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Szymon Czarnik 

Metody badawcze socjologii  
 

Metody badawcze różnych nauk społecznych w pewnej mierze się pokrywają. Także granice między 

poszczególnymi dyscyplinami nie są całkowicie jednoznaczne, więc siłą rzeczy pewne uwagi 

w niniejszym rozdziale będą się odnosić do zagadnień wychodzących poza wąsko rozumianą 

socjologię. Przykładowo, obszerna i absorbująca sporo uwagi dziedzina psychologii społecznej, 

zgłębiająca zachowania i procesy myślowe jednostki w kontekście grupowym, leży na przecięciu 

psychologii i socjologii, i zważywszy na zakres badanych przez nią zjawisk, jest zbliżona do 

mikrosocjologii.  

Celem tego rozdziału nie może być oczywiście kompletny instruktaż dotyczący reguł stosowania 

konkretnych technik badawczych. Chodzi tu raczej o zarysowanie głównych elementów procesu 

badawczego i wyposażenie czytelnika w wiedzę pozwalającą na bardziej świadomy i krytyczny odbiór 

wyników badań, z którymi styka się czy to w literaturze naukowej, czy w dyskursie 

popularnonaukowym.  

W największym skrócie, aby ocenić, co tak naprawdę oznaczają wyniki konkretnych badań 

społecznych, powinniśmy poznać odpowiedź na cztery podstawowe pytania:  

1. Na jakie pytania badawcze szukano odpowiedzi? (Konceptualizacja) 

2. Jakie konkretnie dane, przy pomocy jakich metod postanowiono zebrać? (Operacjonalizacja, 

Metody ilościowe, Metody jakościowe) 

3. Skąd te dane pozyskano? (Dobór próby) 

4. Jakiej poddano je analizie? (Analiza i interpretacja danych) 

Każde z tych ogólnych pytań jest pewnym skrótem myślowym i mieści w sobie cały szereg pytań 

bardziej szczegółowych. Celem tego rozdziału jest przegląd zagadnień związanych z prowadzeniem 

empirycznych badań społecznych, pozwalający czytelnikowi na formułowanie takich bardziej 

szczegółowych pytań i żądanie satysfakcjonujących na nie odpowiedzi. Oczywiście takie odpowiedzi, 

przekonujące o wartości rozpatrywanego badania, czytelnik będzie mógł uzyskać tylko pod 

warunkiem, że najpierw sam zespół badawczy zmierzył się z pytaniami o to, co tak naprawdę chce 

ustalić, jakich danych w związku z tym potrzebuje, jak powinien je zebrać i jakiej poddać je analizie. 

Po co w ogóle badania?  

Dawno temu przeciwko socjologii podnoszony bywał ironiczny zarzut, że jest dyscypliną, która mówi 

to, co wszyscy wiedzą, językiem, którego nikt nie rozumie. W ostatnim czasie pewien rodzaj prac 

akademickich poświęconych zagadnieniom społecznym narażony jest na zarzut nawet cięższego 

kalibru: że językiem, którego nikt nie rozumie, opisuje się sprawy, których nie tylko nikt (włącznie 

z autorami) nie rozumie, ale wręcz rozumieć nie może, bo język ten jest de facto przerażająco 

poważnie brzmiącą formą bełkotu. Bodaj najbardziej znanym symptomem tej semantycznej zapaści 

jest tzw. sprawa Sokala. W 1996 r. poświęcone postmodernistycznym studiom kulturowym pismo 

„Social Text” opublikowało „jako ważny głos w debacie” całkowicie absurdalny artykuł 

amerykańskiego fizyka Alana Sokala, będący celową parodią tekstów postmodernistycznych (Sokal 

1996). Ujawniając swoją mistyfikację, Sokal przyznał, że do napisania artykułu pchnęło go 

zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się w świecie akademickim nonsensu i niechlujnego myślenia 

bazujących na zaprzeczeniu istnienia obiektywnej rzeczywistości. Istnienie tej rzeczywistości jest 
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wszak warunkiem koniecznym istnienia nauki i tylko zakładając ten warunek, jest sens poznawać 

miarodajne sposoby badania tej rzeczywistości, czym mamy zająć się w tym rozdziale.  

W przeciwieństwie do nauk ścisłych, nauki społeczne zajmują się zagadnieniami, które większość 

ludzi zna z własnego doświadczenia, a jeśli nie z własnego – to z relacji innych osób. Mamy zdolność 

i skłonność do tworzenia generalizacji na bazie tego typu potocznej wiedzy i dlatego na swój sposób 

każdy może czuć się ekspertem w dziedzinie relacji międzyludzkich. Przejawia się to szczególnie 

w naszej zdolności do racjonalizacji dowolnych stwierdzeń nt. zachowań ludzi, co do autentyczności 

których jesteśmy – choćby mylnie – przekonani. Jak głosi tytuł interesującej książki Duncana Wattsa – 

fizyka, który przekwalifikował się na socjologa – „Wszystko jest oczywiste”, co podtytuł uzupełnia 

drobnym drukiem: „kiedy już zna się odpowiedź”. Sama więc okoliczność, że coś „w sumie brzmi 

sensownie”, nie stanowi żadnej gwarancji, że mamy do czynienia z adekwatnym opisem 

rzeczywistości. Sprawę dodatkowo pogarsza tzw. confirmation bias, czyli skłonność, by przyjmować 

do wiadomości jedynie takie informacje, które potwierdzają nasze uprzednie przekonania. 

Reasumując, jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, jedynym sposobem sprawdzenia, jak się rzeczy 

mają, jest skonfrontowanie naszych przekonań ze stanem faktycznym, do czego właśnie służą nam 

poprawnie zaprojektowane badania. Taki opis jest pierwszym i najbardziej podstawowym celem 

każdej nauki. Kolejne cele, wyznaczające również stopnie w postępie naszej wiedzy, to wyjaśnienie 

i prognoza. Krótko rzecz ujmując: najpierw musimy ustalić, jak jest, by następnie znaleźć 

wytłumaczenie, dlaczego tak jest – ta wiedza ma nam zaś posłużyć do przewidywania, co stanie się, 

jeśli zajdą określone warunki. Jak żartobliwie zauważył swego czasu Niels Bohr, prognozowanie jest 

trudne – zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości. Z tego względu to właśnie zdolność do prawidłowej 

prognozy stanowi najbardziej przekonujący test adekwatności naszej wiedzy. Po fakcie łatwo się 

mądrzyć.  

Konceptualizacja  

Pierwszym krokiem w procesie badawczym jest dobre sformułowanie problemu badawczego, który 

wyartykułowany jest w postaci zestawu pytań badawczych bazujących na dobrze zdefiniowanych 

pojęciach1. Powiedzmy, że nurtujące nas zagadnienie to segregacja zawodowa ze względu na płeć, 

czyli tendencja do wykonywania różnych prac zawodowych przez kobiety i mężczyzn. Szczegółowe 

pytania mogłyby wówczas dotyczyć tego, w jakim stopniu ta segregacja występuje w rzeczywistości, 

w jakim stopniu ma ona charakter dobrowolny, a w jakim jest wymuszana przez czynniki zewnętrzne 

(np. decyzje rekrutacyjne firm, regulacje prawne), czy jej natężenie zależy od miejsca zamieszkania 

bądź poziomu wykształcenia, czy jej występowanie ma konsekwencje w postaci różnicowania płac 

kobiet i mężczyzn itd. Formułując te pytania, często z góry podejrzewamy, jakie odpowiedzi 

odkryjemy w danych. W gruncie rzeczy pierwotną motywacją badaczy do podjęcia badań może być 

właśnie przekonanie, że rzeczywistość wygląda w określony sposób, np. że segregacja zawodowa ma 

charakter raczej wymuszony niż dobrowolny i że – w dalszej kolejności – należałoby dążyć do 

zwiększenia zakresu dobrowolności. Tego typu „polityczne” motywacje są całkowicie dopuszczalne, 

a może wręcz pożądane, na etapie formułowania problemu badawczego. Koniecznie trzeba jednak 

zwrócić tu uwagę na trzy fundamentalne sprawy. Po pierwsze, musimy być w pełni świadomi, że 

wszelkie tego typu uprzednie przypuszczenia mają status hipotez, które muszą dopiero zostać 

skonfrontowane z danymi empirycznymi. Po drugie, badacze mają obowiązek projektować swoje 

badania w sposób możliwie najbardziej zobiektywizowany i niefaworyzujący swoich własnych 

                                                           
1 Proces ten nie dokonuje się w próżni i powinien być dobrze osadzony w istniejącej literaturze przedmiotu. Nie 
oznacza to oczywiście afirmacji stanu zastanego – celem może być przecież podważenie dotychczasowych 
ustaleń.  
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hipotez, z czego powinni być rozliczani przez sceptycznych czytelników. Po trzecie, obalenia hipotezy 

w wyniku badania w żadnym wypadku nie należy traktować jako osobistej porażki autorów. 

Właściwie można nawet powiedzieć, że tego typu „porażka” – choć potencjalnie bolesna dla ego 

autorów – jest szczególnie korzystna poznawczo, ponieważ pozwala nam skorygować błędny obraz 

świata, jaki mieliśmy przed realizacją badania.  

Operacjonalizacja 

Operacjonalizacja oznacza „przetłumaczenie” pytań badawczych sformułowanych w języku 

teoretycznym na język empirycznych operacji, które umożliwią zebranie odpowiednich danych. Jest 

to krok kluczowy dla zrozumienia sensu ostatecznych wyników badania – który to krok niestety znika 

czasem z pola widzenia w krótkich popularnonaukowych doniesieniach z frontu badań społecznych. 

Przykładowo dla zoperacjonalizowania wspomnianej powyżej koncepcji segregacji zawodowej trzeba 

określić przynajmniej trzy kwestie: w jaki sposób skategoryzujemy zawody2, jak ustalimy, do której 

kategorii należą poszczególne osoby objęte badaniem, oraz jakiej miary użyjemy do obliczenia 

stopnia segregacji3. Nawet w takiej dość prostej sytuacji, podjęte decyzje mogą wpływać na wyniki 

badania4. W przypadku wielu problemów badawczych operacjonalizacja będzie jednak znacznie mniej 

„oczywista”, może wymagać dużej pomysłowości i wiązać się ze znacznie większą dozą arbitralności. 

