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IDEA ZESZYTU 

Drugi Zeszyt Naukowy Wydziału Pedagogicznego poświęciliśmy zagadnieniom 
metodologicznym. Nie był to wybór przypadkowy. Pomysł miał związek z rokiem 2013, 
który dedykowany był zarówno statystce (Rok Statystyki), ale i wierze (Rok Wiary) – czy 
był to tylko przypadek?  

Namysł nad metodą i poszukiwaniem sensu znaczeń/działań w obecnym czasie 
wydaje się wyjątkowo zasadny. Można rzec, że wybór treści tego zeszytu miał związek nie 
tylko z docelowym przeznaczeniem kolejnych numerów zeszytów (jako miejsca spotkań 
refleksji naukowej w obszarze pedagogiki nad badaniami i dyskursami naukowymi), ale  
i z jubileuszami. 

Do napisania artykułów zaprosiliśmy wszystkich tych, i nie tylko z naszej 
społeczności akademickiej, którzy naukowo zmagając się z przedmiotowymi 
zainteresowaniami chcieliby podzielić się własną refleksją nad aktualnymi problemami 
związanymi z konceptualizacją, operacjonalizacją i pomiarem, na jakie należy zwrócić 
uwagę przy obecnym stanie naszej wiedzy metodologicznej, wskazać na możliwości,  
ale i ograniczenia stosowanych metod dla pedagogiki, szerzej dla nauk społecznych i ich 
problemów badawczych. 

Zeszyt jest wielorako wyjątkowy. Od czasu komunikatu o możliwości złożenia tekstu 
do momentu wydania zeszytu uczelnia zmieniła nazwę (z Wyższej Szkoły Ekonomii, 
Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach na Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach), 
co stanowi niezwykłe wydarzenie, a pierwsze zainteresowanie problemem zgłosił 
 Profesor zw. dr hab. Paweł Tyrała  który wiosną napisał do nas aprobującego pomysł  
e-maila: zainteresowała mnie ta oferta, prawdopodobnie niedługo napiszę tekst, będzie to 
o prakseologicznym podejściu do badań i edukacji. Serdecznie pozdrawiam.  

…Tekst Profesora, być może już ostatni jego pióra, otwiera nasz namysł nad 
metodologią pedagogiki w roku 2013 i w następnych latach. Stanowisko Profesora odnosi 
się do wysoce uzasadnionej potrzeby stosowania szeroko pojętych metod matematycznych 
w edukacji, przez nauczycieli i studentów pedagogiki. 

Zebrane artykuły wskazują na dojrzałość metodologiczną jako niezbędny warunek 
podejmowania badań naukowych w dowolnym przedmiocie badań społecznych.  
Mogą ukierunkować nie tylko osoby początkujące, ale i zainteresować profesjonalistów. 
Teksty, jak się okazało, są badawczo inspirujące również dla samych ich autorów. 
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Dojrzałość metodologiczna rozumiana jest tutaj jako potrzeba namysłu zarówno nad 
zagadnieniami ontologicznymi, jak i epistemologicznymi, który w procesie badawczym 
przekłada się nie tylko na poprawność komunikowania wyników z badań, ale przede 
wszystkim na doniosłość naukową podejmowanych działań. Specyfika treści artykułów 
każdorazowo wiąże się z profesjonalnym doświadczeniem badawczym autora wypowiedzi, 
ale i wyborem adresata do jakiego ją kieruje. Zachęcam do lektury. 

 
 

Barbara Walasek-Jarosz 
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Paweł Tyrała 

EDUKACJA WSPOMAGANA PRAKSEOLOGIĄ 
ORAZ LOGIKĄ MYŚLENIA STATYSTYCZNEGO 

 

