις παρα-
τηρήσεις μας για άλλα άτομα. Είναι η θεωρία αυτή που υποθέτει, για παράδειγμα, ότι 
η έννοια μιας λέξης είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των ατόμων (δηλαδή, κοινωνικά 
δομημένη) παρά μια αντικειμενική θέαση.

Ομοίως, οι τεχνικές της παρατήρησης δεν αποτελούν μέρος της θεωρίας αλλά 
περισσότερο αφορούν στην μεθοδολογία. Αυτές τις τεχνικές και τα εργαλεία είναι 
που ονομάζουμε «μεθόδους» και στις οποίες θα επικεντρωθεί αυτό το κεφάλαιο, το 
οποίο εξετάζει τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας. Οι επιλογές 
μας για τον σχεδιασμό της έρευνας και την επιλογή της μεθοδολογίας έχουν βαθιές 
επιπτώσεις σε ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε για τα φαινόμενα που παρατηρούμε. 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να επισημάνει ορισμένες βασικές παραμέ-
τρους στο σχεδιασμό των ερευνών και να επισημάνει τις διαφορετικές μεθοδολογίες 
που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διερεύνηση των αναγκών και των χρήσεων 
της πληροφορίας. Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Εξετάζουμε πώς διερευνάται η αναζήτηση της πληροφορίας ώστε να εκτιμηθεί τι 
γνωρίζουμε γι’ αυτήν. Σε αυτό το σημείο ξεκινά  η μεθοδολογία.

9.1.1. Γιατί χρειαζόμαστε αξιόπιστο ερευνητικό σχεδιασμό
Η μεθοδολογία αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαπιστώσουμε κάτι. 
Τι είδους αρχές, αξιώματα  και αποδεικτικά στοιχεία θα προωθούσαν καλύτερα το 
στόχο μας για την απόκτηση (και πιθανότατα την καταγραφή) γνώσης για ένα πεδίο 
ή ένα αντικείμενο διερεύνησης. Οι συγκεκριμένοι τρόποι, εργαλεία και τεχνικές 
παρατήρησης και μέτρησης είναι αυτό που αποκαλούμε «Μέθοδος». Όπως αναφέ-
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ρουν  οι Poole και McPhee (1994, σελ. 43), «η μέθοδος είναι το σημείο επαφής του 
ατόμου με τον κόσμο». Πρέπει να έχουμε μεθόδους ελέγχου για το ανθρώπινο λάθος, 
το οποίο είναι πάντα παρόν, όταν σκεφτόμαστε να κάνουμε παρατηρήσεις για ένα 
φαινόμενο. Οι ασχολούμενοι με τη μεθοδολογία έρευνας (Babbie, 2015; Given, 2016; 
Katzer, Cook, & Crouch, 1998, Schutt, 2008) έχουν επισημάνει τις κοινές πηγές του 
ανθρώπινου λάθους, ως ακολούθως:

1. Οι άνθρωποι από τη φύση τους δεν παρατηρούν επαρκώς. Κάνουμε λάθη τόσο 
παράλειψης (μη βλέποντας τι υπάρχει) όσο και παραδοχής (βλέποντας πράγματα 
που δεν υπάρχουν) κατά τη διαδικασία. Αν δεν χρησιμοποιούμε μια συνειδητή 
μέθοδο, τείνουμε να παρατηρούμε μόνο ένα μικρό μέρος αυτού που πραγμα-
τικά «βλέπουμε». Το γεγονός ότι δεν μπορείτε να θυμηθείτε πολλά από αυτά 
που περάσατε την τελευταία φορά που οδηγούσατε προς την δουλειά δεν είναι 
απλώς μια λειτουργία μνήμης. Έχετε «δει» χιλιάδες λεπτομέρειες, αλλά λίγες 
ήταν σημαντικές για σας εκείνη την στιγμή, οπότε δεν τις «παρατηρήσατε» 
πραγματικά.