Weźmy przykład rzeczywistego badania, którego celem było sprawdzenie, czy sześciomiesięczne 

niemowlęta dokonują ocen społecznych, czyli poddają ocenie to, jak jedne jednostki zachowują się 

względem innych (Hamlin, Wynn, Bloom, 2007). Tego typu wartościowania nie są bezpośrednio 

obserwowalne, a w tym wypadku nie możemy też o nie zapytać. Musimy zaprojektować badanie tak, 

by jakieś widoczne reakcje niemowląt posłużyły nam za wskaźnik dokonanej oceny społecznej. 

Autorzy badania pomysłowo zoperacjonalizowali ten problem: niemowlętom najpierw wyświetlano 

animacje, w których konkretne figury geometryczne (trójkąt i kwadrat) zachowywały się albo 

życzliwie (pomoc innej figurze, kołu, we wspinaczce), albo wrogo (utrudnianie kołu wspinaczki), 

a następnie stawiali dzieci przed wyborem spośród dwóch zabawek: jednej w kształcie „życzliwym” i 

jednej w kształcie „wrogim”. Sięganie po kształt „życzliwy” traktowane było jako wskaźnik oceny 

społecznej5.  

Trafność i rzetelność wskaźników 

Wskaźniki używane w badaniach oceniamy pod kątem ich trafności i rzetelności. Wskaźnik uznamy za 

trafny, jeśli są podstawy uznać, że rzeczywiście wskazuje on na zajście zjawiska, do wskazania którego 

był przeznaczony. Bynajmniej nie zawsze jest to oczywiste – trafność wskaźnika może być 

przedmiotem kontrowersji, gdy relacja między wskaźnikiem a zjawiskiem wskazywanym (indicatum, 

używając terminu zaproponowanego przez Stefana Nowaka) jest pośrednia i bazuje na domniemaniu. 

Powiedzmy, że chcemy zbadać uprzedzenia antyżydowskie. Pytanie wprost, czy ktoś żywi takie 

uprzedzenia, nie wydaje się najlepszym pomysłem, bo badani niekoniecznie chcą się przyznać do tego 

typu postaw. Szukamy więc jakiegoś wskaźnika pośredniego. W jednym z badań wykorzystano w tym 

                                                           
2 Możemy np. skorzystać w tym celu z opracowanego pod auspicjami Światowej Organizacji Pracy 
międzynarodowego standardu klasyfikacji zawodów ISCO (International Standard Classification of 
Occupations), określając dodatkowo pożądany poziom szczegółowości (klasyfikacja ma 4 poziomy).  
3 Istnieje wiele miar segregacji, wśród których wymienić można np. indeks odmienności (dissimilarity index) 
Duncana, indeks Theila, czy V Craméra.  
4 Np. zastosowanie bardziej szczegółowej klasyfikacji zawodów będzie prowadzić do uzyskania wyższych 
wartości wskaźnika segregacji.  
5 Oczywiście w przypadku pojedynczego niemowlaka nie da się stwierdzić, co motywowało jego wybór, 
natomiast fakt, że niemal wszystkie dzieci wybrały kształt „życzliwy”, a prawie żadne nie wybrało kształtu 
„wrogiego”, jest przekonującym argumentem za zdolnością niemowląt do dokonywania ocen społecznych.  
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celu odpowiedź na pytanie o odsetek ludności żydowskiej mieszkającej obecnie w Polsce, a wynik 

wyolbrzymiony traktowano jako wskaźnik antysemityzmu. Zasadne jest jednak pytanie, czy 

odpowiedź błędna (czyli praktycznie zawsze zawyżona – ze względu na znikomy odsetek Żydów we 

współczesnej Polsce), nie jest tu przede wszystkim wskaźnikiem ignorancji raczej niż uprzedzenia.  

Osobną kwestią jest, czy dany wskaźnik można uznać za rzetelny. Tak będzie, jeśli powtórne 

zastosowanie wskaźnika w niezmienionych warunkach będzie dawać taki sam, a przynajmniej bardzo 

zbliżony wynik. Przykładowo jeden z zarzutów kierowanych pod adresem techniki badania 

nieuświadomionych uprzedzeń znanej jako IAT (Implicit Association Test) jest jej niska rzetelność przy 

powtórzeniu pomiaru (Bartlett, 2017)6.  

Moc rozdzielcza wskaźnika dychotomicznego 

W przypadku wskaźnika dychotomicznego, mającego testować jedynie, czy badane zjawisko zaszło, 

czy nie zaszło (w przeciwieństwie do oceny natężenia tegoż zjawiska), warto rozpatrzyć jego moc 

zawierania i moc odrzucania. Moc zawierania, określana też czułością (ang. sensitivity), odpowiada 

na pytanie, jak prawdopodobne jest, że wskaźnik (test) poprawnie rozpozna jednostkę mającą cechę 

indicatum. Moc odrzucania, określana też swoistością (ang. specificity), odpowiada na pytanie, jak 

prawdopodobne jest, że wskaźnik (test) poprawnie rozpozna jednostkę, która nie ma cechy 

indicatum. Rozważmy prosty przykład, w którym wskaźnikiem jest płacz niemowlęcia, a indicatum 

(zjawiskiem wskazywanym) – głód. Gdyby wskaźnik ten miał idealną moc rozdzielczą (ang. accuracy) 

czyli moce zawierania i odrzucania obie sięgałyby 100%, wówczas na podstawie tego, czy niemowlę 

płacze, czy jest cicho, moglibyśmy bezbłędnie rozdzielić niemowlęta głodne od sytych. W praktyce 

niekoniecznie tak będzie. Wskaźnik ten ma co prawda moc zawierania zbliżoną do 100%, ponieważ 

jeśli niemowlę naprawdę jest głodne (czyli ma cechę indicatum), to niezawodnie da o tym znać 

rozdzierającym serce płaczem. Nie jest to natomiast wskaźnik całkiem specyficzny, ponieważ 

niemowlę syte (tj. niemające cechy indicatum) może jednak zapłakać z innego powodu. W rezultacie 

jeśli zjawisko wskaźnikowe nie zachodzi (niemowlę jest cicho), mamy pewność, że nie zachodzi też 

zjawisko indicatum (czyli wiemy, że niemowlę jest syte), ale jeśli zjawisko wskaźnikowe zachodzi 

(niemowlę płacze), nie mamy całkowitej pewności, czy zachodzi też indicatum (czyli możemy mieć 

wątpliwości, czy niemowlę jest rzeczywiście głodne). Innymi słowy płacz „zawiera” wszystkie 

niemowlęta głodne (moc zawierania 100%), ale nie „odrzuca” wszystkich sytych (moc odrzucania 

poniżej 100%).  

Pytanie o moc zawierania/odrzucania powinniśmy rutynowo podnosić przy badaniach szacujących 

skalę różnych zjawisk. Weźmy pytanie o to, ile osób w Polsce pracuje na umowy cywilnoprawne – 

temat, który co jakiś czas wypływa w mediach pod chybioną nazwą „umów śmieciowych”. Uzyskamy 

radykalnie różne oszacowania skali zjawiska, w zależności od tego, czy będziemy liczyć osoby, które 

kiedykolwiek były zatrudnione na taką umowę, miały ją w ostatnich 5 latach, w ostatnich 12 

miesiącach, czy może wykonują taką umowę obecnie, a sprawa jeszcze bardziej się skomplikuje w 

zależności od tego, czy umowa taka jest głównym, czy jedynie dodatkowym źródłem dochodów. 

Przykładowo wg danych za rok 2019 w Polsce 2,5 miliona osób wykonywało umowy cywilnoprawne 

w minionych 12 miesiącach, ale jedynie 400 tys. deklarowało, że była to ich główna forma 

zatrudnienia w momencie przeprowadzania badania (Czarnik, Jelonek, Kasparek, 2020).  

                                                           
6 Skądinąd technika ta jest przykładem bardzo pomysłowej (choć, jak argumentują jej krytycy – nie tylko 
nierzetelnej , ale i nietrafnej) operacjonalizacji – bazuje ona na porównaniu szybkości dokonywania 
pozytywnych i negatywnych skojarzeń z grupą, względem której badani mogą żywić uprzedzenia.  
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Problem mocy rozdzielczej dotyczy też zawsze sytuacji, gdy na podstawie wyników jakiegoś testu 

dokonujemy selekcji ludzi. Typowym przykładem będzie ustalenie progu zaliczenia w egzaminie. Im 

wyższy próg ustanowimy, tym wyższa będzie jego moc odrzucania, kosztem niższej mocy zawierania 

– i vice versa. Jeśli więc naszym celem będzie przede wszystkim odrzucenie kandydatów niemających 

odpowiedniej wiedzy i umiejętności, próg powinien być wysoki (mimo że przy okazji odrzucimy też 

jakąś, może nawet znaczną, część kandydatów, którzy są kompetentni, ale akurat mieli pecha i na 

tym teście wypadli gorzej).  

Dwa rodzaje technik badawczych – ilościowe i jakościowe 

Techniki zbierania danych społecznych tradycyjnie dzieli się na ilościowe i jakościowe – i na gruncie 

akademickim na ogół jest tak, że osoby prowadzące badania społeczne specjalizują się 

w zastosowaniu jednej, bądź drugiej grupy technik. Może to sprawiać czasem wrażenie, że dyscyplina 

rozpada się de facto na dwa obozy, z których każdy przekonany jest o jedynej słuszności własnego 

podejścia. Takie konfliktowe spojrzenie jest jednak całkowicie błędne i szkodliwe. Poszczególne 

techniki mają swoją specyfikę, swoje mocne i słabe strony, i należy je traktować jako 

komplementarne względem siebie. Badania ilościowe skupiają się na tych aspektach zjawisk, które 

poddają się kwantyfikacji, często prowadzone są na dużych próbach, cechują się wysokim poziomem 

standaryzacji, abstrahują od konkretnych przypadków, przy pomocy analiz statystycznych starają się 

wychwycić prawidłowości występujące na poziomie całej zbiorowości, bądź jakichś jej podgrup. Pod 

pewnymi warunkami umożliwiają uogólnienie wyników uzyskanych w próbie badawczej na całą 

populację, z której próba ta została dobrana (więcej o tym w części Dobór próby). Ze względu na 

standaryzację narzędzi są też względnie łatwe do replikacji. Badania jakościowe odnoszą się do 

trudno mierzalnych aspektów zjawiska, zwykle skupiają uwagę na małej grupie przypadków, które 

starają się możliwie najpełniej opisać i choć nie dają możliwości uogólniania wyników na całą 

populację, to dobrze przeprowadzone dają głęboki i szczegółowy obraz badanego wycinka 

rzeczywistości społecznej. Są trudne w replikacji, ponieważ cały proces badawczy unika standaryzacji, 

starając się oddać jak najwięcej głosu samym badanym i zostawiając osobom prowadzącym badanie 

większą swobodę w sposobie realizacji wyznaczonych celów badawczych.  