O prakseologii pedagogicznej 

W dziedzinie prakseologii mieliśmy światowej sławy uczonego. Jego Traktat o dobrej 
robocie w swych refleksjach jest wieczny. Człowiek myślący może działać prakseologicznie, 
czyli dobrze. Natomiast w praktyce naszego życia zbyt mało nawiązujemy do tych trafnych 
wytycznych. Pedagodzy bądźmy prakseologami edukacji. Czyli poszukujmy zarówno 
podczas zadań dydaktycznych, jak i w pracy wychowawczej działań prakseologicznych, 
czyli sprawnych oraz skutecznych. Tak pisał Tadeusz Kotarbiński: „Zadania prakseologii. 
Rozważania zawarte w pracy niniejszej należą do dziedziny prakseologii, czyli ogólnej teorii 
sprawnego działania. Wyraźna jest potrzeba i możliwość uprawiania takiej dyscypliny. 
Wszak recepty dobrej roboty bywają bardziej lub mniej ogólne. (…) Otóż prakseologowie 
stawiają sobie za cel dociekanie jak najszerszych uogólnień o charakterze technicznym. 
Chodzi tu o technikę dobrej roboty jako takiej, o wskazania i przestrogi ważne dla 
wszelkiego działania pragnącego być jak najbardziej skutecznym. (…) Niechajby powstał 
racjonalnie uporządkowany zbiór zasadnych – pozytywnych i negatywnych – zaleceń 
mających walor we wszelkich dziedzinach pracy i we wszelkich jej specjalnościach”1. 
Pamiętajmy, że pod względem skuteczności nasza praca pedagogiczna może być: skuteczna 
lub nieskuteczna. Unikajmy tego drugiego wyniku. Jeżeli Polaków zapytamy o rodzaje 
skuteczności to dosyć powszechnie wymieniają te dwa stopnie powyżej zapisane. Natomiast 
w praktyce często działają zgodnie z trzecim możliwym stopniem skuteczności. Czyli 
działają przeciw skutecznie. Niestety to jest dosyć powszechne zjawisko. Weźmy sobie to do 

                                                 
1  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, PWE, Warszawa 1973, s. 7. 
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serca, ponieważ potrzebujemy skuteczności. Zrobić rzeczy dobrze to ludzki obowiązek. Tym 
bardziej powinni o tym wiedzieć ludzie pełniący misję pedagogiczną. Tylko człowiek jest 
istotą rozumną, co pozwala mu na użycie zdolności mózgu oraz mięśni. To są dwa czynniki 
pozwalające na świadomą pracę fizyczną. Jednak poprzez myślenie, wykorzystanie wiedzy, 
odkryć naukowych pracę fizyczną ludzkich mięśni możemy wspomagać konstruowanymi 
urządzeniami do robotów elektronicznych włącznie. 

Będąc niedawno (25.04.2013 r.) ze studentami członkami Studenckich Kół Naukowych 
kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne z Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingo-
wego i Języków Obcych w Katowicach w Wojskowych Zakładach Mechanicznych 
w Siemianowicach można to było sobie potwierdzić. To, co tam robią jest efektem solidnej 
edukacji, czyli kształcenia i wychowania zawodowego. To ludzie, którzy mają kompetencje, 
czyli umiejętności osiągnięte dzięki rzetelnej nauce oraz wychowaniu. Kompetencje to 
wynik oddziaływania pedagogicznego. To coś więcej jak wiedzieć. To wiedzieć, potrafić, 
potrafić zrobić i rzeczywiście zrobić. Nie tylko mówić, lecz przede wszystkim zrobić – 
jałowej paplaniny w Polsce jest za wiele, to porażka naszego systemu edukacyjnego. 
W swych działaniach nawiązują do zaleceń prakseologicznych pomieszczonych w: Traktacie 
o dobrej robocie. Zarówno menedżerowie na kierowniczych stanowiskach, jak i robotnicy 
pracują finezyjnie. Studenci uczestniczyli w seminarium naukowym o organizacji oraz 
zarządzaniu procesem produkcji kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. 
Pracujący w tych zakładach ludzie zmierzają do doskonałości. Ich efekt pracy dostarcza 
naszym Siłom Zbrojnym produkt doskonały, jest to sprzęt najwyższej jakości w skali 
światowej. To niezmiernie potrzebny dla naszego bezpieczeństwa produkt. To nic innego jak 
prakseologiczne podejście w swej pracy kompetentnych ludzi, które daje taki efekt. Studenci 
dowiedzieli się, że pracuje tam wcale nie tak duża ilość fachowców. Czyli dowiedzieli się 
o myśleniu optymalnym. To nic innego jak odnoszenie się do kolejnego działu logiki 
matematycznej – badań operacyjnych. Poszukiwań rozwiązań optymalnych. Tym zajmuje 
się między innymi także statystyka i ekonometria, z tych doświadczeń powinna korzystać 
także pedagogika. 

