
Kryteria i zasady w badaniach 
społecznych 



Dobra definicja obszaru i problemu  

•Problem powinien być nowy, 
nietrywialny, istotny i interesujący. 

•Należy się upewnić, że nie był 
wcześniej badany.  

•Powinno dać się udzielić 
odpowiedzi na stawiane pytania 

 

 



Luka badawcza 

Dobre badanie dodaje coś nowego do 
wiedzy. Może to być nowe zjawisko, 
znane zjawisko lecz w nowych 
kontekstach, nieznane związki między 
zmiennymi. 

 



Problematyzacja kontekstu 

•Zawsze należy problematyzować 
badany kontekst (Czarniawska, 2014) 

•Badacz nie przyjmuje niczego jako 
pewnik i unika „oczywistych” 
wytłumaczeń 

•Badacz poszukuje głębszych korzeni 
zjawisk  

•Należy interpretować materiał, nie 
tylko go relacjonować.  



Notatki 

•Dziennik badacza – wszystkie 
problemy, błędy, wydarzenia podczas 
badań  

•Osobiste zapiski: uczucia, reakcje, a 
także relacje, czas, miejsce itd.  

•Anonimowość respondentów/ 
rozmówców jest bardzo ważna.  



Demonstracja wkładu w wiedzę 

Należy przedstawić teorie będące 
tłem dla badań  

Trzeba dokładnie przedstawić 
wkład w wiedzę  

Wkład musi być naukowo 
poprawny i wiarygodny 



Wnioski 

•Wszystkie wnioski muszą być 
oparte na badaniach  

•Wnioski musza odnosić się do 
zdefiniowanego problemu/ 
hipotezy/ pytań  



Dlaczego badania naukowe? 

Bo są wiarygodne – należy 
pokazać, co, kiedy i w jaki sposób 
zostało zrobione w ramach badań, 
jak przeprowadzona analiza, jak 
zostały wyciągnięte wnioski 



Refleksyjność 

•Co zostało osiągnięte? 

•Co nie zostało osiągnięte? 

•Jakie błędy, problemy, etc 
wystąpiły?  

•Jakie możliwe przyszłe badania?  



Badania jakościowe 

Pieter Bruegel Starszy 



Definicja problemu 

•Problem to stwierdzenie niejasności, 
niewiedzy, nieścisłości; coś co jest 
niezrozumiałe w świecie społecznym 
w kontekście istniejących teorii; coś, 
co należałoby zmienić lub poprawić 
(różnica między dwoma znanymi 
wielkościami)  
•Nie należy formułować hipotezy!  
•Problem może zmienić się w trakcie 
badań; w badaniach etnograficznych 
powinien ewoluować 
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Badania jakościowe są eksplorujące 

•Eksploracja, badanie nieznanych 
zjawisk  

•Nie należy używać do testowania 
hipotez ani do ilustrowania 
istniejących teorii  
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Reprezentatywność nie jest 
statystyczna 

•W badaniach jakościowych 
reprezentatywność statystyczna 
jest bez sensu  

•Zamiast tego reprezentatywność 
poznawcza: polityczna, etyczna, 
kognitywna  

•Kogo badanie reprezentuje? Z 
jakiej pozycji przeprowadzone? Co 
udowadnia/ demonstruje?  
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Gęsty opis 

•Gęsty opis (Geertz, 1973) oznacza 
relacjonowanie zjawisk w 
kontekście  

•Wierność wobec doświadczenia  

•Kategoryzacja dopiero po 
zebraniu materiału  
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Argumentacja i opis 

•Ekstensywny opis, materiał 
dowodowy z badań  

•Dynamika w opisie  

•Skondensowane przeglądy lub 
fragmenty bez kontekstu są 
niedopuszczalne 
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Wiarygodność 

Jednym z głównych kryteriów 
jakości naukowej jest 
wiarygodność (Lincoln i Guba, 
1985). 
Wiarygodność = potwierdzalność, 
solidność, możliwość przeniesienia 
(na inne analogiczne przypadki), 
rzetelność 
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Wiarygodność 

•Potwierdzalność: Czy wyniki badań są 
oparte na danych/ materiale?  

•Solidność: Czy wyniki odpowiadają 
doświadczeniom badanych?  

•Możliwość przenoszenia: Czy mogą 
pomóc zrozumieć inne, podobne 
przypadki i sytuacje?  

•Rzetelność: czy procesy gromadzenia 
danych, analizy i generowania teorii są 
zgodne z ustalonymi zasadami? 
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Materiał z badań 

•Należy cytować notatki z terenu i 
wywiady, by dać czytelnikowi 
pełne zrozumienie terenu 

•Badacz jest redaktorem: nie 
należy dołączać pełnych 
transkrypcji i nieistotnych zapisków 
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Badania ilościowe 

Rebecca Campbell 



Definicja problemu 

•Problem powinien być niebanalny, 
nowy, interesujący 

•Na podstawie problemu – 
określenie zmiennych i hipoteza 

•Nie wolno zmieniać w trakcie 
badań 
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Badania ilościowe ją objaśniające 

Badania ilościowe mają na celu 
analizę związków między 
określonymi zmiennymi 
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Próbkowanie 

•Reprezentacja statystyczna 
pozwala uogólnić wyniki swoich 
badań.  

•Próba musi reprezentować 
populację w najwyższym 
możliwym stopniu. 

•Jaki operat? 
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Operacjonalizacja 

•Jak zmierzyć zmienne?  

•W jaki sposób miary zostały 
wybrane i jak reprezentują badane 
zmienne? 

•Jakie skale?  
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Rzetelność 

•Powtórzenie badania powinno 
przynieść podobne wyniki  

•Konsekwentne stosowanie 
metod. 

•Minimalizacja zakłóceń 
zewnętrznych. 
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Trafność wewnętrzna 

•Związek między zmienną 
wyjaśniającą (niezależną) a 
zmienną wyjaśnianą (zależną) (bez 
innych zmiennych zakłócających)  

•Korelacja nie oznacza związku 
przyczynowo-skutkowego 
(kauzacji) 

•Uwaga na korelacje pozorne 
(spurious correlations). 
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Trafność zewnętrzna 

•Możliwość generalizacji wyników 
na populację  

•W jaki sposób próbka 
reprezentuje populację?  
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Analiza i objaśnienie 

•Powody wyboru konkretnych 
testów statystycznych 

•Opis wyników. 

•Demonstracja zrozumienia, co 
dzieje się z danymi, jakim 
obróbkom są poddawane. 
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Główne zagadnienia 

John Ruskin 



Testy zapewnienia jakości 

Badania ilościowe 

• Rzetelność 

• Trafność wewnętrzna 

• Trafność zewnętrzna 

Badania jakościowe 

• Potwierdzalność 

• Solidność 

• Możliwość przeniesienia 

• Rzetelność 



Teorie 

Główne teorie i rama teoretyczna – teorie 
wygenerowane przez badania: jaki dokładnie 
jest wkład w naukę prezentowanych badań?  



Literatura 

Czarniawska, Barbara (2014) Social Science Research: From 
field to desk. London: SAGE. 

Hesse-Biber, Sharlene Nagy (2010) Mixed Methods Research: 
Merging theory with practice. New York: The Guildford 
Press. 

Kuhn, Thomas (1962) The Structure of Scientific Revolutions. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Lincoln, Yvonne S. and Guba, Egon G. (1985) Naturalistic 
Inquiry. New York: SAGE.  

 

 

 