Obydwa podejścia mogą dawać bardzo owocne rezultaty i szczególnie wartościowe będą te 

przedsięwzięcia badawcze, które łączą w sobie elementy ilościowe i jakościowe. Takie 

komplementarne wykorzystanie różnych technik nosi nazwę triangulacji metodologicznej. 

Przykładowo badania ilościowe pozwolą nam sformułować tezę o „dziedziczeniu statusu 

edukacyjnego”, czyli silnym związku występującym na poziomie całego społeczeństwa między 

wykształceniem rodziców a poziomem wykształcenia ich potomstwa. Badania jakościowe mogą 

natomiast rzucić sporo światła na konkretne uwarunkowania sprawiające, że wyższe wykształcenie 

osiągają także osoby, których rodzice zakończyli edukację bardzo wcześnie. W obu przypadkach 

dążymy do wyjaśnienia, dlaczego ludzie osiągają taki, a nie inny poziom wykształcenia, przy czym 

podejście ilościowe prowadzi do wyjaśnienia nomotetycznego (ustalenia ogólnej prawidłowości), 

a podejście jakościowe do wyjaśnienia idiograficznego (odnoszącego się do konkretnych 

przypadków). Niektóre typy badań, takie jak studia przypadku, których celem jest możliwie 

kompletny opis konkretnej sytuacji (np. epidemii, skandalu korupcyjnego) bądź grupy czy instytucji 

(rodziny, organizacji charytatywnej) będą z zasady czynić użytek ze wszystkich dostępnych danych, 

niezależnie od ich charakteru.  

Przyjrzymy się teraz różnym technikom badań ilościowych i jakościowych.  
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Metody ilościowe 

Sondaż  

Jak zauważył 70 lat temu Paul Lazarsfeld, badania kwestionariuszowe mają dość oczywiste 

ograniczenia, w tym przede wszystkim to, że nie zyskujemy dzięki nim bezpośredniego dostępu do 

interesujących nas faktów – dowiadujemy się jedynie tego, co ludzie zechcą nam powiedzieć. Mimo 

to, jak podkreślił, „metody sondażowe stanowią jeden z fundamentów, na których wznosi się gmach 

nauki społecznej” (Lazarsfeld 1949, s. 378). Rzecz w tym, by badanie przygotować w sposób 

maksymalizujący szansę uzyskania przemyślanych i szczerych odpowiedzi, co wedle konstatacji 

Oskara Morgensterna (jednego z pionierów teorii gier) jest zadaniem trudnym, którego trudność jest 

w dodatku niedoceniana – ale jednak osiągalnym (Morgenstern 1963, ss. 29-30).  

Typy sondaży 

Najogólniejsza klasyfikacja dzieli techniki sondażowe na ankiety (wypełniane samodzielnie przez 

respondentów) i wywiady kwestionariuszowe (gdy to ankieter odczytuje respondentowi pytania 

i zapisuje jego odpowiedzi).  

Wśród wywiadów kwestionariuszowych wyróżnić możemy przede wszystkim wywiady osobiste i 

telefoniczne. W obu przypadkach badania takie prowadzone są obecnie przy wsparciu 

odpowiedniego oprogramowania komputerowego. W żargonie badawczym często wykorzystuje się 

tu anglojęzyczne akronimy: PAPI (Paper-And-Pencil Interview) to tradycyjny sondaż z użyciem 

papierowej wersji kwestionariusza, CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) korzysta ze 

wspomagania komputerowego, zaś skomputeryzowany wywiad telefoniczny to CATI (Computer-

Assisted Telephone Interview). Wywiady telefoniczne są zdecydowanie najtańsze i najszybsze 

w realizacji, umożliwiając przy tym dotarcie do populacji rozproszonej geograficznie, ale ograniczają 

się raczej do badań krótkich, z relatywnie prostymi pytaniami o krótkich listach odpowiedzi. Wywiady 

osobiste dają możliwość skorzystania z bardziej rozbudowanych narzędzi, użycia materiałów 

wizualnych i ogólnie większego zaangażowania respondenta.  

W przypadku badań ankietowych wyróżnić możemy ankiety pocztowe, audytoryjne i online. Ankieta 

pocztowa, jako w pełni anonimowa, nadaje się szczególnie do badanie kwestii drażliwych, albo gdy 

udzielenie miarodajnych odpowiedzi wymaga od respondenta dłuższego czasu. Ankiety audytoryjne 

polegają na równoczesnym wypełnieniu kwestionariusza przez grupę osób zebranych w jednym 

miejscu. Jest to optymalny środek dotarcia do np. klas szkolnych, czy uczestników jakiegoś 

zgromadzenia. Sondaże online (opatrzone akronimem CAWI, czyli Computer-Assisted Web Interview) 

są zdecydowanie najtańszą formą dotarcia do respondentów i sprawdzają się one doskonale, gdy 

dysponujemy adresami e-mailowymi do osób stanowiących interesującą nas populację, a przy tym 

możemy oczekiwać, że osoby te będą zmotywowane do udziału w badaniu.  

Kwestionariusz 

Badania sondażowe realizowane są w oparciu o standaryzowany kwestionariusz, czyli zestaw 

konkretnie sformułowanych pytań z ustalonymi listami odpowiedzi (pytania zamknięte). 

W kwestionariuszu mogą się też pojawić pytania otwarte, pozwalające na swobodną wypowiedź 

respondenta, jednak stanowią one wyjątek od ogólnej reguły7.  

                                                           
7 Pytania takie wymagają post factum kategoryzacji odpowiedzi, co jest zarówno czasochłonne, jak i wprowadza 
do badania pewien element arbitralności, bowiem ten sam materiał można różnie kategoryzować. 
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Wartościowy kwestionariusz jest zwieńczeniem dość długiego procesu twórczego, rozpoczynającego 

się od ustalenia potrzeb informacyjnych, obejmującego następnie konceptualizację problematyki, 

określenie grupy docelowej będącej przedmiotem badania i optymalny dobór konkretnej techniki 

sondażowej. Dopiero po wykonaniu tej wstępnej pracy i podjęciu odpowiednich decyzji przystępuje 

się do formułowania właściwych pytań kwestionariuszowych. Na tym etapie istnieje cały katalog 

błędów i wypaczeń, jakich mogą dopuścić się autorzy kwestionariusza. Ograniczymy się tu do 

wymienienia kilku najbardziej typowych. Pytanie może być niejasno sformułowane i przez to podatne 

na rozmaite, czasem nawet sprzeczne interpretacje (np. sformułowanie „zagrożenia reformy” można 

rozumieć zarówno jako „zjawiska zagrażające reformie”, jak i „zagrożenia wynikające z reformy”). 

Pytanie może dotyczyć kwestii, w której respondent nie ma wiedzy albo wyrobionej opinii, co 

prowadzić będzie do uzyskania wielu przypadkowych i pozbawionych znaczenia odpowiedzi. Pytanie 

może być sugerujące poprzez samą treść („Czy popiera Pan/i projekt ustawy poprawiającej sytuację 

w służbie zdrowia?”), albo poprzez proponowaną listę odpowiedzi mającą więcej opcji dla wyrażenia 

jednej strony opinii („nie popieram – raczej popieram – zdecydowanie popieram”). Bardziej subtelną 

formą sugerowania odpowiedzi jest poprzedzenie konkretnego pytania zestawem pytań w określony 

sposób ukierunkowujących myśli respondenta (Czy ktoś z Pana(-i) bliskich ostatnio chorował? Czy 

napotkał na jakieś niedogodności w leczeniu? Czy jest Pan(i) za proponowaną reformą służby 

zdrowia?).  

Autorzy kwestionariusza muszą też zapobiegać problemowi chodzenia przez respondentów „na 

skróty” (Krosnick 2000). Ma to miejsce wówczas, gdy niezmotywowany respondent zamiast udzielić z 

namysłem najtrafniejszej odpowiedzi na pytanie, wybiera odpowiedź w jakimś sensie najłatwiejszą. 

Jeśli np. realizujemy sondaż wyborczy, przedstawiając respondentom na kartce bądź ekranie długą 

listę istniejących partii politycznych, premiowane będą partie znajdujące się w górnej części tej listy, 

ponieważ wybór pierwszej akceptowalnej partii zwolni respondenta z uciążliwego obowiązku 

czytania całej listy do końca. Problem ten powinien zostać rozwiązany albo za pomocą rotacji, czyli 

odpowiedniego modyfikowania kolejności partii na liście, albo poprzez rezygnację z listy na rzecz 

pytania otwartego.  

Badanie dynamiki zjawisk  

Badania sondażowe mogą mieć charakter jednorazowy (badania przekrojowe), bądź mogą być 

prowadzone w sposób powtarzany. W tym drugim przypadku możemy wyróżnić dwie szczególne 

sytuacje. Gdy badania prowadzone są na tej samej grupie jednostek, których losy śledzimy w czasie, 

mówimy o badaniach panelowych; gdy sondaże są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu 

na niezależnych próbach losowanych z tej samej populacji osób w określonych przedziałach wieku, 

mówimy o badaniach kohortowych. Badania przekrojowe odpowiadają zrobieniu „zdjęcia” populacji 

w konkretnym punkcie czasowym. Badania panelowe pozwalają nam obserwować zmiany 

zachodzące na poziomie indywidualnym. Badania kohortowe, realizowane np. w odstępach 

pięcioletnich, pozwalają nam śledzić trendy w czasie na poziomie całej zbiorowości, ale też 

obserwować zmiany w obrębie poszczególnych kohort wyznaczonych w przedziałach pięcioletnich. 