Takie podejście powinno mieć miejsce we współczesnej, nowoczesnej pedagogice. 
Wtedy nieodłącznym czynnikiem optymalizacji w pedagogice jest racjonalizm. Potrzebna 
jest wiedza o logice, bez logiki wkracza chaos oddziaływań pedagogicznych. Najwyższym 
wyrazem logiki jest matematyka a częścią składową matematyki jest rachunek statystyczny, 
który używany jest podczas badań pedagogicznych. Nie będę używał w swych rozważaniach 
wzorów matematycznych. Jednak moja refleksja będzie nawiązywać do logiki 
matematycznej, która używa założeń aksjologicznych i w ramach takich danych 
wyjściowych tworzy logikę wyrażonych poprzez symbole matematyczne zadań oraz 
rozwiązań. Wszelkie zjawiska w łatwiejszy lub trudniejszy sposób możemy określić 
językiem matematycznym. Zjawiska w obrębie pedagogiki także. Bardzo często używamy 
określenia praca pedagogiczna. Tak to jest taka sama prace jak praca zmierzająca do 
osiągnięcia efektu produkcyjnego – produktu. Jakiegoś konkretnego materialnego dzieła. 
Produktem działania pedagogicznego jest także dzieło – tym dziełem jest osobowość 
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człowieka i jego wiedza. To efekt pracy wychowawczej. Takim produktem jest wiedza 
ucznia lub studenta. Jednak to za mało –powinniśmy uzyskać efekt kompetencji ucznia lub 
studenta. Czyli efekt jedności oddziaływania dydaktyki i wychowania. To o wiele trudniejsze 
zadanie jak podczas pracy produkcyjnej. W edukacji działamy w warunkach 
stochastycznych w odróżnieniu do pracy produkcyjnej, która charakteryzuje się w większym 
stopniu warunkami zdeterminowanymi. Odwołuję się także do moich kompetencji 
ekonomicznych uzyskanych w trakcie studiów oraz dalszego badania nad doktoratem 
z ekonomii. W tym obszarze trudne do przecenienia usługi daje ekonometria, bardziej 
obszerna, jeżeli idzie o narzędzia matematyczne jak statystyka pedagogiczna.  

Ekonomiści posiadają już w programie studiów sporo matematyki, ekonometrii oraz 
statystyki. To ludzie bardziej konkretni jak ortodoksyjni pedagogowie. Pedagogowie dosyć 
powierzchownie mówią o zadaniach pedagogicznych. Efekt procesu wychowania do dzisiaj 
jest trudny do zmierzenia. Sam to potwierdzam, że w tym obszarze trudno taki efekt 
kwantyfikować. O wiele łatwiej opracować jakieś miary dla efektu dydaktycznego – 
kształcenia. Jednak takiego wyizolowanego od procesu wychowania w pedagogice działania 
być nie może. To musi być efekt zintegrowany zmierzający do uzyskania efektu 
kompetencji. 

Nie możemy zapominać o logicznym analizowaniu wszystkich czynników pracy 
pedagogicznej. Tutaj mamy takie same czynniki jak podczas pracy produkcyjnej: 
kompetencje pedagogiczne, zarządzanie, środki finansowe, materialne, pomoce 
dydaktyczne, środki wychowawcze, infrastruktura, czas, przestrzeń, ergonomia, polityka 
edukacyjna, zmęczenie, satysfakcja i wiele innych. Wszystkie te czynniki można 
kwantyfikować i wtedy możemy także sięgać do modeli matematycznych. Ponieważ 
możemy odwołać się do rachunku funkcji, prawdopodobieństwa, kombinatoryki, badań 
operacyjnych, optymalizacji, statystyki, logiki matematycznej, związków korelacyjnych 
i innych przydatnych obszarów matematyki. Przynajmniej myślenie pedagoga powinno 
być dyscyplinowane takimi prawidłowościami. Może podobnie jak ekonomiści obszar 
potrzebnej im matematyki nazywają ekonometrią, tak pedagodzy obszar potrzebnej 
im matematyki powinni zakreślić w nazwie pedagometria (edukometria)? Pedagog 
powinien dzisiaj posiadać dosyć spory zasób wiedzy menedżerskiej. Pedagogika zawsze 
otoczona jest różnymi zjawiskami i od zawsze też próbuje je poznać, dowiedzieć się, 
w jaki sposób funkcjonują, jakie relacje między nimi zachodzą. Szczególnie polityka 
edukacyjna prowadzona przez powołane do tego ministerstwa pozyskuje w tym celu 
informacje, wypracowuje narzędzia i metody poznania zjawiska. Nie ulega, bowiem, 
wątpliwości, że aby coś powiedzieć o jakimś zjawisku należy go uprzednio zbadać. 
Z pomocą przychodzi tutaj statystyka, która posiada w swoim dorobku wiele metod 
pozyskiwania i prezentacji, a w szczególności analizy danych. Użycie statystyki 
do badania zjawisk edukacyjnych sprawia, że badanie staje się statystyczne, czyli oparte na 
sprawdzonych i dopracowanych metodach. Dalsze usprawnienie procesu badania 
statystycznego umożliwia zastosowanie technologii informatycznych, a dokładniej 
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pakietów statystycznych. Programy komputerowe wspomagają takie badania, dostarczają 
precyzyjnych wyników w krótkim czasie. 

Znaczenie wiedzy statystycznej dla pedagogiki 

Skupmy się nieco nad statystyką jako pojęciem oraz działem matematyki bardzo 
przydatnym w pedagogice. Odwołuję się do podstawowych określeń statystyki zawartych 
w pracach przypisanych2. Słowo „statystyka” pochodzi od łacińskiego słowa „status”, 
które oznacza stan rzeczy, państwo. W łacinie średniowiecznej słowa „status” używano dla 
wyrażenia politycznego stanu rzeczy. Statystyka jest dyscypliną naukową, zajmującą 
się „konstrukcją metod liczbowego opisu i wnioskowania o zjawiskach masowych”. 
Z takiej definicji wynika, że należy wyróżnić tutaj dwa pojęcia: metodę statystyczną 
i zjawisko masowe. Metoda statystyczna to sposób badania liczbowego określonych 
zbiorowości statystycznych, za pomocą odpowiednich narzędzi i procedur. Zjawisko 
masowe to takie zjawisko, które często występuje, dotyczy ono, więc wystarczająco dużej 
liczby jednostek. Dla odróżnienia, jednostkowym zjawiskiem jest pojedyncze, lub rzadko 
występujące zdarzenia. Niektóre zjawiska mogą być traktowane jednostkowo jak 
i masowo, w zależności od perspektywy, z jakiej je analizujemy. Dane zjawisko można 
zaliczyć do masowych, wówczas, gdy miała miejsce duża liczba przypadków jego 
występowania, co umożliwia zaobserwowanie pewnych prawidłowości statystycznych. 
Obserwacja pojedynczej jednostki lub niewielkiego zespołu nie prowadzi do wykrycia 
prawidłowości zjawiska. Przyjęcie do przedsiębiorstwa dla nowego pracownika jest 
zjawiskiem jednostkowym, natomiast dla działu kadr takie zdarzenie będzie jednym 
z wielu podobnych, a więc będzie traktowane jako zjawisko masowe. Przedmiotem 
badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna zwana inaczej populacją lub masą 
statystyczną. Zbiorowość statystyczna to „zespół jednostek objętych badaniem 
statystycznym, posiadających jedną lub kilka cech wspólnych (stałych) oraz wiele cech 
je różnicujących”. Zbiorowość rozumiana jest, więc jako zbiór dowolnych jednostek 
(np. istot żywych, przedmiotów, przedsiębiorstw, obszarów geograficznych, zjawisk), 
które mają chociaż jedną wspólną cechę statystyczną, a różnią się z innych punktów 
widzenia. Zbiorowością statystyczną mogą być np. studenci określonego województwa, 
mają oni dwie cechy wspólne: mieszkają w tym samym województwie i studiują, różnią 
się między sobą rodzajem uczelni do jakich uczęszczają, ocenami, jaki i cechami 
osobowości, wyglądem, płcią itd. Natomiast zbiorowością statystyczną nie są np. krzesła 
w auli wykładowczej o takim samie kształcie, kolorze, stopniu zużycia. Elementy 
składowe zbiorowości (próby) nazywane są jednostkami statystycznymi (jednostki 
badania, obserwacji). Suma jednostek statystycznych ujmowana jest jako liczebność 
zbiorowości (oznaczana jest symbolem N).  