2. Οι άνθρωποι τείνουν να υπερ-γενικεύουν βασιζόμενοι σε μικρά δείγματα αποδει-
κτικών στοιχείων ή απόψεων. Εάν τρεις φίλοι ισχυρίζονται ότι ένας πολιτικός 
είναι διεφθαρμένος, έχουμε την τάση να υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο, χωρίς να 
το διερευνήσουμε περαιτέρω.

3. Τείνουμε να παρατηρούμε τα πράγματα που υποστηρίζουν τις πεποιθήσεις μας 
και να αγνοούμε τα αποδεικτικά στοιχεία που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. 
Παρόμοια με την «επιλεκτική έκθεση» που συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 6, αυτή 
η τάση ονομάζεται «επιλεκτική αντίληψη».

4. Μερικές φορές επινοούμε πληροφορίες για να υποστηρίξουμε τις πεποιθήσεις 
μας χωρίς να έχει σημασία πόσο παράλογες μπορεί να φανούν σε ένα άλλο 
άτομο. Ένα κοινό παράδειγμα είναι αυτό που αποκαλείται «πλάνη του τζογα-
δόρου»: η πεποίθηση ότι μια σειρά από κακές εκβάσεις (π.χ. αν φέρουμε έξι 
φορές «γράμματα» σε στρίψιμο του νομίσματος) καθιστά ακόμη πιο πιθανό ότι 
θα ακολουθήσει μια καλή έκβαση (δηλ. «το επόμενο στρίψιμο του νομίσματος 
σίγουρα θα είναι κορώνα»).

5. Το εγώ μας συχνά εμπλέκεται σε αυτό που «γνωρίζουμε» και υποστηρίζουμε 
ότι είναι αλήθεια. Είμαστε επιρρεπείς στο να δημιουργούμε «άμυνες» όταν 
αρκετοί αμφισβητούν την άποψή μας. Μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να 
υποψιαζόμαστε ότι η διαφωνία τους βασίζεται σε κάποια προσωπική προκα-
τάληψη εναντίον μας, και όχι σε μια απλή προσπάθεια να δηλώσουν τις δικές 
τους απόψεις ή αποδεικτικά στοιχεία. 

6. Στην ακραία περίπτωση που ονομάζουμε «προκατάληψη», μπορεί απλώς να 
κλείσουμε το μυαλό σε οποιαδήποτε νέα στοιχεία για ένα θέμα. Σε μια τέτοια 
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περίπτωση, δεν πρόκειται να αλλάξουν τις πεποιθήσεις ή τις απόψεις μας πε-
ρισσότερες παρατηρήσεις ή επιχειρήματα.

7. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να θεωρούν μυστηριώδες οτιδήποτε δεν καταλαβαί-
νουν. Εάν ένα ζήτημα είναι πολύ περίπλοκο η εύκολη διέξοδος είναι να πούμε 
ότι είναι κάτι που απλά δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Πολλοί παρατηρητές θα 
έλεγαν το ίδιο πράγμα για τη χρήση και αξιοποίηση σύνθετων πληροφοριών.

Ο σωστός σχεδιασμός της έρευνας έχει ως στόχο να διορθώσει (συνολικά) αυτές 
τις ανθρώπινες αδυναμίες. Συμφωνώντας σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για 
τον εντοπισμό των ερευνητικών προβλημάτων και τη συλλογή και ερμηνεία των 
αποδεικτικών στοιχείων, οι ερευνητές αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν κοινό-
τητες συζήτησης σχετικά με τα θέματα διερεύνησης. Το νόημα της επιστημολογίας 
και της μεθοδολογίας είναι, επομένως, μια βάση συμφωνίας για τη συζήτηση και την 
αξιολόγηση των αξιώσεων για γνώση σε συγκεκριμένους τομείς.  Οι επιστημονικές 
κοινότητες συχνά διαφωνούν για την καταλληλότητα συγκεκριμένων παραδοχών ή 
τεχνικών − αλλά αυτή φυσικά είναι η φύση της έρευνας. 

