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Μεθοδολογία 
 
 

Προκειµένου να εξετάσουµε τη σχέση µιας γλωσσικής µεταβλητής (φωνητικής, φωνολο-
γικής, µορφολογικής, συντακτικής, σηµασιολογικής κλπ.) µε µια κοινωνική µεταβλητή 
(ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη κλπ.), είναι απαραίτητη η συλλογή γλωσσικού υλικού. 
Αρχικά, πρέπει να καθορίσουµε µε σαφήνεια το αντικείµενο της µελέτης, δηλαδή τη 
γλωσσική µεταβλητή, το γλωσσικό στοιχείο, το οποίο εµφανίζει «εναλλασσόµενους τύ-
πους» (δηλ. ποικιλία: variation) ανάλογα µε το χρήστη. Τέτοια στοιχεία είτε έχουν εντο-
πιστεί από προηγούµενες  µελέτες είτε υποθέτουµε την ύπαρξή τους και διεξάγουµε την 
κοινωνιογλωσσολογική έρευνα προκειµένου να επαληθεύσουµε ή να διαψεύσουµε την 
αρχική (µας) υπόθεση. Έπειτα, εντοπίζουµε τους υποψήφιους πληροφορητές (infor-
mants), οι  οποίοι είναι αυτοί που εµφανίζουν στην οµιλία τους  γλωσσική ποικιλία, 
ανάλογα µε τις κοινωνικές τους συντεταγµένες.  Προκειµένου να συλλέξουµε γλωσσικό 
υλικό από τους πληροφορητές για να συσχετίσουµε γλωσσική µε κοινωνική ποικιλία, 
πρέπει να επιλέξουµε την πλέον κατάλληλη µέθοδο για τους σκοπούς της έρευνάς µας.  
 
Σε γενικές γραµµές, οι πιο διαδεδοµένες  µέθοδοι συλλογής γλωσσικού υλικού είναι οι 
παρακάτω: 
 
1) Γραπτό ερωτηµατολόγιο (questionnaire): παραδοσιακή µέθοδος συλλογής γραπτού 
υλικού. ∆ιακρίνεται σε δύο βασικές υποκατηγορίες: 
 
α) ερωτηµατολόγια µε χρήση ευθέων ερωτήσεων, όπου µπορεί να ζητηθεί από τον πληρο-
φορητή ν� αναφέρει τους τύπους που χρησιµοποιεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, είτε να 
αποφανθεί για το κατά πόσο κάποιοι τύποι που δίνονται στο ερωτηµατολόγιο είναι απο-
δεκτοί ή όχι. 
 
β) ερωτηµατολόγια µε κενά (cloze tests), όπου ζητείται από τον πληροφορητή να συµπλη-
ρώσει το κενό. 
 



 

 

2) Συνέντευξη (interview): η πιο διαδεδοµένη µέθοδος συλλογής προφορικού υλικού. 
Έχει πολλές παραλλαγές, ανάλογα µε τις  ανάγκες  κάθε ερευνητή· το υλικό είτε κατα-
γράφεται είτε µαγνητοφωνείται. Η συνέντευξη διακρίνεται σε: 
 
α) «κρυφή», «γρήγορη» και «ανώνυµη»: µέθοδος Labov στα πολυκαταστήµατα της Νέας 
Υόρκης 
 
β) «κατευθυνόµενη» συνέντευξη (directed interview): µέθοδος Labov στο Martha�s Vine-
yard. Πραγµατοποιώντας µία «κατευθυνόµενη» συνέντευξη, ο ερευνητής προσπαθεί να 
κατευθύνει τον οµιλητή του να εκφέρει τους αναµενόµενους τύπους. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιµοποιούνται διάφορες  τεχνικές (elicitation techniques), οι οποίες αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά επίπεδα ύφους, όπως: 
 

• Ανάγνωση λίστας λέξεων 
• Ανάγνωση κειµένου  
• Προσεκτική οµιλία 
• Αυθόρµητη οµιλία (όταν π.χ. χτυπά το τηλέφωνο ή όταν ο ερευνητής  προσπαθεί 

να δηµιουργήσει οικειότητα λέγοντας ένα ανέκδοτο ή µία ιστορία ή κάνοντας 
προσωπικές ερωτήσεις για καταστάσεις που αναγκάζουν τον πληροφορητή να µι-
λήσει αυθόρµητα· π.χ. ένα ατύχηµα)  

 
γ)  συνέντευξη µε απλή παρατήρηση και συλλογή υλικού εκ µέρους του ερευνητή (partici-
pant observation): µέθοδος Labov στα γκέτο του Harlem της Νέας Υόρκης. Η µέθοδος αυτή 
είναι η πλέον επεξεργασµένη και έχει τη µεγαλύτερη επιτυχία στην εξάλειψη του «παραδό-
ξου του παρατηρητή» (observer�s paradox), καθώς ο ερευνητής έχει χάσει πια την ταυτό-
τητα του παρατηρητή-ερευνητή και λογίζεται µέλος της οµάδας.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή επιστηµονικά αξιόπιστων συµπερασµάτων 
είναι ένας ικανοποιητικός αριθµός πληροφορητών, που να επιτρέπει τη γενίκευση των 
συµπερασµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει ένα όσο το δυνατό 
µεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο γλωσσικό δείγµα της κοινωνικής µεταβλητής που 
εξετάζει, δηλαδή να φροντίσει  ώστε τα άτοµα των οποίων η οµιλία εξετάζεται δειγµατο-
λειπτικά να εκπροσωπούν την κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκουν.  
 

Μ. Ζιούβα 
(Ιανουάριος 2004) 

 
Βλ. επίσης Α. Αρχάκης & Μ. Κονδύλη, Εισαγωγή σε ζητήµατα κοινωνιογλωσσολογίας, 
Αθήνα, Νήσος, 22004, κεφ. 4. 
 

 



 

 

 
 
Συζήτηση (1). Είναι κυκλικός ο ορισµός στη διατύπωση «�να φροντίσει  ώστε τα 
άτοµα των οποίων η οµιλία εξετάζεται δειγµατοληπτικά να εκπροσωπούν την κοι-
νωνική οµάδα στην οποία ανήκουν»; 
Συζήτηση (2). Να εντοπίσετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα καθεµιάς 
από τις παραπάνω µεθόδους για διαφορετικές γλωσσικές µεταβλητές και να προσδι-
ορίσετε τα είδη των ερευνών για τα οποία ενδείκνυνται. Να χρησιµοποιήσετε τα 
παραδείγµατα µεταβλητών για την περιγραφή της ελληνικής που έχουν αναφερθεί 
στην τάξη. 
Συζήτηση (3). ∆εδοµένου ότι όλες οι παραπάνω µέθοδοι έχουν µειονεκτήµατα, 
µπορείτε να σκεφτείτε τρόπους να τις βελτιώσετε; Άλλες τεχνικές απόσπασης 
(elicitation techniques) κατά την «κατευθυνόµενη» συνέντευξη; Ποια θα ήταν, 
κατά τη γνώµη σας, η πιο κατάλληλη µέθοδος ―ή συνδυασµός µεθόδων― για τη 
δική σας έρευνα; 
 
 