                                                 
2  W. Ignatczyk, M. Chromińska, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Banko-

wej, Poznań 2004; P. Tatarzycki, Statystyka po ludzku, Wydawnictwo Złote Myśli, Warszawa 2008. 
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W historii statystyki istnieją dwa okresy: statystyka jako sztuka, oraz statystyka jako 
nauka. Statystyka jako sztuka uprawiana była już w starożytności przez dobrze 
zorganizowane państwa. Pierwsze badania statystyczne datowane są na 2000 lat p.n.e. 
Przeprowadzane zostały wówczas spisy ludności i zasobów państw w Egipcie i Chinach. 
Spisy oraz rejestry administracyjne również były przeprowadzane w Cesarstwie Rzymskim 
(ok. 600 r. p.n.e.), Indiach, a także w Grecji, Babilonie i Persji. Początkowo opisy miały 
charakter słowny, z czasem nabierały bardziej sformalizowanej formy. Badania 
statystyczne służyły przede wszystkim monarchom i władzom ówczesnych państw, stając 
się narzędziem doskonalenia rządów państwem. Potrzeba posiadania danych 
statystycznych pojawiła się z chwilą powstania państw scentralizowanych. Statystyka 
jako nauka ma swoje początki w dwóch oddzielnie rozwijających się nurtach. Pierwszy 
z nich ma źródło w państwoznawstwie, drugi zaś w arytmetyce politycznej. Prekursorami 
szerszego traktowania statystyki byli tzw. arytmetycy polityczni. Arytmetyka polityczna 
to kierunek badań nad gospodarką powstały w drugiej połowie XVII wieku w Anglii pod 
wpływem doktryny merkantylizmu (handel źródłem bogactwa). Za datę narodzin 
statystyki jako dyscypliny naukowej przyjmowana jest data ukazania się książki (1662), 
opartej na londyńskich biuletynach śmiertelności, J. Graunta „Naturalne i polityczne 
obserwacje poczynione nad biuletynami śmiertelności". J. Graunt był pierwszym, który 
wykrył, że wnikliwa analiza liczb prowadzi do ukazania prawidłowości rządzącymi 
zjawiskami, przy założeniu, że jest rozpatrywana w dużej masie. 

Podstawą statystyki współczesnej jest teoria rachunku prawdopodobieństwa, która 
wyjaśnia, w jakich warunkach ujawniają się prawidłowości w zjawiskach 
masowych. Rozwój teorii probabilistyki zapoczątkowany został w drugiej połowie XVII 
w. przez francuskich matematyków: B. Pascal (1623-1662) i P. Fermat (1601-1665). 
Uzasadnili oni matematyczne prawidłowości występujące w grach losowych. Dalszy 
rozwój probabilistyki zawdzięczany jest m.in. takim matematykom jak: J. Bernoulli (1654-
1705), który jako pierwszy uzasadnił i matematycznie określił tzw. prawo wielkich liczb, 
A. Moivre (1667-1754), który wprowadził pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa, 
D. Bernoulli (1770-1782), który głównie zajmował się teorią błędów oraz P. S. Laplace 
(1794-1827) skupiający się na teorii badań statystycznych metodą reprezentacyjną. Twórcą 
klasycznej definicji prawdopodobieństwa zdarzenia losowego jest właśnie P. S. Laplace, 
który wspólnie z C.F. Gaussem (1777-1855) określili wzór funkcji gęstości rozkładu 
normalnego zmiennej losowej ciągłej. C.F. Gauss jako pierwszy wyodrębnił składnik 
systematyczny i przypadkowy występujący w zjawiskach masowych, oraz jest twórcą 
metody najmniejszych kwadratów. Dalszy rozwój metod statystycznych zawdzięczany jest 
takim matematykom i statystykom matematycznym jak m.in. W. Bortkiewicz, R. Fisher, 
A.N. Kołmogorow, O. Lange, A. Markow, J. Neyman-Spława, J. Śniadecki. Statystyka 
została formalnie uznana za naukę w początkach XIX wieku, kiedy to włączono ją jako 
sekcje do Brytyjskiego Towarzystwa Postępu Nauki i utworzono w roku 1834 Królewskie 
Towarzystwo Statystyczne. Współczesna statystyka złożona jest z dwóch działów: 
statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej. 
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Badania statystyczne 

