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Metody, m.in.:Metody, m.in.:

•• Analiza dokumentów (danych zastanych)Analiza dokumentów (danych zastanych)

•• ObserwacjaObserwacja

Diagnoza społeczna Diagnoza społeczna -- funkcje:funkcje:
(a) gromadzenie danych (a) gromadzenie danych 

(b) angażowanie partnerów/uczestników(b) angażowanie partnerów/uczestników

•• ObserwacjaObserwacja

•• Wywiady Wywiady z ekspertami / lideramiz ekspertami / liderami

•• Wywiady Wywiady zogniskowane, dyskusje zogniskowane, dyskusje grupowegrupowe

•• Wywiady swobodneWywiady swobodne

•• Sondaże (wywiady Sondaże (wywiady kwestionariuszowe, ankiety)kwestionariuszowe, ankiety)



• Szybka metoda gromadzenia danych

• Popularność sondaży (w mediach, decyzjach gospodarczych i politycznych, życiu 

codziennym, etc.)

• Niespójne wyniki badań – m.in. zależność ustaleń od konstrukcji pytań

Dlaczego kierujemy uwagę na badania 

kwestionariuszowe (wywiady, ankiety)

Badanie KCPZMP, 2017:

• Co druga firma chce badać preferencje by zmotywować pracowników do 

promocji zdrowia 

• 21% firm opiera oceny stanu zdrowia personelu o anonimowe ankiety

• 14% firm bada poprzez ankiety oczekiwania personelu dotyczące spraw zdrowia



• Respondent chce pomóc badaczowi: udzielić 
prawdziwej odpowiedzi na zadawane pytania, 
zgodnej ze swą wiedzą, opiniami, odczuciami

• Respondent rozumie treść pytań zgodnie z intencją 

Założenia nt. komunikacji 

badacz-respondent

• Respondent rozumie treść pytań zgodnie z intencją 
badacza

• Badacz rozumie odpowiedź respondenta zgodnie 
z jego intencją

• […]





Przykład do analizy:

czego chcę się dowiedzieć?czego chcę się dowiedzieć?

jak o to zapytać?jak o to zapytać?

Jaką wartość ma zdrowie dla społeczeństwa 

polskiego (personelu firmy)?
Na podst.: Puchalski K., O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych. W: Bąk A., Kubisz-

Muła Ł. (red.). Metody, techniki i praktyka badań społecznych. Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-

Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 (s. 149-163)



Każda wartość osobno oceniana na skali

CBOS: oceny znaczenia każdej z podanych wartości w życiu codziennym



Co uważa P. za warunek udanego, szczęśliwego życia? 
Proszę przeczytać wszystkie i wybrać najwyżej trzy 
wartości (Diagnoza Społeczna 2013)

Wartość / rok 92 93 94 95 97 00 03 05 07 09 11 13

Pieniądze 37 3 32 36 39 40 33 3 30 30 28 29

Dzieci 52 50 55 51 50 45 43 44 45 48 47 46

Udane małżeńst 56 57 56 55 58 59 53 54 55 56 53 50

Praca 26 30 29 29 28 32 35 34 30 31 30 32

Przyjaciele 4 4 4 5 5 4 5 8 8 10 10 10Przyjaciele 4 4 4 5 5 4 5 8 8 10 10 10

Opatrzność Bóg 16 13 13 16 15 16 14 15 15 15 13 12

Pogoda ducha 8 7 8 9 7 7 8 9 9 10 10 9

Uczciwość 12 10 10 10 9 9 9 10 9 11 9 9

Zdrowie 60 63 66 60 60 63 64 65 66 68 64 65

Wykształcenie 1,9 2,4 1,3 3,7 4,2 4,9 4,8 6,4 6,2 6,3 5,6 5,8

Silny charakter 4,0 3,5 4,5 4,1 5,5 3,4 4,5 5,0 5,0 5,8 5,3 5,8



CBOS: BS/77/2006
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” 
zrealizowano w dniach 3-6 marca 2006 zrealizowano w dniach 3-6 marca 2006 
roku na liczącej 1081 osób 
reprezentatywnej próbie losowej 
dorosłych mieszkańców Polski. 

Zastosowano pytanie otwarte, dzięki 

czemu respondenci mieli możliwość 
formułowania swobodnych odpowiedzi, 
które następnie pogrupowano, tworząc 
prezentowane kategorie.



W odpowiedzi na pytania półotwarte - gdy brak 

zdrowia na liście podanych wartości, z możliwością 

dopisania innychdopisania innych

Tylko nieliczne, pojedyncze osoby dopisują 

zdrowie



(1) Jak zinterpretować 

przedstawione ustalenia, 

gdy pytanie dotyczy…
• bezpośredniej oceny osobno przedstawionej wartości?

• wyboru spośród wartości znajdujących się na liście 

przedstawionej w pytaniu ?przedstawionej w pytaniu ?