Οι ερευνητικοί σχεδιασμοί είναι συνειδητές προσπάθειες για να ξεπεραστούν 
(συλλογικά) ορισμένες ανθρώπινες αδυναμίες, προωθώντας παράλληλα τον διάλο-
γο μεταξύ των ερευνητών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τεχνικές που μας 
προστατεύουν από τα σφάλματα που περιγράφηκαν προηγουμένως. Για παράδειγμα, 
μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία (σημειώσεις, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, 
αρχεία καταγραφής ηλεκτρονικών υπολογιστών) ώστε να είμαστε πιο σίγουροι ότι 
δεν χάνουμε καμία πληροφορία. Κάνουμε πολλές παρατηρήσεις, για να έχουμε πολλά 
στοιχεία για να βασίσουμε τα ευρήματα. Για να είμαστε συνεπείς, αποφασίζουμε εκ 
των προτέρων ποια συγκεκριμένα πράγματα θα παρατηρήσουμε. Δηλώνουμε, πάλι 
εκ των προτέρων, ποια πιστεύουμε ότι θα είναι πιθανότατα τα συμπεράσματά μας − 
ή εκθέτουμε ένα λεπτομερές σχέδιο για την ανακάλυψη νέας γνώσης σε έναν τομέα 
όταν διεξάγουμε έρευνες. Ως ερευνητές, πρέπει να δεσμευτούμε επαγγελματικά και 
να είμαστε μεθοδικοί και αυστηροί στις έρευνές μας και ανοικτοί στην κριτική από 
τους συναδέλφους μας. Συμφωνούμε σε έναν συνεχή διάλογο για την έρευνά μας 
και στο να μην προσκολλούμαστε τόσο έντονα στα δικά μας συμπεράσματα, ώστε 
κάποιος να μην μπορεί να μας πείσει με αδιάσειστα στοιχεία για το αντίθετο. Τέλος, 
συμφωνούμε ότι πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια, προκειμένου τα ευρή-
ματα να είναι ευρέως αποδεκτά: πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία που 
συλλέγονται μέσω συστηματικής προσέγγισης του σχεδιασμού της έρευνας, ακόμα 
και όταν η επιλεγείσα μεθοδολογία μας επιτρέπει να έχουμε ποικίλες προοπτικές για 
αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνει στον κόσμο.

Συνοπτικά, οι μέθοδοι (και οι φιλοσοφικές υποθέσεις που αποτελούν τη βάση 
τους) εξετάζουν πώς είναι δυνατό να διερευνηθεί καλύτερα η πραγματικότητα (ή 
οι πολλαπλές πραγματικότητες) μέσω μιας δομημένης, προσωπικής εμπειρίας (δηλ. 
έρευνας). Οι μεθοδολογίες μας προσφέρουν μια επιλογή από σχέδια για την αναζήτηση 
(και την αντιμετώπιση) συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων.
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9.1.2. Μεθοδολογίες και μέθοδοι
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές μεταξύ των «μεθο-
δολογιών» (methodologies) που τροφοδοτούν τους ερευνητικούς σχεδιασμούς και των 
«μεθόδων» (methods) που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 
Όπως σημειώνει ο Crotty (1998, σελ. 3), η μεθοδολογία ορίζει «τη στρατηγική, το 
σχέδιο δράσης, τη διαδικασία ή το σχέδιο που βρίσκεται πίσω από την επιλογή και 
χρήση των μεθόδων», ενώ οι μέθοδοι είναι «οι τεχνικές ή οι διαδικασίες που χρησι-
μοποιούνται για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με κάποιο 
ερευνητικό ερώτημα ή υπόθεση. Ένας κατάλογος με σχετικούς όρους βρίσκεται στον 
Πίνακα 9.1.