Statystyka opisowa zajmuje się gromadzeniem, opracowaniem i prezentacją danych 
o obserwowanej zbiorowości. Opisuje zbiorowość przy wykorzystaniu narzędzi 
statystycznych. Statystyka matematyczna (wnioskowanie statystyczne) pozwala określić 
prawidłowości i scharakteryzować populację generalną za pomocą zredukowanej liczbie 
danych (próby) przy zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa. Badanie statystyczne 
jest procesem złożonym, który „obejmuje cały kompleks problemów, zagadnień i procedur 
organizacyjnych, metodologicznych i merytorycznych. Związane są one zarówno 
z „produkcją” danych liczbowych, jak i z ich analizą statystyczną”. Proces badania 
statystycznego obejmuje więc całokształt czynności badawczych, prowadzących 
do poznania zjawiska masowego za pomocą odpowiednich metod statystycznych. 
Obowiązująca ustawa o statystyce publicznej definiuje badanie statystyczne jako 
„zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie 
i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych 
wielkości i wskaźników”. Badanie statystyczne jest zatem szeregiem czynności 
sprowadzających się do zebrania, przetworzenia i analizy informacji na temat zbiorowości 
statystycznej z punktu widzenia wybranych cech statystycznych, opisujących jednostki 
należące do tej zbiorowości. Proces badania statystycznego jest wieloetapowy, i można 
wyróżnić w nim cztery zasadnicze etapy:  
Projektowanie (przygotowanie) badania statystycznego jest ważnym etapem podczas pracy 
naukowej pedagoga. W etapie pierwszym formułowana jest całościowa koncepcja 
metodologiczna badania.  
Etap drugi poświęcony jest zbieraniu danych statystycznych o wariantach cech oraz 
jednostkach zbiorowości statystycznej.  
Z kolei w etapie trzecim przetwarzane są informacji pozyskane podczas obserwacji. 
Ostatni etap poświęcony jest zagadnieniom analitycznym.  

Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje 
się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Dla pedagoga jest to obserwacja 
świata edukacyjnego. To jest wcale nie tak mały system, który składa się z wielu 
podsystemów. To nie tylko klasyfikowane obszary instytucjonalne. To także obszary 
związane z człowiekiem, osobowość, zdolności, umiejętności, aspiracje, korelacje 
pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, korelacje pomiędzy systemem dydaktycznym 
a efektami kształcenia i wiele temu podobnych. Takie badanie przebiega zazwyczaj 
według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi 
potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi – sprawdzonych metod, które umożliwią mu 
operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych 
narzędzi zajmuje się właśnie statystyka. Można przypuszczać, że w pewnym momencie 
posiadanie podstawowych danych stało się niewystarczające, szczególnie przy coraz 
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szybciej rozwijającej się gospodarce. Konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod 
pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Zbiegło się to w czasie z szybkim 
rozwojem metod matematycznych, szczególnie teorii prawdopodobieństwa. Ważniejszy 
jest jednak fakt, że czasami nie mamy możliwości lub środków do tego, aby przebadać 
całą populację. Statystykę łączy bardzo ścisły związek z teorią prawdopodobieństwa, 
działem matematyki, dzięki któremu jesteśmy w stanie poradzić sobie z niepewnością. 

Metody statystyczne stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości 
w zakresie zjawisk masowych – tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, 
socjologiczne; choć także w innych naukach. Metoda statystyczna jest jedną z metod badań 
naukowych. Działania statystyczne stosuje się do opisu zjawisk masowych. Zestawienia 
danych do opisu zjawisk masowych dostarczają między innymi urzędy statystyczne przez 
spisy powszechne. Zestawienia te mają postać tabel, z których można dowiedzieć się, w jakiej 
skali dane zjawisko występuje; tabel publikowanych między innymi w rocznikach 
statystycznych. Dzięki owym danym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji 
ich przekształceń w czasie. Sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju 
danego zjawiska czy też to, jaką część stanowi większej całości. Część danych dostarcza 
badanie metodą grup reprezentatywnych: zbiera się dane nie od wszystkich, ale od 
odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywna. 

