
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  



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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