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Introducció

"[...] I mesurant els cels sense moure's d'aquí,
coneix tot l'univers, però d´ell mateix ni un bri."

La Fontaine, Faules, Demòcrit i els Abderidans (versió de X. Benguerel)

"Oh!, quantes coses no amaga avui la ciència! Quantes tanmateix deu amagar! La capa-
citat dels nostres millors estudiosos, sa irreflexiva laboriositat, son cervell en ebullició
dia i nit, àdhuc el seu mestratge en l'ofici –amb quina freqüència s'esdevé que l'autèntic
sentit de tot això consisteix a encegar-se un mateix els ulls per tal de no veure quelcom!
La ciència com a mitjà per a atordir-se: coneixeu això?"

F. Nietzsche, La genealogia de la moral.

Els mètodes i tècniques d'investigació en psicologia i en altres ciències socials

i del comportament, han estat creats, elaborats i desenvolupats al llarg del se-

gle XX amb el punt de mira posat, lògicament, en els objectes d'estudi propis

d'aquestes disciplines, objectes d'estudi que –òbviament– són força diferents

dels que interessen a les ciències naturals. No és el mateix investigar el com-

portament d'un gas que el comportament d'un animal i –ja no diguem– el d'un

ésser humà, tot i que aquests tres àmbits d'investigació puguin tenir un espai

comú. Aquest és el nostre punt de partida.

En harmonia amb aquest plantejament, alguns d'aquests mètodes psicològics

i socials adopten certs enfocaments i es proposen certs objectius que no coin-

cideixen totalment amb els que adopta i es proposa la recerca en física i en

ciències naturals. Actualment, moltes línies de treball psicològiques i socials,

tant en el camp de la recerca com en el de la intervenció professional, es tro-

barien en aquesta situació. Són línies de treball "qualitatives" i es diu que uti-

litzen mètodes qualitatius.

Aquests mètodes, específicament modelats per les exigències del material psi-

cològic i social, són els que ocuparan la major part de la nostra exposició

després, és clar, d'haver-los caracteritzat i definit degudament. De vegades

són posats enfront dels mètodes anomenats quantitatius, que governen la in-

vestigació a partir de plantejaments exclusivament positivistes. Naturalment,

aquests darrers tenen també la seva utilitat quan als temes abordats els man-

ca l'especificitat psicologicosocial a la qual al·ludíem abans. Així, anticipant

l'anàlisi que farem al principi del text, un tema de psicofísica o psicofisiolo-

gia, o certes qüestions de sociologia de masses, no requeririen aproximacions

massa diferents de les que segueix la biologia o la física.

Els mètodes qualitatius

• No són mètodes arbitraris, mancats de rigor, poc sistemàtics, dependents

de la subjectivitat incontrolada de l'investigador, del seu instint o intuïció.
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• Sí són mètodes que recullen tipus característics de dades, mitjançant pro-

cediments propis, i donen sentit a la informació obtinguda també d'una

manera pròpia.

Com diu Grawitz, "Contraposar en ciències socials la imprevisió i el subjecti-

visme de l'enfocament qualitatiu al rigor i a l'objectivitat del quantitatiu és

oblidar que, el que és quantitatiu, només s'obté sobre la base del que és qua-

litatiu".

Provisionalment, i per tal que us introduïu ja una mica orientats en els dife-

rents mòduls de l´assignatura, direm que els mètodes qualitatius es distingei-

xen sobretot pel següent:

• El treball de camp: el científic va a buscar els subjectes als seus hàbitats

quotidians en comptes de fer-los venir al laboratori o al seu lloc de treball.

L´observació es prefereix a l'experimentació.

• La interacció amb el subjecte com a procediment bàsic per a obtenir dades.

• La consideració del que diu el subjecte, del seu significat i del context en

què aquest es dóna.

• I, com a marc general, en què caben les posicions anteriors, el rebuig del

positivisme com a única filosofia de l'activitat científica.

Sota el punt de vista positivista, els objectes del coneixement científic tenen

existència pròpia en el món de la lògica o de les abstraccions. Aleshores la feina

de la ciència consisteix a apropiar-se'ls, descriure'ls, mesurar-los, explicar-los.

El fet que cada cultura, grup social o, fins i tot, cada persona tingui percepci-

ons diferents d'aquests objectes, en pugui donar versions diferents, és jutjat

accessori, com un biaix o un error.

Exemple

El color blau:

• Per a un físic és una gamma de longituds d'ona electromagnètica. Cada blau té un
lloc dins d'aquesta gamma i, des d'aquest punt de vista, només hi ha una concepció
de cada matís de blau.

• Per a diferents cultures històriques una mateixa tonalitat de blau pot tenir diferents
valors segons la seva predominància en l'entorn, segons el seu valor d'adaptació dins
de cada societat: serà diferent en un món de pescadors o mariners, en un de nòmades
del desert, en un d'urbà.

Els mètodes qualitatius són, doncs, relativistes en aquest sentit: cada cultura,

grup humà o persona individual té el seu univers de significats propi i aquest

no pot ser entès si no hi penetrem d'alguna manera.

Referència bibliogràfica

Grawitz, M. (1975). Métodos
y técnicas de las Ciencias Socia-
les (volum 1, p. 310). Barcelo-
na: Hispano-Europea (la tra-
ducció és nostra).
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Partint d'aquest principi, en el primer mòdul d'aquesta assignatura caracterit-

zarem en detall el perfil i l'abast dels mètodes qualitatius en el treball psicolò-

gic i social.

En el segon, tercer, quart i cinquè mòduls examinarem i ponderarem les tècni-

ques d'obtenció i gestió d'informació, així com les línies d'anàlisi, més impor-

tants dintre dels apartats del treball de camp (sobretot des de la perspectiva de

l'observació participant, però també de la no participant), l'entrevista, l'estudi

de grups i el de documents.

Finalment, en el mòdul 6 tractarem el tema de la qualitat d'aquestes dades i

de la seva possibilitat de generalització al marge dels procediments estàndard

basats en mostres representatives.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Generalitats sobre els mètodes qualitatius: trets bàsics, variants,
camps d'aplicació i història
Carles Riba Campos

1. Trets bàsics, variants i camps d'aplicació

2. Tradicions qualitatives en la història de la psicologia

Mòdul didàctic 2
L'observació participant i no participant en perspectiva
qualitativa
Carles Riba Campos

1. L'observació participant en perspectiva qualitativa

2. L'observació no participant en perspectiva qualitativa

3. Exemples de protocols d'observació interpretativa

4. Els informants

Mòdul didàctic 3
L'entrevista com a tècnica nuclear de l'observació participant
Carles Riba Campos

1. Perfil metodològic i tipus d'entrevista

2. Preparació, realització i valor metodològic de les entrevistes

Mòdul didàctic 4
L'estudi qualitatiu de la interacció social i els grups
Carles Riba Campos

1. Introducció a l'estudi qualitatiu dels grups

2. El registre de la paraula interactiva i grupal

Mòdul didàctic 5
L'estudi de transcripcions i documents
Carles Riba Campos

1. Transcripcions i documents

2. Documents microtextuals

3. Documents macrotextuals

4. L'anàlisi de contingut

Mòdul didàctic 6
La qualitat de les dades en la investigació qualitativa
Carles Riba Campos

1. La fiabilitat en la investigació qualitativa

2. La validesa en la investigació qualitativa

3. La generalització en la investigació qualitativa
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