• określenia wartości bez jakichkolwiek sugestii zawartych 

w pytaniu (otwartym) ?

• oceny wartości, która nie została umieszczona na liście 

dołączonej do pytania?



Gotowość narażania własnego zdrowia
dla innych wartości (w %) (1987 r., N=1868 losowo 

dobranych pracowników pięciu zakładów, ankieta) (Korzeniowska 1990)

Wartość Deklaracje 

pozytywne

Deklaracje 

negatywne

Brak 

opinii

Różnica 

deklaracji 

(+) i (-)

Zdrowie członków rodziny 68 10 22 (58)

Ratowanie zdrowia i życia przyjaciół 56 11 33 (45)

Zgoda i miłość w rodzinie 51 19 30 (32)

Ratowanie zdrowia i życia obcego człowieka 45 12 43 (33)Ratowanie zdrowia i życia obcego człowieka 45 12 43 (33)

Dobrobyt materialny rodziny 38 31 31 (7)

Obrona wolności i niepodległości kraju 33 27 40 (6)

Pomoc przyjaciołom i bliskim znajomym 30 27 43 (3)

Zachowanie spokoju i bezpieczeństwa kraju 29 29 42 (0)

Pomoc obcym ludziom w potrzebie 28 22 50 (6)

Ukończenie przez dzieci studiów wyższych 27 42 31 (-15)

Realizacja nakazów wyznawanej religii 27 31 42 (-4)

Wyprowadzenie kraju z kryzysu 18 44 38 (-26)

Wprowadzenie w życie zasad uznawanej ideologii politycznej 9 54 37 (-45)



Zastosowano pytanie skategoryzowane: 

wybór (maksymalnie trzech) odpowiedzi 

spośród zamieszczonej listy

Dlaczego „zachowanie dobrego zdrowia” 

znalazło się dopiero na drugiej pozycji?



CBOS

Pytanie skategoryzowane: 

wybór PIĘCIU odpowiedzi 

spośród zamieszczonej listy



(2) Jak zinterpretować 

przedstawione ustalenia?

• Jak zastosowany w pytaniu opis wartości wpływa na 

jej ocenę – dlaczego „szczęście rodzinne” jest 

bardziej cenione niż „zachowanie dobrego zdrowia” ?bardziej cenione niż „zachowanie dobrego zdrowia” ?

• Dlaczego zwiększenie w pytaniu z listą liczby wartości 

możliwych do wyboru (z trzech do pięciu) zmienia 

wyniki dokonywanej oceny zdrowia (i innych 

wartości)?



CBOS BS/155/2008

„Jakie są P. najważniejsze cele i pragnienia na najbliższe 

5-10 lat?” – pytanie otwarte (do 3 wskazań)



Pytanie otwarte

55% ogółu badanych



(3) Jak zinterpretować przedstawione 

ustalenia?

• Jak zmienia się ocena ogólnej wartości zdrowia, 

gdy pytanie odnosi się do codzienności ?

• Jak zmienia się ocena tej wartości gdy zmienia • Jak zmienia się ocena tej wartości gdy zmienia 

się perspektywa czasowa ?

• Co mamy na myśli interpretując przedstawione 

ustalenia w kategoriach „wartości” ?



Instytut Homo Homini dla LightBox, pracownicy biurowi z dużych miast,  2010 r., 
próba losowa N=1000 



Postulaty związane z wykorzystaniem 

narzędzi sondażowych 

• Znajomość przedmiotu badania już przed jego 

rozpoczęciem (sondaż zazwyczaj ustala jedynie rozkłady i relacje 

zmiennych, rzadko ich charakterystykę)

• Znajomość mechanizmów komunikacji za • Znajomość mechanizmów komunikacji za 

pośrednictwem kwestionariusza (zmniejsza ryzyko uzyskania 

nierzetelnych informacji, ułatwia interpretację wypowiedzi 

respondenta)

• Triangulacja metod i narzędzi badawczych (zmniejsza 

ryzyko jednostronnych wniosków)



• używanie niejasnych dla respondenta lub wieloznacznych słów

• zbyt skomplikowana treść pytań (długie, zawiłe zdania itp.)

• jednoczesne pytanie o dwie (lub więcej) odmienne sprawy

• nierozłączne kategorie odpowiedzi w pytaniach jednokrotnego 
wyboru

Najczęstsze usterki w konstrukcji pytań 

kwestionariuszowych

wyboru

• sugerowanie respondentom ocen uznawanych przez badacza

• pomijanie odpowiedzi adekwatnych do sytuacji typowego 
respondenta

• stosowanie podwójnych przeczeń w pytaniach

• bezpośrednie pytania o sprawy drażliwe 

• stosowanie pytań z niesprawdzonymi założeniami (artefakty)



Zapraszamy na:


