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Wstęp

Introduction

Książka stanowi kontynuację i rozwinięcie wydanej w 2017 roku publikacji Diagnostyka 
w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna, pod red. dr. hab. Remigiusza 
Sapy, prof. uj. Ze względu na zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w strukturze 
informatologicznego pola badań, i dynamiczny rozwój dociekań interdyscyplinarnych 
warto ponownie się zastanowić, w jaki sposób problemy związane z diagnostyką szeroko 
pojmowanych procesów, systemów i produktów informacyjnych funkcjonują w obrębie 
nowej dyscypliny – nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z podejściem przyjętym w pierwszej książce z cyklu 
Diagnostyka, „termin ‘diagnoza’ jest […] rozumiany szeroko jako wykonane na podstawie 
badań i analiz rozpoznanie i ocena stanu, prognoza zmian tego stanu lub określenie 
przyczyn tych zmian, a ‘diagnostyka’ jako działania prowadzące do sformułowania tak 
rozumianej diagnozy” (Sapa red., 2017, 11). Diagnostyka jest przy tym, w kontekście 
rozważań podjętych w tym opracowaniu, definiowana szeroko – jako złożone, a jedno-
cześnie dobrze określone spektrum działań, obejmujące w szczególności:

• diagnostykę środowisk, procesów i systemów informacyjnych, osadzonych tak 
w badaniach informatologicznych, jak i bibliologicznych,

• diagnostykę potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników,
• diagnostykę produktów i usług informacyjnych.
Niniejszą książkę tworzy dziewięć tekstów podzielonych na cztery bloki tema tyczne. 

W pierwszym z bloków, zatytułowanym „Diagnostyka w zarządzaniu informacją jako 
pole badań i obszar działalności praktycznej”, nakreślone zostało tło dla dalszych, 
bardziej szczegółowych rozważań. W opracowaniu Magdaleny Wójcik (Analityka w za-
rządzaniu informacją) wyjaśniono podstawowe pojęcia ważne dla refleksji na temat roli 
analityki w zarządzaniu informacją. Zwrócono też uwagę, że analityka i diagnostyka 
to pojęcia używane na gruncie wielu dyscyplin naukowych, jak również w odniesieniu 
do działań praktycznych, prowadzonych przez podmioty komercyjne i niekomercyjne 
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w obrębie różnych sektorów oraz branż. Wieloznaczność tych pojęć, jak i szeroki zakres 
ich stosowania może generować problemy z precyzyjnym ich definiowaniem i opisywa-
niem. W artykule Remigiusza Sapy (Diagnostyka jako badania stosowane) na podstawie 
literatury przedmiotu przedstawiono propozycję charakterystyki badań stosowanych 
w odniesieniu do badań podstawowych i prac rozwojowych oraz wskazano na specyfi-
kę wybranych, innych ujęć badań wspierających działalność praktyczną. Diagnostykę 
opisano jako specyficzny rodzaj badań stosowanych, który w pewnych aspektach jest 
zbliżony do badań podstawowych i może pełnić rolę samodzielnego elementu szerszych 
procesów oddziaływania na rzeczywistość.

Druga część książki, pod tytułem „Diagnostyka procesów i środowisk informa-
cyjnych”, dotyczy roli procesów analitycznych i diagnostycznych w kompleksowym 
badaniu środowisk informacyjnych oraz wybranych procesów i systemów informacyj-
nych różnego typu. Celem rozważań Marka Dei (Analiza bayesowska w diagnozowaniu 
kultury informacyjnej organizacji) jest charakterystyka wnioskowania bayesowskiego, 
definiowanego jako typ analizy statystycznej przeznaczony dla badaczy i analityków, 
którzy chcą jednoznacznie zweryfikować prawdopodobieństwo możliwości potwierdzenia 
hipotezy badawczej – jako specyficznej metody analizy statystycznej. Artykuł stanowi 
zaproszenie do szerszej i pogłębionej dyskusji na temat możliwości użycia wniosko-
wania bayesowskiego w dociekaniach informatologicznych. W tekście Hanny Gaweł 
(Analiza śladów cyfrowych z perspektywy informatologii i cyberbezpieczeństwa) opracowano 
propozycję wykorzystania tzw. śladów cyfrowych (ang. digital footprints), definiowanych 
jako dane wygenerowane przez indywidualną bądź zbiorową aktywność w sieci, w polu 
badań nauk o komunikacji społecznej i mediach. Podkreślono, że ślady cyfrowe mogą 
stanowić nie tylko cenne źródło danych badawczych, ale również stanowić odzwiercied-
lenie zachowań informacyjnych użytkowników Internetu. Dorota Rak z kolei (Design 
Thinking w zarządzaniu informacją – od diagnozy potrzeb do kreacji rozwiązań) przedsta-
wia problematykę wykorzystywania metodyki Design Thinking w procesie zarządzania 
informacją. Uwzględnia perspektywę instytucjonalną, operacyjną oraz dydaktyczną.

Trzecia część książki, zatytułowana „Diagnostyka kompetencji i zachowań informa-
cyjnych”, porusza zagadnienie roli procesów analitycznych i diagnostycznych w bada-
niu użytkowników informacji. Tekst Palomy Korycińskiej i Anety Januszko-Szakiel 
(Diagnoza kompetencji informacyjnych kadry menadżerskiej przedsiębiorstw sektora MŚP. 
Studium przypadku) dotyczy problematyki diagnozowania kompetencji informacyjnych 
w wybranych środowiskach profesjonalnych. Monika Krakowska (Diagnozowanie prze-
strzeni informacyjnej (information space) z perspektywy zachowań informacyjnych człowie-
ka) omawia natomiast złożone zagadnienia diagnozowania indywidualnej przestrzeni 
informacyjnej, stanowiącej kontekst, tło oraz miejsce dla zachowań informacyjnych 
człowieka, podejmowanych w infosferze. Przedstawia również najczęściej stosowane 
w informatologii sposoby i możliwości badania tych aktywności informacyjnych, które 
występują zawsze w kontekście i są generowane poprzez określone lub często nie-
uchwytne, różnorodne uwarunkowania.



Wstęp

Ostatni blok tematyczny, czyli „Diagnostyka systemów i usług informacyjnych”, 
poświęcono roli analityki i diagnostyki w projektowaniu i badaniu użyteczności pro-
duktów oraz usług informacyjnych w kontekście budowania pozytywnego doświadcze-
nia użytkownika. Tekst Marka Nahotki (Metoda metasyntezy w diagnostyce systemów 
informacyjnych) dotyczy możliwości wykorzystania metody metasyntezy w diagnostyce 
systemów informacyjnych na przykładzie badania systemów bibliotecznych. Istotą 
metasyntezy jest zintegrowanie zmaterializowanej w dokumentach wiedzy z wcześniej-
szych badań celem generowania nowej wiedzy. W badaniach wykorzystano elementy 
Web scrapingu. Podkreślono, że zaproponowany sposób postępowania może być z po-
wodzeniem wykorzystywany do diagnozy złożonych konstruktów, takich jak systemy 
informacyjne. W artykule Magdaleny Zych (Diagnostyczne aspekty działalności podmiotów 
zarejestrowanych w AIIP), również w oparciu o badania webscrapingowe, dokonano po-
równania zakresu działalności podmiotów zarejestrowanych w katalogu Stowarzyszenia 
Niezależnych Profesjonalistów Informacji (aiiP) z zakresem diagnostyki w ujęciu 
informatologicznym. Zwrócono uwagę, że chociaż termin „diagnostyka” nie występuje 
w katalogu aiiP, to jednak większość wymienionych w nim usług mieści się w spektrum 
działań diagnostycznych, a w samych opisach usług stosowane są określenia wyraźnie 
powiązane z diagnostyką.

Wykorzystanie analityki i diagnostyki w badaniach informatologicznych stanowi 
nadal rzadko omawiany temat. Nieustannie ewoluujący obszar badań informacyjnych 
oraz zmieniające się warunki prowadzenia działalności praktycznej generują potrzebę 
prowadzenia ciągłej, interdyscyplinarnej dyskusji. Tom drugi serii Diagnostyka w zarzą-
dzaniu informacją stanowi kontynuację rozpoczętej w 2017 roku refleksji na ten temat 
i zaproszenie do dalszej debaty.

Bibliografia
Sapa, Remigiusz red. (2017). Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa infor-

matologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
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Analityka w zarządzaniu informacją

Analytics in Information Management

Słowa kluczowe: analiza, diagnoza, zarządzanie informacją
keywordS: analysis, diagnosis, information management

Abstrakt

cel/Teza: Analityka i diagnostyka to pojęcia używane na gruncie wielu dyscyplin na
ukowych, jak również w odniesieniu do działań praktycznych, prowadzonych przez 
podmioty komercyjne i niekomercyjne w obrębie różnych sektorów i branż. Celem 
rozważań podjętych w tekście jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych kon
tekstów analityki w zarządzaniu informacją.

koncepcja/MeTodyka badań: Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 
Przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie w wybranych bazach danych indeksują
cych czasopisma o wysokim wskaźniku cytowań (ang. impact factor, dalej: IF) – Web of 
Science i Scopus, jak również uzupełniająco przeszukano, według przyjętych kwerend, 
prace indeksowane przez wyszukiwarkę zasobów naukowych Google Scholar. Zebrany 
materiał poddano wstępnej analizie ilościowej i jakościowej na podstawie abstraktów 
i/lub słów kluczowych, a następnie wyodrębniono korpus publikacji relewantnych dla 
omawianego tematu.

wynIkI I wnIoSkI: Wieloznaczność i szeroki zakres używania pojęcia „analityka” z jed
nej strony generuje problemy z precyzyjnym definiowaniem i opisywaniem, z drugiej 
jednak stwarza okazję do ich szerokiej interpretacji i wykorzystania na gruncie nauk 
o komunikacji społecznej i mediach oraz w badaniach interdyscyplinarnych.

ogranIczenIa badań: Artykuł ma charakter wprowadzający i podnosi jedynie wy
brane, najistotniejsze kwestie celem zainicjowania dalszych rozważań na temat roli 
analityki w zarządzaniu informacją.
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zaSToSowanIa prakTyczne: W artykule omówiono praktyczne aspekty funkcjono
wania analityki w zarządzaniu informacją, m.in. w kontekście kształcenia specjalistów 
na potrzeby rynku pracy.

orygInalność/warTość poznawcza: Analityka to temat poruszany chętnie na 
gruncie wielu dyscyplin, m.in. informatyki czy ekonomii, jednak nadal rzadko podej
mowany z perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Wprowadzenie
Analityka i diagnostyka to pojęcia używane na gruncie wielu dyscyplin naukowych, 
jak również w odniesieniu do działań praktycznych prowadzonych przez podmioty 
komercyjne i niekomercyjne w obrębie różnych sektorów i branż. Najczęściej kojarzone 
są z sektorem medycznym, np. analiza krwi, diagnostyka chorób (Fourcade & Khonsari, 
2019), ekonomicznym, np. analiza rynku, analiza giełdowa, diagnoza finansowa przed-
siębiorstwa (Jadach-Sepioło, 2018) czy informatycznym, np. diagnostyka systemów 
komputerowych (Gruzlikov et al., 2018). Wieloznaczność tych pojęć i rozległy zakres ich 
używania z jednej strony generuje problemy z precyzyjnym ich definiowaniem i opi-
sywaniem, z drugiej jednak stwarza okazję do  różnorakich sposobów ich interpretacji 
oraz wykorzystania.

Na gruncie nauk o komunikacji społecznej i mediach terminy „analityka” i „diagno-
styka” funkcjonują w specyficznych kontekstach, wymagających omówienia. W artykule 
zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania analityki w zarzą-
dzaniu informacją, uwzględniając tło nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 
konteksty prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Artykuł ma charakter wprowadza-
jący i podnosi jedynie wybrane, najistotniejsze kwestie celem zainicjowania dalszych 
rozważań na temat roli analityki w zarządzaniu informacją.

Cel, metoda i stan badań
Głównym celem rozważań prowadzonych w tekście jest przedstawienie teoretycznych 
i praktycznych kontekstów analityki w zarządzaniu informacją. Do celów szczegółowych 
można zaliczyć:

• wskazanie teoretycznych kontekstów funkcjonowania pojęcia analizy w zarządza-
niu informacją,

• omówienie analizy jako samodzielnej i niesamodzielnej usługi informacyjnej,
• scharakteryzowanie roli oprogramowania we współczesnych procesach analitycznych,
• omówienie struktury i cech dokumentów będących wynikiem procesu analizy,
• scharakteryzowanie czynników kształtujących rynek usług analitycznych,
• omówienie zawodu analityka jako zawodu informacyjnego.
Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzono systema-

tyczne wyszukiwanie za lata 2012–2022 w wybranych bazach danych indeksujących 
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czasopisma o wysokim if – Web of Science i Scopus, jak również uzupełniająco prze-
szukano, według przyjętych kwerend, prace indeksowane przez wyszukiwarkę zasobów 
naukowych Google Scholar (tabela 1). Zebrany materiał poddano wstępnej analizie 
ilościowej i jakościowej na podstawie abstraktów i/lub słów kluczowych, a następnie 
wyodrębniono korpus publikacji relewantnych dla omawianego tematu.

Przeprowadzony przegląd stanu badań pokazał, że problematyka analizy danych 
i informacji jest tematem nadal stosunkowo rzadko podejmowanym w literaturze 
przedmiotu z perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, szczególnie 
w czasopismach o wysokim if. Co ciekawe, na gruncie innych dyscyplin, w tym szcze-
gólnie informatyki, medycyny, nauk o zarządzaniu czy ekonomii, temat ten poruszany 
jest częściej.

Tabela 1. Analiza stanu badań

Źródło Kwerenda
Liczba 

wyników
Komentarz

Scopus ( TITLE ( analysis ) AND TITLE 
( "information management" ) ) 
AND PUBYEAR > 2012 AND 
PUBYEAR > 2022
Po zawężeniu do dziedziny "Social 
science"

129

30

Wyniki częściowo relewantne 
ze względu na wieloznaczność 
słowa analiza (jako typ usługi 
informacyjnej lub jako metoda 
działania / sposób postępowania 
badawczego)

Web of 
Science

Analysis (Title) AND "infor-
mation management (Title) 
AND Timespan: 2012-01-01 to 
2022-10-17 (Publication Date)

107 Wyniki częściowo relewantne 
ze względu na wieloznaczność 
słowa analiza (jako typ usługi 
informacyjnej lub jako metoda 
działania / sposób postępowania 
badawczego)

Google Scholar allintitle: analysis "information 
management"

704 Wyniki w większości relewantne, 
z wyjątkiem kilku (np. ana-
liza zawartości czasopisma 

„Information Management”, ana-
liza rozwoju badań w obszarze 
zarządzania informacją itp.)

Źródło: opracowanie własne, 2022

Analiza danych i informacji jest omawiana – z perspektywy zarządzania informacją – 
najczęściej w kontekście wykorzystania jej do procesów optymalizacji działań przedsię-
biorstw w różnych sektorach, przede wszystkim w odniesieniu do usług, handlu, działań 
instytucji finansowych i medycznych (García, Nebot & Vellido, 2017) (Gao, 2022). Jednym 
z najczęściej podejmowanych wątków w publikacjach jest bez wątpienia wykorzystanie 
analizy wielkich danych (ang. big data) w procesach prognostycznych i decyzyjnych 
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przedsiębiorstw (Choi, Hing & Xiaohang, 2016; Smys & Vijesh, 2019). Popularność zyskał 
także, szczególnie w ostatnich latach, temat analityki mediów społecznościowych (Moe 
& Schweidel, 2017; Kumar & Nanda, 2019). W piśmiennictwie napotkać można także 
artykuły poświęcone – w ujęciu ogólnym – analizom biznesowym (Delen & Ram, 2018), 
a w piśmiennictwie medioznawczym – analizie treści/zawartości przekazów (ang. content 
analysis) (Lisowska-Magdziarz & Płaneta, 2016). Brakuje jednak nadal artykułów do-
tyczących roli analizy danych i informacji pisanych z perspektywy informatologicznej. 
Jest to luka badawcza wymagająca zapełnienia.

Analityka w zarządzaniu informacją – aspekty teoretyczne
Analityka jest terminem wykorzystywanym w różnych dyscyplinach naukowych, 
m.in. medycynie, ekonomii czy informatyce, jak również używanym potocznie. Analiza 
jest przy tym złożonym i wielowymiarowym zagadnieniem, w powszechnym rozumieniu 
najczęściej definiowanym jako: „1. Proces materialnego lub niematerialnego wyodręb-
niania elementów składowych 2. Proces rozpatrywania zjawiska z różnych stron celem 
jego zrozumienia, wyjaśnienia” (Analiza – wSjP Pan).

W odniesieniu do zarządzania informacją analizę można najogólniej zdefiniować 
jako proces dokładnej, wieloaspektowej refleksji na dany temat, prowadzony na pod-
stawie metod i sposobów działania charakterystycznych dla procesów analitycznych. 
Teoretyczne podstawy i praktyczny przebieg procesu analizy zależy od wielu czynników, 
w tym przyjętego typu analizy, specyfiki analizowanego zjawiska, a przede wszystkim 
zdiagnozowanej potrzeby klienta i celu wykonania analizy, dlatego trudno na pod-
stawie literatury przedmiotu przedstawić jedną, uniwersalną definicję tego terminu. 
Proces analityczny może bowiem dążyć do lepszego poznania i opisania świata, ale 
może również stanowić podstawę do podejmowania konkretnych, praktycznych decyzji. 
Hanna Batorowska, podejmując próbę uporządkowania refleksji na temat rodzajów 
analizy, stwierdza: „Typologię analityków najłatwiej przeprowadzić, biorąc pod uwagę 
profil wykonywanej przez nich pracy, stąd wyróżnia się analityków specjalizujących 
się w finansach, biznesie, marketingu, związanych głównie z sektorem gospodarczym 
(np. analitycy finansowi, administracji rządowej), analityków zatrudnionych w służbach 
bezpieczeństwa (np. analityków kryminalnych, wywiadowczych, kontrwywiadowczych), 
analityków informacji związanych z placówkami naukowymi (analitycy akademiccy, 
analitycy dokumentacyjni). Można wyróżnić inne jeszcze typy analityków związanych 
z analizą wybranych źródeł informacji, np. prasowych, stron internetowych, portali 
społecznościowych, otwartych źródeł informacji” (Batorowska, 2017, 186). Przytoczony 
fragment pokazuje olbrzymią różnorodność pracy analitycznej. Podsumowując, można 
jednak stwierdzić, że niezależnie od przyjętej perspektywy istotą analizy jest najczęś-
ciej wyodrębnienie elementów składowych badanych zjawisk i dogłębne ich poznanie.

Analiza jest procesem wykonywanym tak na potrzeby nauki, jak i środowiska 
profesjonalnego, w instrukcjach publicznych i w przedsiębiorstwach. Ze względu na 
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dynamiczny przyrost danych i konieczność sprawnego nimi zarządzania rola analizy we 
współczesnym świecie wzrasta. Analiza jest przy tym często procesem wieloetapowym, 
złożonym, czasochłonnym i wymagającym nakładów finansowych. Powodem podjęcia 
analizy informacji jest zatem najczęściej wystąpienie tzw. warunku progowego, a więc 
sytuacji, w której nastąpiła znacząca zmiana w dotychczasowym stanie rzeczy, wyma-
gająca zwrócenia na nią uwagi ze względu na jej istotne znaczenia dla działania osoby 
lub organizacji (Liedel, Piasecka & Aleksandrowicz, 2012).

Analiza informacji jako następstwo procesu wyszukiwania informacji

Analiza informacji stanowi tradycyjnie następstwo procesu wyszukiwania informa-
cji i w tym kontekście jest często traktowana jako element usługi infobrokerskiej. 
Informacje wyszukane na życzenie klienta powinny zostać poddane analizie obejmującej 
zapoznanie się z informacją, jej selekcję, ocenę i przetworzenie na formę przystępną dla 
użytkownika oraz relewantną dla jego potrzeb, np. raport, bazę i inne (Cisek & Januszko-
-Szakiel, 2016). Analiza ma najczęściej charakter jakościowy, związany z oceną wiarygod-
ności i relewantności zasobów, jednak może także mieć profil ilościowy, uwzględniający 
liczbę i proporcje wyszukanych zasobów według przyjętych kryteriów (np. liczbę prac 
opublikowanych w danym źródle czy w danym języku). W tym kontekście analiza nie 
jest samodzielną usługą informacyjną, ale występuje jako element szerszego procesu 
lub jako produkt usługi infobrokerskiej (Dzienkiewicz, 2016). Lektura literatury przed-
miotu pokazuje, że w wypadku badań informatologicznych sposób rozumienia analizy 
jako niesamodzielnej usługi, będącej częścią innego, szerszego procesu, jest dominujący.

Analiza informacji jako niezależna usługa informacyjna

Analiza informacji nie musi pełnić roli bezpośredniego następstwa procesu wyszuki-
wania informacji, ale może stanowić samodzielną, odrębną od wyszukiwania usługę 
informacyjną. Przykładem może być analiza decyzyjna lub analiza predykcyjna, łą-
czona niekiedy z szerszą analizą biznesową lub finansową, wykonywana na gotowych 
lub przygotowanych wcześniej przez inny podmiot dokumentach i zbiorach danych 
(Nadolna, 2013). Coraz popularniejszą formą analizy traktowanej jako samodzielna 
usługa jest analiza obecności marki w Internecie, szczególnie w mediach społecznoś-
ciowych (Sanak-Kosmowska, 2018). Duże znaczenie w działaniach biznesowych (i nie 
tylko) zyskuje analiza big data, czyli analiza dużych, nieuporządkowanych zbiorów 
danych, pochodzących z różnych źródeł, które zestawione w niestandardowy sposób 
mogą ujawniać nowe związki między danymi i pomagać w podejmowaniu trafnych 
decyzji (Raut et al., 2019). Wymienione przykłady pokazują, że analiza może z powo-
dzeniem funkcjonować jako samodzielna, odrębna usługa informacyjna, niekoniecznie 
związana z procesem wyszukiwania informacji. W piśmiennictwie można znaleźć wiele 
odniesień do poszczególnych typów analizy danych i informacji, jednak najczęściej bez 
ukazania szerszego kontekstu obrazującego rolę analizy, rozumianej jako samodzielna 
usługa informacyjna, tak w badaniach naukowych, jak i w działaniach praktycznych.
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Analityka w zarządzaniu informacją – aspekty praktyczne
Analiza informacji jest procesem intelektualnym opartym na specjalistycznej wiedzy 
i umiejętnościach analityka. W przypadku analiz jakościowych nadal wiele procesów 
analitycznych przeprowadza się w sposób tradycyjny, bez użycia nowych technologii, 
z kolei do analiz ilościowych lub mieszanych użycie dodatkowych narzędzi, głównie 
specjalistycznego oprogramowania, jest coraz częściej pożądane lub wręcz konieczne.

Oferta oprogramowania do szeroko pojmowanej analityki stale się rozwija. Przykładem 
może być oprogramowanie Qda Miner, nVivo, PS Clementine Pro, iRaMuteQ czy 
MaXQda, służące jakościowej analizie dokumentów, w tym analizie treści (content anal-
ysis), serwisy Social Mention lub Brand24, służące analizie obecności marki w mediach 
społecznościowych, czy Apache Hadoop, oprogramowanie służące analizie wielkich 
danych. W zależności od swojego przeznaczenia oprogramowanie analityczne oferuje 
różne opcje. 

Do głównych zalet użycia oprogramowania w procesach analitycznych można zali-
czyć: możliwość prowadzenia analizy tekstów w sposób rygorystyczny, czytelny, łatwy 
do udokumentowania, opcje łatwego łączenia analizy jakościowej z elementami analizy 
ilościowej, możliwość automatyzacji wybranych procesów, zwiększenie przejrzystości 
analiz i zaufania do usług profesjonalnych poprzez możliwość łatwego udostępnienia 
(zakodowanego) materiału źródłowego  innym osobom. Warto jednak podkreślić, że 
oprogramowanie stanowi jedynie narzędzie wspomagające pracę analityka, nie ma na 
celu zastąpienia pracy człowieka. Użycie oprogramowania wiąże się także z groźbą 
nadmiernego urzeczowienia transkrypcji (tzw. reifikacja), czyli oderwania analizy od 
kontekstu społecznego, jak również niesie ryzyko narzucenia analizie materiału jakoś-
ciowego zbyt zawężonej perspektywy (Glińska-Neweś & Escher, 2018). Warto zauważyć, 
że sposób zaprojektowania oprogramowania podporządkowuje analizę rozwiązaniom 
zaproponowanym przez jego twórców, co stoi w sprzeczności z metodologią wielu technik 
badań jakościowych. Mimo tych mankamentów, specjalistyczne oprogramowanie stało 
się, obok metodyk pracy analitycznej, ważnym elementem warsztatu pracy analityka 
danych i informacji.

Struktura i cechy dokumentów analitycznych

Dokumenty analityczne, szczególnie te o charakterze analiz biznesowych czy decyzyj-
nych, powinny być konstruowane na podstawie zasady kostki informacyjnej – dokument 
ma wyraźną strukturę paragrafów, każdy paragraf stanowi samodzielną jednostkę 
informacyjną i zasadę odwróconego trójkąta – najważniejsze informacje prezentowane 
są najpierw, mniej ważne dalej. Dokument zaczyna się zatem od akapitu zawierającego 
esencję, najważniejszy fakt/konkluzję, odpowiedź na pytanie klienta. Inaczej konstru-
owane są tzw. analizy dokumentacyjne (np. abstrakt, streszczenie), w których wnioski 
prezentowane są tradycyjnie na końcu. Współcześnie wzrasta rola wizualizacji danych 
(Kowalska & Osińska, 2017), a co za tym idzie dokumenty analityczne coraz częściej 
tworzone są w formie graficznej (np. infografiki, mapy myśli, wykresu, chmury tagów) 
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lub multimedialnej (np. prezentacji, pokazu, nagrania wideo), co ma ułatwić klientom 
rozumienie sensu przygotowanych analiz i umożliwić podejmowanie na ich podstawie 
trafnych decyzji.

Do najważniejszych cech dokumentów analitycznych, niezależnie od ich typu i formy 
przedstawienia treści, można zaliczyć: zwięzłość, rozumianą jako przedstawianie wy-
łącznie najważniejszych informacji relewantnych dla danego klienta, rzeczowość, do-
kładność, wiarygodność oraz prosty, zrozumiały styl komunikacji (Liedel, Piasecka 
& Aleksandrowicz, 2012).

Konteksty rozwoju rynku usług analitycznych

Rynek usług analitycznych, jak każdy obszar działalności gospodarczej, podlega dzia-
łaniu wielu czynników – ekonomicznych, politycznych, społecznych czy kulturowych – 
które wpływają na jego rozwój. Jednym z najważniejszych czynników jest lawinowy 
przyrost danych płynących z różnych źródeł, który generuje potrzebę ich szybkiego, 
sprawnego i odpowiedzialnego przetwarzania. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
(opartego na wiedzy), w którym informacja jest postrzegana jako wartość i źródło 
uzyskiwania przewagi konkurencyjnej (Martin, 2017), sprzyja poszukiwaniu – tak 
przez przedsiębiorców, jak i przez instytucje niekomercyjne – nowych sposobów anali-
zowania oraz wykorzystywania danych i informacji dla osiągnięcia zakładanych celów 
(Bartosik-Purgat & Ratajczak-Mrożek, 2018; de Medeiros, Maçada & da Silva Freitas, 
2020). W literaturze przedmiotu pisze się również dużo o rozwoju tzw. kultury pomiaru, 
w której ludzie obdarzają dużym zaufaniem dane, przywiązują wagę do ich gromadzenia 
i przetwarzania, widząc w nich nadzieję na podejmowanie trafnych decyzji. Przejawem 
takiego sposobu myślenia jest rozwój ruchu społecznego opisywanego jako Quantified 
Self, którego uczestnicy dobrowolnie i systematycznie gromadzą dane na swój temat 
celem optymalizacji wybranych procesów, np. zarządzania kondycją fizyczną, zdrowiem 
czy edukacją (Wójcik, 2020). Rozwojowi rynku usług analitycznych sprzyja także 
postęp w refleksji naukowej, opracowanie nowych metod i technik przetwarzania da-
nych czy też nowych podejść do wykorzystania tradycyjnych sposobów analizy danych 
i informacji. Rozwój nowych technologii, w tym szczególnie sztucznej i rozszerzonej 
inteligencji (Wójcik, 2021), powszechna komputeryzacja, nowe możliwości sprawnego 
przetwarzania danych w chmurze oraz rozwój mocy obliczeniowych tworzą korzystne 
warunki dla rozwoju analityki.

Analityk jako zawód informacyjny

Dynamiczny przyrost danych, zmieniające się uwarunkowania prawne związane z ich 
przetwarzaniem oraz wzrastająca wartość ich analizy dla efektywności i konkurencyj-
ności działania organizacji sprawiają, że zawód analityka danych i informacji zyskuje 
na znaczeniu. Jak pisze Batorowska: „Analityk jest zawodem, na który – w czasach 
nadmiarowości informacji i przyspieszenia technologicznego, w czasach traktowania 
informacji jako zasobu strategicznego oraz narzędzia walki informacyjnej – będzie 
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coraz większe zapotrzebowanie nie tylko decydentów z sektora polityki, obronności, 
gospodarki, biz nesu, służb specjalnych i policji, nauki i kultury, ale i zwykłych obywateli 
stojących przed problemem wyboru i podjęcia decyzji w sprawach bankowych, zdrowot-
nych, edukacyjnych, konsumpcyjnych, a nawet rozrywki i wypoczynku” (Batorowska, 
2017, 181). Stwarza to ciekawe perspektywy dla uczelni wyższych w zakresie kształcenia 
specjalistów. Co ciekawe, kształceniem analityków danych i informacji zajmują się 
przede wszystkim wydziały informatyczne, ekonomiczne czy medyczne. Problematyka 
analizy danych i informacji jest oczywiście poruszana także na kierunkach kształcą-
cych specjalistów w zakresie zarządzania informacją, ale nadal na rynku pracy brakuje 
wiedzy o tym, że absolwenci zarządzania informacją mogą z powodzeniem podejmować 
obowiązki kojarzone tradycyjnie z innymi kierunkami studiów. Specjalista w zakresie 
analizy danych i informacji powinien posiadać szerokie kompetencje, m.in. wiedzę przed-
miotową związaną z analizowanym zagadnieniem, znajomość metod i technik pracy 
analitycznej, a także kompetencje personalne i społeczne, takie jak: kreatywność, kry-
tyczne myślenie czy umiejętność komunikowania wyników swojej pracy (Batorowska, 
2017). Batorowska wyraźnie podkreśla aspekty etyczne związane z pracą analityka 
danych i informacji. Analitycy pełnią współcześnie rolę doradców, interpretatorów 
rzeczywistości i przewodników po świecie informacji, a klienci nierzadko obdarza-
ją specjalistów dużym zaufaniem, przyjmując gotowe rozwiązania bez refleksji nad 
przeprowadzonym procesem. Stwarza to duże pole do potencjalnych nadużyć, dlatego 
też szczególnie ważne jest zapewnienie analitykom właściwego kształcenia nie tylko 
praktycznych umiejętności, ale także postaw i zachowań (Batorowska, 2017). W praktyce 
obowiązki związane z analizą danych wykonywane są przez przedstawicieli różnych 
branż i stanowisk pracy, nierzadko łączone są z innymi typami obowiązków. W ofertach 
pracy związanych z analityką (w kontekście procesów informacyjnych) można znaleźć 
określenia stanowisk pracy, takie jak: specjalista ds. przetwarzania danych, data con-
sultant czy data manager, ale także digital media manager czy customer service manager. 
Brak spójnej terminologii utrudnia prowadzenie badań naukowych oraz praktyczne 
działania na rynku pracy, zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Jest 
to obszar wymagający uporządkowania.

Zakończenie
Przeprowadzony na potrzeby artykułu przegląd piśmiennictwa ujawnił, że analityka 
to temat poruszany chętnie na gruncie wielu dyscyplin, m.in. informatyki, ekonomii 
czy medycyny, jednak nadal rzadko podejmowany z perspektywy nauk o komunika-
cji społecznej i mediach. Stanowi to potencjał do prowadzenia interesujących badań 
interdyscyplinarnych, ale też ujawnia potrzebę prowadzenia badań uwzględniających 
specyfikę procesów analitycznych i diagnostycznych w zarządzaniu informacją.

W odniesieniu do zarządzania informacją analizę można zdefiniować jako proces 
dokładnej, wieloaspektowej refleksji na dany temat prowadzony w oparciu o metody 
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i sposoby działania charakterystyczne dla procesów analitycznych. Analityka stanowi 
przy tym zarówno dynamicznie rozwijające się pole badań o charakterze interdyscypli-
narnym, jak i ważny obszar działalności profesjonalnej. Warto podkreślić, że wzrastająca 
wartość analizy danych i informacji dla efektywności i konkurencyjności działania 
organizacji sprawia, że zawód analityka zyskuje na znaczeniu. Z punktu widzenia 
kształtowania programów studiów informatologicznych ważne jest zatem położenie 
większego niż do tej pory nacisku na kształcenie wiedzy, umiejętności praktycznych 
i – co ważne – postaw etycznych związanych z pracą analityka.
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Abstrakt

cel/Teza: Zasadniczym celem rozważań było scharakteryzowanie badań stosowanych 
oraz określenie relacji między nimi a diagnostyką.

koncepcja/MeTodyka badań: Artykuł ma charakter koncepcyjny. W oparciu 
o wybrane piśmiennictwo opracowano propozycję charakterystyki badań stosowa
nych w odniesieniu do badań podstawowych i prac rozwojowych oraz wskazano na 
specyfikę wybranych, innych ujęć badań wspierających działalność praktyczną.

wynIkI I wnIoSkI: Zaproponowano wyróżnienie trzech komponentów badań sto
sowanych – eksploracyjnego, ewaluacyjnego i rekomendacyjnego, a także typologię 
wynikających z nich zaleceń: zweryfikowanych, wydedukowanych i spekulatywnych. 
Diagnostykę zidentyfikowano jako specyficzny rodzaj badań stosowanych, który w nie
których aspektach jest zbliżony do badań podstawowych, i który może pełnić funkcję 
samodzielnego elementu szerszych procesów oddziaływania na rzeczywistość.

ogranIczenIa badań: Ograniczenie rozważań wynika przede wszystkim z zastosowa
nia podejścia analitycznego tylko do badań stosowanych i potraktowania diagnostyki 
w kategoriach postulatywnych.

orygInalność/warTość poznawcza: Rozważania pozwoliły na zaproponowanie 
miejsca diagnostyki w typologii badań i mogą w ten sposób ułatwić projektowanie 
badań empirycznych.
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Wprowadzenie
Każde działanie praktyczne realizowane jest zawsze w jakimś konkretnym, wieloaspek-
towym, heterogenicznym i zmiennym środowisku (np. jednostki, firmy, instytucji), jest 
uwikłane w różne relacje (np. kulturowe, technologiczne, ekonomiczne) i podejmowane 
w oparciu na mniej lub bardziej świadomych decyzjach. Co więcej, może być wykony-
wane lepiej lub gorzej, w sposób optymalny w danych warunkach lub nie, a przyczyny 
problemów nie zawsze są oczywiste. Kluczem do powodzenia może być wiedza trak-
towana jako podstawa podejmowanych decyzji, jako zasób i narzędzie inspirowania 
kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań oraz ograniczania ryzyk związanych 
z realizacją działań praktycznych. Źródłem tak rozumianej wiedzy są m.in. badania 
naukowe, szczególnie te określane zazwyczaj mianem stosowanych, które z założenia 
mają bezpośrednio wspierać praktykę.

Ze względu na złożoność problemów praktycznych i często niemożność lub trudność 
ich prostej redukcji do modeli o niewielkiej liczbie zmiennych ocenienie stanu jakiegoś 
specyficznego fragmentu rzeczywistości oraz wskazanie jego przyczyn i konsekwencji 
z reguły nie jest proste. Jednak wiedza taka (także fałszywa) ukierunkowuje decyzje 
dotyczące działań praktycznych, co czyni ją szczególnie ważną dla ich skuteczności 
i efektywności. Powinna zatem być generowana w sposób zapewniający jej możliwie 
wysoką jakość. Służy temu diagnostyka, rozumiana jako oparta na badaniach „ocena 
stanu, prognoza zmian tego stanu lub określenie przyczyn”, która „ma stanowić punkt 
wyjścia dla podejmowania decyzji i działań mających na celu kontrolowanie jakiegoś 
fragmentu rzeczywistości, jego zmianę w pożądanym kierunku lub stabilizację” (Cisek 
& Sapa, 2017, 16). W przeciwieństwie do metody prób i błędów czy działania intuicyjnego, 
diagnostyka ma pozwolić na kontrolowaną i świadomą redukcję ryzyka popełnienia 
błędu związanego z wyborami dokonywanymi w praktyce. Oznacza bazowanie na moc-
nych, rzetelnych dowodach, których mogą dostarczać badania naukowe.

Celem przedstawionych rozważań jest scharakteryzowanie badań stosowanych 
oraz określenie relacji między nimi a diagnostyką, a także – w dalszej perspektywie – 
zachęcenie do refleksji nad poruszanymi tutaj kwestiami przy projektowaniu badań 
stosowanych, w tym diagnostycznych. Rozważania nie zostały zawężone do jakiejś 
wybranej dziedziny nauk czy obszaru praktycznej aktywności, aczkolwiek zostały 
przeprowadzone z myślą o ich wykorzystaniu w diagnostyce zarządzania informacją, 
co mogło w pewnym stopniu je ukierunkować.

Artykuł rozpoczyna syntetyczna charakterystyka badań stosowanych w odniesieniu 
do badań podstawowych oraz prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych), po której 
następuje sygnalny przegląd innych wybranych ujęć badań służących wspieraniu dzia-
łalności praktycznej. W dalszej kolejności przedstawione są sugestie typologii kompo-
nentów badań stosowanych oraz formułowanych na ich podstawie rekomendacji dla 
praktyki. W ostatniej części przedstawiono propozycję ujęcia badań diagnostycznych 
jako badań stosowanych.
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Badania stosowane a badania podstawowe i prace rozwojowe
Badania stosowane są często definiowane w opozycji do badań podstawowych – ta dycho-
tomia wydaje się ciążyć nad typologią badań naukowych w ogóle. Mimo krytyki takiego 
podziału i pojawiania się różnych nowych propozycji typologicznych, jest on powszechny 
w refleksji metanaukowej (w tym w analizach aktywności badawczej – np. Bentley et al., 
2015), w zarządzaniu nauką czy w sprawozdawczości naukowej (oecd, 2015; Schauz 
& Kaldewey, 2018, 3–4, 6). W Polsce zyskał także sankcję prawną wyrażoną definicjami 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., 2022, 
art. 4, ust. 2), gdzie wszelkie badania naukowe podzielono na podstawowe i aplikacyj-
ne. Do tych zapisów odwołują się także przepisy dotyczące obszarów dość odległych 
od samej nauki (np. podatków – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., 2021, art. 4a, ust. 27), 
a wyrazem takiego podziału jest również sposób rozróżniania badań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki (Narodowe Centrum Nauki) i Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2020).

Choć sam zakres badań stosowanych i ich relacje z innymi rodzajami badań są róż-
nie rozumiane, to ich przedmiot jest zwykle postrzegany podobnie. Najkrócej mówiąc, 
badania stosowane „dotyczą obaw, zagadnień i problemów świata rzeczywistego”1 (Frey 
& Cissna eds., 2009, i). Naukowcy prowadzący badania stosowane są szczególnie zain-
teresowani konkretnymi problemami wymagającymi rozwiązania, a nie zasadniczymi 
pytaniami na temat praw rządzących wszechświatem lub życiem społecznym. Ogólnie 
rzecz biorąc, celem badań stosowanych jest dostarczenie wiedzy opartej na solidnych 
podstawach naukowych i uzyskanej za pomocą metodologii naukowej, która pomoże 
rozwiązać praktyczne problemy lub udoskonalić praktykę. W szerszym ujęciu, celem 
badań stosowanych może być także znalezienie praktycznych zastosowań dla już ist-
niejącej wiedzy naukowej. Według podręcznika Frascati 2015: guidelines for collecting 
and reporting data on research and experimental development: „Badania stosowane są 
podejmowane albo w celu określenia możliwych zastosowań wyników badań podsta-
wowych, albo w celu określenia nowych metod lub sposobów osiągania konkretnych, 
z góry określonych celów”2 (oecd, 2015, 51).

Z jednej strony praktyczny problem można rozwiązać poprzez jego identyfikację 
i właściwe zakwalifikowanie do jakiegoś znanego już typu problemów, dla których 
wcześniej wypracowano gotowe rozwiązania opracowane w wyniku badań podobnych 
przypadków; z drugiej strony specyfika konkretnej sytuacji może powodować, że dany 
problem ma charakter unikatowy i ze względu na istotne specyficzne czynniki warun-
kujące jego charakter nie można go rozwiązywać jako typowego. W przeciwieństwie 
do pytań teoretycznych, rozważań hipotetycznych czy generalizujących, dążenie do 
formułowania często „jednorazowych” wniosków, których nie trzeba (a często nawet 

1 Oryg. „addresses real-world concerns, issues, and problems”.
2 Oryg. „Applied research is undertaken either to determine possible uses for the findings of basic re-

search or to determine new methods or ways of achieving specific and predetermined objectives”.
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Tabela 1. Porównanie badań podstawowych, stosowanych i prac rozwojowych

Badania podstawowe Badania stosowane Prace rozwojowe
Pr

ze
dm

io
t • prawa, prawidłowości, ogól-

ne zasady, typowość
• istota rzeczy
• cechy, zmienne i relacje 

między nimi

• konkretne, rzeczywiste 
zjawiska, sytuacje, procesy, 
produkty itp.

• wartość w praktyce
• oddziaływanie na praktykę

• konkretne, rzeczywiste 
zjawiska, sytuacje, procesy, 
produkty itp.

• nowe rozwiązania praktycz-
ne i ich wdrażanie

Ce
l

• tworzenie wiedzy naukowej
• rozwijanie dyscypliny i nauki
• budowanie i testowanie 

teorii, zdobywanie ogólnego 
zrozumienia i odkrywanie 
praw

• wyjaśnianie (szczegól-
nie w uniwersalnych 
kategoriach)

• wykorzystanie wiedzy 
naukowej

• wspieranie rozwoju praktyki
• eksploracja i zrozumienie 

rzeczywistych i często uni-
katowych obiektów, zjawisk 
czy sytuacji

• wskazywanie rozwiązań 
(rekomendacji)

• tworzenie nowych rozwiązań 
i ulepszanie istniejących

• bezpośrednie kształtowanie 
rzeczywistości

• lepsze działanie w konkret-
nych warunkach

Ko
nt

ek
st

• wewnętrzny świat nauki
• preferowane teoretycznie 

uwarunkowane, zredukowa-
ne i kontrolowane środowi-
sko (laboratorium)

• badania zwykle inspirowane 
przez społeczność naukową

• świat nauki i rzeczywistość 
praktyki

• zróżnicowane, wieloaspekto-
we i specyficzne uwarunko-
wania konkretnych sytuacji

• badania często inicjowane 
przez praktyków

• obszar aktywności praktycznej
• zróżnicowane, wieloaspekto-

we i specyficzne uwarunko-
wania konkretnych sytuacji

• działania podejmowane 
w oparciu na wiedzy profe-
sjonalnej i naukowej

M
et

od
a

• skłonność do formułowania 
wąskich pytań i precyzyj-
nych hipotez prowadzą-
cych do jednoznacznych 
odpowiedzi

• weryfikacja wyników 
głównie na podstawie oceny 
poprawności rozumowania 
i metody badawczej

• dbanie o czystość stosowa-
nej i konstruowanej teorii

• skłonność do rygorystycz-
nego stosowania uniwersal-
nych metod

• raczej liniowy charakter 
i przewidywalny przebieg 
badań

• skłonność do formułowania 
szerszych i otwartych pytań, 
dopuszczanie alternatyw-
nych odpowiedzi

• weryfikacja wyników oparta 
głównie na ich skuteczności 
w praktyce

• przede wszystkim instru-
mentalne podejście do teorii

• skłonność do korzystania 
z różnych metod w jednym 
badaniu i procedur projek-
towanych dla konkretnych 
badań

• akceptacja dla iteracyjnego 
charakteru badań i ograni-
czona przewidywalność ich 
przebiegu

• niestosowanie metodologii 
naukowej – projektowanie 
lub tworzenie nowych roz-
wiązań, produktów, proce-
sów itp. zgodnie z różnymi 
metodykami profesjonal-
nymi, lokalnie przyjętymi 
zasadami prowadzenia prac 
rozwojowych lub na pod-
stawie innych specyficznie 
uwarunkowanych praktyk

Źródło: opracowanie własne, 2022
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nie można) odnosić do innych sytuacji, oznacza także poszukiwanie „jednorazowych” 
(unikatowych czy nawet przypadkowych) czynników warunkujących badany problem 
i jego możliwe rozwiązania. W badaniach stosowanych potrzebne jest zatem otwarte 
podejście do samego procesu badania, który może wymagać zmian w trakcie realizacji 
i odkrywania uwarunkowań nieuwzględnionych apriorycznie, także w zakresie doboru 
technik pozyskiwania danych i sposobów ich analizy.

Na potrzeby niniejszych rozważań kluczowe różnice między badaniami podstawo-
wymi i stosowanymi zostały opracowane przez autora (zob. tabela 1) przede wszystkim 
na podstawie koncepcji przedstawionej przez Leonarda Bickmana i Debrę Rog (2009, 
iX–XiV), ale także w oparciu o sygnalizowane wcześniej definicje ustawowe oraz wnioski 
i opinie wyrażone w innych publikacjach (np. Frey & Wolf, 2009; Tijssen, 2010).

Należy podkreślić, że przedstawione różnice nie mają charakteru ostrego, a raczej 
sygnalizują inne rozłożenie akcentów. Poza badaniami jednoznacznie podstawowymi 
i zdecydowanie stosowanymi, jest też cała grupa takich, które mają równocześnie pewne 
cechy jednych i drugich. Mogą to być na przykład badania z gruntu podstawowe, ale 
podejmowane z nadzieją, że ich wyniki (nowa wiedza) pośrednio przyczynią się również 
do rozwiązania w przyszłości konkretnych problemów praktycznych. Poza tym badania 
podstawowe pozwalają rozwijać teorię niezbędną do zbierania i interpretowania danych 
empirycznych, do wyciągania wniosków na temat bezpośrednio ocenianego lub zmienia-
nego fragmentu rzeczywistości. Ale mogą to również być badania wyraźnie stosowane, 
które przy okazji realizacji swoich zasadniczych celów dostarczają także podstaw lub 
inspiracji dla uogólnień czy poszukiwania szerszych prawidłowości i w ten sposób mogą 
pośrednio przyczyniać się do rozwoju teorii. Ponieważ celem niniejszych rozważań nie 
jest poszukiwanie jednoznacznych kryteriów podziału badań (jeśli to w ogóle miałoby 
sens), uwaga zostanie skupiona na zasadniczych atrybutach „stosowalności” badań.

Z drugiej strony trudno również o ostrą granicę między badaniami stosowanymi 
a pracami rozwojowymi (ang. developments lub experimental developments), które wraz 
z aktywnością badawczą zaliczane są do działalności badawczo-rozwojowej jako „wy-
korzystujące wiedzę dla wytworzenia nowych materiałów, produktów lub urządzeń 
lub znaczącego ulepszenia istniejących” (Kawalec, 2009, 55). Prace rozwojowe są też 
definiowane szerzej jako „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostęp-
nej aktualnie wiedzy i umiejętności […] do planowania produkcji oraz projektowania 
i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług” 
(Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., 2022, art. 4, ust. 3) lub jako „systematyczna praca ba-
zująca na wiedzy uzyskanej z badań i doświadczeń praktycznych oraz prowadząca do 
wytworzenia dodatkowej wiedzy, która jest ukierunkowana na wytwarzanie nowych 
produktów lub procesów lub ulepszanie istniejących”3 (oecd, 2015, 45). Uzależnione 

3 Oryg. „systematic work, drawing on knowledge gained from research and practical experience and pro-
ducing additional knowledge, which is directed to producing new products or processes or to improving 
existing products or processes”.
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są od dostępności rzetelnych informacji pozwalających na dokonywanie „poinformo-
wanych” wyborów. Niezależnie od stopnia precyzji poszczególnych definicji pozostaje 
całe spektrum działań, które łączą badania stosowane i prace rozwojowe we wspólnych 
procedurach. Przykładem ze świata nauki mogą być badania typu action research, w któ-
rych – upraszczając – badania naukowe i bezpośrednie działania rozwojowe łączą się 
i przeplatają ze sobą, oddziałując na siebie w jednym procesie zmieniania rzeczywistości 
(Bogacz-Wojtanowska et al., 2019, 19–43; Willis & Edwards, 2014). Dobrą ilustracją ta-
kich powiązań w przestrzeni nastawionej przede wszystkim na bezpośrednie działania 
praktyczne może być projektowanie w paradygmacie user experience (Mościchowska 
& Rogoś-Turek, 2016).

Na użytek dalszych rozważań opracowano wykaz podstawowych różnic między bada-
niami stosowanymi a pracami rozwojowymi (zob. tabela 1). Podobnie jak w przypadku 
porównania badań podstawowych i stosowanych, ma on służyć bardziej uporządkowa-
niu myślenia o tych ostatnich i określeniu ich logicznego miejsca między badaniami 
podstawowymi a pracami rozwojowymi niż jakiemuś ostremu rozgraniczaniu tych 
rodzajów aktywności.

Reasumując, badania stosowane są tutaj postrzegane jako znajdujące się gdzieś po-
środku kontinuum stopniowych i nieostrych przejść od czystych badań podstawowych 
do praktycznych prac rozwojowych. Nie oznacza to jednak traktowania tradycyjnego, 
linearnego modelu innowacji, prowadzącego właśnie od badań podstawowych przez 
stosowane do prac rozwojowych (Flink & Kaldewey, 2018, 252), jako jedynej drogi wyko-
rzystania wiedzy naukowej do kształtowania rzeczywistości. Chodzi tutaj o koncepcyjne 
rozróżnienie tych trzech rodzajów aktywności. Na styku nauki i praktyki istnieje wiele 
różnych rozwiązań, które pozwalają na przepływ informacji w obie strony i łączenie 
tych sfer w procesach rozwoju.

Inne ujęcia badań wspierających działania w praktyce
Badania naukowe, mające w jakiś sposób służyć kształtowaniu rzeczywistości, a nie tylko 
samemu poznaniu, są uprawiane pod różnymi szyldami (nie tylko jako „stosowane”). 
Używane nazwy mogą odzwierciedlać zarówno inny sposób konceptualizacji relacji 
między różnym rodzajami badań i praktyką, jak i specyfikę konkretnych rozwiązań 
metodologicznych służących integracji tych dwóch sfer w jakimś procesie. Należy jednak 
zaznaczyć, że w piśmiennictwie panuje dosyć duża swoboda w zakresie posługiwania 
się różnymi nazwami badań, stąd fakt użycia jakiegoś określenia przez różnych auto-
rów nie musi oznaczać, że jest ono tak samo przez nich rozumiane. Niemniej warto 
przynajmniej w kilku słowach odnieść się do niektórych z nich.