Możemy np. analizować jak zmieniał się odsetek mężatek wśród kobiet w przedziale wiekowym 25-

29 lat w latach 2000, 2005, 2010, 2015 i 2020. Możemy też śledzić losy danej kohorty urodzenia w 

miarę jej „starzenia się”, porównując kolejno wyniki kategorii wiekowej 25-29 lat w roku 2000, 30-34 

lat w roku 2005, 35-39 lat w roku 2010, 40-44 lat w roku 2015 i 45-49 lat w roku 2020.  

Dla zinterpretowania wyników badania sondażowego kluczowa będzie wiedza o tym, w jaki sposób 

dobrana została próba badawcza (patrz część Dobór próby) oraz refleksja nad sposobem 

przeprowadzenia analizy danych (patrz część Analiza i interpretacja danych).  
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Eksperyment, naturalny i laboratoryjny 

Eksperyment jest podstawowym narzędziem pozwalającym nam testować hipotezy o zależnościach 

przyczynowych. W badaniach sondażowych najczęściej jesteśmy w stanie ustalić jedynie 

współwystępowanie albo następstwo dwóch zjawisk. Możemy np. stwierdzić, że osoby, które 

przeszły jakieś szkolenie dla bezrobotnych, częściej znajdywały pracę, niż bezrobotni, którzy nie 

przeszli takiego szkolenia. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy to rzeczywiście owo szkolenie 

przyczyniło się do znalezienia pracy przez jego uczestników. Jest przecież całkiem możliwe, że ze 

szkolenia skorzystały po prostu osoby bardziej zmotywowane, które i bez tego szkolenia łatwiej 

znalazłyby pracę. Rzeczywistą wartość szkolenia moglibyśmy odkryć jedynie w wyniku odpowiednio 

przeprowadzonego eksperymentu.  

Są trzy kryteria uznania, że dwa zjawiska łączy zależność przyczynowo-skutkowa: 1) domniemana 

przyczyna poprzedza domniemany skutek; 2) istnieje korelacja między zajściem przyczyny 

a wystąpieniem skutku; 3) można zasadnie wykluczyć, że do wystąpienia skutku doprowadziły inne 

przyczyny niż ta, o której mówi hipoteza. Poprawnie zaprojektowany eksperyment dąży do spełnienia 

tych kryteriów, co rozważymy na powyższym przykładzie szkoleń dla bezrobotnych. Po pierwsze, 

bezrobotni zostają podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną, która przechodzi szkolenie, i 

kontrolną, która szkolenia nie przechodzi, po czym monitorowany jest proces szukania pracy przez 

członków obu grup (przyczyna poprzedza skutek). Po drugie, dzięki zebranym danym możemy ustalić, 

czy istotnie ci, którzy przeszli szkolenie, w znacznie większym odsetku znaleźli pracę (istnieje 

korelacja). Wreszcie po trzecie, cały eksperyment przeprowadziliśmy w taki sposób, by wykluczyć 

alternatywne wyjaśnienia zaobserwowanej różnicy między grupą eksperymentalną i kontrolną. Gdy 

mamy podstawy sądzić, że to właśnie nasz bodziec eksperymentalny (tutaj: szkolenie) był przyczyną 

zaobserwowanego efektu (tutaj: łatwiejszego znalezienia pracy) eksperyment możemy określić jako 

wewnętrznie trafny. Kiedy taka trafność mogłaby być podważona? Np. wówczas, gdyby udział albo 

brak udziału w szkoleniu wynikał po prostu ze swobodnej decyzji bezrobotnych. Można by wówczas 

twierdzić, że przeszkoleni znaleźli pracę po prostu dlatego, że bardziej zależało im na zdobyciu pracy, 

a sam udział w szkoleniu był tylko świadectwem ich motywacji. Albo gdyby np. szkolenie przeszli 

głównie mężczyźni, a nie kobiety, podczas gdy lokalny rynek pracy oferował głównie miejsca pracy 

dla mężczyzn. Zaobserwowany efekt wynikałby więc z różnicy płci, a nie samego szkolenia. Pierwszy 

z tych problemów rozwiązuje się przez randomizację, czyli losowy przydział do grupy 

eksperymentalnej i kontrolnej, drugi natomiast przez dopasowanie (ang. matching), czyli – w naszym 

przykładzie – zadbanie, by do obu grup trafiła jednakowa liczba kobiet i mężczyzn8. Randomizacja 

stanowi też najlepszy sposób na wyrównanie różnic między grupami pod względem wszelkich innych 

cech, które mogą wpływać na wyniki, ale których nie możemy łatwo kontrolować. Trudno np. 

zmierzyć takie cechy, jak spryt, urok osobisty, czy sieć kontaktów towarzyskich, które mogą znacząco 

wpływać na szansę znalezienie pracy, ale losowy przydział do grupy eksperymentalnej i kontrolnej 

minimalizuje prawdopodobieństwo, że jedna z grup będzie pod tego typu względem wyraźnie różnić 

się od drugiej.  

Inne zagrożenia dla trafności wewnętrznej eksperymentu mogą wynikać ze sposobu jego 

przeprowadzenia. Np. gdyby osoby z grupy kontrolnej były świadome, że – w ich mniemaniu zupełnie 

niesprawiedliwie – pozbawiono je udziału w szkoleniu, mogłoby to wpłynąć negatywnie na ich 

                                                           
8 Gdyby dodatkowo uwzględnić np. poziom wykształcenia, procedura doboru wyglądałaby tak, że najpierw 
bralibyśmy pary kobiet z wyższym wykształceniem i losowo przydzielali jedną do grupy eksperymentalnej, a 
drugą do kontrolnej, potem analogicznie rozdzielalibyśmy pary kobiet z wykształceniem średnim, a następnie 
niższym, po czym tak samo postąpilibyśmy z objętymi badaniem mężczyznami.  
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motywację do szukania pracy. Albo obserwowany efekt szkolenia mógłby okazać się bliski zera, gdyby 

treści i materiały ze szkolenia w jakiś sposób docierały także do grupy kontrolnej.  

W eksperymencie naturalnym, takim jak opisany powyżej, zaletą jest to, że przebiega on w całkowicie 

realnych warunkach codziennego życia (czyli ma dużą trafność zewnętrzną), natomiast minusem jest 

to, że wiele okoliczności wymyka się kontroli badacza. Nic nie można poradzić na to, że w toku 

eksperymentu powstanie np. w okolicy nowy zakład pracy prowadzący intensywną rekrutację 

pracowników, albo że bezrobotni nie biorący udziału w szkoleniu eksperymentalnym wezmą w tym 

czasie udział w jakimś innym szkoleniu itp. Tego typu problemy nie występują w eksperymencie 

laboratoryjnym, w którym badacz od początku do końca projektuje całą sytuację eksperymentalną. 

Łatwiej jest mu w związku z tym zapewnić trafność wewnętrzną takiego eksperymentu, ale dzieje się 

to kosztem trafności zewnętrznej. Wyniki zaobserwowane w laboratorium trudniej będzie bowiem 

uogólnić na sytuacje życia codziennego. Ponadto wiele ważnych zagadnień społecznych (takich 

choćby, jak skuteczność szkoleń dla bezrobotnych) nie jest możliwa do badania w laboratorium.  

Dane uzyskane w toku eksperymentu poddawane są testom statystycznym, których interpretacja 

zależy po części od wielkości próby badawczej (patrz części Dobór próby oraz Analiza i interpretacja 

danych).  

Analiza treści  

W odróżnieniu od sondażu i eksperymentu, analiza treści może mieć charakter niereaktywny, co 

odnosi się do sytuacji, gdy narzędzia badawcze służą jedynie do rejestracji materiału empirycznego 

wytworzonego spontanicznie przez badanych, a nie „na żądanie” badacza. Analiza treści dotyczyć 

może wszelkich utrwalonych form komunikacji, takich jak dokumenty, artykuły w gazetach, plakaty, 

zdjęcia, filmy, piosenki, audycje radiowe, blogi internetowe, komentarze w mediach 

społecznościowych. Analiza prowadzona jest przede wszystkim pod kątem zawartości samego 

przekazu, ale uwzględniać może także to, kto jest autorem tegoż przekazu, do kogo jest on kierowany 

i jaki jest jego efekt.  

Analiza treści może mieć zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. W ujęciu ilościowym 

podstawowe statystyki dotyczą częstości występowania konkretnych elementów treści (np. słów, 

albo wizerunków postaci) oraz współwystępowania różnych elementów. Podstawowym narzędziem 

analizy jest klucz kategoryzacyjny, czyli lista kategorii, do których przypisywane będą poszczególne 

elementy treści wraz z możliwie precyzyjną instrukcją wyjaśniającą kryteria, na podstawie których 

dany element powinien być przypisany do takiej, a nie innej kategorii. Ten sam materiał może być 

kodowany według różnych kluczy i aby mieć pełną jasność, co oznaczają wyniki tego typu analizy, 

konieczne jest zapoznanie się z użytym w analizie kluczem kategoryzacyjnym. Klucz taki może mieć 

formę hierarchiczną (każda kategoria ogólniejsza obejmuje kilka kategorii bardziej szczegółowych). Ze 

względu na to, że celem analizy często jest ustalenie postawy nadawcy względem konkretnych treści, 

klucz może też uwzględniać pozytywną bądź negatywną konotację tych treści w tekście. Za przykład 

może nam posłużyć klucz kategoryzacyjny wykorzystywany w Manifesto Project, szeroko zakrojonym 

i kontynuowanym od 40 lat badaniu programów wyborczych partii politycznych (Werner, Lacewell, 

Volkens, 2015)9. Zawiera on siedem kategorii nadrzędnych: sprawy zewnętrzne, wolność 

i demokracja, system polityczny, gospodarka, dobrobyt i jakość życia, organizacja społeczna, grupy 

społeczne. Kategoria spraw zewnętrznych obejmuje m.in. odniesienia do wojskowości, osobno 

pozytywne i negatywne. Instrukcja dla odniesień pozytywnych każe uwzględnić w tej podkategorii 

                                                           
9 Oficjalna strona projektu: https://manifestoproject.wzb.eu. Klucz kategoryzacyjny: 
https://manifestoproject.wzb.eu/coding_schemes/mp_v5 (dostęp 20 lipca 2020).  

https://manifestoproject.wzb.eu/
https://manifestoproject.wzb.eu/coding_schemes/mp_v5
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m.in. wezwania do „modernizacji sił zbrojnych i zwiększenia potencjału militarnego”. Z kolei 

instrukcja dla odniesień negatywnych wśród innych kwestii obejmuje także wezwania do 

„ograniczenia bądź zniesienia przymusowego poboru do wojska”. Typowym problemem w badaniach 

tego typu jest rozstrzyganie dylematów, do której kategorii zakwalifikować wypowiedzi typu 

„potrzebujemy nowoczesnej armii, skończmy z anachronicznym poborem”.  

W przeciwieństwie do analizy ilościowej, która odnosi się do treści jawnie obecnej w przekazie 

(i dosłownie rozumianej), ujęcie jakościowe cechuje się większą dozą interpretacji, uwzględniającą 

szerszy kontekst i intencje nadawcy, rozpoznając np. zamierzoną ironię. Potencjalnie pozwala to na 

głębsze odczytanie analizowanych treści i wychwycenie powiązań między analizowanymi 

kategoriami, które niekoniecznie ujawnią się w toku „mechanicznego” zliczania wystąpień 

określonych terminów w tekście. Ta pogłębiona interpretacja wymaga przy tym odpowiednio 

większej ostrożności, jako że towarzyszy jej też większe ryzyko arbitralności w ocenie materiału 

empirycznego.  

Analiza danych zastanych 

Badania socjologiczne niekoniecznie muszą polegać na wytwarzaniu nowych danych. Niektóre 

hipotezy dotyczące zjawisk i procesów społecznych można konfrontować z empirią w oparciu o dane 

już istniejące. Mogą to być chociażby dane gromadzone przez urzędy statystyczne, czy jakiekolwiek 

instytucje rutynowo gromadzące dane z określonej dziedziny (dane medyczne, edukacyjne itd.). Dane 

te są często dostępne publicznie10, choć ich głównym ograniczeniem bywa fakt agregacji. Dane 

zagregowane opisują zjawisko na poziomie jakiejś zbiorowości (np. całego kraju, albo poszczególnych 

regionów), ale uniemożliwiają wyciąganie wniosków na poziomie indywidualnym (patrz część Analiza 

i interpretacja danych). Analiza takich danych może być jednak dobrym wstępem do badań bardziej 

szczegółowych. Przykładowo znaczącym przyczynkiem do dyskusji nad efektywnością edukacji 

seksualnej może być porównanie statystyk dotyczących ciąż nieletnich i zapadalności nastolatków na 

choroby przenoszone drogą płciową w krajach mających różne modele tej edukacji.  

Warto też wspomnieć o tym, że obecnie istnieje wiele ogólnodostępnych baz danych z badań 

sondażowych, które zawierają dane na poziomie indywidualnym, umożliwiającym najbardziej 

szczegółowe analizy11.  

Metody jakościowe 

Wywiad pogłębiony  

W przeciwieństwie do wywiadu kwestionariuszowego wywiad pogłębiony znacznie bardziej 

przypomina zwykłą rozmowę. Zakres standaryzacji jest niewielki, ponieważ celem tego badania jest 

zapoznanie się z osobistym punktem widzenia, sposobem myślenia i unikalną wiedzą, jaką dysponuje 

respondent z racji własnego doświadczenia i zajmowanej przez niego pozycji czy pełnionej roli 

społecznej. Angielska nazwa tej techniki to in-depth interview, stąd często stosowany akronim IDI.  

Wywiad pogłębiony prowadzony jest w oparciu o scenariusz wywiadu, czyli listę tematów, które 

w rozmowie muszą zostać poruszone. Scenariusz ten nie jest jednak sztywną zamkniętą strukturą, ale 

                                                           
10 Np. wiele danych dotyczących krajów Unii Europejskiej i EFTA można zaczerpnąć ze strony Eurostatu 
(Europejskiego Urzędu Statystycznego): https://ec.europa.eu/eurostat/. Niewątpliwą zaletą tych danych jest 
dążenie do wytwarzania ich w poszczególnych krajach w oparciu o jednolitą metodologię.  
11 Wymienić tu można chociażby Europejski Sondaż Społeczny, Polskie Generalne Studium Wyborcze, Diagnozę 
Społeczną, czy Bilans Kapitału Ludzkiego.  

https://ec.europa.eu/eurostat/
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raczej przewodnikiem zostawiającym miejsce inwencji osoby przeprowadzającej wywiad. Ma ona 

możliwość podejmowania nowych tropów, które pojawią się w toku wywiadu, dopytywania 

o interesujące szczegóły, czy modyfikowania kolejności tematów tak, by rozmowa przebiegała 

w możliwie najbardziej naturalny sposób.  

Wywiady pogłębione, zgodnie ze swoją nazwą, dają nam dostęp do znacznie bogatszych informacji 

o badanym zjawisku, osadzonych w szerszym kontekście indywidualnych doświadczeń respondenta. 

Dowiadujemy się nie tylko o różnych faktach, ale także o ich wzajemnych powiązaniach, poznajemy 

nie tylko poglądy respondenta, ale też ich źródła, nie tylko decyzje, ale i motywacje; poznajemy język, 

jakiego respondent używa do opisu, rejestrujemy emocje itd. Dysponujemy dzięki temu konkretnym 

i „namacalnym” obrazem sytuacji. Dzięki porównaniu danych uzyskanych z szeregu tego typu 

wywiadów możemy rozpatrzyć cechy wspólne i różnicujące respondentów i na tej podstawie 

konstruować typologie badanych zjawisk (problemów doświadczanych przez osoby przewlekle chore, 

strategii wychowawczych rodziców, uwarunkowań dotyczących decyzji o zawarciu małżeństwa itp.). 

Opracowanie tego typu materiału wymaga znacznego wysiłku, który wspomagany może być 

odpowiednim oprogramowaniem. Raporty z badań prowadzonych w oparciu o wywiady pogłębione 

często zawierają dosłowne cytaty z wypowiedzi respondentów, dające szczególny wgląd w ich sposób 

myślenia. Z punktu widzenia czytelnika takiego raportu ważne jest oczywiście przekonanie, że 

stanowi on rzetelne podsumowanie całego zebranego materiału, a nie jest jedynie oparty na 

wybiórczym doborze „smakowitych” cytatów.  

Wywiady pogłębione przeprowadzane są z reguły na małych próbach, najczęściej dobieranych 

celowo, i w związku z tym nie dają podstaw do uogólniania wyników na całą populację (patrz część 

Dobór próby). Materiał uzyskany w toku takich badań stanowi jednak nieocenioną pomoc w 

przygotowaniu porządnego kwestionariusza do badań ilościowych.  

Grupowy wywiad zogniskowany  

Technika ta potocznie określana jest mianem „fokusów”, od jej angielskiej nazwy focus group 

interview (FGI). Jej początki sięgają II wojny światowej i badań nad radiową propagandą wojenną 

prowadzonych przez Paula Lazarsfelda i Roberta Mertona (Berg, 2001, s. 113). Celem tej techniki jest 

zebranie informacji na określony temat w toku odpowiednio zaplanowanej i prowadzonej dyskusji 

grupowej. Grupa liczy z reguły ok. 6-8 osób, co umożliwia każdej z nich zabranie głosu, jak również 

stwarza okazję do wymiany zdań, ukazującej podobieństwa i różnice indywidualnych doświadczeń. 

Istotą tej techniki jest wykorzystanie dynamiki grupowej do głębszego i bardziej wszechstronnego 

rozpoznania badanej tematyki. Typowym przykładem zastosowania są badania marketingowe 

związane z przygotowaniem koncepcji reklamowej jakiegoś produktu, w tym badania z zakresu 

marketingu politycznego, służące zarządzaniu przekazem w kampanii wyborczej. Wywiad grupowy 

daje sposobność zarówno do zaobserwowania emocjonalnych reakcji na poszczególne elementy 

przekazu, jak i sposobu, w jaki rozwija się dyskusja wokół wątków obecnych w tym przekazie. Duże 

znaczenie ma też aspekt kreatywny – wywiad grupowy może wręcz przybierać formę burzy mózgów, 

prowadzącej do generowania nowych pomysłów, użytecznych w realizacji zamierzonego celu.  

Oczywiście wyniki badania zrealizowanego techniką grup fokusowych w bardzo dużej mierze zależą 

od tego, kim są ich uczestnicy. Ponieważ celem nie jest tu statystyczny opis całej populacji, nie 

stosuje się prób losowych (patrz część Dobór próby). Badaczom powinno natomiast zależeć na 

reprezentatywności w tym sensie, że do wywiadów dobrane zostaną jednostki reprezentujące 

możliwie szerokie spektrum postaw, doświadczeń i środowisk społecznych. Dla płynnego przebiegu 

wywiadu zogniskowanego dobrze jest, gdy członkowie grupy są w miarę podobni do siebie – typowe 
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będzie więc zorganizowanie kilku osobnych wywiadów w grupach reprezentujących różne kategorie 

respondentów.  

Badanie FGI prowadzone jest, podobnie jak wywiad pogłębiony, w oparciu o scenariusz wywiadu, 

wyszczególniający bloki tematyczne i orientacyjny czas trwania poszczególnych bloków. Wywiad 

prowadzony jest przez odpowiednio przeszkolonego moderatora, którego zadaniem jest płynna 

realizacja scenariusza, stwarzanie przyjaznej atmosfery zachęcającej do wypowiedzi, oraz dbałość 

o to, by wszystkie osoby mogły zabrać głos w obrębie ustalonych ram czasowych.  