Προφανώς, κάποιος πρώτα μετράει κάτι (δηλ. συγκεντρώνει δεδομένα για ένα 
φαινόμενο) και στη συνέχεια αναλύει αυτές τις μετρήσεις (δηλαδή, δημιουργεί συ-
μπεράσματα και ερμηνείες βάσει των διαθέσιμων δεδομένων). Έτσι, οι επιλογές των 
μεθόδων εξαρτώνται από την επιλογών της μεθοδολογίας. Είναι εξαιτίας αυτής της 
αλληλεξάρτησης που συχνά αναφερόμαστε σε έρευνες σαν να αφορούσαν αποκλει-
στικά τη μεθοδολογική προσέγγιση: πειράματα, έρευνες, μελέτες περίπτωσης κ.ό.κ. 
Ορισμένες μέθοδοι μέτρησης απαιτούν συγκεκριμένα είδη ανάλυσης. Για παράδειγ-
μα, πειράματα που βασίζονται σε ποσοτικά στοιχεία απαιτούν στατιστική ανάλυση. 
Συλλογές ημερολογίων απαιτούν τη θεματική ανάλυση των καταχωρήσεων. Σε άλλες 
περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί τύποι αναλύσεων σε έναν τύπο 
τεκμηρίου. Για παράδειγμα, μια έρευνα για την κυκλοφορία των βιβλίων μπορεί να 
διερευνηθεί είτε με στατιστική ανάλυση είτε  με θεματική ανάλυση είτε και με τα δύο.

Πίνακας 9.1 : Μεθοδολογίες και μέθοδοι συλλογής/ανάλυσης δεδομένων:

Παραδείγματα μεθοδολογιών 
(π.χ. συνολικές στρατηγικές 
έρευνας και σχεδιασμοί 
ενεργειών). 

Παραδείγματα μεθόδων 
συλλογής δεδομένων (π.χ. 
τεχνικές συγκέντρωσης 
δεδομένων). 

Παραδείγματα μεθόδων 
ανάλυσης δεδομένων 
(π.χ. τεχνικές περιγραφής 
ερμηνείας δεδομένων)

• Πειραματική έρευνα
• Έρευνα με 

ερωτηματολόγιο 
• Θεμελιώδης θεωρία 
• Φαινομενολογία 
• Έρευνα Μελέτης 

Περίπτωσης 
• Έρευνα Δράσεων 
• Ανάλυση Περιεχομένου 
• Εθνογραφία 
• Ανάλυση Λόγου 
• Ανάλυση Δικτύου 
• Ευρετική Ανάλυση 
• Προφορική Ιστορία 
• Αφηγηματική Έρευνα 
• Μετα-Ανάλυση 

• Παρατήρηση 
• Συνεντεύξεις 
• Ερωτηματολόγια 
• Ομάδες Εστίασης 
• Παρατήρηση 

συμμετεχόντων 
• Εξόρυξη δεδομένων 
• Ημερολόγια 
• Εννοιολογική 

Χαρτογράφηση 

• Θεματική Ανάλυση 
• Στατιστική Ανάλυση 
• Περιγραφική Ανάλυση 
• Συγκριτική Ανάλυση 
• Διερευνητική 

Ανάλυση
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Ο Πίνακας 9.1 αποτελεί μια εισαγωγή των τύπων των ερευνών που θα συζητη-
θούν παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο παρέχει παραδείγματα για τον τρόπο 
με τον οποίο τέτοια σχέδια έρευνας έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της 
πληροφοριακής συμπεριφοράς. 

Αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσει τα βασικά στάδια, τις έννοιες και τα ζητήματα 
διεξαγωγής κοινωνικών ερευνών. Η ορολογία είναι χρήσιμη για την κατανόηση των 
παραδειγμάτων που ακολουθούν.

9.2. Βασικά ζητήματα για τον ερευνητικό σχεδιασμό

9.2.1. Στάδια αναζήτησης
Η κλασική ακολουθία της ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάζεται συχνά σε πέντε 
στάδια, ως ακολούθως: (1) την σύλληψη ενός ερευνητικού ερωτήματος, (2) το σχε-
διασμό για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, (3) την επιλογή και εφαρμογή 
μεθόδων έρευνας, (4) την ανάλυση και ερμηνεία των αναλύσεων, και (5) την εξέταση 
των συνολικών αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων για το υπό διερεύ-
νηση φαινόμενο. Αν και στην πράξη η συγκεκριμένη ακολουθία σπάνια είναι τόσο 
απλή (ή γραμμική), αξίζει να εξεταστούν εν συντομία αυτά τα πέντε τυπικά βήματα 
της ερευνητικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μερικά από τα βασικά 
ζητήματα που οδηγούν τους ερευνητές να επιλέξουν έναν τύπο σχεδιασμού ή μια 
μέθοδο έναντι μιας άλλης.