Wywodzące się z nauk medycznych badania translacyjne (ang. translational research) 
obejmują w szerokim ujęciu „wszelkiego rodzaju badania mieszczące się pomiędzy ba-
daniami czysto teoretycznymi a czysto stosowanymi” pozwalające na „przekształcanie 
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wiedzy naukowej w postępy praktyki”4 (Setty et al., 2019, 3). I choć na pierwszy rzut 
oka takie ujęcie nie wnosi niczego nowego do przedstawionej wcześniej tradycyjnej 
typologii badań, to jednak w rzeczywistości kładzie nacisk na integrowanie naukowe-
go oddziaływania na rzeczywistość w procesie badawczym łączącym badania podsta-
wowe (z wyjątkiem tych „czystych”), stosowane i prace rozwojowe (np. Lerman, 2003; 
Translational Research Institute, 2022). W naukach medycznych traktuje się badania 
translacyjne jako te, których celem jest „przełożenie odkryć naukowych na nowe lub 
ulepszone standardy opieki poprzez promowanie szeroko zakrojonej wymiany między 
badaniami podstawowymi, przedklinicznymi, klinicznymi, epidemiologicznymi i wyni-
kami badań zdrowotnych”5 (Elsevier, 2022). Generalnie rzecz biorąc, owa „translacyjność” 
oznacza zdolność (lub przynajmniej dążenie) do „przełożenia” wiedzy naukowej na 
rzeczywiste zastosowania w praktyce oraz, w drugą stronę, do „przekładania” wyników 
badań na wiedzę na różnych poziomach uteoretyzowania, mniej lub bardziej odległych 
od rzeczywistości empirycznej. Na przykład wiedza na temat procesów kognitywnych 
wymaga „translacji”, by mogła skutecznie posłużyć do projektowania lepszych interfej-
sów współczesnych narzędzi. Takie podejście oznacza także konieczność prowadzenia 
badań nad sposobami owego „przekładania”.

Z kolei w ujęciu określanym mianem evidence-based practice nacisk kładzie się na 
podejmowanie w praktyce decyzji w oparciu na istniejących wiarygodnych dowodach, 
przede wszystkim generowanych przez badania naukowe. Ujęcie to, jak sama nazwa 
wskazuje, bazuje na perspektywie praktyka, decydenta, a nie badacza. Choć także ma 
na celu wykorzystanie wyników badań w praktyce, to w większym stopniu skupia się 
na znajdowaniu i identyfikowaniu dostępnej, przydatnej wiedzy oraz jej generowaniu 
„na zamówienie”, niż na samym projektowaniu badań czy rozwijaniu odpowiedniej 
metodologii. Stąd takie ujęcie relacji między nauką i praktyką jest szczególnie chętnie 
wykorzystywane w tych obszarach ludzkiej aktywności, gdzie praktycy intensywnie 
poszukują wiedzy ograniczającej ryzyka związane z podejmowaniem decyzji, a tak 
dzieje się nie tylko w medycynie, ekonomii czy zarządzaniu, ale na przykład także 
w bibliotekoznawstwie (np. Eldredge, 2000; Luo, 2018; Moghadami et al., 2016).

Inne, liczne i jednocześnie dość specyficzne ujęcia badań mających wspierać działal-
ność praktyczną powstały m.in. na gruncie rozwoju oprogramowania i projektowania 
produktów informacyjnych. Z tych obszarów wywodzi się choćby koncepcja badań okre-
ślanych mianem ciągłego eksperymentowania (ang. continuous experimentation) czy blisko 
z nią związane tzw. testy a/B. Upraszczając problem, można generalnie przyjąć, że podej-
ście to służy „uzyskiwaniu informacji o skutkach zmiany poprzez porównanie różnych 

4 Oryg. „all types of research falling between purely theoretical research and purely applied practice”, 
„converting scientific knowledge to actionable progress”.

5 Oryg. „expedite the translation of scientific discovery into new or improved standards of care by pro-
moting a wide-ranging exchange between basic, preclinical, clinical, epidemiologic, and health outcomes 
research”.



32

ReMigiuSz SaPa

wariantów produktu z produktem niezmodyfikowanym”6 (Auer et al., 2021, 1; zob. też 
np. Auer & Felderer, 2018; Schermann et al., 2018), do czego najczęściej wykorzystuje 
się badania reakcji użytkowników na prototypy z wprowadzonymi różnymi zmianami 
oraz w wersji niezmienionej. Jednocześnie w obszarach tych rozwijane i wdrażane są 
konkretne metodyki tworzenia lub projektowania nowych produktów z wykorzystaniem 
badań (co prowadzi do łączenia badań stosowanych z pracami rozwojowymi w jednej 
procedurze). Szczególnie interesujące są metodyki iteracyjno-przyrostowe, jak Scrum 
(np. Schwaber & Sutherland, 2017), w których badania przeplatają się z procesem stopnio-
wego tworzenia lub modyfikowania konkretnego produktu w ramach jednego, spójnego 
cyklu, pozwalającego na stopniowe wypracowywanie właściwego rozwiązania w toku 
powtarzających się cykli badawczo-rozwojowych. Podobna koncepcja łączenia w układzie 
iteracyjnym badań i rzeczywistych interwencji leży zresztą też u podstaw wspomnia-
nych wcześniej (zob. część Badania stosowane a badania podstawowe i prace rozwojowe) 
badań typu action research, realizowanych głównie w przestrzeni społecznej i służących 
wypracowaniu takich rozwiązań, które byłyby pożądane lub przynajmniej akceptowalne 
przez członków danej społeczności.

Niezależnie od tego, że badania ukierunkowane na bezpośrednie wspieranie dzia-
łalności praktycznej realizowane są pod różnymi szyldami (oprócz już wymienionych 
też np. impact research, transdisciplinarity research, strategic research, use-inspired basic 
research itp. – Flink & Kaldewey, 2018), mogą kłaść nacisk na inne aspekty, służyć róż-
nym celom i opierać się na odmiennych rozwiązaniach metodologicznych, wszystkie 
w mniejszym lub większym stopniu spełniają ogólne wyznaczniki badań stosowanych 
sformułowane w tabeli 1. Co więcej, ostatecznie mają w oparciu na metodach nauko-
wych i dorobku nauki wskazywać skuteczne w konkretnych sytuacjach sposoby od-
działywania na rzeczywistość w celu uzyskania jej pożądanego stanu.

Komponenty badań stosowanych
Określenie relacji między badaniami stosowanymi a diagnostyką (tak jak jest ona tutaj 
rozumiana – zob. Wprowadzenie), wymaga nie tyko ich generalnej charakterystyki 
w porównaniu do badań podstawowych i działalności rozwojowej, ale także bliższego 
przyjrzenia się ich celom. Czemu bezpośrednio mają służyć?

Odpowiedzi na to pytanie mogą być różne w zależności m.in. od ujęcia samych 
badań czy od specyfiki dziedzinowej. Jeśli, upraszczając, można sobie wyobrazić, że na 
przykład w naukach społecznych badania stosowane mogą służyć dokonaniu wyboru 
właściwej interwencji zmieniającej funkcjonowanie (zachowanie) ludzi w określony 
sposób i w oczekiwanym kierunku, w naukach technicznych tworzeniu i rozwijaniu 
konkretnych produktów, to w naukach medycznych będą przede wszystkim mieć 

6 Oryg.: „to derive information about the effect of a change by comparing different variants of the product 
to the unmodified product”
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na celu wskazanie działań niezbędnych do zachowania lub odzyskania pożądanego 
stanu, jakim jest zdrowie. Co więcej, proces zmiany stanu rzeczywistości w pożądanym 
kierunku może dokonywać się w oparciu o szereg odrębnych badań projektowanych 
i realizowanych iteracyjnie, ale może także bazować na jednej linearnej procedurze 
badawczej, z góry zaprojektowanej i przeprowadzonej jako złożona całość. Badania 
mogą pomagać w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań realizujących różne cele 
szczegółowe, ale mogą też być bardzo wąsko sprofilowane. Choć z zasady mają służyć 
świadomemu i kontrolowanemu oddziaływaniu na rzeczywistość, to bezpośrednim 
impulsem skłaniającym do ich podjęcia nie musi być jakiś problem praktyczny, ale 
także chęć praktycznego spożytkowania odkrycia dokonanego w ramach badań pod-
stawowych. W takim przypadku dochodzi do odwrócenia perspektyw: nie szuka się 
wiedzy dla rozwiązania jakiegoś problemu, ale celem jest zidentyfikowanie problemów, 
które można rozwiązać za pomocą już posiadanej wiedzy. Tym samym wagi nabiera 
szczególnie mocno akcentowane w podejściu translacyjnym pytanie o to, w jaki sposób 
przełożyć dostępne wyniki na konkretne zalecenia dla praktyki.

Takie zróżnicowanie prowadzi do powstawania odmiennych typologii badań stosowa-
nych (np. Eckert et al., 2003; Karhapää et al., 2017; Setty et al., 2019, 5, 7–8; Trotter et al., 
2015, 662–665). Ze względu na nieostrość podziałów oraz przedmiot niniejszych rozwa-
żań bardziej zasadne wydaje się przyjrzenie się nie tyle owym różnym typologiom, ile 
komponentom badań stosowanych wyróżnianym właśnie ze względu na ich różne cele. 
Zdaniem autora można mówić o trzech takich zasadniczych komponentach:

• komponent eksploracyjny,
• komponent ewaluacyjny,
• komponent rekomendacyjny.
Co może być przedmiotem eksploracji badań stosowanych? Zarówno zastana rze-

czywistość empiryczna, jak i stan teorii (praw, modeli, relacji, wyjaśnień itp.) w danym 
zakresie. O ile konieczność poznania rzeczywistości empirycznej raczej nie powinna bu-
dzić wątpliwości, o tyle sugestia traktowania teorii jako przedmiotu badań stosowanych 
wymaga pewnego wyjaśnienia. Zasadność tego rozwiązania dobrze widać szczególnie 
w sygnalizowanym wcześniej ujęciu translacyjnym: dorobek badań podstawowych, by 
mógł być zastosowany w praktyce, może wymagać kompleksowego podejścia badaw-
czego, obejmującego zarówno rozpoznanie stanu lub rozwój teorii poprzez dalsze ba-
dania podstawowe, jak i klasyczne badania stosowane. Dostępność i znajomość teorii 
są m.in. warunkami trafnego ustalenia związków przyczynowo-skutkowych, a zatem 
zarówno ustalenia przyczyn aktualnego stanu fragmentu rzeczywistości, który ma być 
przedmiotem praktycznej ingerencji, jak i redukowania ryzyka błędu przy formułowaniu 
wniosków na temat jego przyszłości.

Komponent ewaluacyjny oznacza zarówno ocenę stanu badanego fragmentu rze-
czywistości empirycznej lub teorii w kategoriach zgodności ze stanem pożądanym, jak 
i ocenę skuteczności zastosowanych interwencji czy wprowadzonych zmian, skuteczności 
sposobów ich wdrożenia, możliwości ich upowszechnienia i na przykład zastosowania 
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w innych sytuacjach, operacjonalizacji itp. (np. Setty et al., 2019, 7–8). Badania ewalu-
acyjne mogą być prowadzone w bardzo różnych celach i za pomocą wielu odmiennych 
metod (np. Powell, 2006), ale –upraszczając – pozwalają przede wszystkim stwierdzić, 
czy w ogóle należy podejmować jakiekolwiek działania praktyczne. Służą także war-
tościowaniu zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do konkretnych, specyficznych 
uwarunkowań i tym samym prowadzą do ustalenia, które z nich spełniły swoje zadania, 
a które były błędem i należy się z nich wycofać lub zastąpić innymi.

Z kolei komponent rekomendacyjny obejmuje poszukiwanie odpowiedzi na dwa 
zasadnicze pytania. Pierwsze dotyczy tego, co należy zrobić – np. jakie nowe funkcjo-
nalności należy przewidzieć w projektowanym produkcie informacyjnym lub co zrobić, 
by przyspieszyć pracę w ramach jakiegoś projektu. Natomiast drugie jest pytaniem 
o to, jak to coś należy zrobić – np. w jaki sposób te nowe funkcjonalności wprowadzać 
lub jak podnieść motywację pracowników w tym konkretnym projekcie.

Realizacja pierwszego komponentu może skutkować np. rozpoznaniem rzeczywistej 
sytuacji, identyfikacją specyficznych uwarunkowań podejmowanych działań praktycz-
nych czy zachodzących w danej sytuacji związków przyczynowo-skutkowych. Natomiast 
realizacja każdego z pozostałych dwóch komponentów powinna prowadzić do sformu-
łowania konkretnych rekomendacji dla praktyki, będących odpowiedziami na pytania 
konstytutywne dla tych komponentów. Przy czym pod pojęciem rekomendacji rozu-
miane są nie tylko zalecenia konkretnych decyzji odnoszących się do praktyki, ale także 
propozycje prototypów i koncepcyjnych modeli rozwiązań, nowych metod postępowania, 
udoskonaleń narzędzi czy systemów itp. Tak rozumiane rekomendacje, których obecność 
jest tutaj traktowana jako jeden z warunków uznania badań za stosowane, mogą pozo-
stawać w różnym związku z samymi badaniami i ich wynikami, a tym samym mogą 
być w różny sposób i w różnym stopniu uwiarygodnione przez te badania. Mogą być:

• zweryfikowane w toku badań empirycznych,
• wydedukowane z wyników badań,
• spekulatywne.
W pierwszym przypadku bezpośrednim celem badań jest stwierdzenie czy zastoso-

wanie konkretnego rozwiązania w praktyce przyniesie spodziewane rezultaty. Innymi 
słowy: zależność między potencjalną rekomendacją a osiągnięciem konkretnego celu 
ma charakter hipotezy, nawet jeśli nie jest ona zawsze wprost wyrażona przez badacza. 
Jeśli wynik badania ją potwierdza, potencjalna rekomendacja staje się rzeczywistym, 
zweryfikowanym empirycznie zalecanym rozwiązaniem (np. Lai, 2015; Sun & Kantor, 
2006; Xie et al., 2018).

W drugim przypadku same badania empiryczne mają inne cele bezpośrednie, ale 
z uzyskanych wyników na drodze logicznego rozumowania opartego na dorobku 
teorii (wcześniej poznanych praw, relacji, zależności itp.) czy skumulowanej wiedzy 
wyprowadzane są rekomendacje dla praktyki. Jeśli na przykład celem badań jest 
ziden tyfikowanie bakterii odpowiedzialnej za chorobę danego pacjenta, to po jej iden-
tyfikacji (osiągnięciu celu badań), na podstawie wiedzy o dotychczasowych reakcjach tej 
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bakterii na różne leki i znajomości związków przyczynowo-skutkowych zachodzących 
między innymi czynnikami wpływającymi na zdrowie tego pacjenta, lekarz stwierdza, 
jaką terapię należy zastosować. Tego typu podejście do formułowania rekomendacji 
dla praktyki jest też obecne np. w badaniach informatologicznych (np. Blake & Pratt, 
2006; Li, 2021).

Trzeci przypadek dotyczy rekomendacji domniemanych na podstawie przyjętych 
założeń, wiedzy o podobnych przypadkach czy doświadczenia ich autora, ale niewyni-
kających bezpośrednio z przeprowadzonych badań i dorobku teorii. Tego typu reko-
mendacje formułowane są często w trybie przypuszczającym i raczej wskazują ogólne 
kierunki możliwych działań lub sugerują potencjał jakichś rozwiązań, który dopiero 
należałoby zweryfikować (np. Du et al., 2014).

Badania stosowane a diagnostyka
Jak stwierdzono wcześniej, szeroko rozumiane badania stosowane mają prowadzić 
do identyfikowania działań, sposobów, metod, rozwiązań itp. pozwalających na celo-
we, skuteczne kontrolowanie lub modyfikowanie jakiegoś fragmentu rzeczywistości. 
Natomiast zgodnie z przyjętą definicją (zob. Wprowadzenie) diagnostyka ma pozwalać 
na dokonanie oceny stanu jakiegoś fragmentu rzeczywistości, wskazanie przyczyn tego 
stanu i formułowanie prognoz dotyczących jego przyszłości. Badania diagnostyczne, 
podobnie jak stosowane, opierają się na naukowych metodach badawczych i na dorobku 
nauki (w tym teorii). Nawiązując do zasadniczego celu niniejszych rozważań, należy 
odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób i w jakim stopniu badania diagnostyczne 
wpisują się w koncepcję badań stosowanych. W tym celu w pierwszej kolejności prze-
analizowane zostaną cechy badań stosowanych (ustalone wcześniej w relacji do badań 
podstawowych i prac rozwojowych, zob. tabela 1) pod kątem ich adekwatności do opisu 
badań diagnostycznych w przyjętym tutaj rozumieniu. Następnie porównane zostaną 
komponenty badań stosowanych z celami tak definiowanej diagnostyki.

Po pierwsze przedmiot diagnostyki można generalnie określić tak samo jak przedmiot 
badań stosowanych – odnoszą się do konkretnych, rzeczywistych i zazwyczaj specyficz-
nych sytuacji (problemów), wartości badanych obiektów, zjawisk lub cech (ocena) oraz 
ich wpływu na rzeczywistość (przyczyny i prognozy).

Po drugie badania diagnostyczne, podobnie jak badania stosowane, mają służyć 
celom praktycznym, a nie odkrywaniu generalnych praw czy rozwijaniu wiedzy teo-
retycznej (choć nie znaczy to, że nie mogą przyczyniać się do jej rozwoju), wspieraniu 
człowieka w jego konkretnych praktycznych aktywnościach, w dokonywaniu wyborów 
w specyficznych sytuacjach. Jednak zgodnie z przyjętym tutaj rozumieniem diagno-
styka nie koncentruje się na bezpośrednim zmienianiu rzeczywistości i wskazywaniu 
konkretnych rozwiązań, chociaż całkiem od nich się nie odżegnuje, dokonując choćby 
oceny stanu rzeczy w odniesieniu do stanu pożądanego i tym samym sugerując (lub 
nie) podjęcie działań. Celem diagnostyki jest przede wszystkim dokonywanie ocen, 
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a także identyfikowanie przyczyn i formułowanie prognoz w oparciu o skumulowaną 
wiedzę i dorobek teorii, co nieco oddala ją od prac rozwojowych, a przybliża do badań 
podstawowych.

Po trzecie tak rozumiana diagnostyka – znów podobnie jak inne badania stosowa-
ne – co do zasady powinna być prowadzona w kontekście rzeczywistych sytuacji i uwa-
runkowań, na „zamówienia” płynące bezpośrednio z praktyki. Aczkolwiek, co znowu 
wskazuje na pewne podobieństwa do badań podstawowych, część badań diagnostycznych 
(np. w medycynie czy technice) realizowana jest w warunkach laboratoryjnych, choćby 
ze względu na możliwość prowadzenia obserwacji wyizolowanych czynników w celu 
ich oceny lub zidentyfikowania konkretnych przyczyn badanej sytuacji (np. Langman 
& Ślipek, 2008). Kontrolowane środowisko badań może też np. oznaczać symulowa-
nie i modelowanie wieloaspektowych uwarunkowań w tych przypadkach, gdy prowa-
dzenie diagnostyki w realnych warunkach jest trudne, niemożliwe lub nieopłacalne.

Po czwarte, chociaż generalne podejście do metodologii badań stosowanych nie jest 
sprzeczne z potrzebami diagnostyki, to badania diagnostyczne prowadzone częściowo 
podobnie jak badania podstawowe – w oparciu na precyzyjnie formułowanych pytaniach 
i hipo tezach czy rygorystycznie stosowanych uniwersalnych metodach – są powszech-
ne w różnych obszarach (np. Bielawska-Drózd et al., 2020; Dybała & Nadulicz, 2015; 
Nahotko, 2017). Co więcej, jeśli np. formułowane w ramach diagnostyki prognozy mogą 
być przedmiotem weryfikacji w praktyce, to już oceny zgodności ze stanem pożądanym 
czy identyfikacja przyczyn niekoniecznie (a przynajmniej nie w sposób bezpośredni). 
Weryfikowalne są dopiero formułowane na ich podstawie rekomendacje, co jednak nie 
jest już przedmiotem samej diagnostyki. Tym samym w tym zakresie większą rolę może 
odgrywać charakterystyczna dla badań podstawowych weryfikacja wyników oparta na 
ocenie poprawności rozumowania i metody badawczej.

Przyjmując istnienie płynnych i nieostrych przejść między badaniami podstawowymi, 
stosowanymi i pracami rozwojowymi, diagnostykę można wprawdzie uznać za pewien 
typ badań stosowanych, który jednak lokuje się bliżej badań podstawowych niż prac 
rozwojowych.

To wyraźne nachylenie w stronę badań podstawowych jeszcze lepiej widać w ana-
lizie na poziomie komponentów. Otóż w przypadku badań stosowanych kluczowy jest 
komponent rekomendacyjny, a o ich wartości decyduje stosowalność i skuteczność 
konkretnych zaleceń dla praktyki. Tymczasem w diagnostyce rozumianej tak, jak zo-
stała tutaj zdefiniowana, w zasadzie ten komponent nie występuje, poza wspomnianym 
wcześniej stwierdzeniem pośrednio wynikającym z oceny stanu badanego fragmentu 
rzeczywistości, czy w ogóle należy podejmować jakieś działania (rekomendacja wydedu-
kowana). Choć można sobie wyobrazić sytuację, w której sformułowanie oceny i wska-
zanie przyczyny niepożądanego stanu jest de facto równoznaczne ze sformułowaniem 
konkretnej, także wydedukowanej rekomendacji dla praktyki (gdy na przykład znane 
jest tylko jedno remedium na dany problem i w danej sytuacji może być zastosowane), 
to generalnie wartość samej diagnozy nie może być bezpośrednio mierzona efektami 
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działań praktycznych podejmowanych na podstawie jej wyników – z tej samej diagnozy 
mogą być wyprowadzone lepsze, gorsze lub wręcz złe rekomendacje.

Natomiast komponent eksploracyjny w diagnostyce jest zawężony w zasadzie do 
dwóch aspektów: poszukiwania przyczyn stanu rzeczy i formułowania prognoz. Co 
ważne, olbrzymią rolę w jego realizacji odgrywa teoria (i jej dobre poznanie), która sta-
nowi podstawę określania związków przyczynowo-skutkowych, będących właśnie klu-
czem do identyfikowania przyczyn i formułowania prognoz. W przypadku diagnostyki 
komponent ten jest zatem węziej sprofilowany i jednocześnie silniej uwarunkowany 
teoretycznie niż w szerzej rozumianych badaniach stosowanych.

Z kolei ewaluacyjny komponent badań stosowanych w zasadzie pokrywa się z za-
daniami badań diagnostycznych. Innymi słowy, badania diagnostyczne w tym zakresie 
mogłyby stanowić kompletny składnik szerzej zaprojektowanych badań stosowanych 
lub w ogóle całego procesu zmiany danego fragmentu rzeczywistości. Tak rozumiana 
diagnostyka może być prowadzona w odniesieniu do stanu zastanego oraz do stanów 
uzyskiwanych po wdrożeniu rekomendacji (także w układzie iteracyjnym) do momentu, 
w którym diagnoza nie będzie już wskazywać na konieczność podejmowania dalszych 
działań (zob. rysunek 1).

Zakończenie
Zasadniczym celem artykułu było scharakteryzowanie badań stosowanych oraz okre-
ślenie relacji między nimi a diagnostyką. W pierwszej kolejności zidentyfikowano klu-
czowe cechy badań stosowanych w relacji do badań podstawowych i prac rozwojowych 
w odniesieniu do ich przedmiotu, celu, kontekstu i metodologii, wskazano na specyfikę 
wybranych, innych ujęć badań mających wspierać działalność praktyczną (badania 
translacyjne, action research, ciągłe eksperymentowanie) i wyróżniającego się modelu 
działalności praktycznej, bazującego na sięganiu po wiedzę naukową (evidence-based 
practice). Następnie zaproponowano wyróżnienie trzech komponentów badań stosowa-
nych – eksploracyjnego, ewaluacyjnego i rekomendacyjnego – oraz typologię zaleceń 

• stan zastany

• wdrożenie zmian w praktyce 
(prace rozwojowe, działania 
praktyczne)

• formułowanie rekomendacji 
(inne badania stosowane, 
prace rozwojowe)

• ewentualne formułowanie 
kolejnych rekomendacji 

• ewentualne wdrożenie kolej-
nych zmian w praktyce

DIAGNOSTYKA 1

DIAGNOSTYKA 2

ewentualna kolejna  
DIAGOSTYKA

Rysunek 1. Diagnostyka w procesie zmian rzeczywistości. Źródło: opracowanie własne, 2022
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będących kluczowym „produktem” tego typu badań, składającą się z rekomendacji 
zweryfikowanych w badaniach, wydedukowanych z wyników badań i spekulatywnych.

Tak opracowana charakterystyka badań stosowanych stanowiła podstawę do przeana-
lizowania badań diagnostycznych jako specyficznego rodzaju tych pierwszych. Punktem 
wyjścia była przyjęta definicja diagnostyki wskazująca na jej naukowe podstawy oraz 
trzy zasadnicze zadania: ocenę jakiegoś fragmentu rzeczywistości, identyfikowanie 
przyczyn danego stanu i prognozowanie jego przyszłych stanów. W efekcie ustalono, 
że diagnostyka może być traktowana jako rodzaj badań stosowanych, które jednak 
na osi kontinuum od „czystych” badań podstawowych do „czystych” prac rozwojowych 
zbliżają się wyraźnie do badań podstawowych. Może też być postrzegana jako w miarę 
samodzielny element szerszego procesu kontrolowanej zmiany rzeczywistości realizo-
wanego także z wykorzystaniem innych badań stosowanych, prac rozwojowych i działań 
praktycznych.

Należy jednak zaznaczyć, że podejście analityczne zastosowano tylko do badań sto-
sowanych, a diagnostykę (jej rozumienie) potraktowano w kategoriach postulatywnych. 
To stanowi niewątpliwie pewne ograniczenie przeprowadzonych rozważań. Niemniej 
pozwoliły one na zaproponowanie uporządkowanego spojrzenia na miejsce diagnostyki 
w typologii badań i działań związanych z kształtowaniem rzeczywistości opartym na 
rzetelnych dowodach. Można też mieć nadzieję, że przeprowadzone rozważania zachę-
cą do refleksji nad poruszonymi w artykule kwestiami i ułatwią proces świadomego 
projektowania badań stosowanych, w tym także diagnostycznych.

Bibliografia
Auer, Florian et al. (2021). Controlled experimentation in continuous experimentation: 

knowledge and challenges. Information and Software Technology, vol. 134, article 106551. 
doi:10.1016/j.infsof.2021.106551

Auer, Florian; Felderer, Michael (2018). Current state of research on continuous exper-
imentation: a systematic mapping study. In: Tomas Bures, Lefteris Angelis eds. 44th 
Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications – SEAA 2018: 
proceedings. Piscataway: ieee, pp. 335–344. Felderer/publication/327013857_Current_
State_of_Research_on_Continuous_Experimentation_A_Systematic_Mapping_
Study/links/5b72ae4045851546c90288a5/Current-State-of-Research-on-Contin-
uous-Experimentation-A-Systematic-Mapping-Study.pdf (odczyt: 14.04.2022).

Bentley, Peter J.; Gulbrandsen, Magnus; Kyvik, Svein (2015). The relationship between 
basic and applied research in universities. Higher Education, vol. 70, no. 4, pp. 689–709.

Bickman, Leonard; Rog, Debra J. (2009). Introduction: why a handbook of applied social 
research methods? In: Leonard Bickman, Debra J. Rog eds. The SAGE handbook of 
applied social research methods. Los Angeles: Sage, pp. Viii–XViii.

Bielawska-Drózd, Agata et al. (2020). Metody diagnostyki laboratoryjnej coVid-19. 
Wiedza Medyczna, nr spec., s. 1–9.

http://Felderer/publication/327013857_Current_State_of_Research_on_Continuous_Experimentation_A_Systematic_Mapping_Study/links/5b72ae4045851546c90288a5/Current-State-of-Research-on-Continuous-Experimentation-A-Systematic-Mapping-Study.pdf
http://Felderer/publication/327013857_Current_State_of_Research_on_Continuous_Experimentation_A_Systematic_Mapping_Study/links/5b72ae4045851546c90288a5/Current-State-of-Research-on-Continuous-Experimentation-A-Systematic-Mapping-Study.pdf
http://Felderer/publication/327013857_Current_State_of_Research_on_Continuous_Experimentation_A_Systematic_Mapping_Study/links/5b72ae4045851546c90288a5/Current-State-of-Research-on-Continuous-Experimentation-A-Systematic-Mapping-Study.pdf
http://Felderer/publication/327013857_Current_State_of_Research_on_Continuous_Experimentation_A_Systematic_Mapping_Study/links/5b72ae4045851546c90288a5/Current-State-of-Research-on-Continuous-Experimentation-A-Systematic-Mapping-Study.pdf


39

Diagnostyka jako badania stosowane

Blake, Catherine; Pratt, Wanda (2006). Collaborative information synthesis ii: recom-
mendations for information systems to support synthesis activities. Journal of the 
American Society for Information Science & Technology, vol. 57, no. 14, pp. 1888–1895. 
doi:10.1002/asi.20486

Bogacz-Wojtanowska, Ewa et al. (2019). Action research w kształtowaniu współpracy 
uczelni z interesariuszami: korzyści, szanse i wyzwania. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Cisek, Sabina; Sapa, Remigiusz (2017). Diagnostyczny potencjał informatologii. W: Remi-
giusz Sapa red. Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. 
Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 15–33. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/
handle/item/48809/cisek_sapa_diagnostyczny_potencjal_informatologii_2017.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (odczyt: 14.04.2022)

Du, Helen S. et al. (2014). Academic social bookmarking: an empirical analysis of Con-
notea users. Library & Information Science Research, vol. 36, no. 1, pp. 49–58. doi:10.1016/ 
j.lisr.2013.06.003

Dybała, Jacek; Nadulicz, Krzysztof (2015). Zastosowanie metody magnetycznej pamięci 
metalu w diagnostyce obiektów technicznych. Problemy Techniki Uzbrojenia, t. 133, 
nr 1, s. 63–80.

Eckert, Claudia M.; Clarkson, John P.; Stacey, Martin K. (2003). The spiral of applied 
research: a methodological view on integrated design research. In: Anders Fol-
keson et al. eds. DS 31: proceedings of ICED 03, the 14th International Conference on En-
gineering Design, Stockholm, paper no. dS31_1139fPB. https://iced.designsociety.org/
download-publication/23944/tHe+SPiRal+of+aPPlied+ReSeaRcH%3a+a+-
MetHodological+View+on+integRated+deSign+ReSeaRcH (odczyt: 
14.04.2022)

Eldredge, Jonathan D. (2000). Evidence-based librarianship: an overview. Bulletin of 
the Medical Library Association, vol. 88, no. 4, pp. 289–302.

Elsevier (2022). Author information pack. Translational Research. The Journal of Laborato-
ry and Clinical Medicine. https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_ 
home/709553?generatepdf=true (odczyt: 14.04.2022).

Flink, Tim; Kaldewey, David (2018). The language of science policy in the twenty-first 
century: What comes after basic and applied research? In: David Kaldewey, Désirée 
Schauz eds. Basic and applied research: the language of science policy in the twentieth 
century. New York: Berghahn Books, pp. 251–284. doi:10.2307/j.ctv8bt0z7.15

Frey, Lawrence R.; Wolf, Sun (2009). Across applied divides. Great debates of applied 
communication scholarship. In: Lawrence R. Frey, Kenneth N. Cissna eds. Routledge 
handbook of applied communication research. New York: Routledge, pp. 26–54.

Frey, Lawrence R.; Cissna, Kenneth N. eds. (2009). Routledge handbook of applied com-
munication research. New York: Routledge

Karhapää, Pertti; Haghighatkhah, Alireza; Oivo, Markku (2017). What do we know 
about alignment of requirements engineering and software testing? In: EASE’17: 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48809/cisek_sapa_diagnostyczny_potencjal_informatologii_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48809/cisek_sapa_diagnostyczny_potencjal_informatologii_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48809/cisek_sapa_diagnostyczny_potencjal_informatologii_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iced.designsociety.org/download-publication/23944/THE+SPIRAL+OF+APPLIED+RESEARCH%3A+A+METHODOLOGICAL+VIEW+ON+INTEGRATED+DESIGN+RESEARCH
https://iced.designsociety.org/download-publication/23944/THE+SPIRAL+OF+APPLIED+RESEARCH%3A+A+METHODOLOGICAL+VIEW+ON+INTEGRATED+DESIGN+RESEARCH
https://iced.designsociety.org/download-publication/23944/THE+SPIRAL+OF+APPLIED+RESEARCH%3A+A+METHODOLOGICAL+VIEW+ON+INTEGRATED+DESIGN+RESEARCH
https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709553?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/709553?generatepdf=true


40

ReMigiuSz SaPa

Proceedings of the 21st International Conference on Evaluation and Assessment in Soft-
ware Engineering. New York: Association for Computing Machinery, pp. 354–363. 
doi:10.1145/3084226.3084265

Kawalec, Paweł (2009). Sfera B+R. W: Józef Herbut, Paweł Kawalec red. Słownik 
terminów naukoznawczych. Teoretyczne podstawy naukoznawstwa. Lublin: Wydaw.
Lubelskiej Szkoły Biznesu, s. 54–55. https://naukoznaw.pan.pl/images/Herbut_i_
Kawalec_-_2009_-_S%c5%82ownik_termin%c3%B3w_naukoznawczych_teo-
retyczne_podst.pdf (odczyt: 14.04.2022).

Lai, Chin-Hui (2015). Applying knowledge flow mining to group recommendation 
methods for task-based groups. Journal of the Association for Information Science 
& Technology, vol. 66, no. 3, pp. 545–563. doi:10.1002/asi.23185

Langman, Jerzy; Ślipek, Zbigniew (2008). Diagnostyka techniczna i diagnostyka me-
dyczna – podobieństwa i zapożyczenia. Inżynieria Rolnicza, nr 6 (104), s. 121–126.

Lerman, Dorothea C. (2003). From the laboratory to community application: trans-
lational research in behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, vol. 36, 
no. 4, pp. 415–419.

Li, Xiaofeng (2021). Young people’s information practices in library makerspaces. Jour-
nal of the Association for Information Science & Technology, vol. 72, no. 6, pp. 744–758. 
doi:10.1002/asi.24442

Luo, Lili (2018). Experiencing evidence-based library and information practice (eBliP): 
academic librarians’ perspective. College & Research Libraries, vol. 79, no. 4, pp. 554–567. 
doi:10.5860/crl.79.4.554

Moghadami, Maryam; Hassanzadeh, Mohammad; Shokreian, Saeed (2016). Thirty 
years of evidence-based librarianship (eBl): citation analysis and review. COLLNET 
Journal of Scientometrics and Information Management, vol. 10, no. 2, pp. 209–218. 
doi:10.1080/09737766.2016.1213965

Mościchowska, Iga; Rogoś-Turek, Barbara (2016). Badania jako podstawa projektowania 
user experience. Warszawa: Wydaw. Naukowe Pwn.

Nahotko, Marek (2017). Diagnostyka poziomu akceptacji publikacji elektronicznych 
z wykorzystaniem metodologii taM (Technology Acceptance Model). W: Remigiusz 
Sapa red. Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kra-
ków: Biblioteka Jagiellońska, s. 223–243.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2020). Strategia NCBiR. Przyszłość dzieje się u nas. 
https://www.gov.pl/attachment/b6556ce3-f529–4eb6-bdf3–5026090696e8 (odczyt: 
15.04.2022).

Narodowe Centrum Nauki. Zadania NCN . https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn 
(odczyt: 15.04.2022).

oecd (2015). Frascati manual 2015: guidelines for collecting and reporting data on research and 
experimental development. Paris: oecd Publishing. doi:10.1787/9789264239012–4-en

Powell, Ronald R. (2006). Evaluation research: an overview. Library Trends, vol. 55, no. 1, 
pp. 102–120. doi:10.1353/lib.2006.0050

https://naukoznaw.pan.pl/images/Herbut_i_Kawalec_-_2009_-_S%C5%82ownik_termin%C3%B3w_naukoznawczych_teoretyczne_podst.pdf
https://naukoznaw.pan.pl/images/Herbut_i_Kawalec_-_2009_-_S%C5%82ownik_termin%C3%B3w_naukoznawczych_teoretyczne_podst.pdf
https://naukoznaw.pan.pl/images/Herbut_i_Kawalec_-_2009_-_S%C5%82ownik_termin%C3%B3w_naukoznawczych_teoretyczne_podst.pdf
https://www.gov.pl/attachment/b6556ce3-f529-4eb6-bdf3-5026090696e8
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/zadania-ncn 


Diagnostyka jako badania stosowane

Schauz, Désirée; Kaldewey, David (2018). Introduction: why do concepts matter in 
science policy? In: David Kaldewey, Désirée Schauz eds. Basic and applied research: 
the language of science policy in the twentieth century. New York: Berghahn Books, 
pp. 1–32. doi:10.2307/j.ctv8bt0z7.6 

Schermann, Gerald; Cito, Jürgen: Leitner, Philipp (2018). Continuous experimentation: 
challenges, implementation techniques, and current research. IEEE Software, vol. 35, 
no. 2, pp. 26–31, doi:10.1109/MS.2018.111094748

Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff (2017). Scrum guide. Przewodnik po Scrumie: reguły gry. https://
www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf  
(odczyt: 14.04.2022).

Setty, Karen et al. (2019). Adapting translational research methods to water, sanitation, 
and hygiene. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, 
no. 20, article 4049. doi:10.3390/ijerph16204049

Sun, Ying; Kantor, Paul B. (2006). Cross-evaluation: a new model for information sys-
tem evaluation. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 
vol. 57, no. 5, pp. 614–628. doi:10.1002/asi.20324

Tijssen, Robert J.W. (2010). Discarding the ‘basic science/applied science’ dichotomy: 
a knowledge utilization triangle classification system of research journals. Journal of 
the American Society for Information Science & Technology, vol. 61, no. 9, pp. 1842–1852. 
doi:10.1002/asi.21366

Translational Research Institute (2022). What is translational research?. https:// 
tri.uams.edu/about-tri/what-is-translational-research/ (odczyt: 15.04.2022).

Trotter, Robert T. ii; Schensul, Jean J.; Kostick, Kristin M. (2015). Theories and methods 
in applied anthropology. In: H. Russell Bernard, Clarence C. Gravlee eds. Handbook 
of methods in cultural anthropology. Lanham: Rowman & Littlefield, pp. 661–694.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (2021). Dzien-
nik Ustaw, poz. 1800. https://dziennikustaw.gov.pl/du/2021/1800 (odczyt: 15.04.2022).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2022). Dziennik 
Ustaw, poz. 574. https://dziennikustaw.gov.pl/du/2022/574 (odczyt: 15.04.2022).

Willis, Jerry W.; Edwards, Claudia L. (2014). The twist and trust of action research 
history. In: Jerry W. Willis, Claudia L. Edwards eds. Action research: models, methods, 
and examples. Charlotte: Information Age Publishing Inc., pp. 3–20.

Xie, Kui et al. (2018). Detecting leadership in peer-moderated online collaborative learn-
ing through text mining and social network analysis. Internet & Higher Education, 
no. 38, pp. 9–17. doi:10.1016/j.iheduc.2018.04.002

https://doi.org/10.2307/j.ctv8bt0z7.6
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Polish.pdf
https://tri.uams.edu/about-tri/what-is-translational-research/
https://tri.uams.edu/about-tri/what-is-translational-research/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1800
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/574




DIAGNOSTYKA PROCESÓW  
I ŚRODOWISK INFORMACYJNYCH 





45

MaRek deja
Instytut Studiów Informacyjnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Analiza bayesowska w diagnozowaniu 
kultury informacyjnej organizacji

Bayesian Analysis in Diagnosing the Information Culture of an Organization

Słowa kluczowe: kultura informacyjna, metodyka badań, statystyka bayesowska, 
wnioskowanie statystyczne, zachowania informacyjne

keywordS: Bayesian statistics, information behavior, information culture, research 
methodology, statistical inference

Abstrakt

cel/Teza: Wnioskowanie bayesowskie w analizach statystycznych jest elementem prag
matycznego podejścia do prowadzenia badań ilościowych i mieszanych. Cel artykułu 
to przedstawienie bayesowskiej interpretacji wyników badań kultury informacyjnej 
w środowisku akademickim.

koncepcja/MeTodyka badań: Przeprowadzono analizę porównawczą na danych wy
korzystanych wcześniej w badaniu kultury informacyjnej w środowisku organizacyjnym.

wynIkI I wnIoSkI: Zastąpienie wartości prawdopodobieństwa testowego p wartością 
czynnika bayesowskiego zwiększa potencjał interpretacji wyników badań w naukach 
o komunikacji społecznej i mediach, które w znacznej mierze bazują na wykorzystaniu 
skal przedziałowych lub interwałowych, co wiąże się z trudnościami w ich interpretacji 
zgodnie z założeniami statystyki częstościowej.

ogranIczenIa badań: Przedstawione porównanie nie uwzględnia wszelkich moż
liwych testów i implementacji czynnika bayesowskiego, a jedynie testowanie hipotez 
badawczych, jako podstawowej procedury opisu i weryfikacji dowodów naukowych 
w kontekście interdyscyplinarnym. Zgodnie z intencją autora i jego kompetencjami 
opisany został potencjał użyteczności czynnika bayesowskiego, a nie dowód matema
tyczny na istnienie przewagi statystyki bayesowskiej nad częstościową.

orygInalność/warTość poznawcza: Statystyka bayesowska jest gałęzią analiz 
statystycznych o charakterze pragmatycznym. Ten typ analiz staje się coraz bardziej po
pularny w dyskursie interdyscyplinarnym, w szczególności w kontekście poszukiwania 
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alternatywnych i uniwersalnych metod wspierania decyzji i opisu dowodów naukowych, 
które byłyby zrozumiałe jednocześnie w wielu dyscyplinach nauki.

Wprowadzenie
Celem tego eseju badawczego jest przedstawienie charakterystyki wnioskowania 
bayesowskiego jako metody analizy statystycznej, która w opinii autora wpisuje się 
w pragmatyczne podejście do prowadzenia dociekań w naukach o komunikacji społecz-
nej i mediach. Opracowanie stanowi też przyczynek do szerszej i pogłębionej analizy 
potencjału użycia wnioskowania bayesowskiego w nauce o informacji (informatologii).

W najprostszym możliwym ujęciu statystyka bayesowska stanowi typ analizy sta-
tystycznej przeznaczony dla badaczy i analityków, którzy chcą jednoznacznie zweryfi-
kować prawdopodobieństwo, z jakim możliwe jest potwierdzenie hipotezy badawczej 
(Stamey et al., 2011). Klasyczna analiza statystyczna, nazywana też częstościową, ogra-
nicza się do potwierdzenia, że wyniki zebrane w badaniu nie są przypadkowe (Lynch, 
2007b). Wnioskowanie bayesowskie, bazujące na pierwszym z wymienionych typów 
analizy, jest zatem bardziej pragmatyczne. Ma bowiem na celu nie tylko wykluczenie 
możliwości wystąpienia błędu statystycznego w przedstawionym dowodzie nauko-
wym – danych, ale także wzbogacenie analizy danych o pomiar prawdopodobieństwa, 
z jakim dostarczony dowód potwierdza przypuszczenia badacza. Stanowi to dodatkową 
wartość i potencjał do wykorzystania takich wyników w kontekście podejmowania 
decyzji i użycia wyników w praktyce (Kaplan, 2014).

Podstawowe pytania dotyczące diagnostycznego zastosowania analizy bayesowskiej, 
jakie można sformułować w relacji do nauk o komunikacji społecznej i mediach, są 
następujące: W jakim kontekście nauki społeczne, w tym nauka o informacji, potrzebują 
analizy bayesowskiej do weryfikacji hipotez badawczych? Czy statystyka bayesowska 
może być równie użyteczna w pracy analityka biznesowego wspierającego procesy de-
cyzyjne, co w pracy badacza poszukującego dowodu naukowego?

W niniejszym tekście autor stara się w sposób możliwie syntetyczny i oparty na przy-
kładach przedstawić swoją opinię dotyczącą użycia czynnika bayesowskiego w analizie 
statystycznej. Po pierwsze, dokonane zostało porównanie założeń metodo logicznych 
dwóch gałęzi statystyki – bayesowskiej i częstościowej – w kontekście obszaru badań 
nauk o komunikacji społecznej i mediach, obejmującego kulturę informacyjną orga-
nizacji. Po drugie, przeprowadzono porównanie wyników badania na podstawie stra-
tyfikacyjnej techniki losowego doboru próby na danych użytych wcześniej w badaniu 
kultury informacyjnej.

Statystyka częstościowa a wnioskowanie bayesowskie
W podejściu częstościowym do statystyki zakłada się, że parametry opisujące cechę 
populacji (np. średni czas wyszukiwania, średnia liczba pozytywnych rezultatów, średni 
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poziom akceptacji zachowania informacyjnego, średni poziom kompetencji cyfrowych) 
są stałymi, nieznanymi wielkościami. Próba, od której chcemy uzyskać opis tej cechy, 
jest pobierana z populacji, a wnioskowanie odbywa się na ogół poprzez testowanie hi-
potez lub określenie przedziału ufności (Stamey et al., 2011). W rzeczywistości w takiej 
analizie często występuje kilka trudności, np. w naukach społecznych niejednokrotnie 
pojawia się brak możliwości zdobycia danych o charakterze parametrycznym ze skal 
o charakterze przedziałowym lub interwałowym w odniesieniu do bardzo niestałych 
cech zachowań informacyjnych. W tym zakresie należy jednak szukać metod analizy 
nieparametrycznej, w której statystyka bayesowska także wykazuje przewagę, bo stocha-
styczna symulacja bayesowska traktuje wszystkie niewiadome identycznie, nie skupia się 
na oszacowaniu parametrów idealnej pozycji testowej – wartości średniej (Gill & Casella, 
2009). Jest to zatem analiza pożądana w przypadku diagnozy kultury informacyjnej 
organizacji – bada się ją najczęściej jako zachowania podlegające czynnikom norma-
tywnym, w których czynniki afektywne mogą stanowić czynnik losowy, zniekształcający 
rezultaty badania organicznego pod względem czasu obserwacji. W szczególności jednak 
trudnością użycia statystyki częstościowej w badaniach społecznych jest paradygmat 
„powtarzanego próbkowania”, który utrudnia interpretację wyników odnoszących się do 
diagnozy prowadzonej poza warunkami idealnymi – eksperymentem badawczym – co 
sprawia, że wyniki mogą być nieintuicyjne w kontekście ich interpretacji w dyskursie 
interdyscyplinarnym.

Główny problem z ustaleniem dowodów przez częstościowe testowanie hipotez 
polega na tym, że procedura ta opisuje warunkową prawdziwą wartość nieznanego 
parametru badanej cechy w populacji, podczas gdy w rzeczywistości badacze rzadko 
mają taką informację i skupiają się na próbie, od której symulują rozkład parametru 
badanej cechy. Klasyczne wnioskowanie częstościowe nie wiąże prawdopodobieństw ze 
współczynnikami wielkości efektu opisującymi badaną cechę, np. kulturę informacyjną 
i relacje pracownicze przejawiane w trakcie zachowań informacyjnych. Zamiast tego 
wnioskowanie częstościowe opisuje stan statystyk testowych i przedziałów ufności 
w hipotetycznym powtarzanym próbkowaniu z populacji bazowej, tj. kultury informa-
cyjnej w jej czystej, eksperymentalnej formie, niezachwianej przez zdarzenia losowe. 
Badacz na podstawie rozkładu częstości dokonanych pomiarów wnioskuje, że gdyby 
hipoteza zerowa była prawdziwa, to przy wielokrotnym próbkowaniu otrzymalibyśmy 
porównywalną wartość cechy w odniesieniu do parametru całej populacji, do której 
odnosi się problem badawczy (Western, 1999).

W przeciwieństwie do wnioskowania częstościowego z powtarzanym próbkowaniem, 
które jest zwykle używane w naukach ścisłych i paradygmacie ilościowym nauk spo-
łecznych, statystyka bayesowska symuluje rozkład prawdopodobieństwa na podstawie 
parametrów statystycznych, np. próbkowania Monte Carlo łańcuchami Markowa dla 
rozkładu Cauchy’ego (Morey et al., 2011). Ten rozkład prawdopodobieństwa określa 
ilościowo niepewność badacza co do wartości parametru populacji. Jak zauważył Bruce 
Western (1999), „w praktyce socjologowie często interpretują wartości p i przedziały 



48

MaRek deja

ufności jako opisy prawdopodobnej wartości parametrów. W konsekwencji większość 
socjologów zachowuje się, jakby stosowali wnioskowanie bayesowskie, nawet jeśli nie 
przeprowadzają jawnie bayesowskich obliczeń” (Western, 1999, 9).

We wnioskowaniu bayesowskim probabilistyczna interpretacja parametrów prze-
biega w dwóch etapach. Po pierwsze, badacze posługują się subiektywną koncepcją 
prawdopodobieństwa. Po drugie, subiektywne rozkłady prawdopodobieństwa, zwane 
rozkładami a priori, są szacowane lub symulowane, zanim dane zostaną poddane ana-
lizie. Znacznie bardziej sensowne jest uzależnienie wniosków od tego, co jest faktycznie 
znane, czyli danych, a następnie ich weryfikacja w kontekście założeń początkowych 
badania (Lynch, 2007a). Twierdzenie Bayesa zapewnia możliwości w zakresie oblicza-
nia prawdopodobieństwa warunkowych zdarzeń losowych występujących w populacji, 
które mają potencjalny wpływ na uzyskane rezultaty. Statystyki bayesowskie mogą 
zatem zyskać na znaczeniu, gdy badacz chce badać kulturę informacyjną organizacji, 
ale wie, że potencjalnie na różnicę jego wyników w stosunku do wcześniej uzyskanych 
rezultatów mogą wpłynąć czynniki losowe związane z przejściowym stanem organiza-
cji – atmosferą organizacyjną.

Kontekst diagnozy kultury informacyjnej organizacji
W kontekście badań nad kulturą informacyjną istotne są dwa główne założenia ba-
dawcze: kultura informacyjna to oparta na kompetencjach informacyjnych poten-
cjalna zdolność osoby lub grupy do efektywnego uczestnictwa w kulturze informacji 
(Batorowska, 2013; Kisilowska, 2016) oraz kultura informacyjna to normy zachowań 
informacyjnych – indywidualne lub zbiorowe – ukierunkowane na efektywną reali-
zację procesów informacyjnych i rozwój wiedzy (Deja, 2021; Virkus & Salman, 2020). 
Sporadycznie w literaturze te dwa konteksty – kompetencyjny i normatywny – trak-
towane są jako współzależne, jeżeli w diagnozie zachowań informacyjnych badacz za 
czynnik normatywny uznaje motywacje kognitywne (Deja & Rak, 2019).

Chociaż w obu wymienionych kontekstach w badaniach empirycznych dominuje 
paradygmat jakościowy, to nie oznacza to, że badania ilościowe nie są dobrą alterna-
tywą diagnostyczną lub nie są komplementarne w stosunku do obserwacji jakościo-
wej. W szczególności trzeba w tym zakresie zwrócić uwagę na problem kształtowania 
dyskursu międzynarodowego, w którym ogólnie zrozumiałe metody wspierające argu-
mentację lub transparentność procesu badawczego są istotne dla zrozumienia przez 
szerokie grono odbiorców decyzji i procesu wnioskowania badacza, nawet bez szcze-
gółowej wiedzy na temat krajowego kontekstu, w którym dany system społeczny był 
diagnozowany (Lupia & Alter, 2014). Badania jakościowe wymagają znacznie większego 
zaangażowania badacza nie tylko w opis procedury gromadzenia i opracowywania 
danych, np. iteracyjnego tworzenia struktury kodowej, ale też w bardzo precyzyjną 
argumentację, która odzwierciedla jego czysto subiektywne wnioskowanie odnoszące 
się do intensywnych i wieloaspektowych obserwacji, co dla odbiorcy z innego regionu 
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kulturowego może okazać się barierą w zrozumieniu jakościowo i subiektywnie gene-
rowanych wniosków. W badaniach kultury informacyjnej problem ten jest szczególnie 
widoczny, gdy analizuje się komunikację naukową odnoszącą się do badań prowadzo-
nych w różnych krajach i skrajnie różnych środowiskach informacyjnych organizacji. 
Są to konteksty na tyle odmienne, że tworzenie analogii ontycznych i epistemicznych 
na podstawie analiz jakościowych stwarza warunki jałowej dyskusji, w której badacze 
nie wspinają się znacząco po stopniach piramidy dowodu naukowego. Inaczej ujmując: 
obserwacje jakościowe o tak dużym zróżnicowaniu ontologicznym nie skłaniają bada-
czy do kontynuowania dyskursu i stawiania hipotez badawczych w celu zwiększenia 
istotności i powtarzalności badań naukowych w analogiach epistemicznych, np. na 
próbach randomizowanych, a to wyklucza możliwość dostarczenia najwyższej jakości 
dowodu naukowego – pochodzącego z metaanalizy (Moher et al., 2009; Stroup et al., 
2000). W badaniach kultury informacyjnej brakuje klasycznie definiowanych dowodów 
naukowych opartych na podstawowych testach statystycznych. Badania te od wielu lat 
utrzymują się na poziomie obserwacji i wiedzy eksperckiej, które stanowią fundament 
piramidy dowodów w nauce; z nielicznymi przykładami badań ilościowych.