Badanie fokusowe z reguły realizowane jest w przeznaczonym konkretnie do tego celu studio, 

wyposażonym w mikrofony i kamerę do rejestracji wywiadu. Zapis audiowizualny pozwala na 

późniejszą analizę i interpretację zarówno wypowiedzi, jak i pozawerbalnych zachowań uczestników. 

Ponadto specjalne pomieszczenie, oddzielone lustrem weneckim, daje autorom bądź 

zleceniodawcom badania możliwość obserwowania przebiegu wywiadu „na żywo” i w razie potrzeby 

pozwala im komunikować się z moderatorem.  

Zogniskowany wywiad grupowy może być główną techniką zbierania danych, ale często używany jest 

też w charakterze techniki pomocniczej, która we wstępnej części procesu badawczego dostarcza 

wiedzy pozwalającej lepiej przygotować narzędzia badawcze do kolejnych etapów.  

Obserwacja  

Techniki obserwacyjne mogą być używane zarówno do zbierania danych ilościowych, jak 

i jakościowych. W tym pierwszym wypadku narzędziem badawczym będzie bardzo dokładnie 

przygotowany system kategoryzacji i rejestracji obserwowanych zachowań. Za prototypowy wzór 

tego typu obserwacji mogą posłużyć badania małych grup prowadzone od lat 1940-tych przez 

Roberta F. Balesa. Przedmiotem obserwacji były kilkuosobowe grupy osób, które miały do 

zrealizowania jakiś cel, np. podjęcie decyzji po zapoznaniu się ze sprawą i wewnętrznej dyskusji. 

Dyskusja ta toczona była w pomieszczeniu zaaranżowanym podobnie jak ma to miejsce w przypadku 

grupowych wywiadów zogniskowanych, a zachowanie badanych rejestrowane były przez specjalnie 

przeszkolonych koderów. Kategoryzacji podlegały wszelkie zachowania, którym można przypisać 

samodzielne znaczenie (zadanie pytania, śmiech, pogrożenie palcem itp.). System kategorii wyróżniał 

przede wszystkim podział na zachowania zorientowane na realizację zadania oraz zachowania 

związane z emocjami i relacjami społecznymi. Kategorie emocjonalne wyróżniały trzy rodzaje 

zachowań pozytywnych i – stanowiących ich lustrzane odbicie – zachowań negatywnych. Kategorie 

zadaniowe dzieliły się z kolei na wyrażanie własnej wiedzy, opinii i postulatów oraz kierowane do 

innych pytania o ich wiedzę, opinie i postulaty. Dokładna analiza częstości oraz chronologii 

występowania poszczególnych typów zachowań pozwalała na stwierdzenie szeregu prawidłowości 

dotyczących zarówno roli poszczególnych uczestników dyskusji, jak i jej przebiegu. Przykładowo 

jednym z owoców tych badań była teza o rozdziale przywództwa zadaniowego i emocjonalnego.  

Ze względu na pozycję obserwatora, techniki obserwacyjne zasadniczo dzieli się według dwóch 

kryteriów. Po pierwsze, gdy obserwator staje się częścią obserwowanej sytuacji, mówimy 

o obserwacji uczestniczącej, gdy zaś pozostaje na zewnątrz – o obserwacji nieuczestniczącej. Po 

drugie, w zależności od tego, czy badana grupa jest świadoma tego, że jest obserwowana, czy nie – 

wyróżniamy obserwację jawną i ukrytą. Wspomniane powyżej badanie Balesa jest przykładem 

obserwacji jawnej nieuczestniczącej.  

Obserwacja uczestnicząca o charakterze jakościowym jest głęboko osadzona w tradycji badań 

antropologicznych. Jednym z prekursorów tego podejścia był Bronisław Malinowski, który 

w pierwszej połowie XX w. prowadził badania nad ludami zamieszkującymi wyspy Melanezji. 
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Malinowski podkreślał absolutną konieczność ciągłego i bliskiego kontaktu z badaną społecznością 

dla pełnego zrozumienia jej sposobu życia, wierzeń, kształtu relacji społecznych itd. 

W przeciwieństwie do podejścia ilościowego, zakładającego, że z góry wiemy, co i jak chcemy 

zmierzyć, podejście jakościowe nakazuje badaczowi wyzbycie się uprzednich schematów po to, by – 

na ile to tylko możliwe – poznać rzeczywistość społeczną tak, jak widziana jest ona z perspektywy 

osób tworzących daną społeczność. Oprócz ryzyka polegającego na filtrowaniu uzyskiwanych 

informacji i nadawaniu im interpretacji zgodnej z własnymi uprzedzeniami, występuje też ryzyko 

przeciwstawne. Będąc członkiem grupy, obserwator oswaja się i w jakiejś mierze internalizuje sposób 

myślenia tejże grupy. W miarę postępu badania wszelkie charakterystyczne dla grupy zachowania, 

sposoby działania, język, które początkowo mogły wywoływać zdziwienie i z tego względu być godne 

odnotowania – stają się czymś zupełnie zwyczajnym. Z tego względu ważne jest systematyczne 

prowadzenie możliwie szczegółowego dziennika obserwacji. Daje on wgląd w okoliczności uzyskania 

poszczególnych informacji i jest świadectwem przemian, jakim w toku badania może ulegać 

percepcja obserwatora.  

Obserwacja uczestnicząca bynajmniej nie ogranicza się do badania dalekich i nieznanych ludów, ale 

jest techniką uniwersalnie stosowaną, gdy chcemy poznać życie grupy „od środka”. Czasem 

obserwacja ma charakter ukryty – gdy wiadomo, że świadomość bycia obserwowanym prowadziłaby 

do zmiany zachowania się członków grupy, a badacze mają możliwość wniknięcia do niej w naturalny 

sposób. Słynnym przykładem jest tu studium zrealizowane w 1954 przez Leona Festingera, Henry’ego 

Rieckena i Stanleya Schachtera, dotyczące grupy wierzącej w nadchodzący kataklizm równoważny 

końcowi świata i wybawienie wybranych przez przybyszy z kosmosu (Festinger, Riecken, Schachter, 

2008). W oczywisty sposób jawna obecność sceptycznych obserwatorów naruszałaby naturalną 

dynamikę grupy wzajemnie utwierdzających się w swoich przekonaniach jednostek. Jako zwykli 

członkowie grupy, badacze mieli bezpośredni wgląd w zachowania i przekonania członków grupy 

zarówno przed oczekiwaną datą kataklizmu, jak i potem, gdy „wybrańcy” musieli poradzić sobie z 

dysonansem poznawczym spowodowanym niesprawdzeniem się przepowiedni.  

Dane z obserwacji ukrytej mają większy walor autentyczności, choć sama obserwacja rodzi szereg 

dylematów etycznych (związanych z samym oszukiwaniem co do swojej tożsamości i motywacji, ale 

też np. pozorną akceptacją nieetycznych zachowań grupy), które trzeba wziąć pod uwagę, oceniając 

zasadność całego badania.  

Dobór próby 

W badaniach, nie tylko społecznych, typowa jest sytuacja, gdy nasze zainteresowanie dotyczy 

znacznie większej liczby jednostek, niż tylko tych, które zostały bezpośrednio objęte badaniem. 

Ambicją nauki jest ekstrapolacja uzyskanych wyników poza zebrane dane empiryczne. Fizycy badają 

kilka atomów helu, by powiedzieć coś o wszystkich atomach helu, a socjolodzy badają kilkudziesięciu 

wyborców partii, by powiedzieć coś o całym jej elektoracie.  

Ogół wszystkich jednostek, które stanowią przedmiot naszego zainteresowania nazywamy populacją. 

Jednostkami tymi mogą być przede wszystkim ludzie, ale także grupy ludzi (np. gospodarstwa 

domowe), instytucje (firmy, szkoły), dokumenty, czy materiały medialne (czasopisma, programy 

radiowe). Istnieje wiele sposobów na dobranie z populacji próby do badań, przy czym kluczowy jest 

podział na dobór losowy i nielosowy. Dobór losowy ma miejsce wówczas, gdy przed realizacją 
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badania dla każdej jednostki w populacji znane jest prawdopodobieństwo, że trafi ona do próby12. 

Typowym przykładem jest dobór losowy systematyczny, gdy z losowo uporządkowanej listy 

wszystkich jednostek w populacji wybieramy np. co dwudziestą (oznacza to, że a priori każda 

jednostka ma pięcioprocentowe prawdopodobieństwo trafienia do próby). Dobór losowy należy 

odróżnić od doboru przypadkowego, który miałby miejsce, gdybyśmy np. zechcieli badać osoby, które 

w południe znalazły się „przypadkiem” na głównym rynku miasta. Ciężko nawet byłoby powiedzieć, 

jaką populację te osoby reprezentują, a jedyne, co moglibyśmy powiedzieć o prawdopodobieństwie 

trafienia do takiej próby, to, że osoby mieszkające bądź pracujące wokół rynku mają większą szansę 

objęcia badaniem, niż osoby mieszkające dalej. Dobór autentycznie losowy daje nam możliwość 

wykorzystania statystycznych narzędzi uogólniania wyników zaobserwowanych w próbie na całą 

populację (patrz część Analiza i interpretacja danych).  

W przypadku doboru nielosowego prawdopodobieństwa trafienia do próby nie są uprzednio znane. 

Za wyjątek od tej zasady można uznać jedynie próbę celową, polegająca na doborze konkretnych 

osób dysponujących wiedzą kluczową z punktu widzenia celu badania13. Przykładem może być np. 

badanie reformy jakiejś instytucji, obejmujące przeprowadzenie wywiadów z głównymi aktorami 

procesu zmian. Ogólnie w przypadku próby nielosowej o tym, kto do niej trafi, nie decyduje z góry 

ustalony losowy mechanizm selekcjonujący jednostki z dobrze zdefiniowanej populacji, ale sam 

badacz, inne osoby realizujące badanie (np. ankieterzy), albo same osoby badane. Próby nielosowe 

cechują się różnym stopniem rygoryzmu – z jednej strony mamy próbę dogodnościową, gdy badane 

są po prostu jednostki najłatwiej dostępne, z drugiej zaś próbę kwotową, która dobrana jest tak, by 

pod względem pewnych cech (np. płci, wieku i regionu zamieszkania) dokładnie odzwierciedlała 

proporcje występujące w populacji. Próba kwotowa daje nam silniejsze przekonanie, że opracowane 

na jej podstawie wyniki w jakimś stopniu przybliżają nas do wiedzy o całej populacji, jednak nie ma 

statystycznych narzędzi oszacowania, jaki to stopień. Atutem tej próby jest oczywiście zachowanie 

proporcji poszczególnych kwot w populacji, ale nie wiadomo niestety, na ile jednostki w kwotach 

naszej próby są reprezentatywne dla konkretnych kwot w populacji. Należy bowiem domniemywać, 

że z poszczególnych kwot populacji do próby trafiają jednostki relatywnie najłatwiej dostępne.  

Badania ilościowe, aspirując do opisu całych populacji, wymagają prób reprezentatywnych (najlepiej 

losowych), natomiast w przypadku badań jakościowych z reguły nie jest to konieczne. Typowym 

przykładem na to, jak w badaniach ilościowych zawieść może dobór nielosowy – nawet przy 

gigantycznej próbie – jest sondaż wyborczy czasopisma Literary Digest z 1936 r. Na podstawie ponad 

2 milionów odpowiedzi (!) pismo ogłosiło, że w nadchodzących wyborach Alf Landon wyraźnie 

pokona urzędującego prezydenta Franklina Roosevelta. Dwa tygodnie później rzeczywiste wybory z 

miażdżącą przewagą wygrał Roosevelt. Przyczyny tej sondażowej katastrofy były dwie. Pierwsza to 

skrzywienie próby, która dobrana została na podstawie listy prenumeratorów pisma, książek 

telefonicznych i rejestrów właścicieli samochodów, a więc zamożniejszej części społeczeństwa, mniej 

sprzyjającej Rooseveltowi. Drugim powodem była niska stopa zwrotu (ang. response rate): na sondaż 

odpowiedziało niespełna 25% z 10 milionów osób, do których skierowano ankietę. Samo w sobie, nie 

stanowiłoby to dużego problemu, gdyby nie to, że przeciwnicy Roosevelta byli bardziej 

zmotywowani, by dać wyraz swoim poglądom. W rezultacie próba ostatecznie zrealizowana była 

jeszcze bardziej skrzywiona na niekorzyść Roosevelta, niż próba wylosowana (Squire 1988).  

                                                           
12 Prawdopodobieństwa te niekoniecznie muszą być jednakowe dla wszystkich. Na potrzeby porównań możemy 
chcieć zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia do próby jednostek reprezentujących małoliczne podgrupy 
populacji.  
13 W tej sytuacji pewne osoby włącza się do próby z prawdopodobieństwem 100%, wykluczając całą resztę.  
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Interpretując wyniki badań, trzeba zatem zwrócić uwagę nie tylko na to, jak duża była próba, ale też 

na zastosowaną technikę doboru tej próby oraz stopę zwrotu. Jest to konieczne, by wiedzieć, na ile 

uprawnione jest uogólnianie tych wyników na szerszą populację, oraz jakie ewentualnie skrzywienie 

wyników należy mieć na uwadze.  

Analiza i interpretacja danych  

Analiza danych jakościowych 

W badaniach o charakterze jakościowym proces analizy danych nie ma sztywno przepisanych reguł, a 

niektórzy autorzy wręcz stwierdzają, że jest on w równej mierze nauką, co sztuką (Schutt, 2019, s. 

726). Wynika to w prostej mierze z nieregularności materiału zebranego w toku badania 

jakościowego. Tej nieregularności nie należy jednak traktować jako wady materiału empirycznego, 

ale po prostu jako jego cechę, którą trzeba uwzględnić w podejściu analitycznym. O ile w badaniach 

ilościowych można dość wyraźnie rozdzielić następujące kolejno po sobie etapy procesu badawczego: 

planowanie, realizacja i analiza, o tyle w badaniu jakościowym wszystkie trzy typy działań w dużej 

mierze przenikają się i oddziałują na siebie nawzajem. Np. bieżąca analiza już zebranych danych może 

prowadzić do zmodyfikowania dotychczasowych pytań badawczych albo do sformułowania nowych.  

W typowym przypadku surowy materiał do analizy jakościowej będzie miał postać dużej ilości tekstu. 

Ten materiał trzeba odpowiednio uporządkować i skategoryzować, wyróżniając konkretne wątki 

tematyczne. Celem właściwej analizy jest następnie odkrycie logicznej struktury zależności pomiędzy 

poszczególnymi elementami, odróżnienie wątków kluczowych od pobocznych, uwzględnienie 

szerszego kontekstu, w jakim poszczególne wątki się pojawiają. Ponieważ jest w tym wszystkim spora 

przestrzeń dla arbitralnych decyzji, zarówno sami badacze, jak i odbiorcy ich prac, muszą być 

wyczuleni na możliwość alternatywnych interpretacji. Krótko mówiąc: „wnioski sformułowane na 

podstawie prawidłowości widocznych w danych muszą zostać potwierdzone (zweryfikowane), aby 

upewnić się, że są one realne, a nie stanowią jedynie przejawu myślenia życzeniowego badacza” 

(Lune i Berg, 2017, s. 41). Kluczowym czynnikiem dyscyplinującym jest tu konieczność zabezpieczenia 

materiału źródłowego oraz dokumentacja każdego etapu analizy, czemu sprzyja prowadzenie analiz z 

wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.  

Analiza danych ilościowych 

Analiza danych ilościowych podlega prawidłom statystyki. W tej części omówimy kilka podstawowych 

kwestii, których trzeba być świadomym przy interpretowaniu wyników takich analiz.  

Statystyki opisowe 

Przede wszystkim ważne jest, by rozumieć sens wykorzystywanych miar statystycznych, oraz by nie 

ograniczać uwagi do wyłącznie jednego typu miar. W szczególności interesować powinna nas nie 

tylko wartość przeciętna jakiejś zmiennej, ale także cechujący ją stopień zróżnicowania. Weźmy 

prosty przykład zakupu książki w sklepie internetowym, w którym pozycje oceniane są na skali od 

jednej do pięciu gwiazdek. Dwie książki mogą mieć identyczną średnią ocenę, równą np. 3, ale 

zupełnie inaczej będziemy je postrzegać, jeśli okaże się, że pierwszą z nich na 3 ocenili wszyscy, 

podczas gdy drugą połowa oceniła na 1, a połowa na 514. W innym przypadku może się z kolei okazać, 

że wynik porównania zależeć będzie od tego, czy jako przeciętną ocenę policzymy średnią, czy 

                                                           
14 Używając terminologii statystycznej, wariancja pierwszej oceny wynosi zero, a drugiej jest największa 
możliwa.  
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medianę15. Jeśli książkę „A” 52 osoby oceniły na 5, a każdą z czterech pozostałych not przyznało jej po 

12 czytelników, wówczas mediana wyniesie 5, a średnia 3,8. Jeśli książkę „B” 60 osób oceniło na 4, a 

40 osób na 5, wówczas mediana wyniesie 4, a średnia 4,4. Książka „A” wygra zatem w porównaniu 

median, ale książka „B” zwycięży w porównaniu średnich.  

Bardzo wiele błędów popełnianych jest przy interpretacji prostych danych procentowych. Jest 

zasadnicza różnica między (prawdziwym) stwierdzeniem, że zdecydowana większość przestępców to 

mężczyźni, a (fałszywym) stwierdzeniem, że zdecydowana większość mężczyzn to przestępcy. 

Pomyłki tego typu nie zawsze są tak oczywiste, a większości z nich można uniknąć, zwracając baczną 

uwagę na to, co jest podstawą procentowania. Mając w próbie 100 niepracujących matek, możemy 

tę liczbę podzielić albo przez liczbę wszystkich niepracujących kobiet (np. 125), albo przez liczbę 

wszystkich matek (np. 250). W rezultacie możemy powiedzieć, że zdecydowana większość 

niepracujących kobiet to matki (100/125=80%), ale też, że kobiety niepracujące są mniejszością 

wśród matek (100/250=40%)16. Stwierdzenia te w pierwszej chwili mogą brzmieć jak wzajemnie 

sprzeczne, ale tak naprawdę są one jedynie wynikiem spojrzenia na te same dane z dwóch różnych 

punktów widzenia.  

Korelacje pozorne i kontrola zmiennych 

Analizując związki pomiędzy zmiennymi, koniecznie trzeba mieć na uwadze, że nie każda zależność 

statystyczna (korelacja) oznacza związek przyczynowo-skutkowy. Przykładowo częstsze czytanie gazet 

wiąże się z większym poczuciem zagrożenia przy wychodzeniu nocą z domu, ale korelacja ta w dużej 

mierze wynika stąd, że poczucie zagrożenia jest znacznie większe w dużych miastach, gdzie w 

porównaniu z terenami wiejskimi znacząco częstsze jest też czytelnictwo prasy. Tego rodzaju 

zależność, za którą stoi ukryty wpływ innych zmiennych, nazywamy korelacją pozorną. W pewnym 

sensie można powiedzieć, że główna robota analityka polega na przedzieraniu się przez pozorne 

korelacje w celu ujawnienia autentycznego związku (albo braku związku) między zmiennymi.  