Πρώτο στάδιο: Σύλληψη της ιδέας και προσδιορισμός ερευνητικών προβλημά-
των. Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο στο οποίο μια έρευνα αναπτύσσεται ως ιδέα. Μια 
θεωρία (ή, όπως ο Blumer (1986) αναφέρει «μια προηγούμενη εικόνα» του κόσμου) 
μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, όπως και τα προσωπικά κίνητρα του ερευνητή. 
Οι ερευνητές προσελκύονται από ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή πρόβλημα για κάποιο 
λόγο. Μερικές φορές οι ερευνητές ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα απλά 
επειδή και μόνο πληρώνονται για να το κάνουν. Για παράδειγμα, ο ερευνητής κατά 
τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή ένας χημικός μπορεί να εργάζεται με μια ατζέντα 
αυστηρά καθορισμένη από τον εργοδότη του. Σε έρευνα που σχετίζεται με τα άτομα, 
ο ερευνητής μπορεί να έχει κάποια προσωπική σχέση με το αντικείμενο της έρευνας. 
Ίσως έναν επιστήμονα να τον προσελκύει η έρευνα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, επειδή αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ανάγκης για βελτίωση ή επειδή παρατηρεί 
τα δικά του παιδιά καθώς μαθαίνουν ή επειδή ο ίδιος θεωρεί ότι κάποια πτυχή της 
εκπαίδευσης προσφέρει ένα πεδίο για να διερευνήσει μια θεωρητική έννοια (π.χ. 
αυτο-αποτελεσματικότητα) –ή μπορεί να ισχύουν και οι τρεις λόγοι. Ως αποτέλε-
σμα, δημιουργούνται ερευνητικά ερωτήματα και εξετάζονται οι απαντήσεις τους. Σε 
αντικείμενα που συμμετέχουν ενεργά οι ερευνητές (π.χ. έρευνα κοινού), οι ερευνητές 
συνεργάζονται στενά με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους για να κατανοήσουν και 
να σχεδιάσουν την έρευνα. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι οργανισμοί και κοινωνικοί 



Στην πράξη, το πλαίσιο των σπουδών που σχετίζεται με τις ανάγκες και την αναζήτηση 
της πληροφορίας (INS - Information Needs and Seeking) συνήθως αναφέρεται σε ... 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, εργασιακούς ρόλους, καθήκοντα, στη διαχείριση 
προβλημάτων, σε κοινότητες και οργανισμούς ... 

- Talja, Keso και Pietiläinen (1999, σελ. 752)

Το να είναι κανείς μέλος ενός συνόλου, όπως οι κακοποιημένοι σύζυγοι, οι ασθενείς 
με καρκίνο, οι ηλικιωμένοι πολίτες ή οι επιστάτες, θεωρείται επαρκές για να 
επηρεάσει τις ατομικές συμπεριφορές και τα πρότυπα αναζήτησης της πληροφορίας.  

- Allen (1996, σελ. 74)

Τα δεδομένα ... [αποτελούν] ένα πλούσιο σύνολο ιστοριών και παραδειγμάτων του 
πώς και γιατί γίνεται αντιληπτή η αναζήτηση της πληροφορίας κατά τη διάρκεια των 
εργασιακών πρακτικών.