Hipoteza badawcza i prawdopodobieństwo jej potwierdzenia
Hipoteza zerowa jest właściwa dla danego testu statystycznego i może np. zakładać 
brak zależności między zmiennymi lub równość wartości średnich w badanych gru-
pach respondentów. Do jej weryfikacji stosowane jest obliczanie wartości p, która – co 
warto zaznaczyć w kontekście omawianej statystyki bayesowskiej – nie odnosi się do 
prawdopodobieństwa, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, co jest częstym błędem w in-
terpretacji analiz częstościowych. Wartość p określa prawdopodobieństwo wystąpienia 
błędu statystycznego typu I, tj. odrzucenia hipotezy zerowej, gdy w rzeczywistości jest 
ona prawdziwa. Jest zatem prawdopodobieństwem zaobserwowania zbioru danych tak 
skrajnie małego lub dużego w rozkładzie normalnym jak ten, który faktycznie zaob-
serwowano, jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa (Kaplan, 2014).

Badacz odwołujący się do prawdopodobieństwa testowego p jest zmuszony inter-
pretować hipotezę badawczą, opierając się na podstawowym warunku dowodowym, 
który pozostaje nieznany, gdyż odwołuje się tylko do danych pierwotnych, zebranych 
w badaniu, z pominięciem założenia a priori. Mankamentem klasycznego wnioskowa-
nia statystycznego jest przede wszystkim to, że hipoteza zerowa nie jest równoznaczna 
z hipotezą badawczą i często stanowi jej negację, dla której z danych wyliczane są szanse 
na jej niezafałszowane odrzucenie. Szanse te powinny być jak najmniejsze, bliskie zeru, 
aby można było się skupić na wartości efektu i potwierdzeniu siły dowodu odnoszącej 
się np. do stopnia zależności lub różnicy uzyskanych wartości średnich. Jest to infor-
macja trudna do użycia w procesie decyzyjnym. Dostajemy bowiem potwierdzenie 
tego, że dane nie wskazują na możliwość wystąpienia błędu statystycznego typu I oraz 
że wielkość efektu jest przeciętna lub duża, np. informację, że osoby, które stanowiły 
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grupę właściwą, uzyskały nieznaczny, umiarkowany albo dużo niższy lub wyższy wynik. 
W odniesieniu do zagadnień takich jak stopień akceptacji zachowań informacyjnych 
albo poziom kompetencji, wyrażonych w skalach interwałowych, taki dowód naukowy 
na niewiele się zdaje osobom, które muszą oszacować prawdopodobieństwo np. tego, że 
inwestycja w kurs lub interwencja w zespole będzie opłacalna pod względem potencjal-
nych rezultatów. Inwestycja zapewne się opłaci, ale jaka jest skala prawdopodobieństwa 
w tym zakresie, biorąc pod uwagę, że dana organizacja różni się od tej wcześniej bada-
nej, pracownicy przejawiają inne nastawienie do kompetencji, a sytuacja w otoczeniu 
organizacji jest bardzo niestabilna? Tego osoba decyzyjna nie może już zweryfikować, 
bo w swoich szacunkach badacze nie uwzględnili założeń a priori.

Dowód naukowy w badaniu kultury informacyjnej
Najprostszą metodą dostarczenia dowodu naukowego w badaniach ilościowych kultury 
informacyjnej rozumianej w kontekście kompetencyjnym jest test t Studenta lub jego 
nieparametryczne alternatywy dla dwóch grup obserwacji – test u Manna–Whitneya 
i test Wilcoxona, oraz analiza wariancji (anoVa) i jej nieparametryczna wersja – test H 
Kruskala–Wallisa dla wielu niezależnych grup obserwacji. Testy te występują w dwóch 
podstawowych wariantach: a) dla prób niezależnych, b) dla pomiarów sparowanych lub 
prób zależnych, a ponadto test t przeprowadza się dla jednej próby w odniesieniu do 
danych z populacji. Opcja pierwsza (a) zakłada najczęstszy wariant eksperymentalny – 
występowanie grup testowych (kontrolnej) i właściwej, między którymi porównywana 
jest wartość parametru populacji, tj. wynik średni lub mediana. W opcji drugiej (b) 
badacz zakłada, że poszukiwana jest różnica między wskazaniami pomiaru przed 
inter wencją i po niej, np. po kursie z zakresu oSint, aby wykazać wpływ tej interwencji 
na zmianę poziomu kompetencji. Hipoteza zerowa w wymienionych testach zakłada 
brak statystycznie istotnej różnicy między pomiarami dokonanymi w grupach, a gdy 
potwierdzenie takiej równości średnich jest mało prawdopodobne do udowodnienia, 
to wartość efektu w grupie właściwej (t lub F) wskazuje na to, jak duża jest różnica 
wartości parametru w grupach w stosunku wahań obserwacji wewnątrz grupy (Goss-
-Sampson, 2020). Generalnie testy oparte na porównaniach parametrów mogą być 
bardziej przydatne w kontekście kompetencyjnym diagnozy kultury informacyjnej, co 
zostanie opisane w kolejnym podrozdziale na przykładzie badania przeprowadzonego 
w 2019 roku.

Mimo że takie testy są podstawowymi formami analizy danych ilościowych, to w od-
niesieniu do diagnozy kultury informacyjnej badacze częściej stosują analizę regresji, 
tj. korelacji i regresji liniowej, aby badać strukturę modelu badawczego na podstawie 
zależności zmiennych charakteryzujących zachowania informacyjne jako wskaźniki 
kultury informacyjnej (Choo et al., 2006; 2008; Deja & Wójcik, 2021). Kulturę w kon-
tekście normatywnym lub behawioralnym łatwiej jest diagnozować przez relacje zacho-
dzące między pracownikami, a w modelu statystycznym – relacje między zmiennymi, 
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które opisują zbiorowe zachowania informacyjne w skali interwałowej, najczęściej skali 
Likerta. Inaczej rzecz ujmując: dwa zachowania w zakresie np. poszukiwania informacji 
są mierzone w skali akceptacji społecznej Likerta, aby móc dokonać analizy ich zależ-
ności. Badacze zakładają, że im wyższa zależność w zebranych danych, tym bardziej 
współzależne wyniki opisujące zachowania informacyjne w kulturze populacji, a zatem 
bardziej jednorodnie kształtujące kulturę informacyjną i wszelkie czynniki efektywności, 
które są od niej uzależnione. Hipoteza zerowa dla analizy korelacji zachodzącej między 
zachowaniami informacyjnymi zakłada brak istotnej zależności między zachowaniami.

Zarówno w wariancie kompetencyjnym, jak i normatywnym warto zwrócić uwagę na 
to, co daje badaczowi powołanie się na wartość testową p. Mark Goss-Sampson opisał 
ten problem tak, że gdy wartość p < 0,05, mamy mniej niż 5% szans na wystąpienie 
błędu statystycznego typu i, a zatem badacz może z dosyć dużą pewnością sprawdzić 
wartość efektu, tzn. siły dowodu na to, że hipoteza alternatywna ma podstawy zasto-
sowania. Innymi słowy: kiedy badacz stawia hipotezę badawczą, najczęściej zakłada 
hipotezę alternatywną (zależność), a stara się ją potwierdzić przez odrzucenie hipo-
tezy zerowej (szansę na to, że brak zależności jest nieprawdziwy, gdy zakładamy jego 
prawdziwość), tj. badacz zakłada istnienie związku o pewnej domniemanej intensyw-
ności między zmiennymi lub różnicę wartości średnich zmiennych, które mierzą skalę 
lub stopień akceptacji pewnych zachowań w badanej populacji zainteresowania. Tak 
naprawdę w analizie statystycznej badacz weryfikuje brak tego związku lub równość 
średnich w danych. W wariancie normatywnym zależność między dwoma zachowaniami 
w danych wyrażona jest wartością efektu r Pearsona (obserwacja czasu procesów lub 
częstości zachowań w skali ciągłej) lub rho Spearmana (samoocena w skali interwało-
wej), a dla małych prób tau Kendalla, która określa stopień korelacji. Siła efektu jest 
następnie arbitralnie, w zależności od uprawianej dyscypliny naukowej, interpretowana 
w przedziałach: brak/mały/średni/duży/bardzo duży/ekstremalny (Goss-Sampson, 2020).

Statystyka częstościowa jest szczególnie potrzebna w nauce tam, gdzie możliwe 
jest zdobycie niepodważalnego dowodu na oddziaływanie danej interwencji na próbę 
w eksperymencie badawczym w warunkach idealnych, z kontrolowaną próbą randomi-
zowaną, która ma minimalizować prawdopodobieństwo wpływu nieznanych czynników 
środowiskowych spoza modelu na stronniczość uzyskanych wyników i jednocześnie 
zwiększyć szansę na wykazanie istotnego wyniku efektu statystycznego (Good, 2006). 
W takich warunkach od korelacji można łatwo przejść do współczynnika determinacji 
R2 i doszukiwania się predykcji badanych czynników, np. kształtowania się kultury 
informacyjnej w organizacji.

Czy takie warunki są możliwe do osiągnięcia podczas zwykłej ankiety online w od-
niesieniu do ludzkich zachowań, samooceny kompetencji lub ocen studenckich? Na 
to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, chociaż autor tego eseju skłania się ku 
odpowiedzi „Nie”. Przyczyn jest kilka: występowanie mnogości i różnorodności czynni-
ków afektywnych, krótkotrwałe stany i sytuacje problemowe oraz obciążenie rozkładu 
obserwacji zamkniętą skalą porządkową, co skutecznie utrudnia uzyskanie rozkładu 
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normalnego w rozkładzie częstości odpowiedzi. W większości przypadków analizowanej 
literatury metodologicznej, gdy autorzy procedur badawczych starają się odnieść inter-
pretację wyników statystycznych do danych interwałowych i nieparametrycznych, mówi 
się o konieczności zachowania dużej ostrożności w zakresie wnioskowania opartego 
na wartości efektu i prawdopodobieństwie testowym (Goss-Sampson, 2020). Trudno 
jest takim wynikom zaufać na tyle, aby móc na podstawie takich danych podejmować 
racjonalne decyzje w organizacji. Potrzebę alternatywnych podejść do analizy odczuli 
w szczególności analitycy danych i informacji, którzy bardzo często nie mogą zapewnić 
równego rozkładu próby, a jednocześnie muszą łączyć dane wtórne i pierwotne z róż-
nych modeli danych. Dodatkowo zwiększa to obciążenie wnioskowania czynnikami 
zewnętrznymi, których nie można uwzględnić w modelu badawczym, a poprzeć można 
je wyłącznie intuicją i wnioskowaniem indukcyjnym (Cleveland, 2001; Ziemba, 1961). 
W ostatnich latach wzrosło też zainteresowanie statystyką bayesowską w kontekście 
eksperymentów kontrolowanych w firmach it, w których prawdopodobieństwo osią-
gania lepszych rezultatów lub wyższych przychodów jest kluczem do podejmowania 
decyzji (Kamalbasha & Eugster, 2021).

W zakresie prowadzenia dyskursu naukowego ogólna ostrożność stawianych wnio-
sków jest akceptowalna, np. autor powołujący się na wyniki badania może wziąć po-
prawkę na możliwość wystąpienia statystycznej stronniczości wyników, aby nie dopuścić 
w swoim systematycznym przeglądzie badań do błędnego formułowania warunków 
kategorycznych odnoszących się do zachowań ludzkich. Jednak w zakresie implikacji 
wyników i ich aplikacji w praktyce zarządzania informacją może się okazać, że czę-
stościowe podejście nie uwzględnia początkowej niepewności w stosunku do niższej 
jakości dowodów, które następnie są trudne do zoperacjonalizowania bez ryzykownych 
nadinterpretacji. To, co przemawia za użyciem statystyk bayesowskich w pracy anali-
tyka danych oraz badacza, który przyjmuje pragmatyczne założenia metodologiczne, 
to stanowisko relatywistyczne, tj. wnioskowanie prawdopodobne lub inaczej ujmując: 
rozumowanie indukcyjne, w którym badacz racjonalnie może przechodzić od wiary 
w przesłanki do czasowej wiary we wniosek, odwołując się do prawdopodobieństwa 
potwierdzenia hipotezy alternatywnej i biorąc pod uwagę wiarę w hipotezę zerową 
(Ziemba, 1961).

Użycie czynnika bayesowskiego w badaniu kultury informacyjnej
Główną zaletą wnioskowania bayesowskiego jest inne niż klasyczne pojmowanie praw-
dopodobieństwa, tj. przez pryzmat subiektywnego prawdopodobieństwa zdarzeń loso-
wych. Przyjmijmy, że w badaniu kultury informacyjnej jedno z pytań dotyczące użycia 
procedury gromadzenia danych to pytanie zamknięte z odpowiedzią binarną „Tak/
Nie”. Statystyka częstościowa definiuje prawdopodobieństwo na podstawie częstości 
zdarzeń w wielokrotnej, a nawet nieskończonej serii prób. Mamy zatem 50% szans na 
wybór odpowiedzi „Tak” przy założeniu, że jeżeli respondent nie będzie miał pojęcia, 
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jak odpowiedzieć, i losowo wybierze odpowiedź, to w nieskończonej serii prób odpo-
wiedź „Tak” będzie stanowiła także 50% odpowiedzi. Statystyka bayesowska definiuje 
prawdopodobieństwo jako subiektywną reprezentację niepewności co do takich zdarzeń. 
W takiej perspektywie, gdy zakładamy, że prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi 
„Tak” jako przypadku losowego w pojedynczym wyborze respondenta wynosi 50%, to 
bierzemy też pod uwagę założenie a priori, że zasłania on oczy, aby ta losowość wybo-
ru była faktycznie przypadkowa, i wybór „Tak” albo „Nie” jest równie prawdopodobny. 
Ponadto badacz, który wie, jak respondenci udzielali odpowiedzi wcześniej w innym 
badaniu z użyciem tego pytania, może także przyjąć, że proporcja odpowiedzi wynosi 
50 : 50 albo 70 : 30, bo wcześniej na odpowiedź wpływ miał podobny sposób udostęp-
niania procedury.

W statystyce częstościowej wnioskujemy z danych a posteriori, a w statystyce bayesow-
skiej zderzamy twierdzenie a priori z rozkładem obserwacji a posteriori uzyskanym 
z danych, gdzie we wnioskowaniu od razu możemy dokonać oszacowania prawdo-
podobieństwa, że hipoteza zerowa jest wielokrotnie bardziej prawdopodobna do potwier-
dzenia niż hipoteza alternatywna (lub odwrotnie). Dzięki temu badacz może w analizie 
zweryfikować siłę dowodu na potwierdzenie hipotezy badawczej bez dodatkowych, 
autonomicznych oszacowań odnoszących się do wielkości różnicy parametru, jak ma 
to miejsce w statystyce częstościowej (Goss-Sampson, 2020).

Czy zatem w naukach o komunikacji społecznej i mediach, a w szczególności w ba-
daniu kultury informacyjnej, gdzie zachodzi trudność zachowania warunków eks-
perymentalnych w diagnozie, istnieje konieczność stosowania statystyk częstościo-
wych? Zdecydowanie nie. W kilku dotychczasowych badaniach kultury informacyjnej 
(Abrahamson & Goodman-Delahunty, 2013; Choo et al., 2006, 2008; Deja & Wójcik, 
2021) badacze nie stosują czystej procedury eksperymentalnej, jest to raczej obserwacja 
przypadku szczególnego z techniką ankiety, a co najwyżej quasi-naturalne podejście 
eksperymentalne, w którym grupy wyodrębniane są naturalnie, na podstawie kategorii 
obserwacji – atrybutów kultury informacyjnej – charakteryzujących badane środowisko 
informacyjne. Diagnoza kultury informacyjnej ma w takich projektach badawczych 
wymiar pragmatyczny, w którym z jednej strony celem jest dostarczenie dowodu na-
ukowego, ale z drugiej – realizacja tego celu ma być aplikowana w projektowaniu 
i usprawnianiu działania systemów informacyjnych organizacji (Materska, 2007).

Tak używane modele badawcze mogą być wykorzystywane również przez praktyków 
w diagnostyce zarządzania informacją, np. analityków biznesowych, którzy rozwijają 
swoją wiedzę ekspercką na podstawie faktów, dowodów naukowych, na bazie których 
tworzą swoje przypuszczenia (Cleveland, 2001), a przede wszystkim prowadzą własne 
analizy instytucjonalne, aby wspierać decyzje w różnych typach organizacji (Zych, 2020). 
Wnioskowanie bayesowskie na podstawie prawdopodobieństwa potwierdzenia hipotezy 
badawczej, a nie częstościowa negacja błędu statystycznego, może być zatem bardziej 
użyteczne do oceny w analizie statystycznej możliwości wystąpienia efektów wynika-
jących z decyzji odnoszących się do kształtowania kultury informacyjnej w kontekście 
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kompetencyjnym (inwestycja w kursy poszerzające kompetencje informacyjne) i norma-
tywnym (inwestycja w kształtowanie relacji między ludźmi i komunikację cyfrową).

Przykład analizy statystycznej wyników badania 
kultury informacyjnej w organizacji
Ilościowe badania kultury informacyjnej najczęściej oparte są na pomiarach w inter-
wałowej skali Likerta (Deja, 2021). Użycie tej skali stwarza trudność ze wspomnianą 
już wcześniej parametrycznością wyników. Thomas Lumley et al. (2002) potwierdzili, 
że gdy mamy do czynienia z małymi próbami, trudnością we wnioskowaniu staty-
stycznym jest to, że większość podstawowych metod statystycznych wymaga założeń 
dotyczących rozkładu normalnego. Dlatego argumentem przemawiającym za użyciem 
testów nieparametrycznych opartych na rangach jest powszechne stosowanie w nauce 
o komunikacji społecznej i mediach skal porządkowych lub interwałowych – zwłaszcza 
w kontekście problemów badawczych odnoszących się do ludzkich zachowań, kom-
petencji lub samooceny różnych czynników normatywnych w organizacji. Mnogość 
ukrytych czynników oddziałujących na ludzkie zachowania i ich zbiorową percepcję 
jest tak duża, że najczęściej nawet w projekcie eksperymentalnym nie jest możliwe ich 
całkowite wykluczenie lub uwzględnienie w modelu statystycznym. Główna uwaga 
badacza powinna być jednak zwrócona na fakt, że nawet jeżeli zmienna wynikowa 
obliczona jest z wartości średniej lub sumy kilku itemów/opisów w ramach każdej ob-
serwacji, to i tak przedziałowy układ skali Likerta zwiększa szanse na uzyskanie danych 
nie parametrycznych nawet w dużych próbach badawczych (Bishop & Herron, 2015).

Ponadto Phillip Bishop i Robert Herron zwracają uwagę na brak logiki interpre-
tacji wyniku zapisanego jako 4,53 w pięciostopniowej skali interwałowej, który i tak 
uwzględnia czwarty próg skali „Raczej się zgadzam”, a odczytywany jest jako Raczej_
się_zgadzam.53. Dlatego do odczytywania statystyk nieparametrycznych w statystyce, 
a w szczególności w statystyce bayesowskiej, powinno stosować się wartość mediany dla 
oszacowanego parametru populacji z małej próby, ponieważ a) badacz automatycznie 
jest ostrożniejszy w wydawaniu precyzyjnych osądów co do pomiaru, b) interpretacja 
prawdo podobieństwa według statystyki bayesowskiej ma znacznie więcej sensu, gdy 
przy porównywaniu median odnoszących się do interwałów skali Likerta nie staramy 
się na siłę tworzyć ścisłych przewidywań dotyczących parametru populacji na podstawie 
danych dotyczących ludzkich opinii, w dodatku używamy predefiniowanych stopni 
skali (Gill & Casella, 2009; Hill & Kriesi, 2001).

Do diagnozowania kultur informacyjnych stosuje się trzy podstawowe typy skal 
pomiarowych:

• Typ kategoryczny – dane o charakterze nominalnym wskazujące na wystąpienie 
cechy w dwóch lub kilku pozycjach lub wariantach, najczęściej wykorzystywane 
do dzielenia zbiorowości (Płeć), ale także do uzyskania binarnego potwierdze-
nia obserwacji cechy (Tak/Nie). Przykład w nauce o informacji: Czy używasz 
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kompetencji a zdobytej w trakcie kursu w miejscu pracy? Czy bez przeszkód reali-
zujesz proces B w miejscu pracy? Czy poszukujesz porady wśród współpracowników, 
gdy nie możesz dotrzeć do procedury c? Czy samodzielnie rozwiązujesz problem 
w sytuacji d? Wskaż swój poziom uprawnień w systemie e.

• Typ porządkowy/interwałowy – dane o charakterze pomiaru intensywności cechy 
w zdefiniowanych uprzednio stopniach z pozycją zera bezwzględnego, tj. braku 
obserwacji. Przykład: Nauczyciel w przyjętej skali ocen mierzy poziom opanowania 
umiejętności przetwarzania danych z modeli relacyjnych do postaci informacji 
w skali od 1 do 5, a badacz zbiera te dane do modelu statystycznego, gdzie zero 
oznacza brak ukończenia kursu. Respondent w odpowiedzi na zadane przez ba-
dacza pytania udziela odpowiedzi w skali Likerta odnośnie do stopnia akceptacji 
danego twierdzenia odnoszącego się do jego stanu (samoocena).

• Typ ciągły/ilorazowy – dane stanowiące najczęściej występującą podstawę dowodu 
naukowego w naukach ścisłych i przyrodniczych, odzwierciedlające wprost wielkość 
lub liczebność obiektów w każdej obserwacji z próby. W nauce o informacji w skali 
takiej można uwzględnić np. liczbę wyników wyszukiwania, liczbę cytowań lub 
czas realizacji procesu informacyjnego.

Zarówno w statystyce częstościowej, jak i statystyce bayesowskiej każda z powyższych 
skal może zostać wykorzystana do weryfikacji hipotezy zerowej i hipotezy badawczej. 
Należy jednak dobrać właściwy test statystyczny do typu danych. Dane ciągłe zwiększają 
szansę na pomyślne użycie testów parametrycznych. Dane porządkowe i interwałowe, 
nawet po przekształceniach (z wyjątkiem przekształceń logarytmicznych), wymagają 
użycia statystyk nieparametrycznych, a dane kategoryczne – użycia statystyk typowo 
częstościowych w poszukiwaniu dowodów na weryfikacje powiązań między miarami 
kategorycznymi, jak np. test chi-kwadrat (Goss-Sampson, 2020).

Przypadek: kontekst kompetencyjny
Cel w badaniu kultury informacyjnej dotyczy weryfikacji założenia, że w poczuciu 
empowermentu w miejscu pracy zachodzi statystycznie istotna różnica między absol-
wentami, którzy ukończyli kurs zaawansowanego przetwarzania informacji (n = 35) 
a którzy go nie ukończyli (n = 15). Wykorzystany został tylko fragment obserwacji 
z pierwotnego zestawu danych, którego użyli w badaniu Deja et al. (2021). Do odpo-
wiedzi została wybrana losowo próba piętnastu respondentów, którzy także dokonali 
samooceny swojego empowermentu w miejscu pracy, byli absolwentami studiów na tym 
samym uniwersytecie, na kierunkach prowadzonych w dyscyplinie nauk społecznych, 
i wypełnili ankietę nie później niż 6 miesięcy od ukończenia studiów.

Podejście do diagnozy kultury informacyjnej w przeprowadzonym badaniu (Deja et al., 
2021) było kognitywne – pewien zestaw kompetencji jest czynnikiem motywującym 
do przejawiania postaw informacyjnych świadczących o empowermencie pracownika 
(Batorowska, 2009; 2013). W przeciwieństwie do pierwotnego badania, analizującego 
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relację poziomu kompetencji i poziomu empowermentu absolwenta, w tym eseju przed-
stawiona jest inna hipoteza badawcza: istnieje statystycznie istotny wpływ kompetencji 
zdobytych przez studenta na ostatnim roku studiów, podczas kursu w zakresie zaawan-
sowanego przetwarzania informacji w modelach danych, na jego postawy informacyjne 
jako absolwenta, których samoocena odzwierciedla ogólne poczucie empowermentu 
w miejscu pracy. Quasi-naturalny projekt eksperymentu zakłada zatem, że grupa kon-
trolna nie ukończyła kursu i jej samoocena empowermentu może być statystycznie 
istotnie niższa niż u osób, u których zdobyte kompetencje informacyjne miały wpływ 
na ich samoocenę wartości na rynku pracy.

W drugim celu przeprowadzonej analizy założono weryfikację prostej hipotezy ba-
dawczej, że czynniki empowermentu są ze sobą związane w obu grupach badawczych. 
Cel ten został określony, aby uzupełnić przykład o analizę dwustronnej korelacji zmien-
nych, która odnosi się do niewielkiej próby badawczej (n = 50). Analiza ta jest bardzo 
często prowadzona w przypadku badań ilościowych kultury informacyjnej w kontek-
ście normatywnym, gdzie współzależność zachowań informacyjnych jest elementem 
efektywności działania w kulturze informacji (Abrahamson & Goodman-Delahunty, 
2013; Choo et al., 2006).

W opisywanym przypadku poziomy empowermentu w miejscu pracy zostały zmie-
rzone skalami interwałowymi: skala Likerta od 1 = Nie zgadzam się do 5 = Zgadzam 
się; 0 = Nie wiem. Z tego względu przeprowadzono porównanie statystyk nieparame-
trycznych za pomocą testu u Manna-Whitneya, który koncentruje się na porównaniu 
wartości mediany wyników w celu uniknięcia błędnej interpretacji zmiennej jako para-
metrycznej. Ponadto wielkość próby jest na tyle mała i nierówno rozłożona w grupach, że 
uzyskanie rozkładu normalnego dla wartości średniej opisującego parametr w populacji 
jest bardzo niewielkie. Test ten nie przyjmuje założeń odnośnie do kształtu rozkładu 
odpowiedzi. W badaniu zgodnie z modelem Spreitzer (2007) zadano cztery pytania, 
na które respondenci odpowiadali, w skali Likerta używając trzech itemów na każdą 
odpowiedź – po trzy opisy postaw w miejscu pracy określające odpowiednio: „Znaczenie” 
wykonywanej pracy, „Kompetencja” do wykonywania pracy, „Autodeterminacja” do 
podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie do wykonywanej pracy, „Wpływ” na 
środowisko informacyjne w miejscu pracy.

Hipoteza zerowa H0 zakładała, że różnica w samoocenie empowermentu nie wy-
stępuje w grupie właściwej i grupie kontrolnej, a hipoteza alternatywna H1 zakładała, 
że istnieje różnica i zgodnie z hipotezą badawczą grupa właściwa przejawia wyższy 
poziom empowermentu.

Jak przedstawia tabela 1, w przypadku statystyk częstościowych rezultat wskazuje, 
że szanse na wystąpienie błędu statystycznego typu I są bardzo niewielkie, i można 
wnioskować, że istnieje statystycznie istotna różnica wartości parametru na podstawie 
danych (p < 0.001). Powszechna interpretacja wielkości efektu wyrażonego rangowo-

-dwuseryjnej korelacji r przedstawiona przez Kerby’ego (2014) jest taka, że statystyka ta 
wskazuje na stosunek różnicy proporcji par odpowiedzi w dwóch grupach badawczych, 
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potwierdzających hipotezę badawczą, i par, które jej nie potwierdzają. Dla wszystkich 
czterech wskaźników empowermentu wskazuje na istnienie dużej różnicy – około 
85–90% wyników w dwóch porównywanych grupach potwierdza hipotezę, że osoby, 
które ukończyły kurs zaawansowanego przetwarzania informacji, osiągają wyższe 
wyniki samooceny empowermentu w miejscu pracy.

Tabela 2. Bayesowski test U Manna–Whitneya

BF₁₀ U Rhat

Znaczenie 12,007 448,500 1,004

Kompetencja 29,281 474,000 1,009

Autodeterminacja 27,316 456,000 1,009

Wpływ 69,168 495,000 1,009

Wynik oparty na algorytmie augmentacji danych z 5 łańcuchami po 1000 iteracji.
Źródło: opracowanie własne w programie JASP 0.16, 2022

Interpretacja bayesowska wyników jest nieco dokładniejsza, bo dla każdego wskaź-
nika uzyskano wyniki wskazujące na inny poziom dowodu na większe prawdopodo-
bieństwo potwierdzenia hipotezy alternatywnej – badawczej w stosunku do hipotezy 
zerowej. Statystyka Bf10 określa, ile razy bardziej prawdopodobne jest potwierdzenie 
hipotezy badawczej w stosunku do hipotezy zerowej, że na 525 par odpowiedzi 85–90% 
odpowiedzi przemawia za hipotezą badawczą, a 10–15% za jej negacją. Zaletą takiej 
prezentacji jest to, że jeżeli hipotezą badawczą byłaby hipoteza zerowa, to można 
to prawdopodobieństwo odwrócić w statystyce Bf01. Mamy zatem dwunastokrotnie 
większe prawdopodobieństwo na to, że potwierdzimy zmierzoną różnicę w populacji 
dla wskaźnika „Znaczenia”; dwudziestodziewięciokrotnie większe prawdopodobieństwo 
na potwierdzenie różnicy wyników w przypadku wskaźnika samooceny „Kompetencji”; 
dwudziestosiedmiokrotnie większe prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wyni-
ków „Autodeterminacji” w miejscu pracy i sześćdziesięciodziewięciokrotnie większe 

Tabela 1. Test U Manna-Whitneya

U p r

Znaczenie 448,500 < ,001 0,709

Kompetencja 474,000 < ,001 0,806

Autodeterminacja 456,000 < ,001 0,737

Wpływ 495,000 < ,001 0,886

Źródło: opracowanie własne w programie JASP 0.16, 2022
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prawdopodobieństwo, że osoby, które ukończyły kurs zaawansowanego przetwarzania 
informacji będą miały wyższą samoocenę „Wpływu” na swoje środowisko informacyj-
ne w pracy. Według interpretacji van Doorna (2021) są to trzy silne dowody i jeden 
bardzo silny dowód potwierdzające uznanie hipotezy badawczej. W obu przypadkach 
interpretacji dane odnoszą się do poniższych statystyk opisowych.

Tabela 3. Statystyki opisowe

Grupa N Średnia Mediana SD SE

1 35 4,386 4 0,708 0,120

2 15 3,400 3 0,471 0,121

1 35 4,400 4 0,684 0,116

2 15 3,067 3 0,863 0,223

1 35 4,171 4 0,618 0,104

2 15 2,867 3 0,954 0,246

1 35 4,457 4 0,586 0,099

2 15 2,800 3 0,819 0,212
1 – grupa właściwa; 2 – grupa kontrolna
Źródło: opracowanie własne w programie JASP 0.16, 2022

Grupa kontrolna na ogół nie była pewna odnośnie do tego, jaki ma wpływ na 
swoje otoczenie i czy zdobyte kompetencje ułatwiają im samodzielne osiąganie celów 
w znaczącym dla nich kierunku rozwoju kariery (Me = 3). W grupie właściwej re-
spondenci mieli o jeden próg w skali większą pewność w zakresie tych wskaźników 
(Me = 4), a największą przeciętną pewność grupa właściwa osiągnęła co do zgodności, 
czy kompetencje w zakresie użycia modeli danych dają im swobodę wpływania na ich 
środowisko informacyjne (Śr. = 4,457; Sd = 0,586). Jest to jednocześnie największa 
zmierzona rozbieżność wartości średnich, wskazująca na to, że zdobyte kompetencje 
modelowania danych najmocniej oddziałują na empowerment absolwenta w miejscu 
pracy pod względem jego potencjalnego wpływu na wykonywane zadania.

W tabelach 4 i 5 przedstawione zostały wyniki analizy korelacji dwustronnej czynni-
ków empowermentu w miejscu pracy. Wyniki analizy częstościowej w tabeli 4 wskazują, 
że mamy bardzo niewielkie szanse na fałszywą negację hipotezy zerowej p < 0,001, więc 
miara efektu tau B jest wskazaniem, że mamy istotne podstawy do przyjęcia założenia 
o istnieniu przeciętnej korelacji wszystkich zmiennych w modelu.

Analiza bayesowska jest bardziej konserwatywna i oznacza istotność efektu 
tau B tylko wtedy, gdy dowody są mocne, tj. Bf > 10. Czynniki Bayesa przedstawiają 
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ekstremalnie mocne dowody na korzyść alternatywnej hipotezy (tj. związku między 
zmiennymi), co oznacza, że mamy wyraźny dowód na istnienie przeciętnej zależności 
zachodzącej między wszystkimi czterema wskaźnikami apofermentu w miejscu pracy. 
W odniesieniu do wcześniejszych rezultatów jest to o tyle istotne odkrycie, że daje bada-
czowi pewność, że zwiększenie się empowermentu w miejscu pracy po odbytym kursie 
w zakresie przetwarzania informacji wzrasta w powiązanych ze sobą aspektach, a nie 
niezależnie od siebie. W tym przykładzie przeciętnie jest od 13 431 do 1,614 × 106 razy 
bardziej prawdopodobne, że badane wskaźniki są ze sobą powiązane, niż że nie są. Na 
podstawie tego prawdopodobieństwa a posteriori możemy bardzo precyzyjnie określić, 
że dowód z danych jest wiele tysięcy razy bardziej prawdopodobny w zakresie hipotezy 
alternatywnej niż zerowej.

Tabela 4. Korelacje dwustronne dla małej próby

tau B 
Kendalla

p

Znaczenie – Kompetencje 0,481 *** < ,001

Znaczenie – Autodeterminacja 0,468 *** < ,001

Znaczenie – Wpływ 0,536 *** < ,001

Kompetencje – Autodeterminacja 0,456 *** < ,001

Kompetencje – Wpływ 0,559 *** < ,001

Autodeterminacja – Wpływ 0,475 *** < ,001
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001 
Źródło: opracowanie własne w programie JASP 0.16, 2022

Tabela 5. Korelacje dwustronne dla małej próby z czynnikiem bayesowskim

tau B 
Kendalla

BF₁₀

Znaczenie – Kompetencje 0,481 *** 25772,512

Znaczenie – Autodeterminacja 0,468 *** 13431,881

Znaczenie – Wpływ 0,536 *** 437013,526

Kompetencje – Autodeterminacja 0,456 *** 7876,616

Kompetencje – Wpływ 0,559 *** 1,614e+6

Autodeterminacja – Wpływ 0,475 *** 19259,292
* BF₁₀ > 10, ** BF₁₀ > 30, *** BF₁₀ > 100 
Źródło: opracowanie własne w programie JASP 0.16, 2022
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Podsumowanie
Różnica między statystyką częstościową a bayesowską jest wyraźna, gdy weźmiemy 
pod uwagę założenia a priori, które każdy badacz definiuje przed rozpoczęciem badania, 
kiedy określa jego cel i ugruntowuje go w analizie literatury. Statystyka częstościowa 
ma w tym zakresie zapewnić bezstronność analizy i potwierdzić, że istnieją bardzo 
nie wielkie szanse na wystąpienie błędu statystycznego i fałszywego potwierdzenia 
lub negacji hipotezy zerowej (która nie jest równoznaczna z hipotezą badawczą) w od-
niesieniu do szerszej populacji zainteresowania, której dotyczy zoperacjonalizowany 
cel badania (Western, 1999). Jest to absolutnie zasadne podejście w praktyce opartej 
na faktach, w której bez pewności odnośnie do prawdziwości i braku stronniczości 
w dostarczonym dowodzie nie można podjąć działania, jak np. w medycynie. Inaczej 
jest jednak, gdy badacz lub analityk ma przedstawić rekomendacje dotyczące warun-
ków pracy w wyniku samooceny pracowników, np. dotyczącej empowermentu w miejscu 
pracy, etyki w zacho waniach informacyjnych, kompetencji informacyjnych lub badań 
opinii klientów. W takiej sytuacji bezsprzeczny i niepodważalny dowód naukowy naj-
częściej nie jest możliwy do uzyskania, a rekomendacja musi powstać na podstawie 
niekompletnych danych i innych rodzajów projektów badawczych.

Statystyki bayesowskie opisane powyżej w skróconym, czysto prezentacyjnym wnio-
skowaniu przejawiają jedną szczególną wartość w procesie decyzyjnym w organizacji – 
pozwalają na wsparcie wnioskowania statystycznego obliczonym prawdopodobień-
stwem powodzenia działań, np. związanych z inwestowaniem w rozwój kompetencji 
pracowników. Przedstawiona analiza dostarczyła silnego dowodu na to, aby poprzeć 
rekomendację dotyczącą inwestycji w szkolenie rozwijające kompetencje informacyjne, 
które z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na wyższy empowerment pracowniczy 
i efektywność pracy. W kontekście normatywnym natomiast, czysto hipo tetycznie, tak 
interpretowane prawdopodobieństwo wystąpienia silnych zależności między zachowa-
niami informacyjnymi w kulturze informacji organizacji byłoby szczególnie istotne 
w procesie planowania polityki informacyjnej organizacji, np. „Mamy ponad 100 razy 
większe szanse na to, że jeżeli pracownicy będą zobligowani do samodzielnego poszu-
kiwania informacji o klientach i kontrahentach, to będą także bardziej kreatywnie 
i skutecznie prowadzić negocjacje na podstawie samodzielnie opracowanych informacji, 
niż na to, że taka pozytywna zależność nie wystąpi”.

W szczególności jednak warto podkreślić niewątpliwą zaletę statystyk bayesowskich 
w pracy analityka danych lub analityka biznesowego. Obecnie wzrasta liczba badań 
weryfikująca pozytywnie użyteczność statystyk bayesowskich we wspieraniu decyzji. 
Jak zauważyli Insua et al. (2020), uwzględnienie założeń teoretycznych lub intuicji we 
wnioskowaniu statystycznym odnośnie do podejmowania decyzji jest z powodzeniem 
stosowane w różnych kontekstach, takich jak testy żywotności, projektowanie ekspery-
mentów, certyfikacja niezawodności, ocena gwarancji itd. Od wielu lat jest to też element 
rozwijania praktyk opartych na faktach (Ashby & Smith, 2000). W nauce o informacji 
coraz większą wartość mają również eksperymenty kontrolowane, tj. testy a/B, które 
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w firmach stały się standardem podejmowania decyzji opartych na danych, bo dają 
możliwość taniej i szybkiej oceny nowych pomysłów w kampaniach internetowych lub 
testach user experience. Także w kontekście tego typu danych, istotnych dla analityków 
biznesowych wspierających decyzje w firmach, wnioskowanie bayesowskie zyskuje 
na wartości, bo prawdopodobieństwo bycia lepszym, efektywniejszym lub uzyskania 
wyższych zysków jest podstawą podejmowania skutecznych decyzji (Kamalbasha 
& Eugster, 2021).

Rosnąca popularność analizy bayesowskiej nie dotyczy jednak badań w nauce 
o informacji, a w szczególności badań kultury informacyjnej. Dotychczasowe badania 
kultury informacyjnej trudno jest pozytywnie ocenić pod względem ich przydatności 
w praktyce zarządzania informacją, a ich quasi-eksperymentalne projekty nie sprzyjają 
włączaniu ich rezultatów do praktyk opartych na faktach. Jeżeli badacze dostarczają 
już ogólnorozumianych dowodów naukowych i wniosków statystycznych odnoszących 
się do kultury informacyjnej, to ich przełożenie na wsparcie decyzji jest niezwykle 
trudne, gdy weźmie się pod uwagę unikatowość kontekstu organizacyjnego obserwacji. 
Statystyki bayesowskie, dzięki łatwości ich zrozumienia i możliwości bezpośredniego 
przełożenia na proces decyzyjny, należy postrzegać jako potencjalne rozwiązanie tego 
problemu i nową drogę transferu rezultatów badań z tej dyscypliny do różnych ob-
szarów społecznych.
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Abstrakt

cel/Teza: Celem rozważań jest wypracowanie propozycji spojrzenia na potencjał pro
wadzenia badań w ramach nauk o komunikacji i mediach z wykorzystaniem śladów 
cyfrowych (ang. digital footprints, digital shadows, digital traces) z perspektywy informato
logii oraz cyberbezpieczeństwa.

koncepcja/MeTodyka badań: W rozważaniach teoretycznych bazujących na prze
glądzie literatury przedmiotu skupiono się na zdefiniowaniu pojęcia śladu cyfrowego 
i określeniu jego własności i znaczenia w kontekście nauk o informacji oraz pojęcia 
cyberbezpieczeństwa.

wynIkI I wnIoSkI: Ślady cyfrowe dzięki swojej formie i zróżnicowanemu polu ba
dawczemu pozwalają na prowadzenie wysoko jakościowych pod względem meto
dologicznym badań naukowych, w których mogą stanowić nie tylko źródło danych 
badawczych, ale również odzwierciedlenie zachowań informacyjnych użytkowników 
Internetu. W zależności od kontekstu dane te mogą być wykorzystywane na różne 
sposoby, np. jako niezbywalny element walki o władzę, prezentacja nastrojów społecz
nych czy też forma sztuki.

orygInalność/warTość poznawcza: Ze względu na swoją unikatowość badania 
śladów cyfrowych mogą wspomóc rozwój różnego rodzaju narzędzi zabezpieczających 
aktywność cyfrową użytkowników sieci.
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Wprowadzenie
Zarządzanie informacją jest jednym z elementów pozwalających użytkownikom cyfro-
wym funkcjonować w przestrzeni Internetu. Rozwijająca się infrastruktura sieciowa 
stanowi podwalinę środowisk wirtualnych, jak również różnego rodzaju platform 
społecznościowych. Oprócz klasycznych problemów związanych z zarządzaniem infor-
macją, takich jak jej obieg, wykorzystanie czy archiwizacja, dochodzą również kolejne, 
związane bezpośrednio z działalnością użytkowników w sieci (Babik, 2019, 16). Obecnie 
informacja stała się nie tylko daną, ale nabrała też różnych własności. Raz rozpatrywa-
na jest jako dobro, które posiada wartość, innym razem prezentuje się ją jako spoiwo 
łączące bądź też dzielące społeczności. Znaczenia tu nabierają ślady cyfrowe, będące 
jednym z rodzajów informacji, jakie można spotkać w przestrzeni cyfrowej. Ze względu 
na ich właściwości, takie jak seminiematerialny charakter, podatność na modyfikacje, 
niejednorodność oraz formę, stanowić mogą bogatą bazę badawczą. Unikatowość śladów 
cyfrowych sprawia, że mogą być one również elementem pozwalającym optymalizować 
procesy zarządzania informacją w ujęciu interdyscyplinarnym.

Ślady cyfrowe są ważne również ze względu na powszechnie panujące przekonanie, 
iż można być anonimowym w sieci. Jest to błędne przekonanie, ponieważ każde po-
łączone siecią urządzenie posiada przypisany unikatowy adres internetowy, czyli iP. 
Każdorazowe korzystanie z sieci polega na wymianie informacji pomiędzy urządzeniami, 
które w swoich log files rejestrują wykonywane czynności oraz dane o przesyle informa-
cji. To pokazuje, że każdorazowa działalność w sieci pozostawia po sobie ślady, które 
mogą zostać wykorzystane do różnych czynności (Brunton, Driscoll & Gillespie, 2014).

Ślady cyfrowe – próba zdefiniowania problemu
Kompleksowe ewidencjonowanie osobistych mediów i komunikacji było jednym z moto-
rów rozwoju współczesnej cyfryzacji. Jeszcze w 1954 r. Vannevar Bush stworzył koncepcję 
mechanicznego urządzenia Memex, które przechowywałoby informacje o wszystkich 
przeczytanych książkach, nagraniach oraz komunikatach stworzonych przez użytkow-
nika i dawałoby możliwość przeszukiwania zapisanego materiału (Bush, 1945). Kolejne 
etapy rozwoju cyfrowego pozwoliły na upowszechnienie różnego rodzaju udogodnień 
funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej, ale doprowadziło to również do zwiększenia 
liczby generowanych codziennie śladów cyfrowych przez każdego użytkownika Internetu.

Termin „ślady cyfrowe” pojawił się w literaturze anglosaskiej na początku lat 2000–
2010 (Anjewierden & Efimova, 2006; Girardin et al., 2008; Roberts, 2000; Weaver 
& Gahegan, 2007), gdzie występuje pod nazwami takimi jak digital footprints, digital 
shadows czy też digital traces. Pojawienie się w Polsce terminu „ślady cyfrowe” zbiegło się 
w czasie z zaistnieniem pojęcia „zarządzanie informacją”. Informacja jest tu rozumiana 
jako dobro posiadające wartość, podobnie jak np. gotówka (Babik, 2019, 16), co przełożyło 
się również na sformalizowanie wartości informacji, m.in. poprzez utworzenie pierwszej 
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na świecie giełdy informacji (Yang, 2021). Choć różne określenia mogą wskazywać na 
odmienny przedmiot zainteresowania, opisują one mniej więcej to samo zagadnienie. 
Jednocześnie rodzi to potrzebę sformułowania propozycji bardziej jednoznacznego ro-
zumienia pojęcia śladu cyfrowego, które wyznaczy przedmiot i zakres rozważań. Pojęcie 
to można opisać za pomocą dwóch następujących kryteriów:

• podmiotowego (kto tworzy?),
• przedmiotowego, odnoszącego się do zasobów (co jest?).
Zgodnie z kryterium podmiotowym przyjmuję, że ślad cyfrowy jest tworzony przez 

konkretną jednostkę, ale może też być generowany przez zbiorowość, z tym że metadane 
opisują wtedy działania pojedynczej osoby korzystającej z urządzenia pozwalającego 
na rejestrację śladu cyfrowego.

Ślady cyfrowe są definiowane jako dane wygenerowane przez indywidualną bądź 
zbiorową aktywność w sieci, co odnosi się do kryterium przedmiotowego pojęcia śladu 
cyfrowego. Informacje te są połączone z metadanymi w celu uzyskania całkowicie unika-
towej mieszanki informacji, która jest w stanie udowodnić, że dany użytkownik posiada 
prawdziwą tożsamość. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki określonym wzorcom oraz 
powtarzalności – wskazują one, że istnieje tylko jeden użytkownik i wiele elementów, 
które reprezentują go cyfrowo. Co zatem składa się na ślady cyfrowe? Pierwszą kwestią 
jest ich lokalizacja, ponieważ część z nich znajduje się w log files urządzeń, z których 
korzystają użytkownicy, a część pozostaje w przestrzeni cyfrowej, rejestrowana przez 
przeglądarki, aplikacje, programy online oraz cyfrowe rzeczywistości. Powoduje to 
rozproszenie śladów cyfrowych nie tylko na różnych urządzeniach, ale także w świecie 
fizycznym oraz cyfrowym.

Zarządzanie śladami cyfrowymi, podobnie jak zarządzanie informacją, wiąże się 
z realizacją takich operacji, jak:

• generowanie śladów cyfrowych,
• pozyskiwanie śladów cyfrowych,
• gromadzenie śladów cyfrowych,
• przechowywanie śladów cyfrowych,
• udostępnianie śladów cyfrowych,
• dystrybucja śladów cyfrowych.
Praca ze śladami cyfrowymi ze względu na ich charakter oraz formę wymaga podob-

nego podejścia jak w przypadku zarządzania informacją. Ze względu na świadomość 
działania użytkownika ślady cyfrowe można podzielić na pasywne i aktywne.

Ślady cyfrowe pasywne są informacjami, które użytkownik w niezamierzony sposób 
pozostawia w trakcie swojej działalności w przestrzeni cyfrowej. Są to m.in. adres iP, 
lokalizacja bądź też historia przeglądania / historia aktywności.

Ślady cyfrowe aktywne to ślady utworzone przez świadomą działalność użytkownika. 
Przykładem takich śladów mogą być posty opublikowane w mediach społecznościowych, 
przesyłane zdjęcia, ale również korespondencja mailowa.
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Ze względu na stopień tajności ślady cyfrowe dzieli się na umożliwiające identyfi-
kację osoby i anonimowe.

Ślady cyfrowe umożliwiające identyfikację osoby są danymi pozwalającymi na pozna-
nie tożsamości cyfrowej, jak również fizycznej użytkownika, który w trakcie aktywności 
cyfrowej pozostawił po sobie ślady. Informacje te umożliwiają rozpoznanie użytkownika 
przy wykorzystaniu mniej lub bardziej zaawansowanego zestawu narzędzi rozpoznania 
z ogólnodostępnych źródeł (biały wywiad), jak również z wykorzystaniem elementów 
tzw. szarego i czarnego wywiadu.

Anonimowe ślady cyfrowe są danymi generowanymi anonimowo, przykładowo na 
forum internetowym przy użyciu pseudonimu. Obecnie na rynku istnieje wiele narzędzi, 
pozwalających na zapewnienie anonimowości w sieci. Są to:

• VPn (Virtual Private Network) – maskowanie adresu iP przez użytkowników. Jest 
to technologia polegająca na przekierowywaniu połączeń internetowych użytkow-
ników w taki sposób, że urządzenia sieciowe są niemożliwe do wyśledzenia. VPn 
gwarantuje nie tylko anonimowość w Internecie, ale i bezpieczeństwo danych oraz 
ochronę przed atakami ze strony hakerów.

• Tor (The Onion Router) – bezpłatny serwis anonimizujący, pozwalający na zacie-
ranie śladów cyfrowych w Internecie. Podczas surfowania za pomocą Tora ukrywa 
się adres iP komputera. Działa to na zasadzie trasowania cebulowego – przesyłane 
informacje są wielokrotnie szyfrowane w sposób warstwowy (Charzyński, 2021). 
Wiadomość jest opakowywana w kilka warstw szyfrowania, a następnie przechodzi 

Rysunek 1. Przykłady pasywnych i aktywnych śladów cyfrowych. Źródło: opracowanie własne, 2022
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przez serie tzw. routerów cebulowych (serwerów). Routery te to specyficzne węzły 
sieciowe, z których każdy ma uprawnienia do odszyfrowania wyłącznie jednej 
warstwy, a następnie przekazania informacji do następnych serwerów. Po odszy-
frowaniu ostatniej z nich wiadomość trafia do odbiorcy.

• Maszyny wirtualne – maszyna wirtualna (Virtual Machine, w skrócie VM), mó-
wiąc najprościej, to komputer składający się jedynie z warstwy oprogramowania. 
Wirtualna stacja robocza jest zupełnie odizolowana od sieci, a jedyne dozwolone 
połączenia odbywają się za pomocą maszyny pośredniczącej, co pozwala na zacho-
wanie anonimowości (Wen, Zhao & Wang, 2008).

• Freenet – to darmowe oprogramowanie, które umożliwia anonimowe udostępnia-
nie plików, przeglądanie i publikowanie freesites (stron internetowych dostępnych 
tylko za pośrednictwem Freenetu) oraz czatowanie na forach bez obawy o cen-
zurę. Freenet jest zdecentralizowany, a dzięki temu mniej podatny na ataki. Jeśli 
jest używany w trybie darknet, w którym użytkownicy łączą się tylko ze swoimi 
znajomymi, bardzo trudno go wykryć (Clarke et al., 2001). Komunikacja między 
węzłami Freenetu jest szyfrowana i przekazywana przez inne węzły, dzięki czemu 
bardzo trudno ustalić, kto żąda informacji i jaka jest ich treść.