Specyficznym typem korelacji są porównania międzygrupowe. Np. różnicę średnich wynagrodzeń 

między kobietami i mężczyznami można traktować jako korelację między zarobkami i płcią. Różnica ta 

często interpretowana jest jako dowód dyskryminacji płacowej. Ważne jest jednak, by w tego typu 

porównaniach upewnić się, w jakim stopniu obie grupy są rzeczywiście porównywalne pod względem 

innych cech mających wpływ na zarobki, takich jak np. doświadczenie zawodowe i liczba godzin pracy 

w tygodniu. Gdy różnice takie bierzemy pod uwagę, mówimy, że porównania dokonujemy przy 

kontroli innych zmiennych (z łaciny: ceteris paribus). Ciekawego przykładu dostarcza tu analiza 

danych dla ponad miliona amerykańskich kierowców Ubera, wynagradzanych w oparciu o jawny 

algorytm, jednakowy dla wszystkich kierowców, niezależny od płci i jakichkolwiek innych cech 

osobowych, a więc z definicji wykluczający możliwość dyskryminacji (Cook i in., 2018). Średnie 

zarobki kobiet w tym systemie okazały się o ponad 30% niższe od zarobków mężczyzn. Kontrola liczby 

godzin pracy w tygodniu zmniejszała różnicę do 7%. Ta siedmioprocentowa różnica wynikała z kolei z 

faktu, że mężczyźni mieli większe doświadczenie w sieci, jeździli w lepiej płatnych lokalizacjach i 

poruszali się z nieco większą przeciętną prędkością. Innymi słowy, kobieta i mężczyzna zarabiali po 

równo, jeśli mieli jednakowe doświadczenie w sieci, jeździli w podobnych lokalizacjach, z taką samą 

prędkością i przez tyle samo godzin w tygodniu.  

                                                           
15 Mediana to wartość środkowa – aby ją wskazać, trzeba wszystkie oceny uporządkować od najmniejszych do 
największych. Jeśli książkę oceniała parzysta liczba osób, za medianę przyjmuje się średnią z dwóch środkowych 
ocen.  
16 Proporcje te odpowiadają w przybliżeniu realiom polskiego rynku pracy. Trzeba tylko mieć na względzie, że 
kategoria „matki” obejmuje także kobiety, których dzieci są już dorosłe.  
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Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do tzw. korelacji ekologicznych (Robinson, 1950), czyli 

liczonych na danych zagregowanych, ponieważ to, co widać na poziomie zagregowanym, może 

zupełnie rozmijać się z tym, co dzieje się na poziomie indywidualnym. Przykładowo, w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego w 2019 r. na poziomie województw wystąpiła negatywna korelacja między 

odsetkiem ludzi z wyższym wykształceniem a odsetkiem głosów oddanych na Koalicję Europejską – 

mimo, że na poziomie indywidualnym wyborcy z wyższym wykształceniem znacznie częściej od 

innych głosowali na tę formację17.  

Testowanie hipotez statystycznych 

Na koniec kilka zdań o testowaniu hipotez statystycznych. W badaniach na próbie losowej (patrz 

Dobór próby) chodzi o rozstrzygnięcie, czy wynik zaobserwowany w próbie możemy uogólnić na całą 

populację, z której została ona wylosowana. W randomizowanym eksperymencie chodzi o 

rozstrzygnięcie, czy zaobserwowany efekt można rzeczywiście przypisać działaniu bodźca 

eksperymentalnego (patrz Eksperyment, naturalny i laboratoryjny). Rozpatrzmy rzecz na prostym 

przykładzie. Powiedzmy, że na podstawie danych z losowej próby pracujących trzydziestolatków 

porównujemy zarobki żonatych i singli. Zaobserwowaną różnicę nazywamy wielkością efektu (ang. 

effect size). Sęk w tym, że na zasadzie czystego przypadku jakiś efekt może się w naszej próbie 

pojawić nawet wtedy, gdy prawdziwa jest hipoteza zerowa, głosząca, że w populacji różnica wynosi 

zero, czyli obie grupy zarabiają jednakowo. Powstaje więc pytanie, jak prawdopodobne jest, że efekt 

taki, jak zaobserwowany przez nas (lub jeszcze większy), pojawi się w próbie tej wielkości 

wylosowanej z populacji, w której żadnej różnicy nie ma. Prawdopodobieństwo to określamy mianem 

istotności statystycznej (ang. statistical significance), znanej też jako wartość p. Jeśli p jest 

dostatecznie niskie (np. mniejsze od 0,05), uznajemy, że mamy wystarczająco mocne dane, by 

hipotezę zerową odrzucić. Stwierdzamy wówczas, że efekt jest istotny statystycznie. Jeśli natomiast p 

jest ryzykownie wysokie (np. większe od 0,05), uznajemy, że brak jest podstaw do odrzucenia 

hipotezy zerowej i stwierdzamy, że efekt jest nieistotny statystycznie. Interpretując wyniki, trzeba 

przy tym uważać, by istotności statystycznej nie mylić z istotnością merytoryczną. Jeśli dysponujemy 

bardzo dużą próbą, nawet trywialny efekt może okazać się istotny statystycznie. I vice versa, przy 

malutkiej próbie nawet bardzo duży efekt może okazać się statycznie nieistotny.  

Sięgając po dane potrzebne do przetestowania naszej przykładowej hipotezy, odnotowujemy, że w 

przedziale wiekowym 25-35 lat mężczyźni żonaci deklarują zarobki o ok. 1400 zł wyższe od singli, a 

wartość p dla tej różnicy wynosi 0,00000001 (Górniak, Czarnik i in., 2020). Gdyby zatem w populacji 

nie było żadnej różnicy zarobków, próba dająca przypadkiem aż tak dużą różnicę, jak nasza, trafiałaby 

się tylko raz na 100 milionów losowań! Mamy tu więc do czynienia z bardzo dużym efektem, który 

mimo niezbyt dużej próby (109 żonkosiów i 78 singli) jest wysoce istotny statycznie18. Istotność ta w 

żadnym wypadku nie przesądza jednak, czy to sam fakt bycia w małżeństwie i związane z tym 

obowiązki popychają mężczyzn do osiągania wyższych zarobków. Równie dobrze kierunek zależności 

może być przecież odwrotny: to wyższe zdolności zarobkowe mogą zwiększać szanse mężczyzn na 

zawarcie małżeństwa. Kontrola innych zmiennych pozwoliłaby nam też zauważyć, że przewaga 

zarobkowa żonatych mężczyzn po części bierze się stąd, że są przeciętnie trochę starsi i mają dłuższy 

staż pracy, częściej prowadzą własną działalność gospodarczą, a jako pracownicy najemni częściej 

zajmują stanowiska kierownicze.  

                                                           
17 Negatywna korelacja na poziomie województw wynikała stąd, że Koalicja Europejska uzyskała szczególnie 
dobre wyniki w czterech małych województwach o najniższych odsetkach ludzi z wyższym wykształceniem 
(opolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim).  
18 Analogiczne porównanie 117 mężatek z 45 singielkami, przeciętnie zarabiającymi odpowiednio 2949 i 2861 
zł, daje wynik zupełnie nieistotny statystycznie (p=0,704).  
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Raportowanie 

Przygotowując raport z badania (bądź będąc czytelnikiem takiego raportu), trzeba upewnić się, czy są 

w nim zawarte wszystkie informacje, pozwalające na właściwą interpretację wyników. Chodzi 

zarówno o informacje dotyczące ogólnie całego badania: kto zebrał dane, w jakim okresie, na jakiej 

próbie, jak dobranej, ale także bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnych analiz: jak 

zdefiniowano stosowane pojęcia, jak skonstruowano odpowiednie wskaźniki, jakie były liczebności 

porównywanych grup, co stanowiło podstawę procentowania, itp.  

Każda analiza polega na dążeniu do odkrycia istniejących w zebranych danych prawidłowości. Siłą 

rzeczy wiąże się to zawsze uproszczeniem złożoności cechującej surowe dane. Zadaniem autorów jest 

dbałość o to, by uproszczenia te w możliwie najmniejszym stopniu zniekształcały rzeczywistość.  

Konieczne jest wyraźne odróżnienie wyników jednoznacznie ugruntowanych w danych, od 

formułowanych ad hoc hipotez mających takie wyniki wyjaśniać. Porządny raport będzie też 

cechować ekonomika przekazu. Często dobrze skonstruowany wykres bądź tabela warte są więcej, 

niż kilka stron tekstu. Z dwóch raportów mających do przekazania ten sam zasób wiedzy, 

niewątpliwie lepszy będzie ten, dzięki któremu czytelnik będzie mógł tę wiedzę szybciej przyswoić i 

lepiej zapamiętać. 

Summa summarum 

Podsumowując ten rozdział, chciałbym zostawić Czytelnika z dwoma cytatami. Pierwszy pochodzi 

z książki Hansa Roslinga Factfulness (2018, s. 219) i świetnie podkreśla synergię płynącą z łącznego 

zastosowania ilościowych i jakościowych metod poszerzania naszej wiedzy o zjawiskach społecznych:  

Nie przepadam za liczbami. Jestem, co prawda, ogromnym fanem danych, ale nie 

wpadam w uwielbienie. Istnieją pewne granice. Uwielbiam dane tylko wtedy, gdy 

pomagają mi zrozumieć rzeczywistość ukrytą pod liczbami, to znaczy ludzkie życie. 

W swoich badaniach potrzebowałem danych do przetestowania moich hipotez, ale 

same hipotezy powstawały często po rozmowach z ludźmi, ich słuchaniu i 

obserwowaniu. Choć bez wątpienia potrzebujemy liczb, aby zrozumieć świat, 

powinniśmy sceptycznie podchodzić do wniosków wyciąganych jedynie na ich 

podstawie. 

Drugi cytat to krótka definicja nauki zaproponowana przez Richarda Feynmana (1999, s. 187), który 

skądinąd nie szczędził metodologicznej krytyki naukom społecznym. Brzmi ona tak: „nauka to 

przekonanie o ignorancji ekspertów”. Nie jest to bynajmniej sugestia, by zatkać uszy na opinie 

specjalistów z danej dziedziny na zasadzie „eksperci niech tam sobie gadają, a my tu wiemy swoje”. 

Przeciwnie, chodzi raczej o otwarcie umysłu i chęć krytycznego zmierzenia się z tym, co w oparciu 

o swoje badania mówią nam rozmaici panowie doktorzy i panie profesor uprawiający nauki 

społeczne. To apel o wysiłek intelektualny i refleksję nad tym, jak mocne przesłanki empiryczne stoją 

za płynącymi w obfitości doniesieniami „z frontu badań naukowych”. To wreszcie zachęta do 

poszerzania własnej wiedzy metodologicznej, aby stawać się bardziej świadomym odbiorcą tych 

doniesień.  
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