- Freund (2015, σελ. 1602)
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10.1. Τα επαγγέλματα ως ρόλοι
Τα επαγγέλματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο τύπο ρόλου, που έχει διερευνηθεί 
σε έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά (ΠΣ). Σε δημοσιευμένες έρευνες 
επισκόπησης της βιβλιογραφίας περιέχονται αναλύσεις για τη διερεύνηση της πλη-
ροφοριακής συμπεριφοράς σε επιστήμονες, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς ερευνητές 
και όσους ασκούν διοίκηση. Η πρόσφατη βιβλιογραφική επισκόπηση των Julien και 
O’Brien (2014) έδειξε ότι το 61% του συνόλου των ερευνών για την πληροφοριακή 
συμπεριφορά αφορούν σε 20% ερευνητές, 5% λοιπούς επαγγελματίες και 36% εργα-
ζόμενους χωρίς συγκεκριμένη ειδικότητα. Σε μια μεγάλη βιβλιογραφική έρευνα που 
διεξήχθη από τους McKechnie et al. (2002) καταγράφεται ότι το 32% των ερευνών 
παρουσιάζει κάποιον τύπο «εργαζομένου» ενώ το 17% αφορά αποκλειστικά πανεπι-
στημιακούς και ερευνητές. Από τις δυο παραπάνω εργασίες φαίνεται ότι τουλάχιστον 
οι μισές από όλες τις δημοσιευμένες εργασίες για την πληροφοριακή συμπεριφορά 
αφορούν σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους.

Οι επόμενοι στις έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά ως προς συγκε-
κριμένους ρόλους είναι εκείνοι που εκπροσωπούν μη εργασιακούς ρόλους, όπως οι 
καταναλωτές, οι ασθενείς ή τα μέλη του γενικού πληθυσμού. Στην ανάλυση των Julien 
και O’Brien (2014) το «ευρύ κοινό» (general public) και οι «άλλοι» αποτελούσε το 
22% των δημοσιευμένων εργασιών. Ένας άλλος ρόλος, αυτός του «φοιτητή» (student), 
αντιπροσωπεύει περίπου το 14% των δημοσιευμένων ερευνών. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι έρευνες σε φοιτητές συμπεριλαμβάνονται με φειδώ στο κεφάλαιο (καθώς, εάν 
επρόκειτο να συμπεριληφθούν γενικά οι έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά 
στην εκπαίδευση, η ογκώδης βιβλιογραφία θα αναδείκνυε τον ρόλο του «φοιτητή» 
ως την πολυπληθέστερη ομάδα από όλες … Υπάρχουν πράγματι χιλιάδες έρευνες για 
φοιτητές, αλλά λίγες δίνουν στην αναζήτηση της πληροφορίας κάτι περισσότερο από 
μια περιφερειακή σημασία). Οι υποψήφιοι διδάκτορες (και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές) 
αποτελούν μια ειδική κατηγορία καθώς τα άτομα αυτά περιλαμβάνονται συνήθως 
σε έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά επιστημόνων, πανεπιστημιακών και 
ερευνητών.

Τα περισσότερα από τα πρώτα δημοσιεύματα του ARIST (1966 - 1974), μαζί με 
άλλες ανασκοπήσεις αναγκών και χρήσεων της πληροφορίας αφορούσαν πρωτί-
στως επιστήμονες και μηχανικούς. Λίγο μεταγενέστερα καθώς οι ερευνητές για την 
πληροφοριακή συμπεριφορά δόμησαν μια πιο στιβαρή οπτική της πληροφοριακής 
συμπεριφοράς επιστημόνων θετικών κατευθύνσεων, η προσοχή στράφηκε πρώτα 
σε κοινωνικούς επιστήμονες και αργότερα σε επιστήμονες ανθρωπιστικών σπου-
δών (Bouazza, 1989, σελ. 159). Καθώς έγινε αυτό, ο ακαδημαϊκός κόσμος άρχισε 
να αντιπροσωπεύει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών σε σχέση με το 
παρελθόν, επειδή οι τελευταίες ομάδες ήταν λιγότερο πιθανό να εντοπιστούν εκτός 
του πανεπιστημίου. Η Bates (1996) συνοψίζει το παραπάνω γεγονός ως ακολούθως:

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 −εν μέρει λόγω της οικονομικής υποστή-
ριξης για έρευνα στις ΗΠΑ− δόθηκε έμφαση στις έρευνες για τις πληροφοριακές 
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ανάγκες επιστημόνων και μηχανικών... Οι έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες 
παρουσιάστηκαν στη δεκαετία του 1970, ειδικά με μερικές σημαντικές δη-
μοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία ... στη συνέχεια, 
η προσοχή στράφηκε προς τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στις 
δεκαετίες 1980 και του 1990. (σελ. 155)

Τόσο η συσσώρευση ερευνών σε μεμονωμένους κλάδους όσο και η αδυναμία 
της διερεύνησης όλων των επιστημονικών κλάδων εις βάθος, οδήγησε σε μια τάση 
ανάπτυξης συνολικότερων ερευνών, στα όρια των μετα-επιστημών (metadisciplines), 
όπως συνολικά οι θετικές επιστήμες, οι κοινωνικές επιστήμες και οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Υπάρχουν ορισμένες γκρίζες ζώνες σε αυτές τις ομαδοποιήσεις (π.χ. είναι 
οι ιστορικοί κυρίως ανθρωπιστικοί επιστήμονες ή κάποιοι από αυτούς είναι κοινωνικοί 
επιστήμονες;). Ωστόσο, αυτές οι τρεις βασικές κατηγορίες φαίνεται να είναι οι πιο 
δημοφιλείς σε όσους προσπαθούν να συνοψίσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα για 
την αναζήτηση της πληροφορίας επιστημόνων.

Ως εκ τούτου, κατά τη συζήτηση σχετικά με την έρευνα για την πληροφοριακή 
συμπεριφορά σε εργασιακούς ρόλους, θα προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο εξελίχθηκε η αντίστοιχη έρευνα: ξεκινάμε με τους θετικούς επιστήμονες και 
τους μηχανικούς, στη συνέχεια εξετάζονται οι κοινωνικοί επιστήμονες, μετά οι 
πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέλος άλλα 
επαγγέλματα. Ο Πίνακας 10.1 παρέχει μια επισκόπηση των εργασιών για την πληρο-
φοριακή συμπεριφορά (και των αναφερομένων συναφών εργασιών) για τα διάφορα 
επαγγέλματα που συζητούνται σε αυτό το κεφάλαιο. 

10.1.1. Επιστήμονες και Μηχανικοί
Η βιβλιογραφική επισκόπηση ξεκινά με μια περιγραφή της αναζήτησης της πληροφο-
ρίας σε θετικούς επιστήμονες, διότι από εκεί ξεκίνησε χρονολογικά η έρευνα για την 
πληροφοριακή συμπεριφορά. Η «Μεγάλη Επιστήμη» (“Big Science”) (Price, 1963), η 
οποία αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη 
συνέχεια στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου οδήγησε σε μια έκρηξη των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων. Με απλά λόγια είχαν δημοσιευθεί πάρα πολλά αποτελέσματα 
σε επιμέρους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, γεγονός που καθιστούσε 
δύσκολη την αποτελεσματική παρακολούθησή τους. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια 
και, μερικές φορές, οδηγούσε σε επανάληψη ερευνητικών προσπαθειών, καθώς οι 
ερευνητές δεν γνώριζαν ότι άλλοι παρήγαγαν ή/και δημοσίευαν αντίστοιχα με τα δικά 
τους ερευνητικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, διατέθηκαν χρήματα και προσπάθειες 
για να αντιμετωπιστούν προβλήματα για τη διάδοση των επιστημονικών πληροφοριών 
και την επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών.