• Serwer proxy – to swego rodzaju pośrednik między komputerem, z którego operuje 
użytkownik, a serwerami hostingowymi z umieszczonymi na nich witrynami i ser-
wisami, które chce on przeglądać (Weng & Lai, 2021). Ta swoista platforma działa 
na zasadzie pełnomocnictwa (działa w naszym imieniu) i podlega konfiguracji, 
dzięki której użytkownik otrzymuje dodatkowe opcje sieciowe, w tym anonimowość 
poprzez maskowanie iP (Lioudakis et al., 2007).

• System operacyjny Tails – (The Amnesic Incognito Live System, w przybliżonym 
tłumaczeniu Niezapamiętujący anonimowy system bieżący) może być używany na 
dowolnym komputerze, niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego 
na tym komputerze (Dawson & Cárdenas-Haro, 2017). Oferuje swoim użytkowni-
kom ochronę przed cenzurą, monitoringiem przez osoby trzecie i reklamą.

• Maile tymczasowe (ang. burner emails) – to maile aliasy, które można po zakończeniu 
korzystania zutylizować, nie niszcząc przy tym preferowanego konta mailowego.

• Alternatywne serwisy pocztowe – serwisy pocztowe typu Posteo.de, Tutanota, 
Mailbox.org czy też ctemplar, które oferują dodatkowe zabezpieczenia prywatności 
oraz ochronę korespondencji mailowej.

• Alternatywne wyszukiwarki internetowe – przeglądarki takie jak Brave, Ungoogled 
Chromium, Iridium oraz Epic. Nie buforują one danych przeglądania ani nie za-
pisują linków dla autosugestii podczas wpisywania adresu. Przeglądarki blokują 
również połączenia Rtc, które mogą ujawnić adres iP użytkownika.

• Szyfrowane aplikacje komunikacyjne – aplikacje, które wykorzystują zabezpieczenia 
konwersacji, haseł oraz kontaktów. Do tej grupy zalicza się komunikatory takie 
jak: line, Dust, Silence, Threema.
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Powyższa lista jest zaledwie zalążkiem rozwiązań dostępnych na rynku, dlatego nie 
należy traktować jej jako pełnej. Rozwój technologii cyfrowych umożliwia wykorzysta-
nie różnego rodzaju rozwiązań, które mogą sprawić, że użytkownicy będą niewidoczni 
w sieci. Oprócz tego dobre praktyki zaobserwowane na podstawie działalności cyfrowej 
pokazują, że najlepsze rozwiązanie zapewniające anonimowość to wykorzystywanie 
kilku rozwiązań jednocześnie (Gouert & Tsoutsos, 2022; O’Brien et al., 2018; Walker 
& Hargittai, 2021).

Ze względu na działalność użytkowników w sieci ślady cyfrowe dzielą się na wpro-
wadzane przez użytkownika i dane z czujników (sensorów).

Ślady cyfrowe wprowadzane przez użytkownika to informacje, których autorem 
jest dany użytkownik sieci. Dane te są wprowadzane poprzez wpisywanie, dyktowanie, 
wgrywanie do sieci. Te aktywne ślady danych z czasem się gromadzą i tworzą coraz 
dokładniejszy obraz tożsamości, rzeczy, preferencji, historii i stylu życia użytkownika, 
w tym jego/jej relacji.

Ślady cyfrowe pochodzące z czujników to informacje zbierane bezpośrednio przez 
urządzenia (np. czujniki ruchu, gPS, urządzenia z grupy iot – Internet of Things), 
które gromadzą, przetwarzają oraz zapisują dane w czasie pracy. Urządzenia te mogą 
automatycznie komunikować się i wymieniać dane za pomocą sieci bez ingerencji czło-
wieka. Co jest ważne i warte podkreślenia, po części użytkownik może mieć kontrolę nad 
śladami cyfrowymi. Można ją rozpatrywać jako element indywidualnego zarządzania 
informacją (Sapa, 2020) jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest świadomym twórcą 
tych śladów, ale częściej nie ma on kontroli nad tym aspektem działalności sieciowej; 
często nie wie, jakiego rodzaju ani gdzie te ślady są pozostawiane w przestrzeni cyfrowej.

Ślady cyfrowe w kontekście zarządzania informacją
Współcześnie ludzie uzyskują dwie tożsamości, mianowicie „tożsamość rzeczywistą”, 
która jest weryfikowana na podstawie oficjalnej dokumentacji papierowej, oraz „tożsa-
mość cyfrową”, określaną na podstawie korzystania przez daną osobę z Internetu, w tym 
historii wyszukiwania, usług online, forów, blogów oraz mediów społecznościowych 
(Pisano et al., 2017; Putikadyanto, Adriana & Efendi, 2021; Qin & Lowe, 2021). Dostęp 
do cyfrowej tożsamości jednostki często pozwala na tworzenie powiązań z rzeczywistą 
tożsamością danej osoby. Ślad cyfrowy reprezentuje obecność danej osoby w sieci i sta-
nowi dowód jej tożsamości w świecie cyfrowym i rzeczywistym (Blinka & Smahel, 2009; 
Johns, 2018; Longo, 2018). Rejestruje on ślady i artefakty pozostawione przez osoby 
wchodzące w interakcje w środowisku cyfrowym (Sjöberg et al., 2016). Cyfrowe ślady 
w większości przypadków są trwałe i łączą przeszłość z teraźniejszością, niezależnie 
od przemian danej osoby i zmian w jej życiu (Щекотин, 2021). Wiesław Babik określa 
zarządzanie informacją jako „proces świadomego przepływu informacji” (Babik, 2019, 
30). W kontekście zarządzania informacją ślady cyfrowe mogą być rozpatrywane jako 
źródło informacji, które uczestniczy w obiegu informacji, ale nie tylko. Ślady cyfrowe 
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są unikatowe dla każdego użytkownika, ponieważ wynikają z jego aktywności w sieci. 
Może się to wiązać z:

• prezentowaniem przez użytkownika prywatnych informacji (posty, tweety, zdjęcia);
• generowaniem śladów wiążących się z funkcjonowaniem w określonej bańce 

informacyjnej;
• budowaniem śladu cyfrowego na podstawie długości aktywności w sieci (im dłuższa, 

tym więcej śladów będzie generowanych);
• tworzeniem sztucznej tożsamości w sieci w zamierzonym celu (fikcyjne konta, 

trollowanie w sieci).
Jeśli przyjąć, że ślady cyfrowe składają się z informacji oraz przypisanego zestawu 

metadanych, można je badać pod kątem wartości danych, co da się wykorzystać w bada-
niach zachowań informacyjnych. Stwarza to bezprecedensowe możliwości gromadzenia 
danych zarówno eksperymentalnych, jak i obserwacyjnych w skali jednocześnie masowej 
i mikroskopowej; masowej w takim sensie, że badanych osób mogą być miliony, a dane 
rozrastać się do terabajtów; mikroskopowej zaś w takim sensie, że rejestrowane są in-
dywidualne mikrointerakcje (Bujlow et al., 2015). Zamiast retrospektywnych raportów 
na temat zachowań i interakcji badanych ślady cyfrowe mogą dostarczyć szczegółowych 
zapisów codziennych czynności oraz częstotliwości i intensywności relacji społecz-
nych. Podsumowując: ślady cyfrowe odzwierciedlają aktywność każdej osoby w sieci. 
Zautomatyzowany ślad cyfrowy stanowi rejestr zwyczajów, zainteresowań, wydarzeń, 
relacji i komunikacji, które są powiązane z fizycznym życiem danego użytkownika. Tak 
definiowane ślady cyfrowe w dużym stopniu wpisują się w informatologiczny obszar 
badań nad zachowaniami informacyjnymi ludzi (Sosińska-Kalata, 2013).

Ślady cyfrowe w kontekście cyberbezpieczeństwa
Ślady cyfrowe stanowią jeden z ważniejszych elementów badań w dziedzinie cyberbezpie-
czeństwa oraz informatyki śledczej. Na przykład osoby zajmujące się informatyką śledczą 
starają się określić legalność komunikacji i działań w sieci, aby zapobiegać przestęp-
stwom takim jak nękanie, molestowanie czy nieuprawnione przekazywanie informacji. 
Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest analiza śladów cyfrowych, 
które „obiektywnie ujawniają” tożsamość danej osoby. Przykładowo: badacze osobowości 
sugerują, że osoby pozostawiają ślady behawioralne (nieświadome ślady działań, które 
mogą obiektywnie przedstawiać ich tożsamość, np. historie przeglądania stron interne-
towych), kiedy kontaktują się z innymi osobami (Dolin et al., 2018). W tym kontekście 
umiejętność właściwego zarządzania śladami cyfrowymi jest związana z prawidłowym 
i efektywnym korzystaniem z Internetu, co może wiązać się z rozwojem umiejętności 
cyfrowych, higieną cyfrową oraz ekologią informacji (Babik, 2014; Gaweł, 2021; Jachym, 
2015). Jeśli chodzi o kwestię ograniczonej kontroli użytkowników nad przepływem infor-
macji osobistych, można zauważyć, że ślady cyfrowe mogą stanowić wartościowy materiał 
cyfrowy, którego pozyskanie nie musi wiązać się z większymi trudnościami (Christl, 2017).
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Część śladów pozostawianych nieświadomie jest agregowana poprzez pliki cookie, 
które rejestrują działalność użytkowników w sieci (Binns et al., 2018; Dudykevych 
& Nechypor, 2016; Wambach & Bräunlich, 2016). Pliki cookie to małe pliki tekstowe 
umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. 
Można wyróżnić dwa ogólne rodzaje takich plików. Pliki cookie należące do tzw. pierw-
szej strony są używane głównie po to, aby przeglądanie stron było bardziej przyjazne dla 
użytkownika. Są one umieszczane przez odwiedzaną witrynę (pierwszą stronę). Często 
ich celem jest ułatwienie funkcjonowania strony internetowej, np. poprzez zapisywanie 
preferencji językowych. Plik cookie może gromadzić kompletne informacje o stronach 
odwiedzanych przez użytkownika tylko wtedy, gdy wszystkie te strony posiadają taki 
plik (Kumar & Shanker, 2019).

W ostatnich latach opracowano inne techniki, takie jak fingerprinting przeglądarki 
oraz kanwy, które uzupełniają i zastępują pliki cookie (Bezawada, Ray & Ray, 2021; 
Halstead et al., 2021; Nottingham, 2020). Techniki fingerprintingu pozwalają osobom 
trzecim na identyfikację użytkowników poprzez rozpoznawanie unikalnych kombina-
cji cech, takich jak własności urządzenia (laptop, smartfon, oprogramowanie bazowe), 
używana przeglądarka i zainstalowane czcionki. W przeciwieństwie do plików cookie, 
które użytkownicy mogą odrzucić lub usunąć (Chen et al., 2021; Englehardt et al., 2015), 
trudno jest ukryć odcisk palca przeglądarki, a zatem osoby przeglądające strony inter-
netowe mogą być łatwo ponownie zidentyfikowane. W związku z tym fingerprinting to 
kolejna, jeszcze potężniejsza technika rejestrowania aktywności użytkowników w sieci. 
Cyberprzestępczość przekształciła się z nikczemnego hobby pojedynczych hakerów 
w wysoce zorganizowaną, międzynarodową sieć biznesową obejmującą każdy aspekt 
działań związanych z cyberatakami, w tym czarne rynki skradzionych danych, czego 
sporą część stanowią ślady cyfrowe użytkowników sieci.

W związku z szybką i masową zmianą w Internecie istnieją obawy, że użytkownicy 
nie są wystarczająco przeszkoleni, używają nieznanych narzędzi, nie mają doświadczenia 
w stosowaniu technologii, a w rezultacie stają się łatwym celem dla cyberprzestępców. 
W przypadku cyberprzestępczości osoby fizyczne często aktywnie uczestniczą w pro-
cesie oszustwa, którego stają się ofiarami, np. odpowiadając na wiadomość phishin-
gową i podając prywatne informacje (Bajanthri & Sayeesh, 2022; Edwards, Peersman 
& Rashid, 2017; Maennel, Mäses & Maennel, 2018; Rege, 2009). Mogą one nie być 
wystarczająco podejrzliwe, mogą nie być w stanie wykryć oszukańczych wiadomości 
lub nie być wystarczająco uważne, aby zatrzymać oszukańczy proceder. Rutynowe 
manipulowanie czynnościami użytkowników w ramach ukierunkowanej reklamy in-
ternetowej może utrudnić dostrzeżenie oszukańczych manipulacji dokonywanych przez 
cyberprzestępców (Akdemir & Lawless, 2020; Boehmer et al., 2015; Borwell, Jansen 
& Stol, 2018; Hahm et al., 2009). W badaniach nad bezpieczeństwem cybernetycznym 
odchodzi się więc powoli od koncentrowania się na technologii na rzecz uznania klu-
czowego znaczenia ludzkiego postępowania, czynników społecznych i kulturowych. 
Prowadzi to do przesunięcia środka ciężkości badań w stronę zachowań informacyjnych 
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użytkowników, jak również treści przez nich generowanych, a stanowiących składową 
ich cyfrowej tożsamości.

Kluczowe problemy związane ze śladami cyfrowymi
Ślady cyfrowe stawiają przed badaczami szereg przeszkód, począwszy od wiarygodności 
danych i sposobu ich próbkowania, a skończywszy na kwestiach etycznych związanych 
z ich wykorzystaniem. Ślady cyfrowe jako dane stanowią paradoks w zakresie ochro-
ny prywatności: informacje są jednocześnie zbyt odkrywcze, jeśli chodzi o ochronę 
prywatności, ale też niewystarczająco odkrywcze, jeśli chodzi o dostarczanie podsta-
wowych informacji demograficznych potrzebnych badaczom społecznym. Często nie 
zawierają szczegółowych informacji o profilu demograficznym, które są standardem 
w badaniach ankietowych.

Drugą kwestią powiązaną z zarządzaniem informacją jest polityka informacyjna 
śladów cyfrowych. Ślady mogą być wytwarzane przez instytucje, społeczności i przede 
wszystkim przez indywidualnych użytkowników. Osoby prywatne, jak również zbio-
rowości czy instytucje gromadzą dane, aby zdobyć informacje niezbędne do realizacji 
określonego celu. Współczesna struktura sieci telekomunikacyjnej sprawia, że nie tylko 
instytucje, ale też jednostki stają się centrami informacyjnymi, a użytkownicy Internetu 
przyjmują zarówno rolę strażnika, jak i menadżera sieci informacyjnej. Część aspektów 
związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i archiwizacją śladów cyfrowych jest 
uregulowana prawnie oraz technologicznie, ale pozostaje nadal wiele białych pól do-
tyczących tego zagadnienia, wartych rozwinięcia w ramach rozwoju badań naukowych.

Kolejny problem to wykorzystywanie śladów cyfrowych wyszukanych za pomocą 
narzędzi przeznaczonych do procesu wyszukiwawczego. Choć z jednej strony celem 
specjalistów od informacji jest uzyskanie informacji, kwestię sporną stanowi wykorzy-
stanie znalezionych śladów cyfrowych. Czy powinna istnieć możliwość wykorzystywania 
wszystkich śladów cyfrowych generowanych przez użytkowników, czy tylko niektórych? 
To pytanie dotyczy kwestii użycia, którą można rozpatrywać w kontekście etycznym, 
prawnym czy też komunikacyjnym.

Badacze stoją również przed wyzwaniem uogólniania zachowań w sieci na postępo-
wanie poza nią. Interakcje online różnią się od tych offline w istotny sposób, m.in. ze 
względu na zniesienie ograniczeń geograficznych i czasowych związanych z komunikacją 
twarzą w twarz. Na przykład możliwość oczekiwania na odpowiedź na wiadomość e-mail 
lub SMS albo na aktualizację statusu daje szansę na introspekcję oraz bardziej przemy-
ślaną i strategiczną autoprezentację (Ellison, Heino & Gibbs, 2006). Anonimowość, na 
którą pozwalają pewne platformy internetowe, daje użytkownikom możliwość wymy-
ślenia zupełnie nowej postaci. Budzi to wątpliwości co do wiarygodności danych z pro-
fili demograficznych. Anonimowość może także umożliwiać wygłaszanie wulgarnych 
wypowiedzi, które przewijają się w wielu rozmowach w sieci, ale są nie do pomyślenia 
poza nią, lub do tego zachęcać (Crace, 2016; Woods & Ruscher, 2021). Różnice między 
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trybami komunikacji online i offline były przedmiotem wielu badań koncentrujących 
się na ich porównywalnym bogactwie, czyli szerokości pasma dostępnego dla przekazu 
wskazówek werbalnych i wizualnych.

Przepaść cyfrowa związana z mniej lub bardziej rozwiniętymi kompetencjami in-
formacyjnymi rodzi dodatkowe obawy dotyczące uogólniania danych z populacji on-
line na populacje offline. Ludzie korzystający z Internetu są zazwyczaj młodsi, lepiej 
wykształceni i zamożniejsi niż ogół społeczeństwa, co również rodzi istotne pytania 
o możliwość powielania, a nawet wzmacniania rozwarstwienia społecznego (Horvát 
& Hargittai, 2021; Lawless, Schrader & Mayall, 2007; Nguyen, Hunsaker & Hargittai, 
2019). Nawet tam, gdzie dostęp do technologii jest możliwy, umiejętności korzystania 
z niego są nierównomiernie rozłożone, co może prowadzić do nierównego poziomu 
uczestnictwa w różnych przestrzeniach cyfrowych i przez co ślady cyfrowe w większości 
będą pochodziły od aktywnych członków społeczności sieciowej.

W kierunku badań z wykorzystaniem śladów cyfrowych
Ślady cyfrowe stanowią dzisiaj szerokie i zróżnicowane pole badawcze, na którym można 
wskazać kilka obszarów, takich jak prywatność, zastosowanie śladów cyfrowych oraz 
metodologia badań śladów cyfrowych.

Prywatność to wieloaspektowy konstrukt, który został zdefiniowany przez badaczy 
z różnych dziedzin nauki. Definicje obejmują „prawo do bycia pozostawionym w spokoju”, 
„stan ograniczonego dostępu lub izolacji” oraz „kontrolę dostępu do siebie i ujawniania 
informacji” (Koops & Galič, 2021, 6). Rozwój cyfryzacji skierował uwagę na jeden z aspek-
tów prywatności: pojęcie prywatności informacji, czyli „roszczenia jednostek, grup lub 
instytucji do decydowania o tym, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie informacje 
o nich są przekazywane innym” (Koops & Galič, 2021, 29). Nie tylko pojęcie to i jego 
definicja są dość niejasne. Również jego pomiar okazuje się trudny.

Użytkownicy Internetu są dość zaniepokojeni swoją prywatnością i ryzykiem zwią-
zanym z ujawnianiem informacji. Paradoksalnie zachowania użytkowników sieci nie-
koniecznie odzwierciedlają tę postawę, co jest zjawiskiem powszechnie nazywanym 
paradoksem prywatności (Chhabra, 2022; Davis, 2003; Øverby, 2021). Ludziom zależy 
na tym, aby mieć wiedzę (oraz kontrolę) nad informacją. Ważna jest dla nich wiedza 
o tym, kto zarządza informacją, do czego zostanie ona wykorzystana, wreszcie jakie 
dane są zbierane. Jednocześnie obserwuje się przypadki internetowego ekshibicjonizmu 
informacyjnego, który eksponuje informacje w sieci, w tym świadome ślady cyfrowe. 
Wiąże się to z ciekawym pojęciem rachunku prywatności (Alotaibi, 2017; Min & Kim, 
2015), który można rozumieć jako ważenie zysków oraz strat związanych z udostępnia-
niem informacji. Jeśli postrzegane korzyści przeważają nad postrzeganym ryzykiem, 
istnieje większe prawdopodobieństwo ujawnienia informacji; natomiast jeśli postrzegane 
ryzyko przeważa nad ewentualnymi korzyściami, prawdopodobieństwo ujawnienia in-
formacji jest mniejsze. Zagadnienie rachunku prywatności w kontekście badania śladów 
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cyfrowych może stanowić rozwojowy kierunek badań informatologicznych.
Ślady cyfrowe da się wykorzystać na dwa sposoby. Jeden z nich jest pozytywny: 

ślady cyfrowe pozostawione przez mieszkańców cyberprzestrzeni mogą pomóc zmie-
nić cyberśrodowisko na lepsze, uczynić je piękniejszym i wygodniejszym. Druga opcja 
może budzić zdecydowany sprzeciw: jest to sposób na nadzorowanie i kontrolowanie 
użytkowników. Ludzie zaczynają zostawiać ślady cyfrowe dosłownie od kołyski, kiedy 
nie potrafią jeszcze mówić, a co dopiero mówić o korzystaniu z komputera. Istotną rolę 
odgrywają w tym rodzice, zamieszczający zdjęcia i historie swoich dzieci w mediach spo-
łecznościowych (Steinberg, 2016). Nastolatki aktywnie korzystają z Internetu, ale często 
nie wiedzą, jak robić to bezpiecznie (Walrave et al., 2016; Wójcik, 2021). Jednocześnie 
literatura naukowa nie prezentuje korzyści z posiadania śladów cyfrowych, nie jest to 
również powszechnie omawiany temat w edukacji cyfrowej. Otwiera się tu kolejna duża 
luka badawcza, ponieważ należy opracować interwencje edukacyjne, które wzmocnią 
pozycję użytkowników sieci i zapewnią im ochronę, a także uzupełnią ich dotychczasowe 
strategie zarządzania śladami cyfrowymi, co wiąże się z kuratorstwem danych cyfrowych.

Zakończenie
Badania śladów cyfrowych rozwijają się w różnych kierunkach, a ich właściwości budzą 
zainteresowanie reprezentantów wielu dyscyplin naukowych. Z jednej strony trakto-
wanie śladów informacyjnych jako źródła danych sytuuje badania w nurtach badań 
o komunikacji i mediach. Z drugiej strony aspekty problematyki związanej z właściwoś-
ciami śladów cyfrowych pozwalają dostrzec badania z ich wykorzystaniem w dziedzinie 
psychologii, cyberbezpieczeństwa czy też kognitywistyki.

Ślady cyfrowe są interdyscyplinarnym obszarem, związanym z działalnością człowie-
ka w przestrzeni cyfrowej. Zasygnalizowane aspekty teoretyczne śladów informacyjnych 
otwierają nowe perspektywy badawcze i implikują szereg pytań, na które mogą odpo-
wiedzieć m.in. badacze informacji. Tak jak prehistoryczne malowidła naskalne, ślady 
cyfrowe to jeden z dowodów rozwoju ludzkości, który w przyszłości będzie stanowić 
przegląd aktywności współczesnego człowieka w sferze cyfrowej.
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Abstrakt

cel/Teza: Design Thinking jest metodą, która cieszy się coraz większą popularnością 
w wielu branżach wymagających kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów. 
Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych zalet tej metody w odniesieniu do trzech 
obszarów zarządzania informacją: dydaktycznego, instytucjonalnego i operacyjnego.

koncepcja/MeTodyka badań: W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki 
piśmiennictwa oraz studium przypadku.

wynIkI I wnIoSkI: Dokonana analiza pokazuje, że metoda Design Thinking może 
być wykorzystywana zarówno w kontekście dydaktycznym, instytucjonalnym (w pod
miotach związanych z zarządzaniem informacją), ale także na poziomie operacyjnym 
(gIM i pIM).

ogranIczenIa badań: W niniejszym artykule nie poświęcono większej uwagi two
rzeniu produktów i usług informacyjnych jako takich.

orygInalność/warTość poznawcza: W artykule przywołano najważniejsze 
publikacje z zakresu Design Thinking oraz scharakteryzowano narzędzia użyteczne 
w tej metodzie.

Wprowadzenie
Celem artykułu jest ukazanie potencjalnej roli Design Thinking (dalej: dt) w odnie-
sieniu do zarządzania informacją (dalej: zi). W tekście uwzględniono trzy obszary, 
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w których metoda ta może być przydatna. Pierwszy, najbardziej ogólny i uniwersalny, 
dotyczy podmiotów, których działalność jest związana z szeroko pojętą działalnością 
informacyjną i zi (obszar instytucjonalny). Kolejny odnosi się do indywidualnego oraz 
grupowego zarządzania informacją i uwzględnia narzędzia wspomagające działania 
wśród uczestników procesu dt (obszar operacyjny). Ostatni, trzeci obszar, powiązany 
jest z wykorzystaniem dt w realizacji przedmiotów praktycznych na kierunku zarzą-
dzanie informacją oraz kierunkach pokrewnych (obszar dydaktyczny). Wymienione 
poziomy zostały dokładniej scharakteryzowane w kolejnych częściach artykułu.

Design Thinking jest przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących różne 
dyscypliny, o czym świadczy duża liczba publikacji. Baza Google Scholar rejestruje około 
127 tys. wyników dla hasła „Design Thinking” (oraz blisko 280 dla „myślenie projekto-
we”), Web of Science – ponad 4,3 tys., zaś Scopus – ponad 3,5 tys. (stan na 23.07.2022). 
Odnoszą się one m.in. do obszaru nauk informatycznych, technicznych, społecznych, 
a także biznesu. Co więcej, w 28 artykułach z bazy Scopus, pojawiły się rozważania na 
temat dt w kontekście zagadnień związanych z zarządzaniem informacją.

Jednym z podejmowanych problemów badawczych jest wykorzystanie metody dt 
przez uniwersytety do zarządzania organizacją i w procesach dydaktycznych (np. Fisher, 
Oon & Benson, 2018; Gottipati & Shankararaman, 2019; Sierra-Pérez et al., 2019; Gong 
& Min, 2021; Shen, 2021; Victorino et al., 2022) oraz przez biblioteki (Shen, 2019). Design 
Thinking jest również istotny w działalności biznesowej i projektowaniu innowacji 
(Ali & Hawryszkiewicz, 2015; Soukalová, 2017; Nakajima & Sakaguchi, 2018; Jadhav 
& Kalita, 2019), w zarządzaniu systemami informacyjnymi i rozwiązaniami technolo-
gicznymi (Hua & Yang, 2012; Alharthy, 2015; Pereira & Russo, 2018; Durski et al., 2020; 
Goher et al., 2021), a także w angażowaniu użytkowników, dla których tworzy się okre-
ślone rozwiązania (Jantarada & Grilo, 2018; Soukalová, 2018).

Duże zróżnicowanie tematyczne przytoczonych przykładów publikacji świadczy 
o różnorodności perspektyw badawczych. Dostrzeżone luki „zachęcają” jednak, aby 
w niniej szym artykule podjąć próbę uzupełnienia dotychczasowego stanu wiedzy o re-
lacji zachodzącej pomiędzy Design Thinking a zarządzaniem informacją.

Myślenie projektowe – charakterystyka pojęcia
Początków kształtowania się Design Thinking można upatrywać na przełomie lat 60. 
i 70. XX wieku, kiedy Herbert Simon wskazywał na znaczenie integracji myślenia ana-
litycznego i intuicyjnego oraz użyteczności dążenia do zmian w przestrzeni biznesowej, 
zaś Victor Papanek podkreślał rolę wiedzy projektowej w rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych. Co ważne, dt był traktowany jako proces projektowy o określonej strukturze, 
który miał służyć transferowaniu technologii z uczelni do biznesu (Michalska-Dominiak 
& Grocholiński, 2019, 17). Współczesne rozumienie dt zawdzięczamy Davidowi M. 
Kelleyowi, profesorowi Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii i współzałożycielowi biura 
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projektowego ideo1, który zaakcentował konieczność wnikliwego rozpoznania potrzeb 
i oczekiwań klientów. Jak zauważył, „empatia oznacza podważenie przyjętych z góry 
założeń i odłożenia na bok przeświadczenia, że to, co uważasz za prawdziwe, jest praw-
dziwe, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest prawdziwe” (Kelley & Kelley, 2019, 110).

Design Thinking nie ma obecnie jednynej właściwej definicji. W literaturze przed-
miotu jest określany jako podejście badawcze, w którym kreatywność równoważy się 
z analitycznymi procesami myślowymi i które umożliwia rozwiązywanie problemów 
(Ingle, 2013, 16). dt definiuje się także jako intuicyjną metodę pracy, w której uczestniczą 
multidyscyplinarne zespoły (z obszaru inżynierii, biznesu, dizajnu i nauk społecznych), 
tworzące innowacje (Helman & Rosienkiewicz, 2016, 62). W nieco szerszej – „podsumo-
wującej” i porządkującej różne teoretyczne stanowiska – perspektywie dt jest uzna-
wany za: 1) metodologię; 2) sposób myślenia; 3) filozofię wspierającą rozwiązywanie 
problemów (Michalska-Dominiak & Grocholiński, 2019, 15). Z kolei według Design 
Thinking Institute jest „to metoda rozwiązywania problemów nastawiona na innowa-
cje, bazująca na pracy zespołowej. Metoda ta to połączenie mindsetu – podejścia do 
wypracowywania rozwiązań, które ceni sobie otwartość, ciągłe ulepszanie, uczenie się 
od innych, badanie potrzeb odbiorców, ze strukturą procesu – są to konkretne kroki 
i działania, którymi dochodzimy do rozwiązania problemu” (Kapela). Istotną wartością 
dt jest to, że liderzy i zespoły, którzy stosują tę metodę, sprawniej poszukują rozwiązań, 
tworzą je oraz udoskonalają, a co za tym idzie: zapewniają zwinność (ang. agility) swojej 
organizacji, zwłaszcza w kontekście Vuca – zmienności (ang. Volatility), niepewności 
(ang. Uncertainty), złożoności (ang. Complexity) i niejednoznaczności (ang. Ambiguity) 
(Krzemiński, 2021, 142).

Jak wynika z przytoczonych definicji dt, sposób jego opisywania jest bardzo zróżni-
cowany. To, jak będziemy rozumieć proces myślenia projektowego, będzie wpływać na 
definiowanie celów i problemów, a także wskazywanie kluczowych pojęć. Jeśli Design 
Thinking potraktujemy jako styl poznawczy, to celem procesu stanie się rozwiązy-
wanie problemów, które – podobnie jak rozwiązania – są słabo ustrukturyzowane 
i wolno ewoluują. Wśród kluczowych pojęć znajdą się: zdolność projektowania postrze-
gana jako forma inteligencji, refleksyjność w działaniu, myślenie abdukcyjne, poprzez 
które człowiek stara się wyjaśnić zachodzące zjawiska. Jeśli dt będzie postrzegany 
jako ogólna teoria projektowania, jego celem będzie radzenie sobie z problemami 
charaktery zującymi się złożonością i niedookreślonością (ang. wicked problems). W tym 
ujęciu pojęciami o kluczowym charakterze będą problem i rozwiązywanie zawiłych 
problemów. Jeżeli dt będziemy traktować w kategorii zasobu organizacji, wówczas 
celem projektowania staną się innowacje, a z jej problemami utożsamią się projektanci. 

1 Pozostałymi współzałożycielami biura byli Bill Moggridge oraz Mike Nuttall. Podstawowym celem 
ideo był transfer innowacji do środowiska biznesowego funkcjonującego w Dolinie Krzemowej. Biuro 
jest uznawane za pierwszą inicjatywę wykorzystującą metodę myślenia projektowego komercyjnie.
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Za kluczowe pojęcia w tak przyjętej perspektywie można uznać: wizualizację, prototy-
powanie, empatię, myślenie zintegrowane i abdukcyjne (Okraj, 2020, 16).

Niezależnie od wymienionych przykładów definicji, myśleniu projektowemu można 
przypisać zestaw określonych cech, które obejmują:

• uniwersalność – jako metoda dt może być stosowany przez ludzi o różnych spe-
cjalizacjach; nie jest przypisany wyłącznie artystom;

• klientocentryzm – u podstaw dt stoi konieczność wnikliwego rozpoznania i zro-
zumienia potrzeb użytkowników;

• użyteczność – rozwiązania wypracowane dzięki zastosowaniu dt służą ludzkości;
• przewagę konkurencyjną – organizacje, które wykorzystują dt, stają się liderami 

(Michalska-Dominiak & Grocholiński, 2019, 15).
Sam proces Design Thinking składa się z 5 etapów. Rozpoznanie potrzeb klientów, 

czyli empatia, jest pierwszym etapem (Kapela). Może być on określany także jako etap 
zrozumienia (Ingle, 2013, 18). Drugi etap polega na zdefiniowaniu zarówno wyzwania 
projektowego, jak i powodu, dla którego trzeba je zrealizować. Etap trzeci jest związany 
z ideacją rozwiązań (Ingle, 2013, 18), czyli generacją pomysłów (Kapela) w myśl zasady 
„im więcej, tym lepiej”. Czwarty etap polega na prototypowaniu, czyli zwizualizowaniu 
pomysłów z poprzedniego etapu. Właściwie przeprowadzone prototypowanie zakłada 
nadanie wizualnej formy 2–3 pomysłom, także tym, które nie są namacalne (np. procesy, 
usługi, wrażenia) (Ingle, 2013, 19). Etap piąty jest związany z testowaniem opracowanych 
wcześniej prototypów, ulepszaniem dobrych pomysłów oraz odrzucaniem tych, które 
okazują się niewłaściwe.

Przebieg procesu Design Thinking można także rozpatrywać z innej perspektywy, 
która zakłada istnienie trzech przedziałów czasowych: przed projektem, w trakcie 
projektu oraz po projekcie. W pierwszym etapie dochodzi do zdefiniowania wyzwa-
nia, określenia celów, zdefiniowania ról, zbudowania zespołu, przygotowania narzędzi 
oraz przygotowania planu projektu. Kolejny etap polega na odkrywaniu, definiowaniu 
wyzwania, tworzeniu rozwiązania, prototypowaniu i testowaniu. Etap po projekcie 
wiąże się z przeprowadzaniem iteracji, planowaniem wdrożenia oraz ewaluacją projektu 
(Grocholiński et al., 2021, 93). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dt działa w oparciu 
o cztery reguły: 1) ludzką – projektowanie jest czynnością społeczną, a rozwiązywanie 
problemów ma dążyć do zaspokajania ludzkich potrzeb; 2) dwuznaczności – rezygnuje 
się z ograniczania i definiowania na rzecz eksperymentowania i słuchania, co może 
pobudzać kreatywność i innowacyjność; 3) przeprojektowywania – do problemu, nad 
którym pracujemy, wymyślono wcześniej inne rozwiązania; 4) namacalności – wizua-
lizowanie idei poprzez prototypowanie (Helman & Rosienkiewicz, 2016, 62–63).

DT w kontekście zarządzania informacją – obszar instytucjonalny
Jak już wspomniano, Design Thinking jest uniwersalną metodą, która pozwala na 
tworzenie innowacji oraz budowanie przewagi konkurencyjnej i obejmuje wszystkie 
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pozytywne aspekty w praktykach projektantów (Kimbell, 2011, 289). Jak wskazują 
Joanna Helman oraz Maria Rosienkiewicz, „dzięki niej można wytworzyć nowatorski 
produkt lub usługę, poprawić proces obsługi klienta lub opracować nowe sposoby ko-
munikacji z konsumentami” (Helman & Rosienkiewicz, 2016, 62). To „tworzenie inno-
wacji” może odbywać się zarówno w organizacjach, które świadczą komercyjne usługi 
informacyjne (np. agencje infobrokerskie, firmy zatrudniające specjalistów zarządzania 
informacją, transferowców informacji, menedżerów zasobów cyfrowych, analityków, 
statystyków), jak i instytucjach naukowych (np. Instytut Studiów Informacyjnych uj, 
Biblioteka Jagiellońska). Ich działalność współcześnie polega m.in. na zarządzaniu 
danymi w przedsiębiorstwach, kuratorstwie danych biznesowych, eksploracji danych, 
zarządzaniu wiedzą, opracowywaniu i wykorzystywaniu technologii do zarządzania 
informacją itd. (Materska, 2017, 56). Sam proces zarządzania informacją, który zachodzi 
w tych podmiotach, może być zaś rozumiany jako „organizowanie i kontrolowanie obie-
gu informacji w organizacji w celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągania 
złożonych celów, czyli realizacji misji organizacji” (Roman, 2012, 87).

Zwrócenie uwagi na obecność dt w obszarze instytucjonalnym związanym z zarzą-
dzaniem informacją i szeroko pojętymi usługami informacyjnymi jest podyktowane 
tym, że każdy, kto działa w jego obrębie, posiada określone umiejętności, wiedzę i do-
świadczenie, które można wykorzystać w myśleniu projektowym. W kontekście myślenia 
projektowego zwraca się szczególną uwagę na następujące kompetencje: rozwiązywanie 
złożonych problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, inteligen-
cja emocjonalna, ocenianie sytuacji i podejmowanie decyzji, zorientowanie na usługi, 
gotowość do negocjacji i elastyczność poznawcza (Grocholiński et al., 2021, 47–48). 
Dzięki nim możliwe jest zatem funkcjonowanie tzw. zbiorowej inteligencji (ang. collective 
intelligence). U jej podstaw leży przeświadczenie, że „nikt nie wie wszystkiego, każdy 
wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość” (Lévy, 1997, 20). Osoby, które uczestniczą w proce-
sie dt, są wzmacniane psychologicznie. Dzięki koncentrowaniu się na użytkowniku, 
definiowaniu problemów, prototypowaniu i iteracji zwiększają swój wkład w inno-
wacje. Jak podkreślają Nina Veflen i Antje Gonera, „działania związane z myśleniem 
projektowym prowadzą do wzmocnienia psychicznego, zmniejszają błędy poznawcze, 
poprawiają badania użytkowników, zwiększają współpracę międzyfunkcjonalną i zapew-
niają struktury do przechwytywania komunikowalnej wiedzy komunikacyjnej” (Veflen 
& Gonera, 2023, 3). Polepsza się także jakość opracowanych koncepcji. Mimo to ważne 
jest „wyłączenie” ego projektanta na rzecz klienta, na którego potrzebach koncentruje 
się działanie projektowe (Kimbell, 2011, 289).

Ze względu na zaangażowanie się organizacji w proces Design Thinking ważne 
jest przywołanie jego dualistycznej natury, na którą składa się zarówno myślenie, jak 
i działanie. Nie można pominąć także ról, w które wcielają się jego uczestnicy. W tak 
przyjętej perspektywie wyróżnia się dwa wymiary procesu dt: projektowania jako 
praktyki oraz projektów w praktyce. Projektowanie jako praktyka wynika z wypraco-
wanych nawyków oraz reguł, które mają zrutynizowany charakter, mogą być stosowane 
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świadomie lub nieświadomie. Zatem wszelkie procesy komunikacyjne, w których biorą 
udział projektanci, oraz wszystkie podejmowane przez nich czynności w ramach dt, 
wynikają z praktycznego charakteru działań regulowanych określonymi zasadami. 
Ważną rolę w tak ujmowanym procesie dt zajmują artefakty, które są wytworami 
umysłowymi i fizycznymi projektantów. W obrębie danej organizacji mamy do czynienia 
z rozwojem innowacji, która zachodzi w określonym miejscu i czasie, ale jednocześnie 
ma poniekąd rozproszony charakter, ponieważ jest w nią zaangażowana pewna liczba 
ludzi. Dopiero ich wiedza, działanie, mowa, uwrażliwienie na bodźce, a także kompe-
tencje – umożliwiają zaistnienie myślenia projektowego i wytworzenie konkretnego 
artefaktu. Projektowanie w kontekście działalności praktycznej jest związane także 
z założeniem, że nie tylko profesjonalni dizajnerzy wnoszą w danej instytucji wartość 
do projektu, ale robią to przede wszystkim „menedżerowie i pracownicy organizacji, 
a także klienci, użytkownicy końcowi i inni, którzy poprzez swoje praktyki również 
biorą udział w projektowaniu” (Kimbell, 2012, 135).

Drugi wymiar, w którym podkreśla się znaczenie projektów w praktyce, ma związek 
z użytecznością społeczną innowacji tworzonych przez organizacje. Ich pierwotna forma 
ma postać produktów powstałych w procesie projektowania. Będą to wszelkiego rodzaju 
plany, specyfikacje czy też modele wytworzone przez menedżerów i pracowników danej 
organizacji, a także profesjonalnych projektantów (Kimbell, 2012, 136). Zostają one 
następnie przekształcone w gotowe produkty i usługi, które w kontekście niniejszego 
artykułu mają charakter informacyjny. Jak podkreśla Magdalena Wójcik, współ czesne 

Rysunek 1. Typologia obszarów, w których można wykorzystać metodę Design Thinking w projektowaniu innowacji 
w organizacji. Źródło: opracowanie własne, 2022
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usługi informacyjne wyróżniają się kilkoma cechami. Należą do nich wirtualność/
hybrydowość, powiązanie z życiem użytkowników, wielokanałowość, synchroniczność, 
personalizacja, współtworzenie przez użytkowników, ciągła dostępność, pobudzanie 
samodzielności użytkowników, wykorzystanie nowych technologii (Wójcik, 2015, 569).

W jakich obszarach organizacji można zatem wykorzystać dt w celu kreowania inno-
wacji? Będą one wynikać m.in. z profilu, misji i celów jej działalności, posiadanych zaso-
bów informacyjnych, zasobów ludzkich i oczywiście środków finansowych. Propozycję ty-
pologii obszarów, w których organizacje mogą wytwarzać innowacje prezentuje rysunek 1.

Jak widać na schemacie, niektóre z obszarów pokrywają się w obu typach organi-
zacji. Podobieństwo jest szczególnie widoczne w aspektach działalności wewnętrznej 
podmiotów oraz instytucji naukowych. Do obszarów szczególnie podatnych na inno-
wacje można zaliczyć zarządzanie czasem, usprawnienie komunikacji czy też integrację 
pracowników. Punktem wyjścia do inicjowania zmian jest orientacja wypracowanych 
rozwiązań na odbiorców, którzy jednocześnie będą ich projektantami. Jeśli chodzi 
o instytucje naukowe, na szczególną uwagę zasługuje obszar dydaktyczny, w którym 
można z powodzeniem stosować myślenie projektowe.

DT w kontekście zarządzania informacją – obszar dydaktyczny
Myślenie projektowe nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o włą-
czanie go do oferty dydaktycznej jako odrębnego przedmiotu. System uSoSweb 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odnotowuje jedynie trzy kursy prowadzone przez jed-
nostki tej uczelni (stan na 29.09.2022). Innym sposobem na transfer dt do dydaktyki 
jest podejmowanie szeregu inicjatyw, do których można zaliczyć np. prowadzenie 
warsztatów dt podczas spotkań naukowych, współpraca z instytucjami samorządo-
wymi, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem myślenia projektowego, działanie koła 
naukowego dt, promocja dt w mediach społecznościowych jednostki dydaktycznej 
(Okraj, 2020, 172).

Zdecydowanie najłatwiejszym i najszybszym do implementacji sposobem jest wy-
korzystanie myślenia projektowego do realizacji wymagań określonych w sylabusie 
danego przedmiotu. Przykładem takiego zastosowania była realizacja projektu zali-
czeniowego w ramach kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji w Instytucie 
Studiów Informacyjnych uj. Zadaniem studentów uczestniczących w kursie było wy-
pracowanie rozwiązania, które zwiększyłoby zainteresowanie mieszkańców Krakowa 
ofertą kulturalną instytucji działających w tym mieście. Grupa zajęciowa została 
podzielona na cztery mniejsze zespoły projektowe, które miały wypracować innowacje, 
wykorzystując proces dt. Prace zostały podzielone na pięć etapów i zakończyły się 
prezentacją projektów.

W etapie i do zadań studentów należało zdefiniowanie person reprezentujących trzy 
grupy: nie-użytkowników, tzw. mainstream i entuzjastów. Następnie zespoły miały opra-
cować scenariusz wywiadów przeprowadzanych z czterema mieszkającymi w Krakowie 
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Rysunek 2. Ustalenie person – I etap procesu DT wykorzystanego w obszarze dydaktycznym (zajęcia z przedmiotu 
Przetwarzanie informacji w Internecie). Źródło: opracowanie własne, 2022

osobami spoza grupy zajęciowej, które 
wybrane zostały spośród zdefiniowa-
nych person (zob. rysunek 2).

Kolejnym zadaniem w etapie em-
patyzacji było opracowanie tzw. in-
sightów, czyli cytatów posortowanych 
w takie kategorie, jak zachwyty, mo-
tywacje, nawyki i frustracje.

W etapie ii zadaniem studentów 
była diagnoza realnych potrzeb oraz 
sformułowanie wyzwania projektowe-
go. Następnie zespoły miały za zada-
nie pogłębić zdiagnozowany problem 
poprzez narzędzie określane jako dra-
bina problemu (por. rysunek 3).

Etap iii rozpoczął się od two-
rzenia analogii odnoszących się do 
wyzwania projektowego. Następnie 
studenci przeszli do burzy mózgów, 
polegającej na generowaniu pomy-
słów rozwiązania (por. rysunek 4).

Rysunek 3. Drabina problemu – II etap procesu DT wykorzy-
stanego w obszarze dydaktycznym (zajęcia z przedmiotu 
Przetwarzanie informacji w Internecie) Źródło: opracowanie 
własne, 2022



91

Design Thinking w zarządzaniu informacją – od diagnozy potrzeb do kreacji rozwiązań

Rysunek 4. Analogie i burza mózgów – III etap procesu DT wykorzystanego w obszarze dydaktycznym (zajęcia 
z przedmiotu Przetwarzanie informacji w Internecie). Źródło: opracowanie własne, 2022

Ostatnim zadaniem w tym etapie był wybór kon-
kretnego rozwiązania, które miało być poddane pro-
totypowaniu w etapie iV. Studenci do tego celu wy-
korzystali głosowanie metodą trzech kropek (każdy 
ze studentów dysponuje trzema kropkami, za pomocą 
których wybiera trzy pomysły rozwiązania proble-
mu; propozycja, przy której pojawi się największa ich 
liczba – „wygrywa”).

Etap iV polegał na stworzeniu prototypu rozwiąza-
nia wybranego w poprzednim kroku. Studenci stworzyli 
wizualizacje proponowanej innowacji (por. rysunek 5).

Etap V polegał na testowaniu prototypów. Ocena 
składała się z dwóch elementów uporządkowanych 
w takie kategorie, jak „Podobało mi się” (wskazanie 
zalet) oraz „Chciałabym/Chciałbym” (wskazanie wad 
i braków) (por. rysunek 6).

Rysunek 5. Prototypowanie – IV etap procesu DT wykorzystanego w ob-
szarze dydaktycznym (zajęcia z przedmiotu Przetwarzanie informacji 
w Internecie). Źródło: opracowanie własne, 2022
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z realnymi personami, uporządkowanie czynności w poszczególnych etapach, zmniej-
szenie poczucia chaosu, utrzymywanie dyscypliny czasowej, możliwość poznania nowych 
narzędzi, z których można korzystać także na innych przedmiotach.

Stosowanie metody myślenia projektowego podczas zajęć wymusza na prowadzą-
cym zajęcia, który pełni funkcję moderatora, stosowanie kilku reguł. Można do nich 
zaliczyć m.in. zapewnienie twórczego środowiska i dbanie o nie, dostarczanie wiedzy, 
podmiotowe traktowanie studenta, ocenianie wytworów pracy poprzez opisy i opinie, 
odroczenie wartościowania, ludyczność, harmonijny wpływ na procesy poznawcze, po-
budzanie samodzielności i motywowanie do twórczych działań, wykorzystanie wpływu 
grupy, wzmacnianie procesu twórczego (Grocholiński et al., 2021, 69–70).

DT w kontekście zarządzania informacją – obszar operacyjny
Realizacja zadań związanych z myśleniem projektowym, a więc tworzeniem innowacji, 
nie odbywa się w sposób indywidualny. W kontekście procesu dt zachodzi grupowe za-
rządzanie informacją (giM). Dochodzi do niego na trzech poziomach, którymi są: wpływ 
członków grupy na zi przez jednostkę, przepływ informacji i zarządzanie wspólnymi 
zasobami informacyjnymi (Sapa, 2017, 369). Uważa tak także Marzena Świgoń, która 
wskazuje ponadto, że „zarządzanie informacją i wiedzą na poziomie grupy, zespołu czy 
społeczności może odnosić się do dzielenia się informacją i wiedzą w obrębie grupy, 
zespołu, organizacji czy społeczności, wpływu ich członków na zarządzanie informacją 
przez jednostkę oraz zarządzanie wspólnymi, w tym wspólnie tworzonymi, zasobami 
informacji i wiedzy przez grupy projektowe, zespoły zadaniowe czy też całe organizacje, 
a nawet społeczności (zbiorowości)” (Świgoń, 2019, 152). Każdy członek i każda człon-
kini zespołu projektowego są przede wszystkim użytkownikami informacji, którzy 
mają określone potrzeby, ale także możliwości poznawcze. Informacje, które do nich 

Po ocenie prototypów studenci zajęli się ich udo-
skonalaniem. Następnie zdefiniowali wprowadzone 
ulepszenia, a także mocne i słabe strony, które do-
strzegli w projekcie.

Podczas trwania procesu dt prowadząca zajęcia 
pełniła funkcję moderatorki. Głównym narzędziem 
wspierającym prace nad tworzonymi innowacjami 
była platforma Miro. Dodatkowo w celu rozbudzania 
kreatywności wykorzystywano Protobot. Studenci 
wskazali takie zalety zastosowania metody dt do 
opracowania projektu zaliczeniowego, jak praca 

Rysunek 6. Testowanie – V etap procesu DT wykorzystanego w ob-
szarze dydaktycznym (zajęcia z przedmiotu Przetwarzanie informacji 
w Internecie). Źródło: opracowanie własne, 2022
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docierają i którymi dysponują, wykorzystują do celów związanych z realizowanym 
zadaniem (Roman, 2012, 132).

giM funkcjonujące w obrębie procesu dt może być wspomagane przez narzędzia 
cyfrowe. Do przykładowych należą: Jamboard, Miro, Whiteboard, SessionLab oraz SaP 
Scenes. Jamboard jest cyfrową tablicą, która umożliwia współpracę w czasie rzeczy-
wistym przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną. Nad tzw. jamem może 
jednocześnie pracować maksymalnie 50 osób. Narzędzie to pozwala na odręczne pisanie 
i rysowanie, przeszukiwanie grafiki z wyszukiwarki Google, potrafi także rozpoznawać 
szkice i przekształca je w obrazy. Pliki utworzone w Jamboardzie są automatycznie 
zapisywane na Dysku Google.

Miro jest narzędziem, które zapewnia współpracę w czasie rzeczywistym oraz asyn-
chroniczny tryb pracy dla zespołów rozproszonych, hybrydowych lub zdalnych. Można 
w nim gromadzić i porządkować pomysły, tworzyć notatki oraz śledzić przebieg pro-
jektów. Posiada także opcję wideokonferencji, udostępniania ekranu oraz prezentacji. 
Pełna funkcjonalność jest dostępna w wersji płatnej.

Whiteboard jest aplikacją cyfrową, która służy do współpracy w ramach platformy 
Microsoft 365. Jej głównym zastosowaniem jest umożliwienie prowadzenia skutecz-
nych spotkań oraz twórczej pracy obejmującej wizualizowanie pomysłów. Narzędzie to 
pozwala na pracę w czasie rzeczywistym.

SessionLab jest narzędziem wspomagającym facylitację procesów projektowych. 
Umożliwia dzielenie się planem działania z klientami i współpracownikami, którzy 
mogą wprowadzać swoje sugestie i zmiany. Istotną funkcją jest także automatyczny 
zegar, który dostarcza informacje o czasie wykorzystanym na realizację poszczególnych 
zadań w projekcie.

SAP Scenes to narzędzie storytellingowe, które zespoły projektowe mogą wykorzystać 
do przekazywania informacji o wartości pomysłów i wizji produktów w kontekście ich 
użytkowania. Umożliwia tworzenie scen, które obejmują zestaw wstępnie zdefiniowa-
nych ilustracji. Można je fizycznie lub cyfrowo łączyć w sceny, aby stworzyć wizualną 
historię. Co ważne, narzędzie to jest objęte licencją Creative Commons By-nc-Sa 4.0.

Zakończenie
Jak wynika z niniejszego artykułu, dt może mieć szerokie zastosowanie w kontekście 
zarządzania informacją. Cechy tej metody, takie jak m.in. uniwersalność, klientocentryzm, 
użyteczność i konkurencyjność sprawiają, że jest ona atrakcyjna zarówno z perspektywy 
działania organizacji, które poszukują metod na wypracowanie kreatywnych rozwiązań, 
jak i aktywności dydaktycznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że w obrębie dt zachodzą 
procesy, w których wykorzystuje się inteligencję zbiorową oraz grupowe zarządzanie 
informacją. Jest to istotne w kontekście tworzenia innowacji (także w środowisku cha-
rakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością). 
Stanowią one bowiem obecnie jeden z kluczowych kierunków w zarządzaniu informacją.
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Ponieważ metoda myślenia projektowego jest atrakcyjna z kilku powodów (rozbudza-
nie kreatywności, współpraca większej grupy osób, ścieranie się różnorodnych punktów 
widzenia, uniwersalność obszarów w odniesieniu do których można ją stosować), warto 
wprowadzić ją jako odrębny przedmiot warsztatowy do oferty dydaktycznej jednostek 
naukowych, które oferują studia z zarządzania informacją oraz na pokrewnych kie-
runkach. Istotne jednak jest wcześniejsze przeszkolenie kadry poprzez zapewnienie jej 
udziału w certyfikowanych szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, 
co z pewnością wpłynie na konkurencyjność dydaktyczną.
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Diagnoza kompetencji informacyjnych kadry menadżerskiej 
przedsiębiorstw sektora MŚP. Studium przypadku

Diagnosis of Information Competences of the Managerial 
Staff in the SME Sector: Case Study

Słowa kluczowe: diagnoza potrzeb informacyjnych, kompetencje informacyjne, kom
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Abstrakt

cel/Teza: Wykazanie, że model kompetencji menadżerów mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich firm opracowany na zlecenie parp w ramach projektu „Akademia 
Menadżera Mśp” jest przydatny w diagnozowaniu kompetencji i zachowań informa
cyjnych kadry zarządzającej.

koncepcja/MeTodyka badań: W badaniu zastosowano metodę studium przypadku 
(obejmującego małopolską firmę sektora Mśp oznaczoną jako X) w skojarzeniu z me
todą Desk Research oraz techniki wywiadu częściowo ustrukturowanego, wywiadu 
pogłębionego rozumiejącego i pracy warsztatowej.

wynIkI I wnIoSkI: Przyjęta w badaniu teza została potwierdzona bez zastrzeżeń. 
Z punktu widzenia wszystkich interesariuszy procesu diagnostycznego, czyli agencji 
grantodawczej (parp), beneficjenta usługi (firmy X) oraz profesjonalistów informacji 
prowadzących badanie (autorek artykułu) głównymi wartościami wykorzystania mode
lu kompetencyjnego parp były: (1) precyzyjne oszacowanie poziomu poszczególnych 
kompetencji składowych skupionych w modelu parp pod nagłówkiem „Komunikacja 
i wykorzystanie informacji”, (2) zaakceptowanie tych ocen przez właściciela firmy i włą
czenie ich w aktywny zasób wiedzy wykorzystywany w sprawowaniu czynności za
rządczych, (3) wykazanie, że powtórne spotkanie weryfikacyjne z kadrą menadżerską 
diagnozowanej firmy po pewnym czasie od zakończenia właściwego badania jest celowe 
dla oceny trwałości ewentualnych zmian wywołanych interwencją diagnostyczną, 
jakkolwiek zalecenia parp w obecnym kształcie takiego uzupełnienia nie wymagają.
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ogranIczenIa badań: Wartość dowodowa przedstawionego badania, wynikająca 
z obranej metody (studium przypadku), nie uprawnia do generalizowania jego wyników.

orygInalność/warTość poznawcza: Jest to pierwsze badanie w Polsce podno
szące problem określony w sekcji cel/Teza.

Wprowadzenie
Punkt wyjścia do podjętych rozważań stanowi projekt Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PaRP) pod nazwą „Akademia Menadżera MŚP” (aM), realizowa-
ny w latach 2019–2022. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie doradcze i szkoleniowe 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, prowadzące do poprawy procesów 
zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego, głównie właścicieli, kadry zarządzającej oraz 
pracowników objętych planami awansu (aM).

W ramach aM przedsiębiorstwa sektora MŚP z całej Polski mogą uczestniczyć 
w dofinansowanych usługach rozwojowych (szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching) 
z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich. Warunkiem dopuszczającym 
kadrę menadżerską do udziału w usługach rozwojowych jest poddanie się diagnozie 
określającej obszary kompetencyjne, które wymagają rozwoju.

Przy opracowywaniu założeń projektu, PaRP zleciła w 2019 r. sporządzenie opisu 
uniwersalnych kompetencji menadżerskich oraz modelu kompetencji menadżera firm 
sektora MŚP, który mógłby wspomóc diagnozowanie kompetencji kadry menadżerskiej, 
szczególnie identyfikację luk kompetencyjnych w kontekście planów rozwoju stra-
tegicznego przedsiębiorstw. Termin „luka kompetencyjna” rozumiany jest tutaj jako 
„ujemna różnica pomiędzy przejawianym przez osobę badaną poziomem kompetencji 
a poziomem pożądanym na określonym stanowisku pracy lub w określonej roli zawo-
dowej” (Jurek, 2012, 225).

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy model zawiera grupę kompetencji „Komunikacja 
i wykorzystanie informacji”, za cel niniejszego artykułu przyjęto przybliżenie owego 
modelu oraz próbę oceny jego przydatności w diagnozowaniu kompetencji i zachowań 
informacyjnych kadry zarządzającej. Za najbardziej miarodajną metodę weryfikacji 
sprawności operacyjnej modelu uznano studium przypadku (Matejun, 2012), którym 
objęto małopolskie przedsiębiorstwo produkcyjne sektora MŚP.

Artykuł składa się z pięciu części, w których omówiono kolejno: (1) uniwersalne 
kompetencje menadżerskie opisane w dokumencie programowym PaRP jako wynik 
przeglądu piśmiennictwa i wskazań praktyki, (2) model kompetencji menadżera MŚP, 
również opracowany przez PaRP i przeznaczony do stosowania w profesjonalnych usłu-
gach diagnostycznych wykonywanych na zlecenie PaRP przez certyfikowane podmioty 
zewnętrzne, (3) typologię kompetencji kadry menadżerskiej MŚP skupionych w mo-
delu PaRP pod nagłówkiem „Komunikacja i wykorzystanie informacji”, (4) rezultaty 
diagnozy kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i potrzeb szkoleniowych w tym 
zakresie, przeprowadzonej w firmie X według modelu i wytycznych PaRP, (5) wnioski.
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Uniwersalne kompetencje menadżerskie
Zlecony przez PaRP Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich (Polska Agencja, 
2019) jest rezultatem przeglądu różnych dostępnych koncepcji, definicji i typologii 
kompetencji, w tym kompetencji menadżerskich. Autorzy dokumentu przytaczają 
m.in. definicję, zgodnie z którą „kompetencje […] to umiejętności, wiedza, cechy osobiste 
oraz zachowania potrzebne do skutecznego odgrywania roli/wykonywania pracy w danej 
organizacji i wspierania firmy w osiąganiu jej celów” (Kupczyk & Stor, 2017, 21; Polska 
Agencja, 2019, 3). Na kanwie typologii dzielącej kompetencje na zawodowe–osobiste 
oraz koncepcyjne–operacyjne wyróżniają oni:

• kompetencje poznawcze – wiedzę, czyli kompetencje koncepcyjne i zawodowe;
• kompetencje funkcjonalne – umiejętności, czyli kompetencje operacyjne i zawodowe;
• metakompetencje – gotowość do nauki, czyli kompetencje koncepcyjne i osobiste;
• kompetencje społeczne – postawy, czyli kompetencje operacyjne i osobiste (Winter-

ton, 2009; Jurek, 2012, 61; Polska Agencja, 2019, 3).
W Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich wyodrębniono dwie podsta-

wowe koncepcje kompetencji: behawioralną oraz zorientowaną na rezultaty pracy. 
W koncepcji behawioralnej kompetencje stanowią „oczekiwania względem zachowań, 
umiejętności i innych cech pracowników sprzyjających osiąganiu sukcesu w pracy” 
(Jurek, 2012, 11; Polska Agencja, 2019, 2). Kluczowe znaczenie przypisuje się zacho-
waniom pozwalającym na efektywne wykonywanie obowiązków, a nie potencjałowi 
intelektualnemu czy też potwierdzonym formalnie kwalifikacjom (Polska Agencja, 
2019, 2). Z kolei koncepcja zogniskowana na rezultatach pracy wywodzi się z mode-
lu HPt (ang. Human Performance Technology), w Polsce znanego bardziej jako HPi 
(ang. Human Performance Improvement), opracowanego przez Thomasa F. Gilberta, 
i zakłada budowanie modeli kompetencyjnych opartych na konkretnych wskaźni-
kach wykonania powierzonych zadań. W badaniu kompetencji nie tylko analizuje 
się więc cechy i zachowania ludzi, ale również dokonuje się pomiaru realizacji zadań 
i ocenia „relację wielkości uzyskanych efektów do poniesionego nakładu, czyli wysiłku 
związanego z podjętym działaniem” (Jurek, 2012, 11; Polska Agencja, 2019, 2). W tym 
podejściu, obok cech i zachowań jednostek, uwzględnia się też czynniki niezależne 
od ludzi, takie jak dostęp do rozmaitych zasobów, w tym informacji, przyjęty w or-
ganizacji system pracy lub zachęt do pracy. Kompetentni są ci ludzie, którzy potrafią 
tworzyć wartościowe wyniki bez nadmiernego wysiłku związanego z podejmowanymi 
działaniami (Gilbert, 1996, 17; Jurek, 2012, 11).

Problematyce kompetencji menadżerskich poświęca się w literaturze przedmiotu 
wiele uwagi. Jednak autorzy Opisu… podkreślają, że opracowanie wyczerpującej listy 
aktualnych kompetencji menadżerskich jest trudne. Z uwagi na konieczność dosto-
sowywania się organizacji do ewoluujących warunków otoczenia zmieniają się role 
i funkcje menadżerów, a w związku z tym także lista wymaganych od nich kompetencji 
(Polska Agencja, 2019, 3). Autorzy Opisu… ujmują role menadżerskie w podziale na 
tradycyjne, współczesne i przyszłe (Polska Agencja, 2019, 4–5):
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Tabela 1. Zestawienie ról menadżerskich (w wyborze)

Rola menadżera w modelu 
tradycyjnym

Rola menadżera w modelu 
współczesnym

Rola menadżera w modelu 
przyszłym

• odgrywanie najważniejszej roli,
• pozostawanie w centrum,
• narzucanie decyzji,
• instrumentalne traktowanie 

pracowników,
• organizowanie pracy,
• egzekwowanie wykonania 

pracy,
• pozyskiwanie informacji 

potrzebnych do podejmowania 
właściwych decyzji,

• redukowanie niepewności 
pracowników,

• utrzymywanie dystansu 
pomiędzy przełożonymi i pod-
władnymi typowe dla autokra-
tycznego stylu kierowania,

• postrzeganie człowieka jako 
jednostki skoncentrowanej 
na korzyściach finansowych 
(człowiek ekonomiczny) 
i osadzanie go w adekwat-
nym systemie motywowania 
pracowników.

• duża część uwagi skoncen-
trowana na pracownikach 
(budowanie relacji opartych na 
zaufaniu),

• dostrzeganie i rozwijanie 
potencjału pracowników,

• traktowanie pracowników 
podmiotowo oraz partnersko,

• angażowanie pracowników 
w dokonujące się w organizacji 
procesy,

• dbałość o ogólną satysfakcję 
pracowników oraz ich zadowo-
lenie z pracy,

• korzystanie z umiejętności 
zarządzania wiedzą (zdolność 
do tworzenia warunków efek-
tywnej pracy, dbanie o szeroko 
rozumiany rozwój własny 
i o rozwój pracowników, 
pobudzanie pracowników do 
kreatywności oraz tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań),

• kształtowanie właściwej 
kultury organizacyjnej,

• umiejętność zarządzania 
różnorodnym kulturowo per-
sonelem, niekiedy w zróżnico-
wanym kulturowo środowisku,

• demokratyczne podejście 
do procesów podejmowania 
decyzji,

• rozumienie funkcji menadżer-
skiej jako stanu przejściowego.

• z uwagi na rosnące znaczenie 
zespołowych form pracy: 
budowanie zespołów, rozwią-
zywanie konfliktów, sprawne 
komunikowanie, grupowe po-
dejmowanie decyzji, modero-
wanie procesów zespołowych, 
włączanie w nie pracowników 
i rozwijanie w pracownikach 
cech „graczy zespołowych”,

• rozwijanie kultury organizacyj-
nej sprzyjającej pozyskiwaniu 
wiedzy i dzieleniu się nią,

• kształtowanie warunków 
pracy umożliwiających 
pracownikom zachowanie 
równowagi pomiędzy pracą 
i życiem osobistym,

• zarządzanie zmianą 
w organizacji,

• zarządzanie procesami 
organizacyjnymi w przestrzeni 
wirtualnej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska Agencja, 2019, 4–5, 2022

Badacze sylwetek zawodowych osób pełniących funkcje kierownicze proponują różne 
typologie kompetencji kierowniczych. W omawianym dokumencie (Opis uniwersalnych 
kompetencji menadżerskich, 2019) szczególną uwagę zwrócono na typologię, której twórcy 
postulują połączenie różnych, niekiedy sprzecznych ze sobą modeli zarządzania, a przy 
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tym negują zasadność decyzji typu „albo-albo”, preferując założenia typu „i to, i to”, w któ-
rych jednocześnie pożądane mogą być sprzeczne zachowania. W tym duchu powstał 
model federacyjny obejmujący osiem funkcji kierowniczego przywództwa i związane 
z nimi kluczowe kompetencje (Quinn et al., 2007, 43).

Przedstawione w tabelach 1 i 2 ujęcia nie wyczerpują wszelkich kompetencji repre-
zentowanych przez osoby pełniące funkcje zarządcze. Warto również mieć na uwa-
dze fakt, że kompetencje te są determinowane przez kulturę organizacyjną, w której 
funkcjonuje menadżer, stąd mogą mieć swoją specyfikę i różnić się od wymienianych 
i charakteryzowanych w popularnych modelach.

Na podstawie dotychczasowych badań autorzy Opisu… skompilowali listę najczęś-
ciej wymienianych kompetencji menadżerskich. Są to (w układzie alfabetycznym): 

Tabela 2. Zestawienie funkcji kierowniczych i kluczowych kompetencji 

Funkcje kierownicze Kluczowe kompetencje

Funkcja mentora
Rozumienie siebie i innych
Skuteczne komunikowanie się
Doskonalenie pracowników

Funkcja moderatora
Budowanie zespołów
Grupowe podejmowanie decyzji
Zarządzanie konfliktem

Funkcja monitorującego
Zarządzanie informacją przez krytyczne myślenie
Radzenie sobie z przeciążeniem informacyjnym
Zarzadzanie podstawowymi procesami

Funkcja koordynatora
Zarządzanie projektami
Projektowanie pracy
Zarządzanie interfunkcjonalne

Funkcja kierującego
Formułowanie i przekazywanie wizji
Wyznaczanie celów
Projektowanie i organizowanie

Funkcja realizatora 
Efektywność osobista
Dbanie o środowisko wydajnej pracy
Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

Funkcja pośrednika
Budowanie i utrzymywanie fundamentu władzy
Negocjowanie umów i zobowiązań
Przedstawianie koncepcji: skuteczne prezentacje werbalne

Funkcja innowatora
Akceptowanie zmiany
Twórcze myślenie
Zarządzanie zmianą

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska Agencja, 2019, 7–8; wg Quinn et al., 2007.
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asertywność, autorytet, budowanie relacji ze współpracownikami, charyzma, chęć sa-
morozwoju, dążenie do rezultatów, delegowanie uprawnień, delegowanie zadań, diagno-
zowanie potrzeb klienta, doświadczenie zawodowe, efektywność, elastyczność myślenia, 
empatia, energia, etyka i przestrzeganie wartości, generowanie nowych pomysłów, goto-
wość do uczenia się, identyfikacja z celami organizacji, identyfikacja z firmą, innowacyj-
ność, komunikacja, koncentracja na jakości, kontrolowanie pracowników, kreatywność, 
krytyczna analiza pomysłów, kultura osobista, logiczne myślenie, motywowanie pracow-
ników, myślenie strategiczne, nastawienie na wynik, negocjowanie, obiektywizm, odpo-
wiedzialność, odwaga kierownicza, organizacja pracy innych, organizacja pracy własnej, 
organizowanie i planowanie, orientacja na cel, orientacja na działanie, pewność siebie, 
podejmowanie ryzyka, porządkowanie informacji, pozytywne nastawienie, profesjona-
lizm, przedsiębiorczość, przekazywanie informacji, przewidywanie sytuacji na rynku, 
przewidywanie zachowań innych, przyswajanie nowej wiedzy/informacji, przywództwo, 
radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, rozwiązywanie prob lemów, rozwój 
podległych pracowników, samokontrola, spostrzegawczość, sumienność, szerokie hory-
zonty, świadomość organizacyjna, tolerancja niejasności, tworzenie relacji, tworzenie 
wizji, umiejętności analityczne, umiejętności ict, umiejętności inter personalne, umie-
jętność nawiązywania kontaktów, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy 
w zespole, umiejętność prezentacji, umiejętność rekrutacji pracowników, umiejętność 
wyszukiwania informacji, wiarygodność, wiedza z zakresu finansów firmy, wiedza 
z zakresu marketingu i reklamy, wiedza z zakresu rachunkowości, wiedza z zakresu 
zarządzania jakością, wpływanie na kulturę organizacji, wrażliwość społeczna, wytrwa-
łość, wywieranie wpływu, wyznaczanie priorytetów, wzbudzanie zaufania, zaangażowa-
nie, zarządzanie czasem, zarządzanie pod presją, zarządzanie procesami, zarządzanie 
zespołem, zarządzanie zmianami, zdolność do adaptacji, znajomość branży, znajomość 
języków obcych, znajomość prawa/obowiązujących przepisów, znajomość produktów/
usług firmy, znajomość programów biurowych, znajomość technik sprzedaży (Polska 
Agencja, 2019, 12–15).

Możliwe okazało się także wskazanie popularnych trendów w obszarze kompetencji 
menadżerskich:

• zarządzanie projektami (znajomość: metodyk zarządzania projektami, programami, 
portfelami projektów, zarządzania ryzykiem, zarządzania jakością, budowania ze-
społu, motywowania oraz budowania zaangażowania pracowników, komunikacji, 
rozwiązywania konfliktów);

• zarządzanie wiedzą/kapitałem ludzkim/talentami (stwarzanie warunków do efek-
tywnej pracy, gromadzenie wiedzy, dbałość o rekrutowanie odpowiednich pra-
cowników, kształtowanie kultury organizacyjnej, w której naturalne zjawiska to 
zdobywanie wiedzy, ciągły rozwój, dzielenie się wiedzą, zarządzanie talentami, 
stwarzanie warunków do wypracowywania innowacyjnych rozwiązań);

• zarządzanie międzygeneracyjne oraz zarządzanie różnorodnością (świadomość 
funkcjonowania różnych systemów wartości w różnych pokoleniach pracowników, 
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zarządzanie pokoleniami y oraz z, zarządzanie zespołami zróżnicowanymi kulturowo);
• zarządzanie zmianą (radzenie sobie w zmieniającej się rzeczywistości, przygotowy-

wanie organizacji oraz pracowników do dokonujących się zmian, w tym radzenie 

Tabela 3. Model kompetencji menadżera MŚP 

Grupa kompetencji Kompetencje

I. Orientacja 
strategiczna

1. Określanie celów i priorytetów
2. Analiza strategiczna
3. Kształtowanie wizerunku
4. Przedsiębiorczość
5. Innowacyjność

II. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem

1. Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny)
2. Zarządzanie jakością
3. Zarządzanie finansami
4. Zarządzanie procesami
5. Zarządzanie zmianą
6. Zarządzanie wiedzą
7. Zarządzanie relacjami z klientami

III. Skuteczność 
menadżerska

1. Rozwiązywanie konfliktów
2. Podejmowanie decyzji
3. Orientacja na cel
4. Radzenie sobie ze stresem
5. Rozwiązywanie problemów

IV. Przywództwo

1. Inspirowanie i budowanie zaangażowania
2. Budowanie relacji ze współpracownikami
3. Kształtowanie kultury organizacyjnej
4. Tworzenie i upowszechnianie wizji
5. Wywieranie wpływu
6. Etyczność i moralność

V. Zarządzanie zespołem

1. Pozyskiwanie pracowników
2. Ocena pracowników
3. Rozwój pracowników
4. Motywowanie pracowników
5. Delegowanie zadań i uprawnień

VI. Komunikacja i wyko-
rzystanie informacji

1. Efektywna komunikacja
2. Negocjowanie
3. Prezentacja
4. Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji
5. Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Polska Agencja, 2019, 17–18)
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sobie z oporem wobec zmian, zarządzanie organizacjami wirtualnymi oraz or-
ganizacjami, w których coraz większą rolę odgrywają nowe rozwiązania będące 
konsekwencją cyfryzacji);

• zarządzanie emocjami (dbałość o zadowolenie i satysfakcję pracowników, koncen-
trowanie się na ich emocjach, rozumienie zasady work-life balance);

• zarządzanie humanistyczne (przywiązywanie znaczenia do dobra pracowników, 
koncentracja na humanistycznych wartościach, a nie na zysku, co jest typowe 
w ekonomicznym nurcie zarządzania) (Polska Agencja, 2019, 11–12).

Model kompetencji menadżera firm MŚP
PaRP zleciła opracowanie modelu kompetencji menadżera na tyle uniwersalnego i ela-
stycznego, aby mógł znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach różnych branż i wiel-
kości: mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich firmach. Przyświeca mu zało-
żenie, że efektywność menadżerska w poszczególnych organizacjach może wynikać ze 
specyficznych przymiotów osób zajmujących kierownicze stanowiska lub starannego 
doboru kadry menadżerskiej, która jest trafną odpowiedzią na określone cele i potrzeby 
firm oraz oczekiwania ich właścicieli.

Model kompetencji menadżera MŚP ma formę tabeli i obejmuje trzydzieści trzy 
kompetencje przyporządkowane do sześciu grup (tabela 3).

Z uwagi na temat i cel niniejszego artykułu osią dalszych rozważań będzie grupa 
szósta: „Komunikacja i wykorzystanie informacji”, z pięcioma przypisanymi do niej 
kompetencjami.

Komunikacja i wykorzystanie informacji jako komponent modelu 
kompetencji menadżerskich w organizacjach sektora MŚP
W charakteryzowanym modelu zdefiniowano komunikację w następujący sposób: „zdol-
ności do nawiązywania kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalne. Potocznie 
komunikacja to umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania się w mowie i w piśmie, 
zdolność do rozumienia wypowiedzi innych, umiejętność słuchania i porozumiewania 
się z rozmówcami. Celem procesu komunikowania się, niezależnie od jego formy, jest 
wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, biorącymi w nim udział. Przekazywanie 
i odbieranie informacji stanowią stałe elementy pracy menadżera na każdym szczeblu 
hierarchii firmy oraz w każdej organizacji. W procesie zarządzania kluczowe są kom-
petencje pozwalające na pełne wykorzystanie różnych źródeł informacji, różnorodnych 
sposobów jej analizy i przekazywania odpowiednim działom lub osobom w organizacji. 
Zwrócić należy uwagę na postępującą digitalizację także w obszarze komunikacji: źródeł 
informacji, sposobów przetwarzania, analizy i odbioru” (Polska Agencja, 2019, 60–61). 
Do grupy tej przyporządkowano pięć kompetencji:
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Efektywna komunikacja. Autorzy modelu uznali, że jest to kompetencja umoż-
liwiająca „przekazanie komunikatu w taki sposób, aby odbiorca zrozumiał intencje 
rozmówcy, bowiem tylko to gwarantuje osiągnięcie celu np. przekazanie polecenia lub 
otrzymanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji”.

Negocjowanie to kompetencja umożliwiająca „zaspokojenie interesów stron przez 
wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymania pozytywnych 
kontaktów”. To sprawność, która odnosi się zarówno do „negocjacji z kontrahentami 
(na zewnątrz organizacji), jak i z pracownikami czy współpracownikami (wewnątrz 
organizacji)”.

Prezentacja. Kompetencja ta jest postrzegana jako „istotna z punktu widzenia 
przekonywania drugiej strony do swoich argumentów (czy to w procesie negocjacji, czy 
sprzedaży, czy też w zarządzaniu zespołem)”. Autorzy modelu przyjęli założenie, że 
„znajomość i umiejętność wykorzystania zasad i technik przygotowania materiału i jego 
prezentowania są istotne dla osiągania celów biznesowych organizacji”.

Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji. Przyjęto, że „w każdym pro-
cesie realizowanym w organizacji kluczową rolę odgrywa informacja: aktualna i pełna”. 
Dlatego istotne są kompetencje pozwalające na dotarcie do informacji, ocenę jej przy-
datności, analizę i przekazanie do właściwego miejsca w organizacji (działu, osoby). 
Dostępności informacji przypisano „kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji 
zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym, a to z kolei może decydować 
o powodzeniu gospodarczym projektu lub całej działalności”.

Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji. Autorzy modelu zauwa-
żają, że „postęp technologiczny z jednej strony wymusza dostosowanie się, a z drugiej 
daje znacznie szersze możliwości dotarcia do informacji, a także jej przekazywania”, 
dlatego w modelu została uwzględniona kompetencja „niezbędna do tworzenia środo-
wiska pracy zdalnej, opartej na wymianie informacji z wykorzystaniem technologii ict”.

W tabelach 4–8 opisano poszczególne kompetencje, podając definicję każdej z nich, 
efekty uczenia się w podziale na wiedzę, umiejętności i postawy, a także wskazując 
przykładowe narzędzia ich weryfikacji.

Diagnoza kompetencji menadżerskich. Studium przypadku
W latach 2019–2022 zrealizowano usługi diagnostyczne zgodne z wytycznymi PaRP 
w 15 małopolskich przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wnioski z diagnozy potrzeb roz-
wojowych przedsiębiorstwa opracowywano za każdym razem na podstawie uprzednio 
rozpoznanej strategii przedsiębiorstwa, samo zaś badanie diagnostyczne przebiegało 
w następujących etapach:

• charakterystyka działalności przedsiębiorstwa,
• zidentyfikowanie najważniejszych założeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających interwencji, bez których 
zrealizowanie strategii firmy nie byłoby możliwe,
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Tabela 4. Fiszka kompetencji „Efektywna komunikacja”

Nazwa kompetencji Efektywna komunikacja

Grupa kompetencji Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja 
kompetencji

Przekazywanie informacji w otwarty, uczciwy, jasny, uporządkowany i konkretny 
sposób. Efektywne porozumiewanie się z różnymi osobami, w tym komuniko-
wanie do wewnątrz przedsiębiorstwa (PR wewnętrzny). Rezultatem komuniko-
wania się jest porozumienie i współdziałanie, tworzenie klimatu współpracy do 
osiągania celów organizacji. 

Efekty uczenia się

Wiedza

[Menadżer]
Zna zasady efektywnej komunikacji.
Zna zasady formułowania poprawnie wypowiedzi.
Wie, jak aktywnie słuchać i zadawać pytania.
Ma wiedzę na temat poprawnego pisania (ortografia, gramaty-
ka, interpunkcja itd.).
Zna różne sposoby przekazywania informacji.
Ma wiedzę o znaczeniu komunikacji niewerbalnej w przekazie 
informacji.

Umiejętności

Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny, zrozumiały 
i logiczny.
Informacje przekazuje jasno, klarownie i zrozumiale, panuje 
nad emocjami.
Rozumie potrzeby komunikowane przez rozmówcę i wykazuje 
w stosunku do niego empatię, prezentuje postawę otwartości.
Rozumie sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować 
i podsumować, wykorzystując parafrazę.
Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności 
wypowiedzi, aby mieć pewność, czy prawidłowo zrozumiał 
komunikat.
Komunikuje się ustnie i pisemnie (maile, komunikatory, komu-
nikaty pisane) swobodnie i z łatwością w każdej sytuacji.

Kompetencje 
społeczne 
(postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
Etyczne postępowanie.
Odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór.

Przykładowe na-
rzędzia weryfikacji 
kompetencji

Analiza przykładów komunikatów (zarówno pisanych, jak i mówionych) – prze-
formułowanie ich w sposób zapewniający efektywną komunikację, czyli jedno-
znaczne zrozumienie przekazu [chodzi raczej o osiągnięcie zgodności między 
intencją nadawcy a jej odczytaniem przez odbiorcę]. 

Źródło: Polska Agencja, 2019, 60–65
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• analiza kompetencji osoby zarządzającej/zarządu przedsiębiorstwa, skutkująca 
opracowaniem mapy luk kompetencyjnych, wskazaniem potrzeb edukacyjnych 
oraz zakresu merytorycznego usług rozwojowych zgodnych z opisem uniwersalnych 
kompetencji menadżerskich.

Zgodnie z zaleceniami instytucji grantodawczej PaRP w procesie diagnozy kom-
petencji menadżerskich można posłużyć się różnymi metodami. Przyjęta metodyka 

Tabela 5. Fiszka kompetencji „Negocjowanie”

Nazwa kompetencji Negocjowanie

Grupa kompetencji Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja 
kompetencji

Zaspokajanie interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych 
dla stron negocjacji i utrzymanie pozytywnych kontaktów, osiąganie celów 
negocjacyjnych.

Efekty uczenia się

Wiedza

Zna techniki negocjacyjne.
Zna podstawowe style negocjowania.
Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz 
o procesie argumentowania.
Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na 
zarządzanie emocjami.

Umiejętności

Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej 
strony.
Potrafi podczas negocjacji kontrolować emocje. Działa z naj-
wyższym rozmysłem i roztropnością.
Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera 
negocjacji. Zadaje pytania szczegółowe, starając się zrozumieć 
interesy drugiej strony.
Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji. Potrafi na-
zwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach 
i przygotować strategię działania.
Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyj-
nego. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb 
rozmówcy.

Kompetencje 
społeczne 
(postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy.
Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do part-
nerów negocjacji.

Przykładowe narzę-
dzia weryfikacji 
kompetencji

Test wiedzy na temat negocjacji (przygotowania się, zbierania informacji, 
technik negocjacyjnych).
Symulacja rundy negocjacyjnej z założonym z góry celem do osiągnięcia.

Źródło: Polska Agencja, 2019, 60–65
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może być determinowana przez takie czynniki, jak rozmiar przedsiębiorstwa, skala 
jego rozwoju, branża, w której działa, dostępność potrzebnych informacji, zastane 
kompetencje kadry kierowniczej. Zaleca się przeprowadzenie bezpośrednich konsultacji 
z właścicielem przedsiębiorstwa oraz stosowanie form pracy warsztatowej z udziałem 
osób pełniących funkcje kierownicze lub typowanych do ich objęcia. Proponuje się 
opracowywanie analiz Swot oraz Kluczowych Czynników Sukcesu, aby skonfronto-
wać plan strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa z aktualnymi kompetencjami osób 
wdrażających taki plan oraz ocenić szanse jego powodzenia w określonym czasie (PaRP 
zaleca określenie dwuletniej strategii rozwoju przedsiębiorstwa i na tym tle ocenę szans 
jej realizacji w kontekście kompetencji menadżerskich). W ramach usługi diagnostycz-
nej ma zostać opracowany tzw. PdP (ang. Personal Development Plan) łączący możliwie 
szczegółowe cele rozwoju menadżera zdefiniowane w języku efektów uczenia się oraz 
działania rozwojowe i terminy ich realizacji, a także sposób potwierdzenia efektów 
uczenia się (osiągniecia celów rozwojowych).

Tabela 6. Fiszka kompetencji „Prezentacja”

Nazwa kompetencji Prezentacja

Grupa kompetencji Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja 
kompetencji

Umiejętność wykorzystania technik i zasad prezentacji w procesie efektywnej 
komunikacji.

Efekty uczenia się

Wiedza
Zna zasady przygotowywania prezentacji.
Zna zasady argumentowania.
Ma wiedzę na temat zasad wystąpień publicznych.

Umiejętności

Potrafi posługiwać się programem do tworzenia prezentacji 
multimedialnych.
Umie stworzyć prezentację dostosowaną do tematyki i grona 
odbiorców.
Formułuje w sposób jasny i klarowny przekaz.
Potrafi obsługiwać urządzenia prezentacyjne.
Potrafi zapanować nad emocjami w czasie prezentowania.
Umie dostosować komunikaty niewerbalne do werbalnych.

Kompetencje 
społeczne 
(postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w przekazywaniu 
informacji.

Przykładowe narzę-
dzia weryfikacji 
kompetencji

Zadanie praktyczne: przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany 
temat [zgodnie z najlepszą praktyką].

Źródło: Polska Agencja, 2019, 60–65



113

Diagnoza kompetencji informacyjnych kadry menadżerskiej przedsiębiorstw sektora MŚP

W myśl tych rekomendacji podczas badań diagnostycznych realizowanych w la-
tach 2019–2022 stosowano jakościową metodologię gromadzenia i analizy materiału 
empirycznego odzwierciedlającego bieżącą sytuację przedsiębiorstw. Informacje ze źródeł 
zewnętrznych dostępnych w internecie zbierano za pomocą metody Desk Research. 
Posługiwano się techniką wywiadu oraz formą pracy warsztatowej z udziałem właścicieli.

Spośród 15 przedsiębiorstw będących odbiorcami usługi diagnostycznej na potrzeby 
tego artykułu losowo wybrano jedno, zwane dalej firmą X, które zbadano metodą stu-
dium przypadku (Matejun, 2012). W tym celu ponownie przeanalizowano dokumen-
tację z badania diagnostycznego wykonanego w firmie X w lutym 2022 r., a następnie 
uzupełniono ją o podsumowanie treści pogłębionego wywiadu rozumiejącego, który 
przeprowadzono z właścicielem przedsiębiorstwa w październiku 2022 r. (Ferreira, 2014; 

Tabela 7. Fiszka kompetencji „Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji”

Nazwa kompetencji Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji

Grupa kompetencji Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja 
kompetencji

Zapewnienie odpowiednich informacji i analiza ich sprawnego przepływu nie-
zbędna do realizacji zadań poszczególnych zespołów lub całej organizacji.

Efekty uczenia się

Wiedza

Zna zasady przepływu informacji w środowisku pracy.
Ma wiedzę o różnych źródłach informacji.
Zna zasady bezpieczeństwa związane z przekazywaniem 
informacji.
Zna metody zarządzania wiedzą w organizacji.

Umiejętności

Potrafi stworzyć efektywne kanały informacyjne w organizacji.
Uważnie słucha i analizuje informacje.
Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej 
wykorzystania.
Potrafi stale aktualizować posiadane dane i informacje.
Potrafi zapewnić bezpieczeństwo zarówno zgromadzonym 
danym, jak i procesowi przekazywania danych.

Kompetencje 
społeczne 
(postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Odpowiedzialność za przekazywane informacje.
Etyczne postępowanie.
Uczciwe wykorzystanie posiadanej wiedzy (informacji, 
danych).

Przykładowe narzę-
dzia weryfikacji 
kompetencji

Test wiedzy na temat potencjalnych źródeł informacji i danych (dotyczących 
np. konkurencji, danych na temat rynku, cen, wskaźników).
Zadanie symulacyjne, w którym menadżer wyszukuje dane z zadanego obszaru, 
poddaje je analizie i wyciąga wnioski służące do podjęcia decyzji biznesowej.

Źródło: Polska Agencja, 2019, 60–65
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Gajda, 2019; Matejun, 2012; Miński, 2017). Na krok ten zdecydowano się ze względu na 
rygory metody studium przypadku, wymagające od badacza pozyskania takiego kwan-
tum informacji o badanym obiekcie, które w maksymalnym stopniu uprawdopodabnia 
wszechstronny i całościowy wgląd w jego funkcjonowanie. Rozmowę z właścicielem 
firmy X (w formie częściowo ustrukturyzowanego wywiadu in-depth comprehensive 
interview), odbytą w osiem miesięcy po zamówionej przez niego serii wizyt diagno-
stycznych, uznano za niezbędną: (1) do rzetelnego oszacowania przydatności modelu 
kompetencji menadżerskich PaRP jako narzędzia identyfikacji potrzeb szkoleniowych 

Tabela 8. Fiszka kompetencji „Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji”

Nazwa kompetencji Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji 

Grupa kompetencji Komunikacja i wykorzystanie informacji

Definicja 
kompetencji

Posługiwanie się technologią ICT (sprzętem komputerowym, oprogramo-
waniem) pomocnym w efektywnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji.

Efekty uczenia się

Wiedza

Ma wiedzę o zastosowaniu technologii ICT w procesie 
komunikacji.
Zna programy mogące służyć efektywnej komunikacji.
Zna zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpie-
czeństwa przekazywanych informacji.
Zna zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych 
technologiach (np. w komunikatorach).

Umiejętności

Potrafi swobodnie poruszać się w sieci i korzystać 
z multimediów.
Potrafi wykorzystać aktywność społecznościową w procesie 
komunikacji.
Umie budować treści z użyciem form typowych dla nowych 
mediów.
Potrafi komunikować się za pomocą technologii 
informacyjnych.
Potrafi zorganizować pracę w wirtualnym zespole.

Kompetencje 
społeczne 
(postawy)

Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
Odpowiedzialność za przekazywane w sieci komunikaty.
Stosowanie etycznych zasad w komunikacji wykorzystującej 
technologie IT.

Przykładowe narzę-
dzia weryfikacji 
kompetencji

Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat wykorzystania 
technologii ICT w komunikacji: stworzenie komunikatu w dowolnym medium 
społecznościowym, zaprojektowanie pracy wirtualnego zespołu projektowego 
z użyciem wybranych technologii IT.

Źródło: Polska Agencja, 2019, 60–65
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Tabela 9. Wnioski z analizy materiału zgromadzonego w firmie X

GR
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KOMPETENCJA OBECNA (TAK/NIE)
POZIOM KOMPETENCJI: P – podstawowy, S – średni, Z – zaawansowany

EWENTUALNE UWAGI
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w
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TAK
S
Uwagi: Sprawności zastane warto poddać aktualizacji i pogłębieniu; zgłoszono 
zainteresowanie poszerzeniem kompetencji komunikacyjnych o nowe obszary. 
Szczególne zainteresowanie odnotowano w zakresie komunikacji ze współpra-
cownikami; obiecujący wydał się model FUKO w kontekście umiejętności komu-
nikacji opartej na empatii oraz zgłoszonej potrzeby rozwiązywania konfliktów. 
Zdiagnozowano przy tym, że wymagająca poprawy efektywność komunikacji 
jest wynikiem pionowej struktury organizacyjnej oraz równoległego funkcjo-
nowania firmy w dwóch lokalizacjach. Zauważono również potrzebę lepszego 
unarzędziowienia procesów komunikacji. Bieżące przepływy informacji bywają 
utrudnione z racji dominujących połączeń telefonicznych i mailowych; zdecy-
dowanie brakuje współdzielonych rozwiązań ICT eliminujących pośrednictwo 
i asynchroniczność w przekazach oraz różnice w interpretacji, zniekształcenie 
treści i opóźnienia w odbiorze komunikatów. Tylko w jednym projekcie koordyna-
tor zadecydował o użyciu komunikatora Slack do usprawnienia procesu komuni-
kacji członków zespołu projektowego. 

Ne
go

cj
ow

an
ie

TAK
Z
Uwagi: Sprawność, pomimo zaawansowanego poziomu, wymaga aktualizacji i po-
głębienia. Zidentyfikowano również potrzebę podniesienia sprawności negocjo-
wania w ramach rozmów handlowych z partnerami zagranicznymi. W rozmowie 
jednoznacznie wybrzmiało, że zarówno zespół współpracowników (ok. 30 osób), 
jak i liczne grono kontrahentów krajowych i zagranicznych wymaga umiejętności 
budowania i utrzymywania możliwie systematycznych kontaktów w celu zaspo-
kajania obustronnych interesów. 

przedsiębiorstw w zakresie kompetencji komunikacyjno-informacyjnych oraz (2) do 
pomiaru skuteczności interwencji, którą wdrożono w firmie X na podstawie wyników 
pierwszej diagnozy tych potrzeb w lutym 2022 r. Należy zaznaczyć, że zalecenia PaRP 
dotyczące metodycznie poprawnej usługi diagnostycznej nie przewidują sprawdzania 
ex post wyników interwencji w przedsiębiorstwie, gdyż – jak sądzą autorki artykułu – 
opierają się na założeniu, że sama diagnoza wystarcza, aby podnieść poziom sprawczości 
(ang. agency) kadry menadżerskiej i usposobić ją do podjęcia stosownych działań, np. za-
mówienia szkolenia lub zorganizowania go własnymi siłami przedsiębiorstwa (Davis, 
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Uwagi: Sprawność na średniozaawansowanym poziomie, zdecydowanie wyma-
gająca aktualizacji i pogłębienia. Diagnozowany menadżer nie tyle samodzielnie 
opracowuje prezentacje, ile czyta i analizuje opracowania przygotowane i przed-
łożone przez współpracowników. Ceni infografiki (wykresy, tabele, schematy 
organizacyjne, mapy myśli itd.) i lubi z nimi pracować. Zauważono wysoki 
poziom zrozumienia roli prezentacji zarówno w procesach negocjacyjnych, jak 
i w bieżących zadaniach menadżerskich, rozmowach z kadrą niższych szczebli 
oraz jako wzmocnienie argumentacji w strategicznych rozmowach biznesowych. 
Rozmówca jest skłonny zadbać o rozwój umiejętności opracowywania prezenta-
cji u tych pracowników, którzy są bezpośrednio angażowani do zadań przygoto-
wywania materiałów infograficznych dla zarządu. 
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Uwagi: Średnia sprawność wyszukiwania, analizy i wykorzystania informacji. 
Z uwagi na ogromne znaczenie aktualnych informacji w procesach decyzyjnych 
w zarządzaniu operacyjnym, taktycznym i strategicznym uznano podnosze-
nie poziomu przedmiotowych kompetencji za konieczne. W opinii rozmówcy 
pracownicy na wszystkich stanowiskach potrzebują informacji pochodzących 
ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Diagnoza pokazała, że rozmówca nie 
znał pojęć PIM (Personal Information Management) ani GIM (Group Information 
Management), ale po wyjaśnieniu i dłuższej rozmowie zgodził się, że są one 
zdecydowanie istotne w kontekście efektywności i skuteczności procesów 
zarządzania zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Poziomu umiejętności 
wyszukiwania i analizowania informacji w przedsiębiorstwie nigdy nie diagnozo-
wano, pomimo przypadków niedoboru informacji w określonym miejscu i czasie, 
a także działania na podstawie informacji przedawnionych. 
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Uwagi: Rozumienie przydatności i wagi umiejętności korzystania z IT w procesie 
komunikacji jest na poziomie stanowczo wymagającym działań rozwojowych. 
Pierwsza diagnozowana kompetencja w tej grupie, czyli efektywna komunikacja, 
jest zależna od jakości zastosowanych narzędzi i umiejętności ich obsługiwania. 
Technologie IT w diagnozowanej organizacji są wykorzystywane zdecydowanie 
za rzadko zarówno w procesach komunikacji, jak i w zadaniach wyszukiwania 
oraz analizy informacji. Właściciel firmy X przyznał, że są to obszary wymaga-
jące rozwoju, i zadeklarował pełną gotowość do podjęcia wytyczonych działań 
naprawczych.

Źródło: opracowanie własne, 2022
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Schoorman & Donaldson, 2018; Panda & Leepsa, 2017; Shogren, Wehmeyer & Palmer, 
2017). Dodatkowy wywiad z właścicielem firmy X zaaranżowano więc ex abundati cautela, 
w ramach nadmiarowej przezorności i ostrożności badawczej implikowanej przez metodę 
studium przypadku. Rozmowa ta koncentrowała się na poszczególnych kompetencjach 
składowych wyliczonych w modelu PaRP w rubryce „Komunikacja i wykorzystanie in-
formacji”, tj. efektywnej komunikacji, negocjowaniu, prezentacji, wyszukiwaniu, analizie 
oraz wykorzystaniu informacji i technologii ict w procesie komunikacji.

Sumaryczne wnioski z analizy całego materiału zgromadzonego w firmie X od lutego 
do października 2022 r. Przedstawiono w tabeli 9.

W ostatnim etapie procesu diagnozy starano się, oprócz identyfikacji luk kompeten-
cyjnych, wysondować stopień rozumienia przez właściciela firmy X potrzeby zmian oraz 
poziomu jego otwartości na rozwój kompetencji menadżerskich i wdrażanie nowych 
rozwiązań z udziałem wszystkich osób pełniących funkcje zarządcze. Badano także 
jakość stosunków międzyosobowych w zespole w kontekście sondowania potrzeb szko-
leniowych. Choć usługa diagnostyczna i późniejszy wywiad pogłębiony prowadzone były 
z właścicielem firmy X, a zarazem jej głównym menadżerem, wiele razy wybrzmiała 
jednak potrzeba edukowania poszczególnych osób z grona kadry zarządczej. Respondent 
przypisywał im ważną rolę w sprawności działania organizacji. Mimo że w przedsię-
biorstwie stosowane są tradycyjne modele zarządzania i obowiązuje hierarchiczne 
podejście do procesów decyzyjnych, właściciel firmy X przyznał, że przedsiębiorstwo 
na określonym poziomie rozwoju i o określonej wielkości nie może być zarządzane 
jednoosobowo. Decyzyjność i odpowiedzialność powinny być współdzielone.

Wnioski
Studium przypadku przeprowadzone w firmie X – małopolskim przedsiębiorstwie 
sektora MŚP – potwierdziło przydatność modelu kompetencji menadżerskich PaRP 
i zalecanej przez tę organizację metodyki jego stosowania w diagnozowaniu potrzeb 
szkoleniowych kadry menadżerskiej MŚP w zakresie kompetencji określonej zbiorczo 
jako „Komunikacja i wykorzystanie informacji”. Z punktu widzenia wszystkich intere-
sariuszy procesu diagnostycznego, a więc agencji grantodawczej (PaRP), beneficjenta 
usługi (firmy X) oraz profesjonalistów informacji prowadzących badanie (autorek arty-
kułu) głównymi wartościami wdrożonego postępowania były: (1) precyzyjne oszacowanie 
poziomu poszczególnych kompetencji składowych skupionych w modelu PaRP pod 
nagłówkiem „Komunikacja i wykorzystanie informacji” – za pomocą jednoznacznych 
sformułowań ocennych: „stanowczo wymagające rozwoju”, „średniozaawansowane”, 
„dobre” itd., (2) zaakceptowanie tych ocen przez właściciela firmy i włączenie ich w ak-
tywny zasób wiedzy wykorzystywany w sprawowaniu czynności zarządczych, (3) wyka-
zanie, że powtórne spotkanie weryfikacyjne z kadrą menadżerską diagnozowanej firmy 
po pewnym czasie od zakończenia właściwego badania jest celowe dla oceny trwałości 
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ewentualnych zmian wywołanych interwencją diagnostyczną, mimo że zalecenia PaRP 
w obecnym kształcie takiego uzupełnienia nie wymagają.
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Diagnozowanie przestrzeni informacyjnej (information space)  
z perspektywy zachowań informacyjnych człowieka

Diagnosing Information Space from the Perspective 
of Human Information Behaviour

Słowa kluczowe: diagnostyka, geografie informacyjne, metodologia, przestrzeń infor
macyjna, zachowania informacyjne człowieka

keywordS: diagnostics, human information behavior, information geographies, infor
mation space, methodology

Abstrakt

cel/Teza: Artykuł stanowi propozycję dookreślenia i skonkretyzowania specyficznej, 
indywidualnej przestrzeni informacyjnej, stanowiącej kontekst, tło oraz miejsce dla 
zachowań informacyjnych człowieka podejmowanych w infosferze. Jest również próbą 
przedstawienia wyselekcjonowanych i najczęściej podejmowanych w informatolo
gii sposobów i możliwości badania tych aktywności informacyjnych, które wystę
pują zawsze w pewnym kontekście, w pewnej sytuacji lub na pewnej płaszczyźnie, 
a także są generowane poprzez określone lub często nieuchwytne uwarunkowania  
i czynniki.

koncepcja/MeTodyka badań: Zastosowano podejście jakościowe, a także metody 
analizy i krytyki piśmiennictwa oraz analizy koncepcyjnej i tematycznej. Jakościo
wa analiza treści dotyczyła wybranych, reprezentatywnych publikacji z lat 2012–2022.

wynIkI I wnIoSkI: Zdefiniowano kluczowe komponenty subiektywnej przestrzeni 
informacyjnej usytuowanej w różnych i metaforycznie stosowanych badaniach geografii 
informacyjnych. Zwrócono uwagę na istotność badań tego zagadnienia w obszarze 
zachowań informacyjnych za pomocą interdyscyplinarnej optyki oraz różnych trian
gulacji metod i technik badawczych.

ogranIczenIa badań: Przedstawione badania stanowią swego rodzaju rekonesans 
i wymagają dalszych eksploracji. Głównym ich ograniczeniem było wzięcie pod uwagę 
wyłącznie wybranych określeń związanych z information space i tylko w kontekście 
zachowań informacyjnych.
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orygInalność/warTość poznawcza: Poprzez analizę najnowszych trendów w ba
daniach przestrzeni informacyjnej wykazano, że obszar ten stanowi ogromny potencjał 
do eksplorowania specyfiki i wieloaspektowości zachowań informacyjnych człowieka, 
ich różnorodnych komponentów, osobliwości, niejednolitego kontekstu, uzależnionego 
od optyki oraz uwarunkowań przestrzennych, hybrydowych (cyber przestrzeń, internet) 
oraz wyobrażonych (horyzonty informacyjne i reprezentacje mentalne), rozumianych 
jako ramy tych zachowań.

Wprowadzenie
Przestrzeń – podobnie jak wiele informatologicznych koncepcji, zjawisk, terminów, 
a także zachowań informacyjnych – można rozpatrywać wieloaspektowo oraz inter-
dyscyplinarnie. Taki złożony, różnokierunkowy sposób jej pojmowania pozwala nie tylko 
na dogłębną interpretację samej przestrzeni, ale także na uchwycenie i scharakteryzo-
wanie przynajmniej części komponentów konstruujących ją, a także współzależności 
oraz zjawisk zachodzących wewnątrz niej.

Według definicji encyklopedycznych i słownikowych przestrzeń może być rozumiana 
jako nieograniczony (bezgraniczny), trójwymiarowy zakres, w którym przedmioty i zda-
rzenia występują i mają względne położenie i kierunek (Britannica, 2022); to inaczej 
uniwersum, tło dla różnorodnych zjawisk, zdarzeń i czynności zachodzących w niej, 
a także pewien zbiór rzeczy, obiektów wraz z ogółem wszelkich relacji, które zachodzą 
pomiędzy znajdującymi się w niej elementami (Przestrzeń – SjP). Przestrzeń, zgodnie 
z podejściem ontologicznym, jest czymś odrębnym od ciała i istnieje niezależnie od jego 
istnienia, stanowi materialne plenum, wszechświat, miejsce bez próżni, epistemiczne 
topos (gr. τόπος κοινός), czyli miejsce wspólne pozwalające na wnioskowanie i poszu-
kiwanie przyczyn dokonywania się zmian, w którym istnieje czas oraz ciągły ruch 
(Rysiewicz, 2011). Charakteryzowana może być także jako określone otoczenie, limito-
wane specyficznymi uwarunkowaniami, fizyczne miejsce, teren (Cox & Fulton 2022; 
Savolainen, 2021; Fisher & Naumer, 2006). W takim ujęciu, również zgodnie z przyjętą 
w tym artykule perspektywą, stanowi podłoże, ale także kontekst (zob. np. Agarwal, 
2017; Savolainen, 2021) dla wszelkiego rodzaju zachowań informacyjnych człowieka.

Z kolei zachowania informacyjne tworzą subdyscyplinę informatologii, stanowiąc 
rozległy oraz wszechstronny obszar badań. Są różnorodnie definiowane, mogą być roz-
maicie rozumiane i eksplorowane, zaś w nauce o informacji istnieje szereg odmiennych, 
a nawet niejednolitych terminów związanych z procesami mieszczącymi się w nad-
rzędnym pojęciu zachowań informacyjnych. Są one wykorzystywane w zależności od 
przyjętej w badaniu perspektywy (zob. np. Case & Given, 2016; Cisek, 2017b; Ford, 2015; 
Savolainen, 2007). Szeroko stosowany termin „zachowania informacyjne” (np. Wilson, 
2022), podobnie jak „praktyki informacyjne” (np. Savolainen, 2008), a także „doświad-
czanie informacji” (np. Bruce et al. eds., 2014) odnoszą się do różnorodnych, codziennych 
aktywności, będących zarówno celowymi, jak i nieintuicyjnymi, często przypadkowymi 
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czynnościami, reakcjami człowieka na indywidualnym poziomie kognitywnym, afek-
tywnym, sensomotorycznym (np. Olsson & Lloyd, 2017) w stosunku do informacji (Case 
& Given, 2016, Olsson & Lloyd, 2017; Savolainen, 2008; Cisek, 2017b; Krakowska, 2017; 
2022; Wilson, 2022). Zachowania informacyjne – zarówno podejmowane indywidual-
nie, jak i kolektywnie – nie dokonują się w próżni, niebycie. Są one wieloaspektowymi 
aktywnościami skonstruowanymi z wielu różnych, interferujących lub następujących 
po sobie procesów, których człowiek doświadcza, które praktykuje, wykonuje w zróżni-
cowanym, zdeterminowanym różnorodnymi czynnikami (np. indywidualnymi, poznaw-
czymi, psychologicznymi, społecznymi, politycznymi lub ekonomicznymi) określonym 
środowisku informacyjnym.

Podobnie jak w przypadku zachowań informacyjnych, ich różnorodnych kategorii 
(np. pozyskiwania, wyszukiwania, wykorzystywania, gromadzenia, niszczenia informacji), 
jak również ich wielu uwarunkowań, komponentów oraz czynników wpływających na 
podejmowane przez człowieka aktywności (zob. np. Case & Given, 2016; Cisek 2017b; 
Godbold 2006, Krakowska 2016; Wilson, 2022), istnieje szereg zróżnicowanych prze-
strzeni, w których te zachowania są podejmowane. W naukach społecznych zjawiska 
i społeczne interrelacje mogą być analizowane poprzez przestrzeń, która obok czasu 
i odległości stanowi tzw. trialektykę bytu (ang. trialectic of spatiality). Są to trzy tryby, 
sposoby za pomocą, których człowiek zamieszkuje i rozumie świat oraz doświadcza go 
(Lefebvre, 2003; Soja, 1989). Przestrzeń składa się z trzech wymiernych sfer. Po pierw-
sze jest otoczeniem (subiektywnym i fenomenologicznym), środowiskiem, obszarem 
postrzeganym i odbieranym przez człowieka (ang. space perceived), po drugie może być 
wyobrażona, formowana w umyśle (ang. space imagined), ale także wirtualna (ang. vir-
tual space), cyfrowa, mająca hybrydowy charakter, stanowiąca nową formę komunikacji 
i infor macji (jak np. internet i cyberprzestrzeń). W kontekście zachowań informacyjnych 
w przestrzeni cyfrowej odnosi się do poszukiwania informacji w sieci, przeglądania, 
pobierania, selekcjonowania, serfowania w różnych przestrzeniach informacyjnych inter-
netu (Withrow, 2004). Ponadto istnieje trzeci element przestrzeni, tzw. trzecia przestrzeń 
(ang. third space), która jest środowiskiem bezustannie zmiennym, w którym człowiek 
żyje (ang. the living space) i gdzie obserwuje, kształtuje i realizuje swoje zachowania 
informacyjne w mniej lub bardziej sprzyjającym mu otoczeniu i w kontekście (Kosari 
& Amoori, 2018). Ma ona charakter społeczny (przestrzeń społeczna), stanowi element 
substratu społecznego, który jest zbiorowym podmiotem (społeczeństwem) mającym 
własny umysł, który odzwierciedla życie społeczne (Suonperä Liebst & Griffiths, 2020). 
Przestrzeń społeczna wyraża pewną wartość między przestrzenią fizyczną a społecz-
nością, pozwalając na pozycjonowanie człowieka wraz z jego ucieleśnioną orientacją 
w świecie, indywidualnymi dyspozycjami, światopoglądem, preferencjami, jak i zacho-
waniami (Lloyd, 2014).

Przestrzeń informacyjną można rozumieć również jako: a) zbiór informacji, który nie 
jest ograniczony przez źródło, formę, proces, semantykę lub zastosowanie; oznacza zbiór 
pojęć i relacji między nimi utrzymywanych przez system informacyjny (Newby, 2001); 
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dotyczy zakresu możliwych wartości lub znaczeń określonej jednostki (ang. entity) w od-
niesieniu do danych reguł, uwarunkowań systemu, np. informacyjno -wyszukiwawczego; 
b) ogół zasobów informacyjnych tworzonych przez podmioty sfery informacyjnej, są to 
systemy informacyjne, infrastruktura informacyjna oraz wszelkie zachodzące w nich 
relacje; c) fizyczne lub cyfrowe pomieszczenie, w którym artefakty, dokumenty i narzę-
dzia są dystrybuowane i organizowane w celu realizowania zadań (igi Global, 2022). 
Co istotne, przestrzeń informacyjna odnosi się do zbioru informacji, często z różnych 
dziedzin, z którymi jednostka wchodzi w interakcję, aby wykonać jakieś działanie. 
Z kolei zbiór informacji to dowolna kombinacja podmiotów, właściwości lub relacji 
(np. fizycznych, abstrakcyjnych), z którymi człowiek wchodzi w interakcje oraz wykonuje 
czynności poznawcze (Parsons & Sedig, 2014, 459).

Nadrzędnym celem niniejszych rozważań jest zatem zdefiniowanie i skonkretyzo-
wanie, teoretyczne/koncepcyjne skonstruowanie znaczenia podstawowego, najbliższego 
dla jednostki kontekstu tworzenia się indywidualnej, osobistej i spersonalizowanej 
przestrzeni informacyjnej (ang. information space) (Cisek & Krakowska, 2019; Savolainen, 
2021). Stanowi ona usytuowanie łączące cechy, obiekty (np. zasoby informacji, insty-
tucje), sytuacje, procesy, zarówno fizyczne, jak i niematerialne, także wyobrażone przez 
człowieka na poziomie mentalnym, dla rozmaitych interakcji człowieka z informacją 
(Bawden & Robinson, 2012). Przestrzeń jest wobec tego swoistą dyslokacją i podłożem 
dla różnorodnych zachowań informacyjnych. Nadrzędnym zadaniem podjętym w arty-
kule jest ponadto przybliżenie najważniejszych metod i sposobów badania przestrzeni 
informacyjnej z perspektywy subdyscypliny zachowań informacyjnych.

Ramy koncepcyjne
Przestrzeń – mniej lub bardziej zamknięta, określona poprzez graniczne obiekty 
(ang. boundary objects) stanowiące uwarunkowane epistemicznie, unormowane społecz-
nie, psychologicznie i kognitywnie ograniczenia lub punkty odniesienia, ułatwiające 
zrozumienie pewnego zjawiska (Huvilla et al., 2017) – charakteryzowana jest i precy-
zowana w informatologii przez różne koncepcje. Zarówno poszczególne terminy, jak 
i teorie obrazują w zrozumiały sposób tło dla badanych zachowań informacyjnych, 
posługując się specyficznymi sformułowaniami będącymi metaforami i analogicznymi 
odpowiednikami dla kontekstu, miejsca i tła dla działań informacyjnych podejmowa-
nych przez człowieka.

Metaforyzacja przestrzeni w informatologii jest dość rutynowo stosowana przez 
badaczy dla skonkretyzowania, wytłumaczenia i zdefiniowania środowiska, świata 
rzeczywistego, otoczenia, a także kontekstu, w którym funkcjonuje człowiek i przez 
który możliwe jest badanie jego zachowań informacyjnych. Przenośnie są świadomie 
i intuicyjnie stosowanymi określeniami przestrzennymi, stanowią efekt analiz, obser-
wacji zjawisk, relacji, reakcji i zachowań informacyjnych, pozwalają na pewnego rodzaju 
hipertrofię oraz niejednoznaczność terminów (Kisilowska, 2011; Savolainen, 2021a). 
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Należy również zwrócić uwagę, że w ujęciu psychologiczno-kognitywnym świat i rze-
czywistość, w tym abstrakcyjne zjawiska, są pojmowane przez doświadczenia oraz 
domyślnie stosowane metafory ontologiczne, percepcyjne, a także metafory orientacyj-
ne, przestrzenne, pozwalające na usytuowanie obiektów, zjawisk, sytuacji, artefaktów, 
podmiotów oraz nawigowanie pomiędzy nimi (Lakoff & Johnson, 2003). Człowiek 
nadaje sens rzeczywistości właśnie poprzez metafory, zwłaszcza w nadmiernie rozbu-
dowanym informacyjnie świecie. W nauce o informacji stosuje się również odniesienia 
do przestrzeni poprzez analogię pełniącą rolę heurystyczną, wspomagającą odkrywanie 
i uzasadnianie (Savolainen, 2021; Bartha, 2019). Są one również łatwiejsze do zrozu-
mienia i zbadania poszczególnych komponentów kształtujących przestrzeń, kontekst, 
tło, miejsce dla zachowań informacyjnych przez zastosowanie porównań, odwołanie się 
do porównywalnych/paralelnych obiektów lub systemów obiektów oraz eksponowanie 
podobieństw (Bartha, 2019). Według Reijo Savolainena wszelkie uwarunkowania prze-
strzenne pozwalają na formułowanie paradygmatów, optyki, za pomocą których możliwe 
jest wyeksponowanie i zbadanie osobliwości zachowań informacyjnych. Zwrócił on też 
uwagę na wykorzystywanie w analizach stopnia obiektywności i charakteru czynników 
przestrzennych, różnych metafor stosowanych do opisu przestrzeni i zachodzących 
w nich zachowań informacyjnych, kontekstowej roli przestrzeni oraz takiej charak-
terystyki jednostki lub grupy, która uwzględniałaby te czynniki (Savolainen, 2006). 
Z kolei na rolę przemieszczania się w przestrzeni, nawigowania w niej zwrócili uwagę 
Paul Maglio i Teenie Matlock – scharakteryzowali sposoby pojmowania i postrzegania 
przestrzeni informacyjnej w sieci World Wide Web. Odwołali się oni do założeń, które 
wskazują rolę wiedzy (dotyczącej przykładowo punktów orientacyjnych) i odnoszącej 
się do zasad organizacyjnych oraz uświadomienia sobie przez człowieka niektórych 
elementów kształtujących środowisko (Maglio & Matlock, 2003).

Przestrzeń jest postrzegana głównie jako wymiar, w którym znajduje się materia 
lub system, sieć, gdzie znajdują się przedmioty materialne (Agnew, 2011). Jak zauważyli 
Devon Greyson, Heather O’Brien oraz Jean Shoveller, przestrzeń – podobnie jak miejsce, 
a także różne geografie (np. społeczne, kulturowe, fizyczne) – stanowi obszar, termin 
i kontekst badany z różnych teoretycznych perspektyw, nie tylko z punktu widzenia 
nauk przestrzennych. Tym samym wskazali na pojawienie się i wykorzystywanie 
w nauce o informacji różnorodnych konceptualnych geografii pojęciowych (ang. concep-
tual geographies), obejmujących szereg teoretycznych modeli zachowań informacyjnych 
i koncepcji obrazujących przestrzenne konstrukty, rezerwuary, kontenery (ang. con-
tainers), w których realizowane są aktywności informacyjne poszczególnych jednostek 
lub grup ludzi (Agarwal, 2017; Gibson & Kaplan, 2017; Greyson, O’Brien & Shoveller, 
2017). Zastosowanie koncepcyjnych geografii pozwala również w pewnym sensie na 
zagnieżdżenie, umieszczenie człowieka i jego sprawczości informacyjnej w określo-
nej przestrzeni, kontekście czy miejscu. Ponadto odgrywają one rolę relacyjnych modeli 
przestrzennych do uchwycenia złożonych zjawisk, m.in. społecznych, kognitywnych, 
psychologicznych, kulturowych czy też politycznych, środowiskowych. Wśród geografii 
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zachowań informacyjnych (ang. geographies of information behaviour) (Cox & Fulton, 
2022) istnieją koncepcje, do których przede wszystkim zaliczyć należy przestrzenie 
(traktowane przede wszystkim jako lokalizacja, pole, obszar, miejsce) wraz z konteks-
tem, w których człowiek podejmuje się różnorodnych (fizycznych, wirtualnych i czaso-
wych) aktywności informacyjnych, często umownie, dość nieprecyzyjnie definiowanych 
i stosowanych (Yu, 2011). Kluczowe są choćby analogiczne i metaforyczne odniesienia 
określane jako m.in. a) bezpośrednie przestrzenie informacyjne (ang. immediate infor-
mation spaces) (Hartel & Thomson, 2011), b) pola informacyjne (ang. information fields) 
(Johnson, 2003), c) horyzonty informacyjne (ang. information horizons) (Sonnenwald, 
2005), d) krajobrazy informacyjne (ang. information landscapes) (Lloyd, 2017), e) małe 
światy (ang. small worlds) (Chatman, 1991), f ) pojawiające się incydentalnie, tymczasowe 
miejsca informacyjne (ang. information grounds) (Fisher & Naumer, 2006; Krakowska 
2010), g) środowiska wykorzystania informacji (ang. information use environments) (Taylor, 
1991), h) światy informacyjne (ang. information worlds) (Burnett & Jaeger, 2011) oraz 
inne. Wszystkie one rozumiane są jak tło, szersze lub węższe, a także uwarunkowania, 
często symptomatyczne dla jednostkowych i społecznych zachowań informacyjnych.

Przestrzeń informacyjna – charakterystyka
Termin „przestrzeń informacyjna” jest często analizowany jako środowisko informacyj-
ne lub infosfera i stosowany synonimicznie z tymi terminami (Kisilowska 2011; Babik 
2016), a także wyjaśniany w różnych kontekstach. Przestrzeń informacyjną można roz-
patrywać w ujęciu obiektywizującym (pozytywistycznym), które określa ją jako zjawisko, 
strukturę o względnie obiektywnych cechach niezależnych od działań człowieka, ale 
też ograniczającą zachowania informacyjne (przede wszystkim pozyskiwanie i wyko-
rzystywanie informacji). W tym podejściu istnieją określone utrudnienia lub bariery 
wpływające na aktywności informacyjne człowieka, które odnoszą się do czynników 
przestrzennych (np. odległości), ale mogą wiązać się również z problemami w dostępie 
do informacji. Z kolei w perspektywie realistyczno-pragmatycznej przestrzeń infor-
macyjna może być kształtowana przez działania, aktywności człowieka. Rozumiana jest 
jako rezerwuar, pojemnik, w którym czynniki przestrzenne i graniczne obiekty wręcz 
wymuszają dostosowywanie się do struktury przestrzennej, w której bytuje człowiek. 
Przede wszystkim dotyczy to świadomych, intencjonalnych zachowań informacyjnych, 
praktyki informacji, permanentnego kształtowania umiejętności poruszania się, na-
wigowania w środowisku informacyjnym, jak i wszelkich aktywności informacyjnych 
zależnych od relacji społecznych. W kontekście zachowań informacyjnych poprzez 
dwie wymienione perspektywy możliwe jest przykładowo analizowanie tzw. żerowa-
nia w pozyskiwaniu informacji (ang. information foraging), praktykowanie informacji 
poprzez nawigowanie po ścieżkach informacyjnych (ang. desire paths) w krajobrazach 
informacyjnych (Burnett & Lloyd, 2019), jak również uczestniczenie i angażowanie się 
w społeczny wymiar interakcji z informacją w tymczasowych miejscach informacyjnych 
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(ang. information grounds) lub kształtowanie małych światów opartych na normach 
i wspólnocie światopoglądu. Przestrzeń informacyjną można ponadto eksplikować 
w trzecim ujęciu: zgodnie z podejściem perspektywistycznym, zbudowanym na ideologii 
fenomenologicznej i konstruktywistycznej, wówczas stanowi ona metaforę dla sposobów 
reprezentacji relacji zasobów informacyjnych do jednostki, ponadto w badaniach kła-
dziony jest nacisk na subiektywną i sytuacyjną interpretację czynników przestrzennych. 
Przykładowo horyzonty informacyjne (ang. information horizons) są konceptem, który 
ułatwia perspektywistyczne badanie kontekstu zachowań informacyjnych, subiektywnie 
interpretowanych przez jednostkę, doświadczanych i uświadamianych z konkretnej, 
indywidualnej perspektywy (Savolainen, 2006; Cox & Fulton, 2021).

Przestrzeń informacyjna może być definiowana jako oddzielne otoczenie, w którym 
człowiek celowo pozyskuje informację, wykorzystuje ją i gromadzi. Jest też kształto-
wana wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i składa się ze znanych 
jednostce zasobów informacji, która wykorzystuje ukształtowane umiejętności infor-
macyjne. Tak rozumiana przestrzeń informacyjna stanowi zbiór odmiennych źródeł 
informacji, artefaktów, systemów, technologii, struktur organizacyjnych. Ponadto może 
być kreowana podczas różnych procesów informacyjnych, przede wszystkim związanych 
z uzasadnionym i intencjonalnym poszukiwaniem informacji w celu zaspokajania 
uświadomionych potrzeb informacyjnych (Górny et al., 2017).

Subiektywna przestrzeń informacyjna (ang. information space)
Zaproponowane w niniejszym artykule pojęcie indywidualnej, subiektywnej przestrzeni 
informacyjnej (ang. information space) stanowi najbliższy człowiekowi metaforyczny 
konstrukt konceptualnej geografii (Greyson, O’Brien & Shoveller, 2017), konstytuowany 
przez różnorodne czynniki (np. przestrzenne, czasowe, poznawcze, społeczne, afektywne) 
determinujące jego zachowania informacyjne. Jest ona interpretowana jako przestrzeń, 
środowisko, otoczenie o wymiarze czasowym, fizycznym, ale i wirtualnym, w którym 
jednostka o indywidualnych cechach psychokognitywnych oraz fizycznych dokonuje, 
wielopłaszczyznowych, niejednolitych i zwykle nielinearnych, dynamicznych, aktywnych 
lub pasywnych zachowań informacyjnych. Zazwyczaj są one intencjonalne lub nieukie-
runkowane, zależnie od domeny (ang. domain) (Hjørland, 2009), kontekstu lub sytuacji, 
a także związane są z afektywno-kognitywnym przetwarzaniem informacji doświad-
czanej i asymilowanej jako bodziec oraz stanowią odpowiedź na potrzeby informacyjne, 
które powinny być zaspokojone (np. Cisek & Krakowska 2019; 2020; Krakowska, 2020)

Ta zindywidualizowana przestrzeń stanowi pewnego rodzaju fundament, najbliższe 
otoczenie (na poziomie obiektywnym i subiektywnym, fizycznym i poznawczym, umysło-
wym), które jednostka kreuje na podstawie wiedzy i doświadczenia oraz stale zmienia-
jących się lub jednolicie podejmowanych (zwykle zgodnie z jej habitusem, wyuczonymi 
rutynami, kompetencjami, sposobami postrzegania świata i rzeczywistości, schema-
tami działania i przyjętymi lub narzuconymi normami) zachowań informacyjnych 
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(np. Chatman, 1991; Savolainen 2008;). Kluczowe jest zatem konstruktywne, wielo-
aspektowe oraz interdyscyplinarne podejście do zrozumienia i właściwego, analitycznego 
i całościowego eksplorowania przestrzeni środowiska informacyjnego człowieka, na 
którą wpływa wiele czynników, bodźców stymulujących i kształtujących wewnętrzny 
(horyzont informacyjny, modele umysłowe) i zewnętrzny świat informacyjny, w którym 
jednostka podejmuje się aktywności informacyjnych uwarunkowanych kontekstem 
(Burnett & Jaeger, 2011; Cisek & Krakowska, 2019). Subiektywne, indywidualne, ale 
niejednolite i zróżnicowane poprzez osobnicze właściwości przestrzenie informacyjne 
uwzględniają określone determinanty i mogą się składać z interferujących komponentów, 
jak pola informacyjne, oraz bazują na horyzontach informacyjnych (Johnson, 2003; 
Hartel, 2017; Sonnenwald, Wildemuth & Harmon, 2001; Tsai, 2012; Cisek & Krakowska, 
2019). Dla ich przede wszystkim mentalnego konstruowania kluczowe jest umysłowe 
(poznawcze) mapowanie różnorodnych zasobów informacji (tradycyjnych, cyfrowych, 
wirtualnych, jak i innych podmiotów, np. instytucji lub osób), które jednostka zna, ro-
zumie oraz umiejętne wykorzystuje.

Indywidualna przestrzeń informacyjna zazwyczaj istnieje w innej przestrzeni, jest za-
gnieżdżona w określonym środowisku informacyjnym, które skonstruowane jest z mniej-
szych lub większych płaszczyzn, gdzie zachodzą procesy związane z zachowaniami 
informacyjnymi. Najmniejsza i najbliższa człowiekowi przestrzeń środowiska informa-
cyjnego może wpływać na wytwarzanie, uczestniczenie, włączanie się, wykorzystywanie 
innych zarówno indywidualnych przestrzeni, jak i pól informacyjnych, małych światów, 
ale też światów informacyjnych lub tymczasowych miejsc informacyjnych. Wówczas 
stanowi moduły, podłoże, a nawet spoiwa dla tych nadrzędnych środowisk.

Subiektywna przestrzeń jako indywidualny i jednostkowy konstrukt jest zindywi-
dualizowana, zmienna, oparta na komponentach afektywnych (emocjach, nastrojach, 
osobowości), kognitywnych (w tym subiektywnie podejmowanych procesach poznaw-
czych, indywidualnie kreowanych modelach mentalnych), społecznych (bo jednostka 
funkcjonuje w różnych grupach i kolektywach społecznych), informacyjnych (jak 
znane i preferowane, mapowane w umyśle źródła informacji, formy i kanały komu-
nikacji) i technologicznych (np. wykorzystywane narzędzia). Należy zwrócić jednak 
uwagę, że cechami wyróżniającymi indywidualną przestrzeń informacyjną każdego 
człowieka mogą być konkretne sytuacje oraz specyficzny kontekst intensyfikujący lub 
blokujący zachowania informacyjne jednostki (Tsai, 2012; Cisek & Krakowska, 2019; 
Savolainen, 2021).

Subiektywnie powstające, kreowane przestrzenie informacyjne budują świat in-
formacyjny, wykorzystując pola informacyjne (ang. information fields), które uosa-
biają reprezentatywny, standardowy dla określonej jednostki układ bodźców in-
formacyjnych (np. źródeł informacji, sieci komunikacji interpersonalnej, kanałów 
komunikacji, systemów informacyjno -wyszukiwawczych), które są codziennie, ruty-
nowo wykorzystywane. Pola infor macji, które są regulowane przez określone miejsce 
(np. biuro, korporacyjne open spaces), determinują sposób pozyskiwania informacji i jej 
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wykorzystywania (Johnson, 2003). Dodatkowo subiektywną przestrzeń informacyjną 
kształtują osobiste horyzonty informacyjne (ang. information horizons), indywidualnie 
tworzone mapy mentalne, w których człowiek pozycjonuje zasoby informacji zgodnie 
z ich postrzeganym znaczeniem w różnych kontekstach (Sonnenwald, 1999; Cisek 
& Krakowska, 2019). Oprócz gromadzonych w horyzontach zasobów dla ich kreowania 
i rozwijania ważne są również różnorodne czynniki społeczne, kulturowe, poznawcze 
oraz afektywne. Kluczowa dla subiektywnych przestrzeni infor macyjnych jest rola 
więzi społecznych. Istotne są silne więzi, poza zwróceniem uwagi na słabe więzi 
implementujące spontaniczne tworzenie się information grounds (Fisher & Naumer, 
2006). Subiektywną przestrzeń informacyjną kreują wraz z jednostką najbliżsi, rodzina, 
przyjaciele i znajomi, a także zwierzęta (Cisek & Krakowska, 2019). To specyficzne 
środowisko, w którym istotne jest miejsce, niekoniecznie abstrakcyjne, fizycznie ulo-
kowane (także środowisko naturalne, ale i znajome miejsca, zlokalizowane „gdzieś”, 
jak np. ogród, plaża, góry, kawiarnia, kino, dom, własny pokój). Coraz większe zna-
czenie ma miejsce o charakterze hybrydowym, wirtualnym (cyberprzestrzeń, media 
społecznościowe, internet), gdzie przenoszone są relacje społeczne. W indywidualnej 
przestrzeni informacyjnej, stanowiącej dość zamknięty obszar najbliższej, znanej jed-
nostce przestrzeni, miejsca, kluczowe stają się rola emocji i nastrojów oraz dążenie do 
dobrostanu emocjonalnego, ciągłe poszukiwanie i dążenie do odczuwania pozytywnych 
emocji. Indywidualna przestrzeń informacyjna stanowi kontekst, tło, podstawę do 
podejmowania różnych interakcji, ale też zamykania się w znanym sobie otoczeniu, 
środowisku. Subiektywna przestrzeń informacyjna zbudowana na polach i horyzontach 
informacyjnych jest stale epistemicznie poszerzana poprzez przenikanie się różnych, 
odmiennych przestrzeni informacyjnych o charakterze indywidualnym. Ponadto ak-
tywne uczestniczenie w tymczasowych information grounds, zagnieżdżenie w różnych 
małych światach, a jednocześnie funkcjonowanie w różnych grupach społecznych 
zmienia te subiektywne obszary, relacje społeczne i interpersonalne – rozwija je po-
przez porównywanie, pozyskiwanie nowej informacji. Pozwala to na kształtowanie 
wiedzy i zmiany poglądów, wzbogacanie informacyjne codziennego nadawania sensu 
i znaczenia życiu (ang. way of life, mastery of life) (Savolainen, 2008). Umiejscowienie 
indywidualnie istniejących przestrzeni informacyjnych w innych obszarach środowiska 
informacyjnego, infosfery oraz relacje pomiędzy poszczególnymi, wybranymi geogra-
fiami informacyjnymi, które są kluczowe dla kreowania, doskonalenia i poszerzania 
najbliższego, personalnego kontekstu, przedstawiono na rysunku 1.

Subiektywna przestrzeń informacyjna jest wieloaspektowa i może stanowić: a) zbiór 
rzeczy, obiektów, czynników, elementów i atrybutów (takich jak czas, cel, zadanie, sy-
stem) otaczających osobę (Sonnenwald, 2005), b) sytuację, czyli elastyczne uwarun-
kowania, subkontekst, wzajemnie się przenikające i wzbogacające (sytuacja wpływa 
na kontestację, co stanowi zróżnicowany zestaw działań i dynamicznie zmieniających 
się okoliczności, podczas których zachodzą procesy interpretacyjne informacji, kiedy 
człowiek nadaje znaczenie i przekształca informację w wiedzę – Sonnenwald, 1999; 
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Cool, 2001), c) środowisko będące całością elementów otoczenia, które cechuje się wza-
jemnymi powiązaniami, interakcjami i zależnościami, np. może to być środowisko pracy, 
domowe, naturalne; stanowi ono otoczenie instytucjonalne, organizacyjne, sytuacyjność 
związaną z realizacją zadań w pracy, to także kontekst lub uwarunkowania o charak-
terze społeczno-kulturowym albo politycznym wraz ze wszystkimi determinantami 
wpływającymi na zachowania informacyjne (Rieh, 2004), d) społecznie zdefiniowane 
otoczenie, w którym realizowane są zachowania informacyjne (Davies & McKenzie, 
2004), e) horyzont informacyjny skonstruowany przede wszystkim na poziomie 
mentalnym (mapa mentalna, mapa poznawcza reprezentujące środowisko, otoczenie, 
przestrzeń informacyjną) (Hauziński, 2010) z różnorodnych źródeł informacji, do któ-
rych należą zasoby informacyjne i kanały komunikacji informacyjnej, sieci społeczne, 
umiejętności umożliwiające jednostkom obserwację, jak również doświadczanie oraz 
interakcje z otaczającym środowiskiem i światem wewnętrznym (Sonnenwald, 1999; 
Cisek & Krakowska, 2019), f ) codzienne krajobrazy informacyjne ze specyficznymi, 
czasowymi i przestrzennymi elementami, fizycznie i emocjonalnie doświadczane pod-
czas zbiorowych praktyk angażujących ludzi w konkretnym miejscu (Lloyd & Wilkinson, 
2016), gdzie dla procesów informacyjnych ważne jest również środowisko, w którym 
odbywa się ucieleśnione zbieranie informacji z otoczenia, a także fizyczne i metaforycz-
ne komponenty i źródła informacji (Olsson & Lloyd, 2017; Savolainen, 2021), a nawet 
g) sposób zachowania informacyjnego, oznaczający zindywidualizowany sposób 

Rysunek 1. Usytuowanie subiektywnej przestrzeni informacyjnej w infosferze. Źródło: opracowanie własne, 2022
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korzystania z informacji i reagowania na nią w danym momencie, na który wpływają 
nie tylko cechy jednostki, ale także zachowania grupowe, czynniki normatywne, takie 
jak wartości społeczne, wiedza zbiorowa, procesy poznawcze oraz wszelkie zdolności 
i umiejętności uwarunkowane sytuacją (Fidel & Pejtersen, 2004).

Kontekst osobistych przestrzeni informacyjnych może odnosić się także do funkcjo-
nowania w tymczasowych miejscach informacyjnych (intensyfikujących spontaniczną 
aktywność informacyjną, zwłaszcza w obszarze gromadzenia i/lub wykorzystywania 
informacji), będących elementem spajającym różne małe światy (Chatman, 1991), do 
których jednostka należy i w których podejmuje interakcje społeczne (np. w domu, 
pracy, środowisku akademickim), oraz krajobrazów informacyjnych wykorzystywanych 
w praktykach informacyjnych (Lloyd, 2014; Burnett & Lloyd, 2019).

Przestrzeń informacyjna w kontekście zachowań informacyjnych
Celem artykułu, oprócz charakterystyki i próby konceptualizacji subiektywnej przestrze-
ni informacyjnej, zwrócenia uwagi na najważniejsze terminy i pojęcia z nią związane, 
jest chęć rozpoznania oraz synteza obrazu najnowszych badań dotyczących sposobów 
rozumienia, interpretowania oraz instrumentów diagnozowania przestrzeni infor-
macyjnej w kontekście podejmowanych w niej zachowań informacyjnych. Dokładniej, 
wybrane publikacje poddano analizie, starając się znaleźć odpowiedź na pytania:

1. Jakie rodzaje przestrzeni informacyjnej są opisywane w literaturze z zakresu 
nauki o informacji (informatologii)? Jakie terminy najczęściej są stosowane 
w przypadku określania przestrzeni informacyjnej? Jak się ją rozumie, czy sta-
nowi ona specyficzną geografię informacyjną (Greyson, O’Brien, & Shoveller, 2017), 
czy jest miejscem, tłem, kontekstem dla zachowań informacyjnych jednostki lub  
kolektywu?

2. Jakie zachowania informacyjne są badane w tym kontekście? Jakie są najczęściej 
analizowane aktywności informacyjne, które człowiek podejmuje w sprecyzowanej 
przestrzeni informacyjnej? Czy badacze analizują działania polegające na poszu-
kiwaniu informacji, jej wykorzystywaniu, udostępnianiu, unikaniu lub innych 
działaniach w relacji do informacji?

3. W jakim kontekście bada się najczęściej zachowania informacyjne zachodzące 
w danej przestrzeni, w określonym miejscu, na płaszczyźnie itp.? Jakie aspekty 
i tło wybranych zachowań informacyjnych są interesujące?

4. Jacy użytkownicy są najczęściej badani? Czy podstawę eksploracji stanowi in-
dywidualna przestrzeń informacyjna, czy raczej analizuje się aktywności infor-
macyjne podejmowane w danej społeczności i kolektywnie tworzonym tle dla 
hetero genicznych aktywności informacyjnych?

5. Jakimi metodami i technikami badawczymi analizuje się i diagnozuje zachowania 
informacyjne oraz przestrzeń informacyjną, w której zachodzą?
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Metodologia

W artykule przedstawiono wyniki badań z użyciem strategii jakościowej (Nowell et al., 
2017) obejmującej krytyczny przegląd literatury (Cisek, 2010) oraz analizę konceptualną 
(Furner, 2004). Dodatkowo w badaniu o charakterze rozpoznawczym dokonano także 
tematycznej analizy treści poprzez zastosowanie indukcyjno-dedukcyjnej formy analizy 
refleksyjnej (Braun et al., 2019; Cisek, 2014).

We wrześniu 2022 r. przeprowadzono wyszukiwanie w bazie liSta z wykorzy-
staniem słów kluczowych oraz wyrażenia wyszukiwawczego „information space” oR 
„information environment” oR „information horizons” oR „information world” oR 
„information use environment” oR „information grounds”. W celu doprecyzowania 
wyszukiwania zastosowano rozszerzenie „zastosuj przedmioty równoważne” (ang. apply 
eqivalent subjects) oraz zawężono je do publikacji pochodzących z recenzowanych cza-
sopism naukowych wydanych w latach 2012–2022. Dodatkowo wyniki wyszukiwania 
ograniczono do publikacji wyłącznie w języku angielskim.

W wyniku procesu wyszukiwania uzyskano 322 rezultaty, z czego do kolejnego etapu 
analizy wybrano 103 artykuły. Odrzucono publikacje, które nie odnosiły się do zachowań 
informacyjnych w żadnym aspekcie, związane były z zagadnieniami, w których tylko 
wymieniono przestrzeń lub środowisko informacyjne jako element niebędący tłem 
dla badanych aktywności informacyjnych, występujący wyłącznie jako termin w abs-
trakcie lub wstępie, a nie przedmiot dociekań, lub nieposiadający żadnej współzależ-
ności z tematem badań. Wyeliminowano także sprawozdania i recenzje publikacji. Do 
ostatecznej analizy wybrano 49 badań jednoznacznie charakteryzujących zachowania 
informacyjne człowieka w określonej przestrzeni informacyjnej w obrębie nauki o in-
formacji. Zamierzeniem było przeprowadzenie analizy koncepcyjnej oraz tematycznej, 
zatem początkowo wyselekcjonowano te fragmenty tekstu, które jednoznacznie doty-
czyły informacyjnych geografii: przestrzeni lub środowisk informacyjnych, światów 
informacyjnych, horyzontów informacyjnych, tymczasowych miejsc informacyjnych, 
a także środowisk wykorzystywania informacji (Greyson, O’Brien & Shoveller, 2017; 
Savolainen, 2020). Następnie zidentyfikowano je jako tło/miejsce lub sferę/płaszczyznę 
różnorodnych zachowań informacyjnych ludzi. Kolejno rozpoznano heterogeniczne 
aktywności informacyjne, które odnosiły się do wszechstronnie rozumianych zachowań 
informacyjnych. Podstawę teoretyczną stanowiły typologie zachowań informacyjnych, 
zaproponowane w głównej mierze przez Toma Wilsona, Reijo Savolainena, Natalię 
Godbold, Monikę Krakowską i Sabinę Cisek (Godbold, 2006; Savolainen, 2016; Wilson, 
2013; Krakowska, 2022; Cisek, 2017a). Zgodnie z ich propozycją kategoryzacji zachowania 
informacyjne stanowią nadrzędny i interdyscyplinarny koncept wielu informacyjnych 
aktywności, które podejmuje człowiek i które są równorzędne praktykom informacyj-
nym, doświadczaniu informacji i pozyskiwaniu informacji. Do nadrzędnych kategorii 
należy wiele iteracyjnych, incydentalnych lub ukierunkowanych i celowych czynności, 
uwarunkowanych przez kontekst i zachodzących w przestrzeni informacyjnej. W ramach 
pozyskiwania informacji możliwe jest jej poszukiwanie, wyszukiwanie, przeglądanie, 
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gromadzenie, podczas gdy jej doświadczanie obejmuje szereg kognitywno-afektywnych 
oraz biologicznych procesów, interakcji, za pomocą których człowiek pozyskuje infor-
mację zmysłami, doznaje jej, reaguje na nią, przetwarza ją, nadaje jej sens, rozumie ją 
oraz kształtuje nową wiedzę (Krakowska, 2022). Wśród różnych form zachowań infor-
macyjnych można także wyróżnić wykorzystywanie informacji, zarządzanie nią, ale też 
unikanie lub niszczenie jej (Case & Given, 2016; Godbold, 2006; Cisek, 2017a). Przyjęte 
koncepcje i teorie stanowiły oczywiście pewną sugestię konceptualną dla określenia 
przestrzeni informacyjnej, pozwoliły na uporządkowanie i dedukcyjne odniesienie się 
do kategorii zachowań informacyjnych oraz nadanie nadrzędnych kategorii dla tematów, 
nie stanowiły jednak odgórnie przyjętych kodów podczas ich indukcyjnego generowania 
w trakcie analizy treści (Braun et al. 2019). Zastosowane podczas badania kody doty-
czyły m.in. typów przestrzeni informacyjnych, różnorodnych zachowań informacyjnych, 
kontekstu dla ich podejmowania i badania, a także rodzajów użytkowników, których te 
aktywności dotyczyły, oraz technik i metod zastosowanych do diagnozowania zarówno 
przestrzeni, jak i zachowań informacyjnych określonych typów społeczności.

Wyniki

Analiza wykazała, że badacze eksplorują różnorodne zachowania informacyjne, które 
zwykle osadzają w określonej geografii informacyjnej, przestrzeni. Poprzez zastoso-
wanie tła, kontekstu, miejsca, którym staje się przestrzeń informacyjna, możliwe stają 
się zlokalizowanie, konsolidacja, usytuowanie heterogenicznych aktywności infor-
macyjnych, których podejmuje się zarówno człowiek, jak i cała społeczność. W tabeli 1 
przedstawiono kategorie określające przestrzenie informacyjne wraz z liczbą kodowań, 
które nadano podczas analizy treści wybranych publikacji. Najczęściej podłożem, płasz-
czyzną, przestrzenią dla zachowań informacyjnych staje się środowisko informacyjne 
(ang. information environment), w tym również wyodrębniane cyfrowe środowisko in-
formacyjne (ang. digital information environment), określane również jako np. cyberspace 
(Fransen-Taylor & Narayan, 2016). Termin ten pojawiał się najczęściej jako dookreślenie 
miejsca, przestrzeni, kontekstu analizowanych, wybranych zachowań informacyjnych 
podejmowanych przez różne grupy użytkowników lub nawet wskazanie otoczenia dla 
umieszczonej wewnątrz, indywidualnej jednostki (ang. person-in-environment) (Sin, 2015).

Badacze najczęściej analizowali przestrzeń, w której zachodzą zachowania informacyj-
ne i wynikają różnorodne relacje pomiędzy informacją, ludźmi i miejscem, koncentrując 
się na tymczasowych miejscach informacyjnych (ang. information grounds). Koncepcja ta, 
zaproponowana przez Karen Fisher, pozwala na identyfikowanie zarówno fizycznych, 
jak i cyfrowych obszarów, czasoprzestrzeni, generowanych spontanicznie i opartych na 
wzajemnych relacjach społecznych, w których zachodzą często intensywne, nasycone 
emocjonalnie aktywności informacyjne pomiędzy uczestnikami (Fisher & Naumer, 
2006). Nieco rzadziej analizowano przestrzeń informacyjną dla ludzkich działań infor-
macyjnych, codziennych praktyk, interakcji z informacją, pozyskiwania źródeł informacji 
i formowania silnych więzi społecznych, które następnie mogą stanowić najbliższe 
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Tabela 1. Kategorie tematyczne przestrzeni informacyjnych wraz z liczbą terminów w układzie 
rangowym w badaniach za lata 2012–2022 

Kategorie i podkategorie tematów

kategoria środowisko informacyjne (ang. information environment) 26

podkategoria cyfrowe środowisko informacyjne (ang. digital information environment) 7

kategoria

tymczasowe miejsca informacyjne (ang. information grounds) 12

horyzonty informacyjne (ang. information horizons) 9

światy informacyjne (ang. information world) 8

inne 6

ekologia informacji 3

środowisko wykorzystywania informacji (ang. information use environment) 3

przestrzeń informacyjna (ang. information space) 3

podkategoria cyfrowa przestrzeń (ang. digital space) 2
Źródło: opracowanie własne, 2022

zasoby i źródła informacji określane jako „horyzonty informacyjne” (ang. information 
horizons) lub „światy informacyjne” (ang. information worlds). Podobnie często w celu 
dookreślenia lub oznaczenia miejsca, tła lub przestrzeni zachowań informacyjnych 
stosowane były terminy: „ekologia informacji”, „środowisko wykorzystywania informacji” 
(ang. information use environment) oraz „przestrzeń informacyjna” (ang. information space). 
W przypadku tego ostatniego terminu analizowana była indywidualna, spersonalizowa-
na przestrzeń informacyjna (ang. personal information space) (Diekema & Olsen, 2014). 
Wśród innych określeń charakteryzujących lub precyzujących przestrzeń zachodzących 
w niej zachowań informacyjnych posługiwano się terminami: a) „strefy informacyjne” 
(ang. information zones), stanowiące zhierarchizowane obszary, od najmniejszych, indy-
widualnych, najbliższych jednostce terytoriów informacyjnych, w których podejmuje 
się wieloaspektowe zachowania informacyjne, poprzez lokalne, regionalne i globalne 
przestrzenie informacyjne (Gibson & Kaplan, 2017), b) „infosfera” (Bawden, & Robinson, 
2020), a także c) „przestrzeń mediów społecznych” czy wręcz „przestrzeń społeczna” 
(ang. social space) (Aillerie & McNicol, 2016).

Należy zwrócić uwagę, że osadzenie zachowań informacyjnych wewnątrz określonej 
i uwarunkowanej np. czynnikami osobistymi, społecznymi, emocjonalnymi lub kogni-
tywnymi przestrzeni lub środowiska informacyjnego eksponuje ich urzeczywistnianie 
się w jakimś otoczeniu, w określonej sytuacji, w kontekście. Aktywności informacyjne 
nigdy nie zachodzą w próżni i są rozpoznawane jako różnorodne, często uświadomio-
ne, celowe, konstruktywne, choć badacze również wskazują na ich przypadkowy lub 

Liczba terminów (kodów) odnoszą
cych się do określonej kategorii
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Tabela 2. Kategorie tematyczne zachowań informacyjnych zachodzących w przestrzeni infor-
macyjnej wraz z liczbą terminów w układzie rangowym w badaniach za lata 2012–2022

Kategorie i podkategorie

kategoria wykorzystywanie informacji (ang. information use) 116

podkategoria

dzielenie się informacją 11

wymiana informacji 11

przekazywanie informacji 9

udostępnianie informacji 9

przepływ informacji 8

przetwarzanie informacji 8

rozpowszechnianie informacji 6

tworzenie informacji 6

podejmowanie decyzji 4

dostarczanie informacji 3

wizualizacja informacji 3

kategoria pozyskiwanie informacji 79

podkategoria

poszukiwanie informacji 18

wyszukiwanie informacji 15

przypadkowe pozyskiwanie informacji 4

zbieranie informacji 3

kategoria reagowanie na informację 21

podkategoria

unikanie, sprzeciwianie się, opieranie się informacji 4

nadawanie sensu 4

akceptowanie, rozumienie informacji 2

kategoria

zarządzanie informacją 20

zachowania informacyjne (np. normatywne, codzienne, planowanie zacho-
wań informacyjnych) 19

praktyki informacyjne, codzienne praktyki informacyjne 14

doświadczanie informacji 9
Źródło: opracowanie własne, 2022

Liczba terminów (kodów) odnoszą
cych się do określonej kategorii
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nieintuicyjny charakter. Wśród badań nad zachowaniami informacyjnymi w przestrzeni 
informacyjnej najczęściej eksplorowano wykorzystywanie informacji (ang. information 
use), w ramach czego skupiano się przede wszystkim na dzieleniu się informacją i jej 
intensywnej wymianie, przekazywaniu, udostępnianiu, rozpowszechnianiu czy też 
przepływie w danym środowisku informacyjnym. Analizie poddawano specyficzne 
aktywności o charakterze kognitywnym, dotyczące przetwarzania informacji lub jej 
tworzenia, w tym także tworzenia nowej wiedzy. Do szczególnych aktywności informa-
cyjnych, podejmowanych zwłaszcza w przypadku diagnozowania modeli mentalnych lub 
mapowania horyzontów informacyjnych, należą sposoby dostarczania infor macji, a także 
jej wizualizowania (np. Koh, 2013; Zimmerman, 2018). Liczbę terminów wyselekcjo-
nowanych podczas kodowania podano w tabeli 2.

Na uwagę zasługują również wyszczególnione kategorie jednostkowych zachowań 
infor macyjnych dotyczące podejmowania decyzji (np. Ocepek, 2018; Seungyoon et al., 
2021). Równie istotnym działaniem, zgodnie z liczbą pojawiających się terminów pod-
czas analizy treści, okazały się zachowania informacyjne w kontekście pozyskiwania 
infor macji. Aktywności te zgodnie z przyjętą w artykule kategoryzacją, ewentualnie 
posługując się terminami wykorzystanymi bezpośrednio w artykule, podzielono na: 
a) poszukiwanie informacji (ang. information seeking), b) wyszukiwanie informacji 
(ang. information searching) oraz c) przypadkowe pozyskiwanie lub odkrywanie informa-
cji i d) zbieranie informacji (ang. information gathering, researching, collecting), np. przez 
specjalistów i studentów weterynarii (Mukherjee & Maity, 2020). Nieco rzadziej badano 
zacho wania informacyjne związane z reagowaniem na informację, szczególnie w zakresie 
jej unikania, opierania się i sprzeciwiania jej (np. Kitzie, Wagner & Vera, 2021), nada-
wania sensu (np. Rutter, Clough & Elaine, 2018) lub akceptowania i rozumienia infor-
macji (np. Veinot & Pierce, 2019). Podobnie częstą kategorią analizowanych aktywności 
informacyjnych było zarządzanie informacją w określonej przestrzeni informacyjnej, 
zarówno w danym miejscu  – np. bibliotece (i sposobach przechowywania oraz udostęp-
niania tej informacji – np. Steinerová, 2019) – czy w cyberprzestrzeni, jak i w ramach 
indywidual nego zarządzania osobistymi zasobami, kuracji danych (np. Diekema & Olsen, 
2014; Sinn, Kim & Syn, 2019), wraz z uwzględnionymi w tej kategorii procesami zwią-
zanymi filtrowaniem informacji, oceną jakości lub weryfikowaniem, kategoryzowaniem 
i organizowaniem informacji. W badaniach podejmowano się również analizowania 
szczególnych zachowań informacyjnych, uwarunkowanych codziennym życiem, poszu-
kiwaniem sposobów życia (ang. way of life), nadawaniem sensu kontekstowi, w którym 
zachodzą te zachowania, oraz zdeterminowanych normami i światopoglądem kolek-
tywnym funkcjonowaniem i działaniami informacyjnymi całych społeczności lub grup 
użytkowników w danym świecie informacyjnym (np. Yu, 2012; Rohman, 2020). Analiza 
pozwoliła także na wyróżnienie zastosowanych, konkretnych terminów, równoważnych 
dla zachowań informacyjnych, w tym także codziennego, aktywnego lub pasywnego 
praktyko wania informacji (np. Zimmerman, 2021). Ekwiwalentnym terminem wyko-
rzystywanym w analizowaniu zachowań informacyjnych w specyficznej przestrzeni 
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informacyjnej było „doświadczanie informacji”, szczególnie dotyczące percepcji infor-
macji (np. Seungyoon et al., 2021; Veinot & Pierce, 2019) lub eksploracji sensorycznej, 
np. w sklepie spożywczym, będącym tymczasowym miejscem informacyjnym, w którym 
następowała interakcja z informacją za pomocą różnych zmysłów, co wspomagało 
podejmowanie decyzji i konkretyzowało sukcesywnie realizowane aktywności infor-
macyjne (Ocepek, 2018).

W analizie starano się rozpoznać, w jakim szczególnym kontekście bada się nie tylko 
poszczególne i charakterystyczne zachowania informacyjne, ale też określony typ prze-
strzeni informacyjnej. Można przyjąć, że zarówno przestrzeń informacyjna stanowi tło 
dla heterogenicznych zachowań informacyjnych, jak i same aktywności informacyjne 
mogą generować, kształtować i przeobrażać przestrzeń, tło, miejsce, obszar, w którym 
zachodzą oraz w którym są podejmowane przez człowieka, oraz oddziaływać na nie. 
Środowisko infor macyjne, jego cała struktura, komponenty, uwarunkowania oraz wza-
jemne relacje pomiędzy uczestnikami i artefaktami zachowań informacyjnych – mogą 
przyczyniać się do dokładnego i uważnego doboru źródeł informacji (ang. careful and 
mindful choice of information resources) (Bawden & Robinson, 2020), wpływać na procesy 
wyszukiwania infor macji (np. Kumpulainen, 2014), intencjonalne pozyskiwanie infor-
macji i tworzenie wspólnego doświadczenia (Talip et al., 2017), celowe praktyki informa-
cyjne i współpracę (Yu, 2012), ekologiczne interakcje informacyjne (Zimmerman, 2020), 
dynamizację pozyskiwania informacji w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pandemii 
(Zimmerman, 2021), katastrofy naturalnej (Seungyoon et al., 2021) czy konfliktu spo-
łecznego (Rohman, 2020). W badaniach zwracano także uwagę na: wpływ wykluczenia 
informacyjnego lub ubóstwa informacyjnego (Bronstein, 2017; Yu, 2012); świadomość 
luki infor macyjnej (Oduntan & Ruthven, 2020); istotność dla różnych informacyjnych 
sprawczości człowieka, zjawisk obciążenia, nadmiaru informacji oraz przeładowania in-
formacją (np. Gibson & Kaplan, 2017); szum informacyjny (Martin & Quan-Haase, 2016); 
tarcie informacyjne (ang. information friction), związane z konceptem Luciana Floridiego 
(2006), odnoszące się do ograniczeń (np. czasu, dostępności) przepływu informacji 
w infosferze w stosunku do ilości wysiłku włożonego w pozyskanie, przetworzenie lub 
zablokowanie informacji (ang. to block information) w kontekście prywatności informacji 
oraz etyki informacji (Bawden & Robinson, 2020); niezwykle istotny wpływ równowagi 
informacyjnej (ang. information balance), co może przyczyniać się do rekonceptualizacji, 
przeformowywania świata informacyjnego (Bawden & Robinson, 2020); obserwowanie 
świata, otoczenia, środowiska (np. Yu, 2012) i kreatywne eksplorowanie (Ocepek, 2018), 
kształtowanie nowych strategii angażowania się i świadomego jego doświadczania 
(np. Koh, 2013) lub też zanikania zachowań informacyjnych (Rohman, 2020).