Ένα σχόλιο του 1984 από τον Tom Wilson χαρακτηρίζει με ακρίβεια τη φύση της 
βιβλιογραφίας εκείνης της εποχής: «μπορεί να ειπωθεί πως η διερεύνηση της πλη-
ροφοριακής κατά την αναζήτηση συμπεριφοράς είναι η έρευνα της συμπεριφοράς 
των επιστημόνων για την αναζήτηση της πληροφορίας» (σελ. 199). Από τη δεκαετία 
του 1940 έως τη δεκαετία του 1970, έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά σε 
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ομάδες επιστημόνων (και σε κάποιο βαθμό μηχανικών) κυριάρχησαν σε όλους τους 
τομείς. Καλώς ή κακώς, φαίνεται ότι υπήρξε μείωση του αριθμού των ερευνών για 
την αναζήτηση της πληροφορίας σε ομάδες επιστημόνων στα μέσα της δεκαετίας του 
1980. Εν μέρει, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η περιοχή «είχε ερευνηθεί 
διεξοδικά», και έτσι οι ερευνητές για την πληροφοριακή συμπεριφορά προχώρησαν 
σε λιγότερο μελετημένες ομάδες, όπως οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών επιστημών, οι ιατροί και άλλοι∙  γεγονός που μπορεί, επίσης, 
να αντανακλά και την μετατόπιση της χρηματοδότησης της έρευνας σε αυτούς τους 
τομείς. Οι διεξοδικές έρευνες σε ομάδες επιστημόνων −δηλαδή, έρευνες αναζήτη-
σης της πληροφορίας και επιστημονικής επικοινωνίας− φαίνεται ότι έχουν μειωθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιμέρους ομάδες επιστημόνων 
δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας για την πληροφοριακή συμπεριφορά αλλά ότι 
κυριαρχεί το ερευνητικό ενδιαφέρον ως προς την επίδραση της πληροφοριακής 
τους συμπεριφοράς σε σχέση με τις παραπομπές τους (Borgman & Furner, 2002; 
Leydesdorff & Milojevic, 2015) και σε σχέση με την δόμηση των επιστημονικών 
προβλημάτων αλλά και σε σχέση με τη διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων 
μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων (Latour, 2004, Tuominen, Talja & Savolainen, 
2005). Παράλληλα, η έρευνα για τη χρησιμοποίηση των πηγών από επιστήμονες και 
μηχανικούς είναι λιγότερο διαδεδομένη σήμερα από ό,τι στο παρελθόν.

Πίνακας 10.1 Επισκόπηση ερευνών, και σχετικές αναφορές σε έρευνες, 
αναφορικά με το επάγγελμα

Μηχανικοί Έρευνες που 
αποτυπώνουν ευρήματα 

Αναφορές σε άλλες έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί μετά το 1989

Επιστήμονες Hemminger 07; Niu 10, 12;
Palmer 91

Brown 99; Ellis 93; Flaxbart 01; Hallmark 
01; Herman 04; Jamali 10; Kuruppu 06; 
Mugwisi 14; Murphy 03; Palmer 96, 99; 
Sahu 13; Sapa 14

Μηχανικοί Bruce 03, Fidel 04; Freund 
15; Holland 95; Pinelli 
91; Sakai 12; Yitzhaki 
04

Allard 09; Basha 13; Choo 07, 08; Desouza 
06; du Preez 09; Guo 09; Hertzum 00; 
Kerins 04; Kwasitsu 03; Leckie 96; 
Robinson 10; Tenopir 04

Κοινωνικοί 
επιστήμονες

Bouazza 89; Ellis 89, 93;
Meho 03

Belefant-Miller 01, 03; Foster 04, 06; Gould 
89; Herman 04; Krampen 11; Paisley 90; 
Palmer 02; Ruvane 05; Thivant 05

Ανθρωπιστικοί και 
Διεπιστημονικοί 
κλάδοι

Bronstein 07; Brown 01, 02;
Chu 99; Cole 98; Dalton 04;
Foster 04, 06; Meho 01, 03;
Palmer 02

Bates 96; Caidi 01; Case 91; Duff 02; Hemmig 
09; Herman 04; Huvila 08, 09, 10; Larkin 
10; Liew 06; Pilerot 11, 13, 14; Rose 03; 
Ross 11; Tabak 12; Watson-Boone 94; 
Westbrook 03; Wiberley 94; Yakel 05; 
Zach 05