Przestrzeń informacyjna skomponowana jest przede wszystkim ze źródeł informacji; 
w przypadku horyzontów informacyjnych, jak i samego środowiska informacyjnego 
pełnią one kluczową rolę w kreowaniu tych geografii infor macyjnych oraz warunkują 
i generują określone zachowania informacyjne. Z uwagi na coraz częstsze badania in-
formacyjnej przestrzeni cyfrowej zwrócono szczególną uwagę na zasoby online, internet, 
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Web 2.0 czy też internet rzeczy (ang. Internet of Things) (np. Aillerie & McNicol, 2016; 
Wang et al., 2018), jak i inne formy i narzędzia nowych techno logii informacyjnych. 
Kluczowe aspekty, wpływające na zrozumienie zachowań infor macyjnych oraz świadome 
ich podejmowanie, dotyczyły: preferencji związanych ze źródłami informacji (np. Gibson 
& Kaplan, 2017), roli jakości informacji, efektywnie skonstruowanych usług informa-
cyjnych i unikalnych źródeł informacji (np. Bronstein, 2017; Kadli & Hanchinal, 2015), 
użyteczności i wiarygodności zasobów w systemach informacyjno-wyszukiwawczych 
(zob. np. Zimmerman, 2021). Badacze coraz bardziej starają się rozpoznać sieciowe 
zasoby informacyjne, w tym rolę mediów społecznościowych w konstruowaniu prze-
strzeni informacyjnych oraz charakterystycznych zachowań informacyjnych, genero-
wanych wewnątrz specyficznych społeczności online, z uwzględnieniem roli i funkcji 
social mediów rozumianych jako swoiste, kreatywne i zmienne źródła informacji 
(np. Fransen-Taylor & Narayan, 2016). Analiza przestrzeni infor macyjnych skupia 
się przede wszystkim wokół aspektu społecznego oraz intensyfikuje rolę miejsca. 
Podobnie jak wykazały badania nad subiektywnie tworzonymi przestrze niami infor-
macyjnymi – na podstawie m.in. mapowania horyzontów informacyjnych studentów 
zarządzania informacją (Cisek & Krakowska, 2019) lub ich tymczasowymi miejscami 
infor macyjnymi (Cisek, Korycińska & Krakowska, 2018) wewnątrz tego tła i w obrębie 
zachowań infor macyjnych – w kontekście środowiska informacyjnego kluczową rolę 
zdecydowanie odgrywają relacje społeczne, wszelkie interakcje zachodzące w zbiorowości, 
sieci społeczne oraz wyraźnie wyeksponowane silne więzi (np. z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi). Determinanty te wykształcają określone, indywidualne lub kolektywne 
horyzonty informacyjne (np. Aillerie & McNicol, 2016; Rohman, 2020), wpływają na 
wytwarzanie się spontanicznych miejsc informacyjnych nie tylko w miejscu fizycznym, 
ale i online (Rohman, 2020), a także przyczyniają się do formowania i wykorzystywania 
tych osobowych źródeł informacji w najbliższej strefie informacyjnej (Gibson & Kaplan, 
2017). Społeczny wymiar zachowań informacyjnych kreowany jest poprzez stosowanie 
się do norm i światopoglądu, które przyjmowane są przez kolektyw w analizo wanych 
światach informacyjnych (Rohman, 2020), a także często występuje jako kluczowa 
perspektywa w eksplorowanych aktywnościach informacyjnych wewnątrz zmargina-
lizowanych środowisk informacyjnych imigrantów, wśród osób z niepełnosprawnoś-
cią, bezdomnych, młodych kobiet (nastolatek) w ciąży lub społeczności lgBtQia+ 
(np. Fransen-Taylor & Narayan, 2016; Greyson, O’Brien & Shankar, 2020; Kitzie, Wagner 
& Vera, 2021; Oduntan & Ruthven, 2020). Z kolei kategoria miejsca często równoznaczna 
jest z fizyczną przestrzenią informacyjną (np. Diekema & Olsen, 2014). Odgrywa ona 
fundamentalną rolę, podobnie jak w koncepcji information grounds Karen Fisher (Fisher 
& Naumer, 2006), w inicjowaniu zachowań informacyjnych poprzez swoją architekturę 
wnętrz, lokalizację czy też pełnioną funkcję (np. Rohman, 2020; Veinot & Pierce, 2019). 
Podobnie kluczowe znaczenie w diagnozowaniu i rozumieniu przestrzeni informa-
cyjnych, ich kształtowaniu, generowaniu zachodzących w nich procesów mają sami 
ludzie, odgrywane przez nich role społeczne, wykonywane zadania (np. profesjonaliści 
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informacji, specjaliści), a także zajmowane w hierarchicznym społeczeństwie pozycje 
(np. uchodźcy) (Zimmerman, 2018).

Badacze często analizowali rolę oraz formy aktywności informacyjnych podejmowa-
nych lub kształtowanych przez biblioteki, również akademickie (np. Steinerová, 2019), 
centra informacji, urzędy, określane jako „środowiska pracy” (np. Williams & Smith, 
2016), ale też kawiarnie, sklep spożywczy lub dom, stanowiący fizyczne miejsce o afek-
tywnym nasyceniu, mający status bezpiecznego lokum (Gibson & Kaplan, 2017; Ocepek, 
2018; Rohman, 2020).

W badaniach przestrzeń informacyjna analizowana była niejednokrotnie przez pry-
zmat własnej specyfiki, procesów w niej zachodzących, sposobów rozpoznawania otocze-
nia, jego harmonizowania, zwłaszcza w przypadku cyfrowego środowiska informacyjnego 
z użytkownikami (Jabur & Bouazza, 2017). Ta kategoria, np. środowisko akademickie, 
środowisko (również cyfrowe) pracy lub organizacji, stanowi ogólny lub indywidualny, 
specyficzny kontekst dla aktywności informacyjnych, pozwala także na analizowanie 
sposobów wykorzystywania informacji. Jest środowiskiem wykorzystywania informacji 
(ang. information use environment), które zgodnie z założeniami twórcy tej koncepcji, 
Roberta Taylora, stanowi zarówno zbiór elementów, które wpływają na przepływ i wy-
korzystanie komunikatów informacyjnych, jak i zestaw określonych kryteriów, według 
których oceniana jest wartość komunikatów informacyjnych (Rutter, Clough & Tom, 
2019; Taylor, 2019). To pewnego rodzaju pomost między różnorodnymi użytkownikami 
oraz ich wieloaspektowymi i odmiennymi przestrzeniami informacyjnymi a twórcami 
różnorodnych systemów informacyjnych, w tym informacyjno-wyszukiwawczych, pro-
fesjonalistami informacji, gatekeeperami, którzy autorytatywnie filtrują i udostępniają 
określoną informację (np. Bouhnik & Giat, 2015).

Kolejnymi kluczowymi kategoriami dla rozpoznania kontekstu diagnozowania 
przestrzeni informacyjnej są aspekty afektywno-kognitywne. Emocje, zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne, wraz z osiąganiem dobrostanu emocjonalnego, bezsprzecznie 
przyczyniającego się do skutecznych zachowań informacyjnych, rozwiązywania proble-
mów i podejmowania decyzji, są niezwykle ważne dla analizowania środowiska infor-
macyjnego. Wymiar afektywny przestrzeni informacyjnej oraz różnorodnych procesów 
informacyjnych ma wpływ również na zaangażowanie użytkownika w doświadczanie, 
praktykowanie i zachowanie informacyjne, motywuje go do celowych i uświadomionych 
aktywności w relacji do informacji (np. Connaway et al., 2012; Marcella & Lockerbie, 2015). 
Badacze zwrócili również uwagę na konstytutywny wymiar procesów kognitywnych, 
których ludzie podejmują się w zachowaniach informacyjnych, zwłaszcza w przypadku 
podejmowania decyzji lub przyciągania uwagi (Ferguson, Thornley & Gibb, 2016; Yu, 
2012). Aspekt świadomości – podobnie jak doświadczanie zmysłowe – odgrywa niebaga-
telną rolę w konstruowaniu i rozpoznawaniu przestrzeni informacyjnej (Ocepek, 2018).

Wśród wyróżnionych kontekstów, uwarunkowań i elementów, które brano pod uwagę 
podczas badań, znalazły się również potrzeby informacyjne, wynikające z określonego 
środowiska informacyjnego, będące wynikiem funkcjonowania w nim, rozumienia 



140

Monika kRakowSka

Tabela 3. Wybrane kategorie tematyczne kontekstu, w którym badano zachowania infor macyjne 
zachodzące w przestrzeni informacyjnej wraz z liczbą terminów w układzie rangowym w ba-
daniach za lata 2012–2022 

Kategorie i podkategorie tematów

kategoria
zachowania informacyjne 137

źródła informacji 120

podkategoria

nowe technologie (np. Web 2.0, internet, zasoby cyfrowe, media 
społecznościowe)

29

preferencje źródeł informacji 8

kategoria aspekt społeczny 91

podkategoria

relacje społeczne 21

interakcje społeczne 11

sieci społeczne 6

silne więzi 6

normy, światopogląd 5

marginalizacja 5

kategoria miejsce 42

podkategoria

przestrzeń fizyczna 14

biblioteka 8

rola lub kategoria miejsca 7

centrum informacji 4

dom 2

kategoria

środowisko informacyjne/specyfika środowiska/otoczenia/procesów 36

kontekst ogólny lub specyficzny (np. edukacyjny, osobisty, 
społeczny, zawodowy)

34

ludzie (np. pełniona rola w społeczności, profesjonaliści, 
społeczność marginalna) 

29

emocje 28

podkategoria
dobrostan emocjonalny 8

motywacja, zaangażowanie 4

Liczba terminów (kodów) odnoszą
cych się do określonej kategorii
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go, a także uzależnione od wymiernych aktywności następujących jako skutek ufor-
mowania się, generowania przestrzeni informacyjnej zdeterminowanej przez różne 
osobiste lub zbiorowe czynniki. Informacja, znajdująca się w trychotomii przes trzeni 
informacyjnej, kontekście tymczasowych miejsc informacyjnych lub horyzontów infor-
macji, również znajduje odzwierciedlenie w diagnozowaniu otoczenia. Analizuje się 
jej rolę, sposoby rozpoznawania luki informacyjnej, liczbę informacji potrzebnych 
do zaspokojenia potrzeb informacyjnych oraz istotę specyficznej informacji, choćby 
zdrowotnej lub rolniczej (Aina, 2012; Kitzie, Wagner & Vera, 2021). Równie ważnym 
determinantem konstruowania i diagnozowania przestrzeni informacyjnych są wszel-
kie kompetencje informacyjne, w tym cyfrowe, psychologiczne, społeczne i zdrowotne 
(np. Jabur & Bouazza, 2017; Zimmerman, 2021), umiejętności powiązane z poprawnymi, 
intencjonalnymi i świadomymi zachowaniami informacyjnymi, które mogą wpłynąć 
na poszerzanie, właściwe wykorzystywanie oraz kreowanie środowisk informacyjnych. 
Dodatkowo wśród rodzajów kontekstów zwrócono uwagę na badania przestrzeni 

kategoria
przestrzeń 28

aspekt kognitywny 22

podkategoria

aspekt świadomości 7

doświadczanie (np. zmysłowe) 7

procesy kognitywne (np. podejmowanie decyzji, przyciąganie uwagi) 4

kategoria

potrzeby informacyjne 22

kryzys (sytuacja kryzysowa, konflikt) 16

informacja 14

kompetencje informacyjne (w tym cyfrowe, psychologiczne, 
społeczne, zdrowotne)

12

etyka informacji 10

zdrowie 10

bariery informacyjne 9

czas 7

dostęp do informacji 7

wiedza 5

ekologia informacji 3

problem informacyjny 3

projektowanie przestrzeni informacyjnej 3
Źródło: opracowanie własne, 2022
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i zachowań informacyjnych z perspektywy czasu (Oduntan & Ruthven, 2020), sytuacji 
kryzysowych (Seungyoon et al., 2021), etyki informacji (Bawden & Robinson, 2020), ba-
rier informacyjnych (np. Steinerová, 2019), ekologii informacji oraz wiedzy, jak i samego 
projektowania środowiska informacyjnego (Veinot & Pierce, 2019). W tabeli 3 znajdują 
się wszystkie najważniejsze terminy, które zostały rozpoznane i pojawiły się podczas 
kodowania, odnoszące się do kluczowych rodzajów kontekstów dla eksplorowanych 
przestrzeni informacyjnych, zbadanych i opracowanych w analizowanych publikacjach.

Specyfika analizowanych przestrzeni informacyjnych, w tym środowisk infor-
macyjnych, tymczasowych miejsc informacyjnych, horyzontów informacji lub światów 
informacyjnych, wymagała doboru często reprezentatywnych użytkowników, wśród któ-
rych starano się rozpoznać najbardziej charakterystyczne aktywności infor macyjne po-
dejmowane w określonym kontekście. Wśród najczęściej analizowanych typów użytkow-
ników, dobieranych do badań w celu uchwycenia nie tylko ich praktyk informacyjnych, 
ale także ewentualnego rozpoznania cech ich środowiska informacyjnego, znajdowali 
się studenci, doktoranci (Kim & Quan-Haase, 2016), osobliwi reprezentanci środowisk 

Tabela 4. Wybrane kategorie tematyczne użytkowników, których zachowania informacyjne 
badano w określonej przestrzeni informacyjnej wraz z liczbą terminów w układzie rangowym 
w badaniach za lata 2012–2022 

Kategorie typów użytkowników badanych w prze
strzeniach informacyjnych

Liczba terminów (kodów) odnoszą
cych się do określonej kategorii

studenci 14

specyficzna grupa użytkowników (np. imigranci,  
przedstawiciele LGBTQIA+, bezdomni) 13

użytkownicy (ogólna populacja wybranej grupy do badań) 11

naukowcy, badacze 10

rodzice 7

uczniowie 6

pracownicy danej organizacji/instytucji 5

specjaliści 5

młodzież 4

mieszkańcy (np. danej miejscowości) 4

nauczyciele 4

dzieci 2

rolnicy 2
Źródło: opracowanie własne, 2022
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imigrantów (Zimmerman, 2018), zmarginalizowanych społeczności (Bronstein, 2017), 
jak i całe kolektywy, np. mieszkańców środowisk wiejskich (Yu, 2012), populacji uniwer-
syteckiej (Zimmerman, 2021), użytkowników mediów społecznościowych, np. Twittera 
(Talip et al., 2017), jak i społeczności diabetyków (Zhang & Sun, 2014). Ponadto ana-
lizowano zachowania i praktyki informacyjne naukowców i badaczy (Kumpulainen, 
2014), rodziców, uczniów (w tym dzieci i młodzież) (Rutter, Toms & Clough, 2019; 
Walker, 2016) i specjalistów, np. historyków (Kim & Quan-Haase, 2016), lekarzy wete-
rynarii (Mukherjee & Maity, 2020), rolników komercyjnych i działających na własne 
potrzeby (Aina, 2012), by rozpoznać i scharakteryzować zachowania informacyjne 
w danej przestrzeni informacyjnej. Często te grupy użytkowników nadawały unikatowy 
i reprezentatywny charakter i obraz przestrzeni informacyjnej, w której funkcjonowały, 
podejmując się codziennych praktyk informacyjnych lub ją kształtując. Kategorie zasto-
sowane podczas analizy tematycznej publikacji dotyczące uczestników, wśród których 
eksplorowano aktywności informacyjne i ich środowiska informacyjne, umieszczono 
wraz z liczbą kodów w tabeli 4.

W przypadku metod i technik badawczych stosowanych w badaniach nad zacho-
waniami informacyjnymi oraz przestrzeniami informacyjnymi najczęściej stosowano 
jakościowo-ilościowe sposoby diagnozowania. Eksploracje w większości oparte zostały 
na szeregu metod mieszanych, triangulacji metod, które podnosiły jakość realizowanych 
badań, pozwalały na rozpoznanie wzajemnych korelacji między czynnikami, rozpozna-
nymi aktywnościami i specyfiką uczestników. Zaproponowane terminy na podstawie 
kodowania wraz z liczbą występujących kodów podczas analizy treści znajdują się 
w tabeli 5.

Badacze, oprócz dociekań, które stanowiły rozbudowane analizy koncepcyjne oparte 
na krytycznej analizie piśmiennictwa oraz analizie pojęć i koncepcji wygenerowanych 
w nauce o informacji (zob. np. Greyson, O’Brien & Shankar, 2020; Yu, 2012), stoso-
wali najczęściej analizy tematyczne (treści) wraz z kodowaniem lub analizowaniem 
transkrypcji przeprowadzonych wywiadów (np. Kitzie, Wagner & Vera, 2021). W ba-
daniach nad rozpoznaniem przestrzeni informacyjnych stosowano również analizy 
statystyczne lub wizualne (Zimmerman, 2021). Metody wizualne, np. techniki rysowa-
nia (Greyson, O’Brien & Shoveller, 2017), wykorzystywano dość często do zidentyfiko-
wania horyzontów informacyjnych przez ich charakterystyczne mapowanie (Greyson, 
O’Brien & Shankar, 2020), metodę zaproponowaną specjalnie do analizowania tych 
geo graficznych, kognitywnych konstruktów informacyjno-społecznych (Sonnenwald, 
Wildemuth & Harmon, 2001). W przeprowadzonych badaniach posługiwano się równie 
często wywiadami, ankietami, w tym kwestionariuszami online, obserwacją, dyskusją, me-
todą sense-making, a także metodą dzienników (ang. diary), notatek terenowych (np. Koh, 
2013; Kumpulainen, 2014) oraz protokołem myślenia na głos (ang. think-aloud-protocol) 
podczas realizowania określonego zadania w środowisku informacyjnym lub wyjaśniania 
propozycji wizuali zacji subiektywnej przestrzeni informacyjnej przez uczestników badań 
(np. Ocepek, 2018). Dodatkowo, stosowane były badania opierające się na naturalnym 



Monika kRakowSka

Tabela 5. Wybrane kategorie tematyczne metod oraz technik badawczych, za pomocą których 
badano zachowania informacyjne w określonej przestrzeni informacyjnej wraz z liczbą terminów 
w układzie rangowym w badaniach za lata 2012–2022 

Kategorie i podkategorie metod i technik badawczych 

kategoria analiza 55

podkategoria

analiza treści 32

kodowanie 20

analiza tematyczna 7

analiza koncepcyjna 5

transkrypcja 5

analiza statystyczna 4

analiza wizualna 4

kategoria wywiad 36

podkategoria wywiad częściowo ustrukturyzowany 8

kategoria ankieta 20

podkategoria ankieta online 5

kategoria mapowanie 16

podkategoria
mapy horyzontów informacyjnych 4

mapy światów informacyjnych 2

kategoria

obserwacja 9

dyskusja 3

dzienniki 3

rysowanie 3

metoda sense-making 3

metoda myślenia na głos (ang. think-aloud protocol) 3

badania terenowe 2

badania etnograficzne 2

konstruktywistyczna teoria ugruntowana 2

metody wizualne 2

modelowanie behawioralne 2

krytyczna analiza piśmiennictwa 1
Źródło: opracowanie własne, 2022

Liczba terminów (kodów) odnoszą
cych się do określonej kategorii
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dociekaniu (ang. inquiry based research), w tym badania terenowe do rozpoznawania 
zwłaszcza tymczasowych miejsc informacyjnych (Rohman, 2020), badania etnograficzne, 
modelowanie behawioralne (Wang et al., 2018) i konstruktywistyczna teoria ugrun-
towana (Gibson & Kaplan, 2017), dzięki którym precyzowano określone przestrzenie 
informacyjne oraz zachodzące w nich zachowania informacyjne.

Zakończenie
Zagadnienia dotyczące zarówno zachowań informacyjnych, jak i metaforycznie określa-
nych, stale zmieniających się geografii informacyjnych stanowią niezwykle istotny, ciągle 
eksplorowany i ciekawy obszar badań w nauce o informacji. Subdyscyplina zachowań 
informacyjnych, w której rozpoznaje się i charakteryzuje coraz bardziej wieloaspektowe, 
wielopoziomowe i oparte na interdyscyplinarnych eksploracjach ludzkie aktywności 
informacyjne, wymaga permanentnego zaangażowania w prowadzenie pogłębionych 
analiz szczegółowych kontekstu kształtującego ewoluującą infosferę człowieka.

Holistyczne podejście do diagnozowania przestrzeni informacyjnej wymaga przede 
wszystkim skonkretyzowania obszaru, tła, kontekstu lub wymiaru tego konstruktu, 
w którym jednostka podejmuje się indywidualnie lub kolektywnie licznych, ustruk-
turyzowanych lub nieustrukturyzowanych, celowych lub przypadkowych zachowań, 
praktyk informacyjnych lub doświadczania informacji. Istotą diagnozy przestrzeni 
infor macyjnej stają się nie tylko indywidualne zachowania informacyjne jednostki, 
ale też szeroko pojęty kontekst, w którym różnorodne procesy zachodzą na poziomie 
biologicznym, kognitywno-afektywnym, ale też są realizowane w określonej sytuacji, 
w danej czasoprzestrzeni. Zachowania informacyjne są wynikiem wzajemnego oddzia-
ływania wielorakich geografii informacyjnych, sfer informacyjnych – od najmniejszych 
osobistych środowisk informacyjnych, kształtowanych przez zasoby, społeczne relacje, 
fizyczne miejsce, poprzez małe światy, krajobrazy informacyjne i światy informacyjne 
formujące informacyjne uniwersum.

Niniejsze opracowanie stanowi pewnego rodzaju zalążek badań, preludium do 
zarówno koncepcyjnych, jak i empirycznych eksploracji, które należy podejmować 
w celu jak najlepszego rozpoznania, zdiagnozowania istoty różnorodnych, ale także 
indywidualnych oraz heterogenicznych przestrzeni informacyjnych składających się 
na infosferę człowieka. W literaturze przedmiotu prowadzi się analizy zarówno środo-
wiska informacyjnego, jak i różnorodnych aktywności informacyjnych realizowanych 
w wielu kontekstach. Co istotne, badacze posługują się wieloma nie do końca jasno 
sprecyzowanymi terminami do określenia zarówno przestrzeni, jak i zachowań infor-
macyjnych, co może stanowić podstawę do krytyki niedoskonałości prezentowanych 
badań (Savolainen, 2021), których celem jest oddanie charakteru i uchwycenie atrybutów 
złożonego zjawiska, jakim jest przestrzeń informacyjna, trudne zatem do skonkretyzo-
wania, ujednolicenia i konceptualizacji. Sama przestrzeń, stanowiąca dla zróżnicowanych 
zachowań informacyjnych człowieka specyficzne otoczenie, rezerwuar, kontekst lub 
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tło, staje się dynamicznie rozwijającym się i niestatecznym, stale przekształcającym 
się i zmieniającym fenomenem. Wymaga zatem zastosowania różnorodnych metod 
i technik badawczych do przeprowadzenia pogłębionych i interdyscyplinarnych badań, 
które pozwolą na identyfikację czynników formujących niejednorodną przestrzeń 
informacyjną, a także określenia determinantów wpływających na doświadczanie in-
formacji, reakcje i informacyjną sprawczość, wieloaspektowe procesy informacyjne, 
podejmowane działania i kształtowanie się współzależności pomiędzy komponentami 
geografii informacyjnych.
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Abstrakt

cel/Teza: Celem artykułu jest lepsze zrozumienie zakresu i sposobu funkcjonowania 
bibliotecznych usług informacyjnych związanych z danymi badawczymi oraz metod 
postępowania z nimi w obecnej praktyce repozytoriów danych badawczych.

koncepcja/MeTodyka badań: Do utworzenia modelu bibliotecznych usług dla da
nych badawczych wykorzystano metodę krytycznej syntezy interpretacyjnej (ang. critical 
interpretive synthesis, cIS), która jest rodzajem metasyntezy. W trakcie cIS wykorzystano 
także Web scraping.

wynIkI I wnIoSkI: W wyniku przeprowadzonej metasyntezy zaproponowano model 
usług dla danych badawczych realizowanych przez polskie biblioteki naukowe.

ogranIczenIa badań: Badania cechuje mała reprodukcyjność – istnieje możliwość 
utworzenia na podstawie tych samych źródeł innego modelu.

zaSToSowanIa prakTyczne: Zaprezentowana metoda badań może być wyko
rzystywana do diagnozy złożonych konstruktów społecznych, takich jak systemy 
informacyjne.

orygInalność/warTość poznawcza: W światowym piśmiennictwie informato
logicznym meta synteza jako metoda badawcza wykorzystywana jest sporadycznie, 
a w polskim – w ogóle. Pewne novum stanowi wykorzystanie stron Web jako źródeł 
do metasyntezy.
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Wprowadzenie
Informatologia, w krajach anglojęzycznych nazywana library and information science 
(liS), często uważana jest za metanaukę, czyli taką dyscyplinę badawczą, której przed-
miot badań wiąże się z przedmiotem badań innych dyscyplin. Podobnie jak np. edukacja 
lub dziennikarstwo, informatologia zajmuje się określoną częścią transmisji ludzkiej 
wiedzy, konkretnie tą w postaci informacji naukowej, jej przechowywaniem i wyszu-
kiwaniem w zmaterializowanej postaci (Bates, 1999, 1044). Od kilkunastu lat zakres 
dyscypliny jest rozszerzany o zainteresowania procesami informacyjnymi realizowa-
nymi poza nauką, np. w biznesie i życiu codziennym, a także o różnego rodzaju obiekty 
informacyjne. Prowadzi to do obejmowania badaniami informatologicznymi działalno-
ści informacyjnej, wykorzystującej wszelkiego rodzaju zasoby informacyjne. W nauce 
przejawia się to zainteresowaniem nie tylko tradycyjnymi dokumentami pierwotnymi, 
publikowanymi jako artykuły i książki naukowe, ale także danymi badawczymi, które 
umieszczane są w repozytoriach danych badawczych lub ogólnego zastosowania, a także 
publikowane jako tzw. data papers i w otwartych dziennikach laboratoryjnych.

Opisane tendencje w informatologii są szczególnie istotne w kontekście stosowania 
metasyntezy. Należy ona do grupy syntezujących metod badawczych (ang. research 
synthesis methods), które odmieniły praktykę prowadzenia badań – w tym ich ewalua-
cję – w takich dyscyplinach jak: medycyna, zdrowie publiczne, psychologia, edukacja 
i innych, w których wartościowe wyniki uzyskuje się dzięki badaniu i syntezie wielu 
indywidualnych przypadków (Sheble, 2016). Metoda metasyntezy, opartej na badaniu 
dokumentów, znana w medycynie jako systematyczny przegląd, a w opracowaniach 
statystycznych jako metaanaliza, integruje zmaterializowaną w dokumentach wiedzę 
z wcześniejszych badań w celu generowania nowej. Cechą szczególną metasyntezy jest 
zwracanie uwagi na kompleksową identyfikację i wyszukiwanie dokumentów zawie-
rających wyniki wcześniejszych badań, jawne stosowanie protokołów badawczych oraz 
metod systematycznej integracji. Ponadto akcentuje się zasadnicze znaczenie wiedzy 
i umiejętności – takich jak wyszukiwanie i przeglądanie informacji, znajomość źródeł 
informacji i systemów informacyjnych – uczestniczących w tych procesach pracowników 
informacji, bibliotekarzy oraz informatologów (Pawson, 2006, 47). To predestynuje 
wymienionych specjalistów do udziału w zespołach badawczych posługujących się tą 
metodologią bez względu na zakres badań.

Metasynteza jest metodą stosowaną do syntezowania wyników wielu badań jakoś-
ciowych (Finfgeld-Connett, 2010), choć czasem także i ilościowych (Dixon-Woods et al., 
2006). W odróżnieniu od metaanalizy metasynteza korzysta z przewag badań jakościo-
wych, co pozwala na uzyskiwanie szerszego wglądu w badane zagadnienie, ułatwiając 
głębsze zrozumienie zjawisk występujących w różnych kontekstach, identyfikację ob-
szarów nie dość poznanych (braków wiedzy), tworzenie nowych koncepcji i modeli oraz 
wspomaganie praktyki. Metoda ta rozwinęła się z podejścia do jakościowej syntezy, zwa-
nego metaetnografią, które zaproponowane zostało w 1988 r. przez George’a W. Noblita 
i Roberta D. Hare’a w dziedzinie edukacji. Od tego czasu podejście to jest szeroko 
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stosowane w psychologii, medycynie, pielęgniarstwie i naukach o zarządzaniu (Xie et al., 
2020). W informatologii, mimo oczekiwanych korzyści, wynikających np. z możliwości 
połączenia teorii z praktyką, metasynteza była stosowana tylko w kilku obszarach. 
Przykładowo Fiona Duggan i Linda Banwell (2004) zastosowały tę metodę do analizy 
wyników 20 badań, co pozwoliło na wskazanie kluczowych czynników dla efektywnego 
rozpowszechniania informacji. Natomiast Nancy Everhart i Melissa P. Johnston (2016) 
połączyły sześć badań prowadzonych przez ośrodek badawczy dla bibliotek szkolnych. 
Christine Urquhart (2011) zaproponowała natomiast zastosowanie metasyntezy w two-
rzeniu teorii zachowań informacyjnych na przykładzie zachowań informacyjnych kobiet.

Wyniki badań jakościowych systemów informacyjnych i ich użytkowników dostar-
czają bogatych, sugestywnych danych diagnostycznych, które wspomagają działanie 
tych systemów, pogłębiając rozumienie przez pracowników informacji punktu widzenia 
użytkowników na ich doświadczenia w pozyskiwaniu informacji potrzebnych do reali-
zacji własnych potrzeb informacyjnych. Istnieje jednak obawa, że badania jakościowe są 
często prowadzone w izolacji, nie mają związków z wcześniej realizowanymi badaniami 
i są rzadko wykorzystywane do doskonalenia praktyki informacyjnej (Zimmer, 2006). 
Jakościowa metasynteza, stosunkowo nowa metoda w badaniach jakościowych, sytuuje 
się jako metoda badawcza, która może wspomóc rozwiązywanie tych problemów.

Jak twierdzi Urquhart (2010), integrowanie wyników różnych badań jest trudnym 
zadaniem z powodu różnych punktów widzenia na to, co należy uznać za wartościową 
wiedzę, a także z powodu praktycznych problemów związanych z próbami konwersji 
jakościowych „ważnych” wyników na materiał badawczy, który może być połączony z da-
nymi ilościowymi. Jednak od nauk społecznych oczekuje się diagnozowania i udzielania 
odpowiedzi na problemy społeczne, co wpływa na tworzenie priorytetów badawczych. 
Powstaje potrzeba istnienia transparentnych metod syntezowania wyników badań 
jakościowych oraz łączenia wyników badań jakościowych i ilościowych. W naukach 
społecznych synteza wyników badań jakościowych dobrze opisuje proces tego rodzaju 
badań, a metasynteza jest terminem, za pomocą którego odróżnia się takie badania 
od ilościowej metaanalizy. Metasynteza może być także użyta do integracji wyników 
z badań ilościowych i jakościowych. Metasynteza skierowana do decydentów dostarcza 
narzędzi diagnostycznych, pozwalających odpowiadać na pytania o to, co działa, dla 
kogo, kiedy i jak (Pawson, 2002).

Celem artykułu i przedstawionego badania jest uzyskanie lepszego zrozumienia 
zakresu i sposobu funkcjonowania bibliotecznych usług informacyjnych związanych 
z danymi badawczymi i postępowania z nimi w obecnej praktyce repozytoriów badaw-
czych. Takie postępowanie pozwala na właściwą diagnostykę systemów informacyjnych. 
Zrozumienie (ang. understanding) jest tu traktowane jako proces konstruowania relacji 
w wielkim i wszechstronnym zasobie informacyjnym. Jak twierdzi filozof Jonathan 
Kvanvig (2003, 192), zrozumienie uzyskuje się, łącząc pojedyncze informacje relacjami 
nadającymi im znaczenia.
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Metoda metasyntezy
Mówiąc ogólnie, metasynteza jest rodzajem badań jakościowych, w których jako dane 
badawcze stosuje się wyniki innych badań jakościowych na ten sam lub podobny temat. 
Próba badawcza dla metasyntezy jest więc tworzona z pojedynczych badań jakościowych 
wybranych na podstawie ich odpowiedniości do pytań badawczych postawionych przez 
osobę dokonującą syntezy. Metasynteza nie jest zintegrowanym przeglądem literatury 
na jakiś temat, nie jest także wtórną analizą danych pierwotnych z wybranych badań. 
Jest przede wszystkim analizą wyników tych badań. Wynika więc z interpretacji (doko-
nanej przez wykonującego syntezę) danych z wyselekcjonowanych badań, wykonanych 
i opublikowanych przez ich autorów.

Stosowanie tej metody nie prowadzi do agregacji wyników wielu badań, lecz ma na 
celu interpretację różnorodności wyników. Podstawowymi czynnościami w takim po-
dejściu są: określenie relacji pomiędzy wynikami badań, ich porównanie, scalenie tych 
wyników (ang. translation) oraz ich synteza. W celu odnalezienia relacji proponuje się 
identyfikację metafor, fraz, idei i pojęć zastosowanych w każdym badanym przypadku 
i utworzenie ich wykazu. Scalanie wyników badań jest sposobem na porównywanie 
głównych metafor, co pozwala na uzyskanie syntezy kolejnego poziomu przez anali-
zę rodzajów interpretacji, konkurujących ze sobą w różnych źródłach, i scalania ich 
w jedną logiczną całość. W efekcie powstają nowe interpretacje, zawierające znaczenia 
wyizolowane z syntezowanych prac.

Synteza w badaniach jakościowych funkcjonuje jako wiele różnych podejść ba-
dawczych, takich, jak: metaetnografia, synteza tematyczna, synteza narracyjna, meta-
streszczenie, krytyczna synteza interpretacyjna (ang. critical interpretive synthesis, ciS), 
teoria ugruntowana, metanarracja, synteza ramowa, triangulacja ekologiczna, jakoś-
ciowa analiza przypadków oraz metabadania (Mohammed, Moles & Chen, 2016, 696). 
We wszystkich tych podejściach przewiduje się wykonywanie podobnych działań. 
Barbara Paterson ze współpracownikami (2001) przedstawili metasyntezę jako metodę 
składającą się z sześciu odrębnych procesów:

• Tworzenie podstaw: niezbędne działania przygotowawcze, takie jak utworzenie 
zespołu badawczego, określenie celu badań, przedstawienie pytań badawczych, 
wybór ram teoretycznych;

• Wyszukiwanie i ocena badań pierwotnych: utworzenie kryteriów włączania i od-
rzucania publikacji do badań jakościowych, określenie ich jakości, wybór strategii 
zarządzania danymi;

• Analiza metadanych: podejścia „hermeneutyczne i dialektyczne” (s. 60) oraz two-
rzenie wieloaspektowego systemu, służącego grupowaniu danych na podstawie 
takich kryteriów jak metoda badań, próba badawcza, data publikacji, specyficzne 
cechy związane z badanymi zjawiskami. Ten etap zawiera także wybór metody 
analizy danych, takiej jak np. teoria ugruntowana lub podejścia metaetnograficzne;

• Metametoda: porównanie projektowania badań, w tym założenia dotyczące meto-
dologii badań, oraz porównanie tematów i wzorców odnalezionych w badaniach;
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• Metateoria: analiza pierwotnych źródeł dla wykorzystania ich ukierunkowania 
teoretycznego w odniesieniu do tematu i pytań badawczych metasyntezy, a także 
dotychczasowego rozwoju teorii. Ten etap oraz dwa poprzednie nazwane zostały 
trzema etapami analitycznymi w metabadaniach;

• Metasynteza: wynika z trzech etapów analitycznych, tworzona jest w dynamicz-
nym i powtarzalnym procesie myślowym, twórczym, interpretacyjnym, refleksyj-
nym i służącym tworzeniu teorii. Jest to kulminacyjny etap, którego celem jest 
dekonstrukcja aktualnych proponowanych idei, dotyczących badanych zjawisk, 
co prowadzi do ich jaśniejszego, głębszego i bardziej odpowiadającego potrzebom 
społecznym rozumienia.

Noblit i Hare (1988) proponują siedem podobnych kroków:
• Określenie obiektu zainteresowania: wybranie celu i sformułowanie pytań ba-

dawczych dla prowadzonej syntezy. Należy zdecydować o rzeczywistej potrzebie 
metasyntezy w wybranym obszarze badań z punktu widzenia możliwości uzyskania 
odpowiedzi na pytania badawcze;

• Decyzje dotyczące wyboru źródeł: co i jak uznać za odpowiedni materiał do badań 
w zależności od dostępności wyników badań pierwotnych. Na tej podstawie określa 
się zakres metasyntezy;

• Uważne i wielokrotne czytanie wyników wybranych badań: poznawanie szczegółów 
badań, co pomaga w podjęciu decyzji, jakie dane wybrać i w jaki sposób. Jednym 
z rozwiązań jest stworzenie listy głównych tematów i metafor użytych w badaniach 
pierwotnych;

• Określenie relacji między badaniami: w poprzednim kroku określono podobieństwa 
i różnice między badaniami, co pozwala przygotować dane dla tego i następnego 
etapu. Celem jest wykrycie i wyszczególnienie związków między badaniami;

• Scalanie (ang. translation) wyników badań: etap ten wymaga znajomości wszyst-
kich szczegółów syntezowanych badań. Cytowani autorzy proponują trzy sposoby 
działania: (a) scalanie konceptualne, zwane też scalaniem wzajemnym, (b) scalanie 
odrzucające, pozwalające na eksplorację, badanie i integrację sprzecznych wyników 
badań oraz (c) zestawienie argumentów, pozwalające utworzyć obraz wszystkich 
aspektów syntezowanych części w formie krótkiego akapitu, diagramu lub modelu;

• Synteza scalania: wyższy poziom interpretacji, służącej lepszemu zrozumieniu ba-
danego obszaru. Łączone są ze sobą syntezowane zagadnienia i znajdowane w nich 
nowe znaczenia. Synteza jest wspomagana przez literaturę wykorzystaną w bada-
niach pierwotnych.

Mimo podobieństw wszystkich wymienionych podejść, wyróżnić wśród nich można 
syntezy bardziej agregacyjne i interpretacyjne (Dixon-Woods et al., 2006). Analizy agre-
gacyjne związane są z gromadzeniem i scalaniem danych przy użyciu takich technik 
jak metaanaliza. Wymagają one możliwości porównywania badanych zjawisk, tak aby 
można było agregować dane do analizy. Cechują się dążnością do scalania danych na 
podstawie założenia o poprawnym i jednoznacznym określeniu pojęć (czyli zmiennych), 
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za pomocą których dane są scalane. Główne pojęcia definiowane są na początku analizy 
i tworzą kategorie, na podstawie których dane gromadzone w badaniach empi rycznych 
są scalane.

Krytyczna synteza interpretacyjna (CIS)
Z punktu widzenia badań prezentowanych w artykule szczególnie interesujące jest po-
dejście zwane krytyczną syntezą interakcyjną (ciS). W odróżnieniu od innych podejść 
do metasyntezy jest to podejście interpretacyjne. Główne zadania syntezy są tu okreś-
lane jako indukcja i interpretacja. Unika się określania pojęć przed przeprowadzeniem 
syntezy. Jej wynikiem nie jest agregacja danych, lecz teoria ugruntowana w badaniach 
(źródłach) wykorzystanych w syntezie. Synteza interpretacyjna może opierać się nie 
tylko na badaniach jakościowych, ale także ilościowych, w obu przypadkach wykorzy-
stujących większe próby badawcze niż w syntezach agregacyjnych.

Jej cechą szczególną jest możliwość zastosowania dla dużej próby wyników iloś-
ciowych i jakościowych pochodzących z różnego rodzaju dokumentów. W badaniach 
stosujących ciS dane gromadzone były ze stron Web, wywiadów, ankiet oraz ekspery-
mentów z myślą o integracji wyników z wielu różnych, lecz powiązanych ze sobą źródeł 
ilościowych i jakościowych. W celu uwzględnienia wielu zróżnicowanych rodzajów doku-
mentów stosowane są ogólne pytania i ogólne strategie wyszukiwania, które mogą być 
modyfikowane w dalszej części procesu badawczego (Dixon-Woods et al., 2006). David 
Bawden (2012, 152) porównał jakościowe metody tworzenia wglądu w materializowane 
zapisy informacji (dokumenty) i uznał ciS za najbardziej odpowiednią w tym celu. 
Dlatego też ciS najlepiej nadaje się do systematycznego badania skomplikowanych 
zagadnień, takich jak np. diagnostyka systemów informacyjnych, obejmujących też 
zbiory i usługi biblioteczne, zarządzanie informacją osobistą oraz systemy metadanych 
(Xie et al., 2020). Wyróżnia się sześć ogólnych działań, reprezentujących dynamiczny 
proces ciS (Depraetere et al., 2021, 672):

• Otwarte pytanie badawcze: ciS rozpoczyna się od postawienia otwartego pytania 
badawczego, które będzie uszczegółowione podczas realizacji badań i nie będzie 
zamknięte aż do końca przeglądu;

• Poszukiwania źródeł: początkowe ogólne strategie wyszukiwawcze (np. wyszuki-
wanie stron Web, postępowanie za cytowaniami, porady ekspertów) są później 
uszczegółowiane w kierunku bardziej ustrukturyzowanych rozwiązań;

• Wybór (selekcja) źródeł: źródła są selekcjonowane na podstawie prawdopodobnej 
relewancji, z uwzględnieniem ich celowej selekcji na podstawie elastycznych kry-
teriów włączania (bez konieczności identyfikacji i włączania wszystkich relewant-
nych źródeł). Bieżąca selekcja źródeł powinna być wspierana przez dynamicznie 
powstający schemat konceptualny, służący do rozbudowy teorii;

• Ocena jakości: oparta jest na treści dokumentów, ich prawdopodobnej relewancji 
i przydatności do ciS. Dokumenty, które uznane zostaną za „całkowicie wadliwe”, 
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mogą być wyłączone z syntezy. Dla określenia jakości dokumentu Mary Dixon-
-Woods (2006) proponuje stosowanie sześciu pytań dotyczących celów badań, pla-
nowania badań, procesu badawczego, ilości danych i sposobu prowadzenia analizy. 
Selekcja na podstawie jakości jest zwykle odsuwana w czasie do etapu syntezy, gdyż 
dokumenty uznane za słabe metodologicznie mogą mimo to dostarczać relewant-
nych poglądów na temat powstającej teorii;

• Ekstrakcja danych: ciS wymaga stałej refleksji pozwalającej wykształcić własną 
bieżącą orientację krytyczną, uzyskiwaną przez umieszczanie dokumentów w ich 
kontekście. Konstruowanie teorii rozpoczyna się od analizy źródeł z zastosowa-
niem technik analitycznych metaetnografii. W ten sposób przy użyciu terminów 
pochodzących z samych dokumentów identyfikowane są powtarzające się tematy.

• Formułowanie zsyntezowanych tez: na końcu pojęcia są stale porównywane z da-
nymi w celu identyfikacji relacji między nimi. Ma to prowadzić do utworzenia 
zsyntezowanej tezy w formie spójnej ramy teoretycznej, zawierającej sieć konstruk-
tów i relacji między nimi.

Uznaje się, że ciS jest metodą dotyczącą całego procesu przeglądu, a nie tylko 
składników syntezy. Cechuje się ona powtarzalnością procesów uszczegółowiania 
pytań badawczych oraz wyszukiwania i selekcji dokumentów, a także definiowania 
i stosowania kodów i kategorii. Stanowi także specyficzne podejście do oceny jakości 
przy użyciu relewancji, tzn. prawdopodobnej przydatności do tworzenia teorii, a nie 
charakterystyk metodologicznych jako sposobu na określenie jakości poszczególnych 
dokumentów (Barnett-Page & Thomas, 2009).

Badania własne
Metasynteza została wykorzystana jako metoda służąca diagnostyce systemów in-
formacyjnych i ich usług informacyjnych. Szczegółowym celem badań jest określenie 
poziomu usług informacyjnych świadczonych pracownikom naukowym przez biblioteki 
naukowe w Polsce w obszarze danych badawczych.

Cele i pytania badawcze

Zgodnie z metodologią ciS nie było potrzebne wskazane formułowanie precyzyjnych 
pytań badawczych przed rozpoczęciem badań, gdyż jednym z celów było umożliwienie 
powstania definicji usług opartych na danych badawczych na podstawie analizy źródeł. 
Nie oznacza to braku zapytań służących przeglądowi źródeł; nie wyartykułowano tylko 
szczegółowej hipotezy. Była ona bowiem, jak to nazwali Trisha Greenhalgh et al. (2005), 
niepewna, rozmyta i możliwa do zakwestionowania od początku badań. W szczególności 
dotyczyło to sposobu, w jaki usługi dotyczące danych badawczych dla naukowców po-
winny być optymalnie zorganizowane przez biblioteki, czyli instytucje, które tradycyjnie 
stanowią źródłową i informacyjną bazę do prowadzenia badań naukowych.
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Dalsze uszczegółowianie pytań badawczych było procesem powtarzalnym. Pytania 
były modyfikowane na podstawie wyników badań oraz zawartości analizowanych źródeł. 
Traktowano je więc raczej jako wskazówkę niż kredo.

Poszukiwanie źródeł i próba badawcza

Ze względu na specyfikę celów zarówno dobór źródeł, jak i metod ich wyszukiwania 
jest w przypadku tych badań mocno odbiegający od standardów ogólnie przyjętych 
w literaturze. Zwykle badane jest piśmiennictwo naukowe (artykuły) z określonego 
obszaru badawczego. ciS pozwala rozszerzyć zasięg źródeł na wszelkie inne przydatne 
rodzaje publikacji, w tym strony Web, co zaważyło na decyzji o uznaniu jej za najbardziej 
przydatną do celów tej pracy. Materiał do badań stanowi zawartość stron Web polskich 
bibliotek naukowych, którą należy określić raczej jako informację fachową, a nie nauko-
wą, bardziej typową dla ciS. Według autora niniejszego artykułu w informatologii jest 
to dopuszczalne, gdyż jest to dyscyplina mocno związana z praktyką, w której teorie 
naukowe znajdują silne oparcie w praktycznej – w tym bibliotecznej – działalności 
informacyjnej (Dembowska, 1991, 25; Sosińska-Kalata, 2013).

Zastosowana metoda wyszukiwania właściwych stron Web również jest rzadko 
spotykana w badaniach z wykorzystaniem metasyntezy. Użyto techniki Web scrapingu, 
służącej do zautomatyzowanego pozyskiwania danych z Internetu, dzięki której możli-
we jest otrzymanie ustrukturyzowanych danych w wyniku przekształcania źródłowych 
danych tekstowych (Zych, 2021, 108). Technika ta została zastosowana do stron Web 
polskich bibliotek naukowych, których adresy pozyskano z portalu eBiB, zawierającego 
ponad 3000 opisów (Komperda, Broniarczyk & Grocholska).

W wyniku Web scrapingu, wykonanego przy użyciu listy 72 słów kluczowych, do 
dalszych analiz wybrano 320 adresów bibliotek. Poddano je selekcji na podstawie 
wybranych kryteriów (strony bibliotek głównych, rozbudowane serwisy dotyczące da-
nych badawczych), co doprowadziło do wyłonienia 53 adresów bibliotek, spełniających 
wstępne kryteria.

Określenie jakości

Jakość źródeł określano z wykorzystaniem metod specyficznych dla stron Web. Jednak 
głównym kryterium była ich przydatność dla prowadzonych badań. Do końcowej iden-
tyfikacji niedostatecznej jakości stron Web wykorzystane zostały klasyczne kryteria 
oceny, przedstawione w tabeli 1.

Ostateczna decyzja o włączeniu strony Web biblioteki do badania opierała się 
zarówno na ocenie relewancji, jak i na ocenie ich jakości. W wyniku zastosowania 
kryteriów z tabeli 1. uzyskano ranking jakości stron Web, który był efektem ubocz-
nym badań. W wyniku badania jakości stron Web do ostatecznej analizy pozostało 
36 stron Web bibliotek.
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Ekstrakcja danych

Na tym etapie przeprowadzona została analiza stron Web w celu wybrania katego-
rii i podkategorii, których nazwami stały się terminy stosowane na stronach Web. 
Dokonano także streszczenia ich zawartości. Ekstrakcja danych rozpoczęła się od 
szczegółowego zapoznania się z zawartością stron Web, następnie odbyła się stopnio-
wa identyfikacja powtarzających się zagadnień oraz ich ocena. Kolejnym krokiem jest 
stworzenie listy zagadnień, które są pomocne w wyjaśnianiu zjawisk przedstawionych 
w źródłowych stronach Web. W sposób ciągły porównywane są struktury teoretyczne, 
wyłaniające się z analizowanych danych i podejmowane są próby specyfikacji kategorii 
służących analizie i tworzeniu relacji między nimi.

Przed rozpoczęciem analiz przygotowana została strategia realizacji badania, która 
przyjęła formę klucza kategoryzacyjnego, stanowiącego zestaw kategorii, do których 

Tabela 1. Kryteria oceny stron Web bibliotek

Kryterium Definicja

Dostępność 
i widzialność

Dostępność jest określona jako sztuka projektowania stron internetowych, które 
mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu (także osób z niepeł-
nosprawnością), niezależnie od stosowanej przeglądarki internetowej

Dokładność 
i wiarygodność

Dokładność jest to stopień, w jakim informacje i materiały dostępne na stronie są 
prawdziwe i wiarygodne

Autorstwo
Autorstwo odnosi się do dwóch poziomów autorstwa na stronie internetowej: 
autor/właściciel strony internetowej oraz autorzy informacji i innych materiałów 
dostępnych na stronach internetowych

Jakość treści
Jakość jest to stopień, w jakim informacje i treści prezentowane są zgodnie z pre-
zentowanymi tematami w witrynie

Aktualność
Aktualność odnosi się do czasowej przydatności informacji, dokumentów, materia-
łów i usług dostępnych na stronie internetowej

Interaktywność
Interaktywność dotyczy poziomu interakcji między użytkownikami i komputerami, 
która występuje w interfejsie stron internetowych

Nawigacja
Nawigacja pozwala ocenić łatwość, z jaką użytkownicy mogą poruszać się po 
stronie internetowej i znaleźć niezbędne informacje

Orientacja/
celowość

Orientacja strony dotyczy celu witryny i zakresu, pochodzenia i statusu infor macji 
oraz świadczonych usług

Wyszukiwalność
Wyszukiwalność jest to możliwość przeglądania, wyszukiwania i pobierania danych 
w obrębie witryny

Usługi Obejmują działania podejmowane przez agencję w odpowiedzi na wniosek klienta

Źródło: Selim, 2012
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przypisywane są elementy analizowanego materiału, co pozwala na ich grupowanie. 
Wyróżniono pięć głównych obszarów analizy: informacja, terminologia, usługi, edu kacja 
i sieć oraz 25 podkategorii. Główna kategoria badawcza, usługi (w obszarze danych 
badawczych), zdefiniowana została jako interaktywne działania biblioteki skierowane 
do wybranej grupy użytkowników (naukowców) w celu ich wspomożenia w procesie 
badawczym i dostarczenia im właściwych (relewantnych) danych i informacji.

W wyniku dalszych analiz dla kategorii usługi wyłonionych zostało sześć podka-
tegorii: usługi podstawowe (organizowane również, ale nie tylko, dla obsługi danych 
badawczych), depozyt danych (tworzenie i obsługa repozytoriów danych), planowanie 
zarządzania danymi (wspomaganie naukowców w procesie badawczym, głównie w jego 
części dotyczącej zarządzania danymi poprzez tworzenie planu zarządzania danymi), 
konsultacje danych (wspomaganie w rozwiązywaniu problemów bardziej szczegółowych), 
publikowanie i rozpowszechnianie danych (poza repozytoriami, np. w data papers) oraz 
metodologia danych (tworzenie zasad postępowania z danymi, w tym polityk instytu-
cjonalnych i innych).

Synteza

Synteza ma na celu określenie głównych czynników wpływających na usługi danych ba-
dawczych. W tym celu wyróżnione zostały podstawowe czynniki wpływające na te usługi 
oraz ich wzajemne powiązania. W obszarze usług bibliotecznych w zakresie danych ba-
dawczych wyróżnione zostały dwie grupy interesariuszy: usługodawcy (biblioteka i inne 
jednostki uczelni) oraz usługobiorcy (pracownicy naukowi). Spis podstawowych pojęć 
z uwzględnieniem tego, czy związane są one z dostawcą, czy odbiorcą usług wskazuje 
na to, że w obrębie tych kategorii czynniki oddziałujące mogą być określone albo jako 
wewnętrzne, albo zewnętrzne (zob. tabela 2). Na przykład stwierdzenie u usługobiorcy 
potrzeby informacyjnej dotyczącej danych badawczych oznacza dla niego istnienie 

Tabela 2. Czynniki wpływające na efektywność stosowania danych badawczych

Główne czynniki efektywności danych

Usługodawca Usługobiorca

Wewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne

• Miary efektywności
• Zmiany zachowań
• Zmiany postaw
• Zmiany wiedzy
• Koszty

• Ograniczenia 
kulturowe

• Czynniki społeczno-
-ekonomiczne

• Wzmocnienie wiedzy

• Postrzegana relewan-
cja danych

• Interakcja z danymi
• Zaangażowanie 

w strategię

• Uznanie potrzeby 
nowych danych

• Uznawane zasady po-
stępowania z danymi

• Znajomość źródeł 
danych

• Dane jako czynnik 
zmian (innowacji)

Źródło: opracowanie własne, 2022
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potrzeby wewnętrznej, natomiast jego zaangażowanie w jakąkolwiek strategię rozpo-
wszechniania danych jest łatwo zauważalne dla usługodawcy. Ze strony usługodawcy 
w wielu przypadkach na efektywne zarządzanie danymi wpływ mają takie czynniki 
jak ograniczenia kulturowe i bariery społeczno-ekonomiczne. Pozytywnie oddziaływać 
mogą natomiast takie czynniki jak wzmocnienie wiedzy, np. w procesie zdobywania 
doświadczenia lub poprzez szkolenia.

Główne czynniki można połączyć relacjami z wcześniej wyróżnionymi kategoriami 
w sposób przedstawiony na rysunku 1.

Najczęściej usługi bibliotek związane są w jakiś sposób z tworzeniem planu zarzą-
dzania danymi (ang. data management plan, dMP), np. w zakresie konsultacji dMP. 
Zdarza się, że naukowcy mają obowiązek przedstawić dMP do zatwierdzenia. Aby 
ułatwić wyko nanie tych prac, tworzy się specjalne instrukcje, formularze i wzorce. 
Rozwój tego rodzaju usług wynika zapewne z szybko rozwijających się potrzeb w tym 
zakresie ze strony pracowników naukowych. dMP stał się obowiązkową częścią wnios-
ków o finansowanie badań, co wymusiło świadczenie usług w tym zakresie. Stało się 
to też sposobem na zwiększenie świadomości roli otwartego udostępniania danych 
badawczych. Usługi tego rodzaju są stosunkowo łatwe do wprowadzenia: wystarczą 
zazwyczaj zmiany organizacyjne. Być może w niedalekiej przyszłości spowodują one 
wzrost zainteresowania deponowaniem danych w repozytoriach.

Wydaje się, że przyszłościowym kierunkiem rozwoju nowych usług bibliotecznych 
może być tworzenie oferty związanej z działaniem repozytoriów danych badawczych, 
co wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Po utworzeniu bogatej 
sieci bibliotek cyfrowych przychodzi zapewne czas na budowę tego typu repozytoriów. 
Wymagać to będzie (w porównaniu do tworzenia bibliotek cyfrowych) znacznie więk-
szej współpracy z jednostkami uczelni i samymi naukowcami. Zapewne odpowiednim 
modelem działania jest podział obowiązków w tym zakresie; wówczas bibliotece przy-
pada część prac związanych z gromadzeniem i opracowywaniem (metadane) danych 
badawczych. Być może lepszym modelem jest tworzenie różnego rodzaju repozytoriów 
centralnych, np. dziedzinowych, niż instytucjonalnych. Z drugiej strony zwraca uwagę 
brak gotowości pracowników naukowych do publikowania danych badawczych, gdyż 
często się zdarza, iż istniejące repozytoria danych, oferujące usługi na wysokim poziomie, 

Rysunek 1. Model usług bibliotecznych dla danych badawczych. Źródło: opracowanie własne, 2022

Biblioteczne usługi danych badawczych

Czynniki zewnętrzne: szkolenia, informowanie
Usługodawcy Usługobiorcy

SIEĆ DANE
USŁUGI

Zapytaj bibliotekarza, Repozytoria, Zarządzanie danymi, 

Publikowanie danych, Metodologia danych
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są zapełnione tymi danymi w niewielkim stopniu (choć zdarzają się repozytoria danych, 
w których sytuacja jest pod tym względem znacznie lepsza).

Usługi bibliotek w zakresie danych badawczych są istotnie wspomagane przez innego 
rodzaju działania tych instytucji. Wymienić należy trzy kierunki tego rodzaju aktyw-
ności: informowanie (co samo w sobie może być uznane za usługę), szkolenia i oferta 
zasobów sieciowych. Potraktowane zostały one jako czynniki zewnętrzne w stosunku do 
usług, jednak należy podkreślić, że są z nimi ściśle związane. Związki są na tyle bliskie, 
że czasem trudno znaleźć granicę między usługami a czynnikami zewnętrznymi modelu.

Zakończenie
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania metasyntezy jako metody badawczej, 
służącej opracowaniu obszernych zasobów informacji gromadzonych w wyniku prze-
twarzania treści stron Web bibliotek naukowych. Jest to zastosowanie, które nie było 
dotąd obecne w informatologii. W literaturze znane są raczej badania wykorzystujące 
tradycyjne źródła informacji (artykuły z czasopism). Propozycja przedstawiona w tym 
artykule jest zbliżona do pierwotnego obszaru zastosowania metasyntezy – medycyny, 
gdzie na podstawie opisu wielu przypadków chorobowych dochodzi się do najlepszych 
sposobów postępowania (diagnozy i leczenia). W tym przypadku rolę „kart pacjentów” 
odegrały strony Web bibliotek.

Prowadzenie analiz interpretacyjnych w obszarach, w których istnieje potrzeba 
uwzględnienia dużej liczby przypadków i zgromadzonych dowodów, wymaga podejścia 
pozwalającego na połączenie zalet metodologii konwencjonalnego przeglądu systema-
tycznego z nowymi możliwościami syntezy interpretacyjnej. Autorzy tacy jak Dixon-
Woods et al. (2006), Barnett-Page (2009), Depraetere et al. (2021) nazywają takie po-
dejście krytyczną syntezą interpretacyjną (ciS). Uważają oni, że ta metodologia oferuje 
nowe możliwości dla wglądu, unaocznienia, wyjaśnienia i rekonceptualizacji problemów 
badawczych. Stosowane w niej procesy przeglądu i syntezy zawierają wszystkie aspekty 
kontekstu tworzenia nowej wiedzy. Dodajmy także idącą za tymi możliwościami zdol-
ność do diagnozowania stanu i projektowania pożądanych kierunków rozwoju złożonych 
konstruktów społecznych, takich jak badane w tym artykule systemy informacyjne.

Badania finansowane z funduszy Programu Strategicznego 
Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
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Abstrakt

cel/Teza: Celem badań było porównanie zakresu działalności podmiotów zarejestro
wanych w katalogu Stowarzyszenia Niezależnych Profesjonalistów Informacji (aIIp) 
z zakresem diagnostyki w ujęciu informatologicznym.

koncepcja/MeTodyka badań: Zastosowano web scraping oraz analizę treści pi
semnych opisów z katalogu aIIp. Dane pozyskiwano za pomocą programu napisanego 
w języku Python.

wynIkI I wnIoSkI: Termin „diagnostyka” nie jest stosowany w katalogu aIIp. Więk
szość usług mieści się jednak w spektrum diagnostyki, w opisach zaś stosowane są 
określenia powiązane z diagnostyką, np. analiza, audyt, badania, decyzja, ewaluacja, 
ocena, poprawa, porządek, problem, prognoza, rozwiązanie, trend, zmiana.

ogranIczenIa badań: Opis działalności podmiotów zarejestrowanych w aIIp ogra
niczony jest wyłącznie do treści pisemnych zamieszczonych w pełnych rekordach 
katalogu aIIp.

zaSToSowanIa prakTyczne: Opisana procedura web scrapingu może być stosowana 
do innych badań. Wykaz usług i terminów stosowanych w opisach profesjonalistów 
informacji można użyć w benchmarkingu komunikacji pisemnej profesjonalistów 
informacji z interesariuszami.

orygInalność/warTość poznawcza: Zgodnie z wiedzą autorki jest to pierwsze 
badanie diagnostycznego wymiaru działalności członków aIIp.

Magdalena zycH
Instytut Studiów Informacyjnych
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Diagnostyczne aspekty działalności 
podmiotów zarejestrowanych w AIIP

Diagnostic Aspects of AIIP Members’ Business Activities
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Wprowadzenie
Przedmiotem tekstu jest obraz działalności członków Stowarzyszenia Niezale żnych Pro-
fesjonalistów Informacji (Association of Independent Information Professionals – aiiP) 
w kontekście diagnostyki w ujęciu informatologicznym. Spośród różnych stowarzyszeń 
związanych z informatologią aiiP zostało wybrane do badań z dwóch powodów. Po 
pierwsze, uznawane jest aktualnie za najbardziej znaną organizację skupiającą profe-
sjonalistów informacji (Association of Independent Information Professionals, 2022b; 
Bałos, Cisek & Januszko-Szakiel, 2015, 17). Po drugie, prowadzi i udostępnia w Internecie 
biznesowy katalog, w którym przedstawia profil działalności poszczególnych podmio-
tów zarejestrowanych w stowarzyszeniu (Association of Independent Information 
Professionals, 2022a). W tym tekście obraz działalności członków aiiP przedstawiany 
jest na podstawie opisów pochodzących z katalogu aiiP.

Celem badań było porównanie zakresu działalności podmiotów zarejestrowanych 
w katalogu aiiP z zakresem diagnostyki w ujęciu informatologicznym. Diagnostyka 
rozumiana jest – za Sabiną Cisek i Remigiuszem Sapą – jako proces, który obejmuje 
badania i analizy służące ocenie, prognozie i zrozumieniu zmian stanu pewnego pro-
cesu lub produktu informacyjnego w celu podjęcia decyzji lub działań (Cisek & Sapa, 
2017, 16). Zastosowano web scraping (Zych, 2021) oraz analizę treści (Szczepaniak, 2012) 
pisemnych opisów podmiotów z katalogu aiiP. Materiał empiryczny jest w języku 
angielskim, toteż w tekście przytaczane są określenia oryginalne, w nawiasach kwa-
dratowych zaś – polskie odpowiedniki.

Dalszy tekst podzielony jest na pięć części, z czego cztery pierwsze zostały poświę-
cone kolejno: procedurze web scrapingu danych z katalogu aiiP, terminologii z za-
kresu diagnostyki i określeniom pokrewnym, usługom świadczonym przez członków 
aiiP, odniesieniom do diagnostyki w opisach działalności członków aiiP, a piąta to 
zakończenie.

Web scraping z katalogu AIIP
Opisy członków aiiP znajdują się w ogólnodostępnym katalogu aiiP Business Directory 
(Association of Independent Information Professionals, 2022a). Z poziomu tabeli 
wyników dostępny jest skrócony opis, który zawiera podstawowe informacje, tj. imię 
i nazwisko członka aiiP, lokalizację, nazwę, logotyp oraz opis przedsiębiorstwa lub 
indywidualnej działalności. Z każdego skróconego opisu do pełnego rekordu prowadzi 
hiperłącze. W pełnym rekordzie katalogu aiiP informacje zostały podzielone na sekcje:

• podstawowe informacje o członku (Member Profile Details), tj. preferowany zwrot, 
nazwisko, imię/imiona, nazwa przedsiębiorstwa, adres mailowy, numer telefonu;

• dane osobowe/wizerunek (Personal Information) – w praktyce sekcja ta umożliwia 
zamieszczenie zdjęcia członka aiiP;

• informacje o przedsiębiorstwie/indywidualnej działalności (Business Description) – 
m.in. zajmowane stanowisko, slogan, opis przedsiębiorstwa, logotyp, data założenia, 



173

Diagnostyczne aspekty działalności podmiotów zarejestrowanych w AIIP

adresy serwisów www i profili w mediach społecznościowych, dziedziny działal-
ności, oferowane usługi;

• dane kontaktowe (Contact Information), które sprowadzają się do lokalizacji 
geograficznej;

• doświadczenie zawodowe (Professional Background), czyli informacja o wykształ-
ceniu członka aiiP, doświadczeniu w działalności jako profesjonalista informacji, 
znajomości języków, licencjach i uprawnieniach oraz członkostwie w innych orga-
nizacjach lub stowarzyszeniach.

Łącznie w katalogu aiiP znajdują się 164 pełne rekordy opisujące członków aiiP 
(stan na 21 marca 2022 r.). Dane pochodzące z tych rekordów zostały pobrane 21 marca 
2022 r. za pomocą web scrapingu, po wcześniejszym upewnieniu się, że nie są udostępnia-
ne za pomocą aPi (Application Programming Interface, czyli interfejs programistyczny 
aplikacji) lub gotowych plików, np. w formatach .xlsx lub .csv.

Web scraping to technika zautomatyzowanego pozyskiwania danych z Internetu 
przyspieszająca proces gromadzenia oraz zapobiegająca błędom, które mogłyby wystąpić 
podczas ręcznego pozyskiwania danych (Zych, 2021, 108–109). W tym projekcie zastoso-
wano procedurę wypracowaną w ramach pracowni web scrapingu, która finansowana jest 
ze środków iduB PoB DigiWorld (Priorytetowy Obszar Badawczy DigiWorld programu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”). Sięgnięto przy tym po następujące na-
rzędzia informatyczne: narzędzia dla developerów przeglądarki Google Chrome, notatnik 
Notepad++, środowisko Google Colab, w którym pisano autorski kod w języku Python 
oraz w bibliotekach Beautiful Soup i pandas, wraz z modułem cSV, arkusz kalkulacyjny 
Excel, a także program Tableau do analizy i wizualizacji pozyskanych danych.

Procedura web scrapingu danych z katalogu aiiP polegała na pozyskaniu listy 
adresów www pełnych rekordów wszystkich członków aiiP, a następnie na pobraniu 
i zapisaniu danych z tych pełnych rekordów. Oto cztery etapy procedury:

• Analiza kodu źródłowego katalogu aiiP – na tym etapie użyto narzędzi dla de-
weloperów dostępnych z poziomu przeglądarki Google Chrome w celu odszukania 
kluczowych znaczników oraz ewentualnych reguł nazewnictwa znaczników kodu 
źródłowego katalogu aiiP. Analiza kodu źródłowego dostarczyła trzech wniosków: 
1) skrócone opisy z tabeli wyników, w tym przekierowania do pełnych rekordów, 
wyświetlane były za pomocą kodu JavaScript, który nie nadawał się do przeszu-
kania online za pomocą Beautifoul Soup; 2) na jednej stronie tabeli wyników 
znajdowały się dane dla 50 skróconych opisów, przy czym rekordów było łącznie 
164, konieczne zatem okazało się przeszukanie czterech stron tabeli wyników 
w celu pobrania adresów www wszystkich pełnych rekordów; 3) znaczniki iden-
tyfikujące pola w pełnych rekordach nie były konsekwentnie stosowane w obrębie 
całego katalogu aiiP – dotyczyło to znaczników id stosowanych do identyfikacji 
obiektów blokowych <div> oraz elementów <span>, ponadto dane z pól z powta-
rzalnymi wartościami (np. oferowane usługi, ang. offered services) przechowywane 
były w strukturze listy nienumerowanej <ul> (rysunek 1).
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• Przygotowanie pliku offline – ten etap dotyczył jedynie stron tabeli wyników ze 
skróconymi opisami członków aiiP, gdyż – jak wynikało z analizy kodu źródłowe-
go – dane te wyświetlane były za pomocą kodu JavaScript. Ponieważ nie nadawał 
się on do przeszukania online, w programie Notepad++ przygotowano pusty szkielet 
strony HtMl, do którego wklejono zlokalizowane wcześniej w narzędziach dla 
developerów fragmenty kodu z przechowywanymi w nich podstawowymi infor-
macjami o członkach aiiP. Operację lokalizacji odpowiednich fragmentów kodu 
i wklejania ich do przygotowanego szkieletu strony przeprowadzono dla wszystkich 
czterech stron z tabeli wyników, następnie plik zapisano w Notepad++ w formacie 
.html pod nazwą aiiP1_all.html.

• Pisanie kodu do pobrania danych – autorski kod był pisany w języku Python 
z zastosowaniem przeznaczonej do web scrapingu biblioteki Beautifoul Soup, śro-
dowiskiem pracy zaś był interaktywny notatnik Google Colab. Operacja pobrania 
danych z pełnych rekordów katalogu aiiP składała się z kolejnych trzech części: 
1) utworzenia listy adresów www do wszystkich pełnych rekordów w katalogu – ta 
część polegała na pobraniu adresów uRl z przygotowanego pliku aiiP1_all.html; 
2) pozyskania danych z pojedynczego, pełnego rekordu; 3) połączenia dwóch po-
przednich części, tj. napisania programu, za pomocą którego pozyskane zostały dane 
ze wszystkich pełnych rekordów na podstawie przygotowanej listy adresów uRl. 
Problematyczna okazała się jedynie część druga ze względu na zidentyfikowaną 
podczas analizy kodu źródłowego niekonsekwencję w stosowaniu znaczników 
i ich identyfikatorów w obrębie całego katalogu aiiP. Tę przeszkodę udało się 
jednak pokonać za pomocą odpowiedniego stosowania zagnieżdżonych instrukcji 
warunkowych if, przeszukiwania ciągów znaków oraz kompromisowego podejścia 
w zapisie modelu danych, tj. utworzenia dwóch kolumn z etykietami i wartościami 
zamiast wielu kolumn odpowiadających kolejnym etykietom.

• Pisanie kodu do zapisu pobranych danych w pliku wynikowym dostosowanym do 
docelowego modelu danych – ten etap wykonywano równolegle z pisaniem kodu 
do pobrania danych, prowadzony był w Google Colab z wykorzystaniem bibliotek 
pandas i cSV. Jak już sygnalizowano na poprzednim etapie, zakładany model 
danych został zmodyfikowany do uwarunkowań kodu źródłowego katalogu aiiP, 
niemniej bez utraty dla późniejszej analizy i wizualizacji w Tableau. Ostatecznie 
przygotowano dwa pliki cSV: pierwszy zawierał adresy www oraz ich identyfi-
katory i nazwy, które przechowywane były w kolumnach: lp, nazwa, www; drugi 
składał się z danych pobranych z pełnych rekordów, które zapisano w kolumnach: 
id, www, etykieta, wartosc. Oba pliki wynikowe cSV zaimportowano do osobnych 
arkuszy kalkulacyjnych Excel i zapisano jako jeden plik aiiP.xlsx. Następnie 
wczytano go do Tableau, gdzie nawiązano relację pomiędzy dwoma arkuszami 
za pomocą kolumn lp i id oraz przygotowano interaktywny storyboard, który 
jest dostępny w Internecie pod adresem: https://public.tableau.com/app/profile/
mz3925/viz/aiiP/Story.
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Diagnostyka w informatologii – rozumienie terminu i określenia pokrewne
Diagnostyka kojarzona jest m.in. z medycyną, chemią, biologią (Geurts van Kessel et al., 
2020), weterynarią (Brkljačić et al., 2020) oraz automatyką, inżynierią i informatyką 
(Li et al., 2020). Rozpowszechnienie terminu „diagnostyka” (ang. diagnostics) wśród róż-
nych dyscyplin i obszarów działalności człowieka można oszacować za pomocą kwerendy 
w uniwersalnych bazach piśmiennictwa naukowego. Taką rozpoznawczą kwerendę 
przeprowadzono 27 marca 2022 r. w Web of Science (SSci, Sci-eXPanded, a&Hci). 
W wyniku wyszukiwania za pomocą słowa „diagnostics” otrzymano 887,935 wyników 
przypisanych do 200 kategorii Web of Science oraz 151 obszarów nauki. Wśród 50 naj-
większych kategorii Web of Science dominowała medycyna i jej specjalizacje (łącznie 
32 hasła). Pozostałe kategorie to badania interdyscyplinarne (1), biochemia (2), bio-
logia (3), chemia (2), farmacja (1), fizyka (2), inżynieria (3), nanotechnologia (1), neuro-
nauka (1), weterynaria (1) oraz zdrowie publiczne (1). Sytuacja wyglądała podobnie dla 
największych obszarów nauki. Znów najwięcej było haseł opisujących medycynę (34), 
ponownie pojawiła się biochemia (1), biologia (1), chemia (1), farmacja (1), fizyka (3), 
inżynieria (2), weterynaria (1) i zdrowie publiczne (1), z nowych kategorii zaś pojawiły 
się: ekologia (1), informatyka (1), psychologia (1) i technologia (2).

Wśród zidentyfikowanych kategorii Web of Science znalazła się również informa-
cja naukowa i bibliotekoznawstwo (173. miejsce na 200, 1 hasło, 530 wyników). Ten 
wyselekcjonowany zbiór piśmiennictwa dotyczył w większości informatologicznych 
uwarunkowań diagnostyki medycznej (Li et al., 2021; Prakash & Das, 2021), niemniej 
znalazły się w nim pojedyncze publikacje z następujących zakresów:

• narzędzia diagnostyczne do badania stron www (Bao, 1999), jakości usług bi-
bliotecznych (Soares‐Silva et al., 2020), zasobów w organizacji (Becker, Maemura 
& Moles, 2020), transferu wiedzy (Prado-Gascó, Amara & Olmos-Peñuela, 2020), 
relacji w sieciach społecznościowych (Avital, Jensen & Dyrby, 2021);

Rysunek 1. Analiza kodu źródłowego pełnego rekordu z katalogu AIIP za pomocą narzędzi dla developerów Google 
Chrome – pola powtarzalne na liście nienumerowanej <ul>. Źródło: opracowanie własne, 2022, na podstawie https://
www.aiip.org/Sys/PublicProfile/58670655/3641836 (odczyt: 26.03.2022)
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• narzędzie diagnostyczne do poszukiwania informacji w bazach piśmiennictwa 
naukowego (Cole, Cantero & Ungar, 2000);

• miary diagnostyczne do oceny jakości sklepów internetowych (Longstreet et al., 2021);
• model diagnostyczny do oceny systemu wyszukiwania informacji (King & Bryant, 1970);
• sposoby prezentowania informacji w serwisach www (Niu, Huang & Chen, 2021);
• strategie indeksowania w bibliotekach akademickich (Fujita & Santos, 2016);
• zarządzanie interesariuszami (Boonstra & de Vries, 2008).
Diagnostyka w informatologicznym kontekście została najdokładniej zdefiniowana 

przez Sabinę Cisek oraz Remigiusza Sapę i oznacza ona: „proces prowadzący do sfor-
mułowania diagnozy, czyli wykonane na podstawie badań i analiz rozpoznanie i ocena 
stanu, prognoza zmian tego stanu lub określenie przyczyn tych zmian, ma stanowić 
punkt wyjścia dla podejmowania decyzji i działań mających na celu kontrolowanie 
jakiegoś fragmentu rzeczywistości, jego zmianę w pożądanym kierunku lub stabilizację. 
Rozwija się na pograniczu między badaniami podstawowymi, dającymi rozpoznanie 
i wyjaśnienie zjawisk, a badaniami stosowanymi, zmierzającymi przede wszystkim do 
określenia sposobów wpływania na rzeczywistość i osiągania określonych celów” (Cisek 
& Sapa, 2017, 16).

Podstawowe określenia z tej definicji, które nakreślają pole diagnostyki w informa-
tologii, to „badania” i „analizy”. Na kluczowy aspekt badań i analiz informatologicznego 
diagnozowania zwraca uwagę również Marzena Świgoń (2017, 79). Pozostałe określenia 
opisujące diagnostykę, które udało się pozyskać z publikacji Diagnostyka w zarządzaniu 
informacją: perspektywa informatologiczna (Sapa red., 2017), to: eksploracja, ewaluacja, 
kontrolowanie, ocena (systemów informacyjnych), określenie przyczyn zmian, opis, 
optymalizacja, podejmowanie decyzji, poprawa, porządek, praktyczna przydatność, pro-
gnoza zmian, prognozowanie, przewidywanie, rozpoznanie i ocena stanu, rozwiązanie, 
wyjaśnienie, zrozumienie. Z powodu prowadzenia badań na materiale empirycznym 
opracowanym w języku angielskim pozyskane określenia opisujące diagnostykę w in-
formatologii stanowiły podstawę do poszukiwań angielskich odpowiedników.

Terminy „diagnostyka”, „diagnozowanie”, „diagnostyczny”, „diagnoza” w języku an-
gielskim przełożono na „diagnostics”, „diagnosing”, „diagnostic”, „diagnose”. Na podsta-
wie definicji diagnostyki w informatologii oraz tezaurusów Thesaurus.com (https://
www.thesaurus.com) oraz Merriam-Webster.com (https://www.merriam-webster.com/
thesaurus) opracowano również listę dodatkowych, pokrewnych określeń w języku 
angielskim, które stosowane są do opisu zagadnień znajdujących się w szerokim spek-
trum diagnostyki:

• assess, assessing, assessment;
• audit;
• change;
• characteristic;
• decision;
• evaluation, evaluate, evaluating;
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• examine, examining;
• forecasting, forecast;
• improvement, improve;
• insight;
• investigate, investigating;
• issue;
• optimisation, optimization, optimize;
• order, disorder;
• prediction, predict;
• problem;
• sign;
• solution, solve, solving;
• symptoms;
• trend.

Usługi członków AIIP z zakresu diagnostyki
Dane opisujące usługi świadczone przez podmioty zarejestrowane w katalogu aiiP 
przechowywane były przede wszystkim pod etykietą Oferowane usługi (Services Offered) 
oraz uzupełniająco w polach opisujących dziedzinę/domenę (Subject Expertise) dzia-
łalności danego podmiotu. W przypadku obu tych pól każdy z podmiotów mógł być 
przypisany do więcej niż jednej odpowiedzi.

Co prawda wśród oferowanych usług oraz ich opisów (Association of Independent 
Information Professionals, 2022c) termin „diagnostyka” nie pojawia się wprost, niemniej 
większość haseł stosowanych w katalogu aiiP do opisu usług mieści się w szerokim 
spektrum rozumienia diagnostyki, pozostałe zaś można przypisać do działań wspoma-
gających diagnostykę. Pełny wykaz usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane 
w aiiP znajduje się w tabeli 1. Wśród usług należących do spektrum diagnostyki 
znajdują się przede wszystkim te polegające na badaniach (np. Research – Business/
Industry  – ReS [badania  – gospodarka/przemysł]), analizie i analityce (np. Data 
Analysis – inf [analiza danych]), projektowaniu i ocenie produktów informacyjnych 
(np. Web Content Development  – M&c [projektowanie zawartości stron interneto-
wych]) oraz zarządzaniu procesami i produktami informacyjnymi (np. Information 
Audit/Management  – inf [audyt informacji/zarządzanie informacją]). W tabeli 1 
przypisano im priorytet 2. Z kolei priorytetem 1 oznaczono te usługi, które również 
mieszczą się w szerokim spektrum działań diagnostycznych, aczkolwiek powiązania 
te mogą uchodzić za mniej oczywiste niż w przypadku badań, analiz i pozostałych 
działań z poprzedniej kategorii, wprost nawiązujących do przyjętej definicji diagno-
styki. Usług opatrzonych priorytetem 0 jest najmniej. Należą do nich działania, które 
trudno przyporządkować do działań diagnostycznych, natomiast mogą pełnić funkcje 
wspomagające diagnostykę.
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Tabela 1. Usługi świadczone przez podmioty zarejestrowane w katalogu AIIP według maleją-
cej liczby trafień

Świadczona usługa
Liczba 

podmiotów
Diagno

styka

Research – Business/Industry – RES [badania – gospodarka/przemysł] 87 2

Research – Other –- RES [badania – inne] 75 2

Competitive/Business Intelligence – RES [analityka biznesowa] 67 2

Research – Markets/Marketing – RES [badania – rynek/marketing] 62 2

Research – Public Records – RES [badania – rejestry publiczne] 50 2

Current Awareness/Monitoring – RES [informacja bieżąca/
monitorowanie]

47 1

Research – Primary – RES [badania pierwotne] 46 2

Writing/Editing/Publishing – W&E [pisanie/redagowanie/publikowanie] 45 0

Research – Legal/Legislative/Regulatory – RES [badania – prawne/
ustawodawcze/regulacyjne]

39 2

Speaking/Presentations – T&C [przemawianie/prezentowanie] 35 0

Library Services Consulting – INF [doradztwo w zakresie usług 
bibliotecznych]

33 2

Speaking/Presentations – M&C [przemawianie/prezentowanie] 33 0

Management Consulting – T&C [doradztwo w zakresie zarządzania] 32 2

Training – T&C [szkolenia] 30 0

Information Audit/Management – INF [audyt informacji/zarządzanie 
informacją]

29 2

Data Analysis – RES [analiza danych] 25 2

Research – Historical – RES [badania historyczne] 25 2

Survey Development – RES [badania ankietowe] 24 2

Private Investigations – RES [prywatne dochodzenia] 21 2

Grant/Proposal Writing – W&E [przygotowywanie wniosków grantowych] 19 0

Prospect Research – RES [badania prospektywne] 19 2

Data Analysis – INF [analiza danych] 18 2

Project Management – INF [zarządzanie projektami] 18 1
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Project Management – T&C [zarządzanie projektami] 18 1

Web Content Development – M&C [projektowanie zawartości stron 
internetowych]

17 2

Coaching – T&C [coaching] 16 2

Database Development – INF [projektowanie baz danych] 16 2

Survey Development – M&C [badania ankietowe] 15 2

Communications Management – M&C [zarządzanie komunikacją] 14 2

Taxonomy/Thesaurus Development – INF [projektowanie taksonomii/
tezaurusów]

14 2

Social Media Management – M&C [zarządzanie mediami 
społecznościowymi]

13 2

Cataloging/Indexing/Abstracting – W&E [katalogowanie, indeksowanie, 
opracowywanie streszczeń]

12 1

Technology Services – INF [usługi informatyczne] 12 0

Web Content Development – W&E [projektowanie zawartości stron 
internetowych]

12 2

Genealogy – RES [genealogia] 11 0

Patents/Intellectual Property – RES [patenty/własność intelektualna] 11 0

Records Management/Archives – INF [zarządzanie dokumentacją/
archiwa]

11 2

Website Design/Development – M&C [projektowanie stron internetowych] 11 2

Cataloging/Indexing/Abstracting – INF [katalogowanie, indeksowanie, 
opracowywanie streszczeń]

10 1

Freedom of Information/Access to Information – RES [informacja publicz-
na/dostęp do informacji]

10 1

Data Visualization – M&C [wizualizacja danych] 8 1

Database Development – RES [projektowanie baz danych] 8 2

Translations – M&C [tłumaczenia] 6 0

Translations – W&E [tłumaczenia] 3 0

Web Analytics/SEO – M&C [analityka internetowa/SEO] 3 2

Web Analytics/SEO – INF [analityka internetowa/SEO] 2 2
Źródło: opracowanie własne, 2022, wersja interaktywnej wizualizacji dostępna pod adresem: https://public.tableau.
com/app/profile/mz3925/viz/AIIP/Story (odczyt: 26.03.2022)
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Akronimy, które przypisane są do każdej z usług, pochodzą z katalogu aiiP 
(Association of Independent Information Professionals, 2022a) i oznaczają następu-
jące kategorie:

• ReS – Research [badania],
• inf – Information Management & Technology [zarządzanie informacją i technologią],
• M&c – Marketing & Communications [marketing i komunikacja],
• t&c – Training & Consulting [usługi doradczo-szkoleniowe],
• w&e – Writing & Editing [pisanie i redagowanie tekstów].

Uzupełnienie opisu oferowanych usług stanowią dziedziny, w których specjalizują się 
członkowie aiiP. Łącznie wskazano 38 dziedzin, przy czym najczęściej członkowie aiiP 
deklarowali specjalizację w następujących zakresach: Information Science/Libraries 
[informacja naukowa/bibliotekoznawstwo]  (49 podmiotów), Management [zarządza-
nie] (45), Government/Public Affairs [sprawy rządowe/publiczne] (43), Not-For-Profit 
Organizations [organizacje non profit] (42), Healthcare/Medicine/Pharmaceuticals [opie-
ka zdrowotna/medycyna/farmaceutyka] (37), Entrepreneurs/Startups/Funding [przedsię-
biorcy/start-upy/fundusze] (34), Information Technology [technologia informacyjna] (34),  

Rysunek 2. Najczęściej wskazywane dziedziny specjalizacji podmiotów zarejestrowanych w katalogu AIIP
Źródło: opracowanie własne, 2022, interaktywna wersja wizualizacji dostępna pod adresem: https://public.tableau.
com/app/profile/mz3925/viz/AIIP/Story (odczyt: 26.03.2022).
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Lp.
Ciąg 

znaków
Znaczenie Otoczenie ciągu znaków id

1 assess
skrót od [ocena, 
oceniać, szacować, 
bilansować]

„Delivering pipeline assessments” 28

„archives assessment and management” 73

„industry assessments” 130

„information needs assessments” 145

„market assessment” 150

2 audit [audyt]

„Using the information audit and industry best 
practices we provide recommendations to improve 
findability and cost effectiveness for enterprise 
knowledge resources.”

138

3 change [zmiana]

„monitor change as it happens” 16

„to provide relevant content as their information 
requirements change over time”

61

„we get a totally different outlook on how change 
happens”

125

4 decision
[decyzja, decydent, 
podejmowanie decyzji]

„provides investigations, legal research, and intelli-
gence solutions that enable clients to make better 
strategic decisions”

1

„provides strategic business analysis to decision-
makers and consulting services to the information 
industry”

11

„Let us help your business with secondary or 
primary research to support and inform your 
business decisions.”

14

„get access to the right information in order to 
make critical decisions for their organizations”

20

„provides key information for solutions and deci-
sion making in business, science and technology”

49

„We support decision makers/consultants by 
providing information”

59

„specializes in current, curated content for long-
term strategic decision making”

61

Tabela 2. Wybrane ciągi znaków powiązane z diagnostyką występujące w opisach przedsię-
biorstw z katalogu AIIP
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4 decision
[decyzja, decydent, 
podejmowanie decyzji]

„provide research, company intelligence, and 
current awareness services for faster business 
decisions”

74

„provides businesses with customized research, 
technical writing, editing and project management 
services so they can make appropriate tactical 
decisions”

88

„to make key business decisions” 95

„provide comprehensive, focused, easy-to-review 
medical literature search results in support of clini-
cal strategy decisions for developmental drugs”

102

„provides insight into the impact history, space and 
place have on your present, and how they work 
together to influence your decisions today”

116

„enables the client to make decisions based on 
more comprehensive information”

117

„help guide decision-making” 128

„provides clients with information critical to effec-
tive analysis and decision making”

147

„provides clients with information critical to effec-
tive analysis and decision making”

153

„specialized in gathering information to help 
businesses with their decision-making process for 
becoming more competitive”

154

„to illuminate for you the best strategic path 
forward at the moment of decision. Allow us to 
help you make your decisions as clear as black and 
white!”

164

5 evaluat
skrót od [ewaluacja, 
ewaluować]

„A comprehensive search encompasses online re-
search on databases tailored to fit the information 
query, in addition to an evaluation of Internet sites 
and documents on the Invisible Web.”

134

„we provide you with information services 
such as Research, Monitoring, Evaluation, and 
Presentation”

156

6 examin
skrót od [badać, zba-
dać, badanie, badany]

„Certified Fraud Examiner” 47
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6 examin
skrót od [badać, zba-
dać, badanie, badany]

„Certified Fraud Examiner” 124

7 forecast
[prognoza, przewidy-
wanie, przewidywać]

„Services include: industry research, company 
profiles, current awareness/monitoring, market 
analysis, market sizing, forecasting, competitive 
intelligence, due diligence”

16

8 improv
skrót od [poprawić, do-
skonalić, usprawniać, 
poprawa, ulepszenie]

„specializes in helping them improve their 
communication”

18

„provides businesses with customized research, 
technical writing, editing and project management 
services so they can make appropriate tactical 
decisions, improve their bottom line and use their 
resources effectively”

88

„help archives, museums, libraries, and websites 
transform and share their metadata to improve 
diversity, equity, and inclusion in the cultural and 
historical record”

109

Kontekst diagnostyki medycznej: „tracking 
progress toward a better understanding of the 
contribution of diet, nutrition and supplements 
toward improved health”

121

„Using the information audit and industry best 
practices we provide recommendations to improve 
findability and cost effectiveness for enterprise 
knowledge resources.”

138

„We have taxonomy experience, including for 
improving search, digital asset management and 
conversion at e-commerce sites.”

145

„Providing critical information to companies’ man-
agement, helping making sound strategic deci-
sions and improve their positioning, and therefore, 
to increase the effectiveness of their sales.”

153

9 insight
[wgląd, rozeznanie, 
spostrzeżenie]

„delivers business intelligence and insights for 
strategy”

16

„coaching practice has brought insights and 
support to thousands of BEST professionals (busi-
ness, engineering, science and technology)”

18
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9 insight
[wgląd, rozeznanie, 
spostrzeżenie]

„sifts through all the information that’s “out there” 
and distills it for you into user-friendly insights”

20

„market and industry insights” 34

„a comprehensive clearinghouse of information, 
insights, courses, and coaching”

48

„deliver personalised and discrete Executive 
placement solutions which are research led, 
insight-driven”

104

„provides insight into the impact history” 116

„specializing in quick-turnaround insights and 
analysis”

128

10 investig

skrót od [śledztwo, 
badać, dociekać, 
prześledzić, badacz, 
śledczy]

„provides investigations, legal research, and intelli-
gence solutions”

1

„conduct open source and public records research 
for due diligence, litigation support, senior level 
appointments, fraud investigation”

10

„with over fifteen years’ commercial world 
experience in investigative research for major 
corporations, investment banking, law firms and 
commercial advisers”

25

„Provides information and investigative services to 
attorneys, businesses and non profits”

27

„provides in-depth research and analysis on all 
aspects of business information, specialising in 
due diligence, asset tracing, pre-employment 
background checks and investigative research”

38

„Private Investigator” 47

„specializes in international investigative research” 57

„is a leader in investigative due diligence” 69

„investigate historical documents through primary 
research and will locate them by contacting special 
collections around the globe”

106
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10 investig

skrót od [śledztwo, 
badać, dociekać, 
prześledzić, badacz, 
śledczy]

„provides social media search assistance for inves-
tigations, background checks, and other legitimate 
reasons”

110

„We are a private investigation company that 
offers Service of Process, Personal injury 
Investigations, Child Custody, Skip tracing, Notary 
services, and GPS tracking, along with Commercial 
Vehicle Liability Investigations.”

112

„provides high quality investigation service tailored 
for the client’s needs”

117

„a private investigator and Certified Fraud 
Examiner, provides background investigations and 
asset discovery services”

124

„Licensed private investigator/paralegal specializ-
ing in internet research”

152

11 issue
[kwestia, spra-
wa, zagadnienia, 
problematyka]

„we’ve worked with some of the largest law firms, 
companies, and executives in the world on their 
most challenging and high-stakes issues”

1

„that will help architects, designers, and planners 
understand their clients, their clients’ industries, 
design and business trends, issues concerning the 
design and planning of the built environment and 
the running of an effective design practice”

7

„enabling you to quickly understand the key 
issues”

20

„We specialize in issues relating to business, indus-
try, finance and economics”

40

„research and interpretation of medical issues 
for legal firms, government entities, biopharma 
companies”

126

„exploration of specific business and consumer 
trends or issues”

130

12 problem [problem, zagadnienie]
„manage potential problems proactively” 16

„helping business solve their business problems” 32

13 solution [rozwiązanie]
„provides investigations, legal research, and intelli-
gence solutions that enable clients to make better 
strategic decisions”

1
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13 solution [rozwiązanie]

„conduct […] dispute resolution” 10

„offers one-stop grant solutions for small 
nonprofits”

19

„with a strong background in delivering library 
and information solutions to multinational 
organisations”

28

„understands business workflows and technology 
solutions”

32

„provides key information for solutions and deci-
sion making in business, science and technology”

49

„supplies solutions to your company’s knowledge 
challenges”

75

„deliver personalised and discrete Executive 
placement solutions which are research led, 
insight-driven and transformative”

104

„has successfully delivered knowledge solutions to 
clients in hospitality, military, biomedical, health-
care, and non-profit sectors”

138

„providing client solutions that increase sales, 
profits and ROI”

150

14 solv
skrót od [rozwiązywać, 
rozwiązywanie]

„helping businesses solve their business problems” 32

15 trend
[trend, tendencja, 
moda]

„business trends” 7

„identify emerging trends” 16

„providing information about markets, companies/
competitors and trends to support their analysis”

59

„industry overviews and trends” 87

„need to know the latest trends in the Japanese 
market”

95

„for businesses to find news, trends” 98

„to keep you abreast of the latest trends” 128

„exploration of specific business and consumer 
trends or issues”

130
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Kod
Ciąg 
znaków

Liczba trafień id rekordów

U1

analys – 
skrót od 
[analiza, 
analizy, 
analizo-
wać]

29
4–5, 9, 11, 16, 25, 28, 34, 38, 41, 43, 45, 59–60, 71, 81, 
85–87, 89, 98, 102, 128, 130, 134, 147, 158, 160, 164

U2

research 
[badanie, 
badania, 
badać, 
badacz]

64

1–2, 4–14, 16, 20, 24–25, 28, 36–38, 40–41, 43, 47-50, 
53–54, 57, 59–60, 72, 74, 81, 84–85, 88–89, 91–92, 95, 
98, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 118, 121, 126, 128, 
130, 134, 142, 147–148, 150, 152, 156, 158, 164

Źródło: opracowanie własne, 2022, interaktywna wersja wizualizacji dostępna pod adresem:  
https://public.tableau.com/app/profile/mz3925/viz/AIIP/Story (odczyt: 26.03.2022)

Marketing/Advertising/PR [marketing/reklama/PR]  (34), Education [edukacja]  (33), 
International Business [międzynarodowe stosunki gospodarcze] (33), Banking/Finance/
Insurance [bankowość, finanse, ubezpieczenia] (32), Engineering, Science and Technology 
[inżynieria, nauka i technologia] (32). Najczęściej wskazywane dziedziny przedstawiono 
na rysunku 2, natomiast pełna, interaktywna wizualizacja dostępna jest pod adresem: 
https://public.tableau.com/app/profile/mz3925/viz/aiiP/Story (odczyt: 26.03.2022).

Odniesienia do diagnostyki w opisach działalności członków AIIP
Opisy działalności członków aiiP znajdują się przede wszystkim w polach tekstowych 
opatrzonych etykietami Company Description [opis przedsiębiorstwa] oraz Tagline [slo-
gan]. Opis przedsiębiorstwa składał się zazwyczaj z kilku zdań przedstawiających profil 
działalności oraz korzyści z nawiązania współpracy z danym podmiotem. Natomiast 
slogan przyjmował formę krótkiego zdania lub jego równoważnika, za pomocą które-
go podmiot przedstawiał swoją działalność. Teksty z obu tych pól zostały napisane 
w języku angielskim.

Ani wśród opisów przedsiębiorstw, ani wśród sloganów nie występują ciągi znaków 
rozpoczynające się od ciągu „diag”, co oznacza, iż żaden z członków aiiP nie użył słów: 
„diagnostics” [diagnostyka], „diagnostic” [diagnostyczny], „diagnose” [stawiać diagno-
zę], „diagnosing” [diagnozowanie] itd. do przedstawienia profilu swojej działalności. 
Natomiast są tam liczne odwołania do wyrażeń pokrewnych oraz określeń stosowanych 
do definiowania diagnostyki.

W przypadku opisu przedsiębiorstwa stosowane są następujące ciągi znaków powiąza-
ne z diagnostyką (tabela 2): assess – skrót od [ocena, oceniać, szacować, bilansować], audit 
[audyt], change [zmiana], decision [decyzja], evaluat – skrót od [ewaluacja, ewaluować],  

about:blank
about:blank
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Tabela 3. Wybrane ciągi znaków powiązane z diagnostyką występujące w sloganach z katalogu AIIP

Lp.
Ciąg 

znaków
Znaczenie Treść sloganu id

1 change [zmiana]
„Be the change in corrections” 33

„Change Happens at the Edge of Chaos” 125

2 decision [decyzja]

„Harnessing Global Information Resources for Informed 
Decision Making”

60

„Delivering Current, Curated Content for Smarter 
Decision-Making”

61

„Empowering You to Make Critical Business Decisions” 75

„Essential information for pivotal decisions” 88

„Decisions – Informed” 138

„Helping professionals find the facts *and* inner clarity to 
make confident decisions”

140

3 insight
[wgląd, 
rozeznanie, 
spostrzeżenie]

„Insight For The Built Environment – architecture, interi-
ors, planning, sustainability, workplace, and urban issues”

7

„Insights and support for communication across cultures” 18

„Information Insights Integrity” 72

„Business & Market Research ~Providing Insight to 
Entrepreneurs”

89

4 investig

skrót od [śledz-
two, badać, 
dociekać, prze-
śledzić, badacz, 
śledczy]

„Private Investigations | Social Media Intelligence | Due 
Diligence”

1

„Global IP Investigations & Anonymous Acquisitions 23

„Professional Private Investigators Association of 
Colorado”

120

„The Investigation and Asset Locate Experts!” 143

5 issue

[kwestia, 
sprawa, 
zagadnienia, 
problematyka]

„Insight For The Built Environment – architecture, interi-
ors, planning, sustainability, workplace, and urban issues”

7

6 order
[porządek, 
porządkować]

„We Find Order in Chaos” 29

7 problem
[problem, 
zagadnienie]

„Solving Business Problems using Technology Solutions” 32
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8 solution [rozwiązanie]

„Solving Business Problems using Technology Solutions” 32

„Information for Solutions in Business and Technology” 49

„Integrative health and education solutions, inspired by 
Quebec, adapted for the US.”

141

9 solv
skrót od 
[rozwiązywać, 
rozwiązywanie]

„Solving Business Problems using Technology Solutions” 32

Kod
Ciąg 
znaków

Liczba trafień Treść sloganu id

U1

analys – 
skrót od 
[analiza, 
analizy, 
analizować]

2

„Research, Analysis, Development” 5

„Research | Analysis | Results” 156

U2

research 
[badanie, 
badania, 
badać, 
badacz]

14

„Supporting students, faculty and authors with research 
and writing”

4

„Research, Analysis, Development” 5

„Bauer Business Research” 12

„Connecting the dots through research” 25

„Business Research you Can Count On” 40

„Providing literature search and synthesis and primary 
research across health, social care and more”

45

„Business & Industry Research and Executive Search 
Services”

70

„A Research-Based Approach to Fundraising” 85

„Business & Market Research ~Providing Insight to 
Entrepreneurs”

89

„Knowledge Management | Medical Literature Research | 
Copyright”

102

„Research and Intelligence for Public Affairs” 107

„Advanced Searching to Advance Your Research.” 149

„Research | Writing | Editing” 151

„Research | Analysis | Results” 156
Źródło: opracowanie własne, 2022, interaktywna wersja wizualizacji dostępna pod adresem: 
https://public.tableau.com/app/profile/mz3925/viz/AIIP/Story (odczyt: 26.03.2022)

about:blank
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examin – skrót od [badać, zbadać, badanie, badany], forecast [prognoza, przewidywanie, 
przewidywać], improv – skrót od [poprawić, doskonalić, usprawniać, poprawa, ulepszenie], 
insight [wgląd, rozeznanie, spostrzeżenie], investig – skrót od [śledztwo, badać, docie-
kać, prześledzić, badacz, śledczy], issue [kwestia, sprawa, zagadnienia, problematyka], 
problem [problem, zagadnienie], solution [rozwiązanie], solv – skrót od [rozwiązywać, 
rozwiązywanie], trend [trend, tendencja, moda]. Częste są również odwołania do klu-
czowych terminów z definicji diagnostyki w informatologii, takich jak analys – skrót 
od [analiza, analizy, analizować] – 29 trafień oraz research [badanie, badania, badać, 
badacz] – 64 trafienia.

Z kolei wśród sloganów zidentyfikowano wymienione poniżej ciągi znaków (tabela 3): 
change [zmiana], decision [decyzja], insight [wgląd, rozeznanie, spostrzeżenie], inves-
tig – skrót od [śledztwo, badać, dociekać, prześledzić, badacz, śledczy], issue [kwestia, 
sprawa, zagadnienia, problematyka], order [porządek, porządkować], problem [problem, 
zagadnienie], solution [rozwiązanie], solv – skrót od [rozwiązywać, rozwiązywanie]. Dla 
ciągów analys – skrót od [analiza, analizy, analizować] oraz research [badanie, badania, 
badać, badacz] odnotowano kolejno 2 trafienia i 14 trafień.

Zakończenie
Wprawdzie określenia „diagnostyka”, „diagnostyczny”, „diagnoza” i „diagnozowanie” nie 
są wprost stosowane w opisach podmiotów zarejestrowanych w katalogu biznesowym 
aiiP, niemniej większość kategorii usług oferowanych przez profesjonalistów informacji 
zrzeszonych w aiiP mieści się w spektrum informatologicznej diagnostyki i dotyczy 
badań, analiz i analityki, projektowania i oceny produktów informacyjnych oraz za-
rządzania procesami i produktami informacyjnymi. Natomiast w pisemnych opisach 
i sloganach przedstawiających działalność poszczególnych podmiotów stosowane są 
określenia powiązane z diagnostyką, takie jak: analiza i badanie, ocena, audyt i ewalu-
acja, problem i rozwiązanie, zmiana, decyzja, prognoza, rozeznanie, trend i tendencja, 
poprawa i porządek.

Analiza zgromadzonego materiału wskazuje, iż diagnostyka mieści się w zakresie 
praktycznej działalności profesjonalistów informacji oraz scala większość działań re-
alizowanych przez podmioty zarejestrowane w katalogu aiiP. Wskazanie przyczyn 
zaobserwowanego braku stosowania terminu „diagnostyka”, który obejmuje przecież 
szerokie spektrum działań profesjonalistów informacji, wymagałoby podjęcia kolejnych 
badań z uwzględnieniem uwarunkowań komunikacji naukowej oraz komunikacji 
społecznej z interesariuszami, w tym językowego obrazu świata docelowych adresatów 
komunikatów oraz możliwości promocji terminu „diagnostyka”.
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Książka stanowi kontynuację i rozwinięcie wydanej w 2017 roku 
publikacji Diagnostyka w zarządzaniu informacją – perspektywa 
informatologiczna pod red. Remigiusza Sapy. Biorąc pod uwagę 
zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w strukturze nasze-
go pola badań, a szczególnie: dynamiczny rozwój badań inter-
dyscyplinarnych, warto ponownie zastanowić się nad sposobem 
funkcjonowania problemów związanych z diagnostyką szeroko 
pojmowanych procesów, systemów i produktów infor macyjnych 
w obrębie nowej dyscypliny: nauk o komunikacji społecznej 
i mediach. Wykorzystanie analityki i diagnostyki w badaniach 
informato logicznych nadal stanowi rzadko omawiany temat. 
Nieustannie ewoluujący obszar badań informacyjnych oraz 
zmieniające się warunki prowadzenia działalności praktycz-
nej generują potrzebę prowadzenia ciągłej, inter dyscyplinarnej 
dyskusji. Tom drugi serii Diagnostyka w zarządzaniu informacją 
stanowi kontynuację refleksji na ten temat i zaproszenie do 
dalszej debaty.
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