Celem analizy statystycznej jest pozyskanie jak największej wiedzy z pozyskanych 
danych. Aby zbiór danych był dobrą bazą do analizy statystycznej należy: zaplanować 
badanie, podsumować zbiór danych z obserwacji, podkreślając tendencje, ale rezygnując 
ze szczegółów, uzgodnić, jaką wiedzę o badanym zjawisku mają dostarczyć dane (mamy 
tu zatem z trzema działami statystyki: metodą reprezentatywną, statystyką opisową, 
wnioskowaniem statystycznym). 

Statystyka jest stosowana w wielu dziedzinach wiedzy, w niektórych z nich tak 
intensywnie, że doczekała się własnej terminologii i wyspecjalizowanych metod. Z czasem 
wytworzyły się dziedziny z pogranicza statystyki i innych nauk. Należą do nich: 
Biometria, Demografia, Ekonometria, Fizyka statystyczna, Termodynamika statystyczna, 
Psychometria, Socjologia statystyczna, Statystyka gospodarcza, Statystyka edukacyjna 
(może pedagometria, edukometria? – moja propozycja). 

Poszukiwanie zależności między zmiennymi jest, ogólnie rzecz biorąc, podstawowym 
celem każdego badania naukowego. Filozofia nauki uczy, że nie ma innego sposobu 
wyrażenia znaczenia niż poprzez relacje pomiędzy pewnymi kategoriami ilościowymi 
lub jakościowymi (zarówno w badaniach korelacyjnych, jak i eksperymentalnych). 
Na przykład badanie opinii kobiet i mężczyzn w sprawie wieku dzieci rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego. W Polsce nadal jest ostra dyskusja na temat obowiązku 
ustawowego rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci, które ukończyły 6 lat życia3. 
Tymczasem wiele państw już od dawna zabezpieczyły dzieciom taką możliwość, nawet 
w niektórych krajach zaczynają naukę w szkole od 4. i 5. roku życia. Ponieważ to nie jest 

                                                 
3  W czasie składania tekstu (przyp. redaktorski). 
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obowiązek dla dzieci, lecz dla państwa, aby takie warunki zagwarantować (państwo to 
także rodzice, czego wielu nie rozumie). Częstym w Polsce argumentem przeciwników 
tego jest niezabezpieczenie małych krzeseł w szkole. Ci sami ludzie po powrocie dziecka 
z przedszkola do domu sadzają dziecko na duże krzesło i podają mu posiłek. Czyli nie 
rozsądek, tylko emocje mają być argumentem. Zawsze radzę takim zacietrzewionym 
rodzicom skrócić nogi krzeseł w szkole, ponieważ to jest najprostszy logiczny sposób 
spełnienia ich postulatu. Czyli oparcia swych wywodów o podstawową wiedzę 
statystyczną, czyli związków przyczynowo skutkowych. Tutaj statystyczne metody 
mogłyby dostarczyć wiedzy na temat prawdopodobieństwa takiego zachowania się 
rodziców w innych krajach wobec tego samego problemu rozpoczęcia nauki szkolnej 
w wieku 6 lat. Zmienną niezależną jest wiek dziecka 6 lat. Zmienną zależną jest 
zachowanie się rodziców takich dzieci w porównywanych krajach. W Polsce wielu 
rodziców posądza nauczycieli o brak kompetencji pedagogicznych. Szkoła sześciolatkom 
ich zdaniem zabiera dzieciństwo. Przecież to wielkie nieporozumienie, te dzieci 
są traktowane w szkole zgodnie z ich rozwojem psychicznym w tym okresie życia. 

W 1990 r. prowadziłem badanie kierując zespołem pedagogów w ramach 
tematu: Świadomość narodowa jako składnik potencjału obronnego państwa. Było to 
badanie prowadzone przez Instytut Badania Problemów Młodzieży przy Radzie 
Ministrów. Zbiorowość moich respondentów wynosiła 1600 studentów i studentek 
wszystkich wyższych uczelni Krakowa. Oczywiście bez kompetencji w zakresie 
prawidłowości rachunku statystycznego (ekonometrii) takie badanie byłoby nie możliwe. 
W narzędziu badawczym (ankiecie) umieściliśmy wiele danych o respondentach. Były to 
przy użyciu programu komputerowego bardzo liczne zmienne niezależne, od których 
pochodziły wyniki zmiennych zależnych. Dla przykładu opinie na temat obowiązku 
obrony ojczyzny (studentek, studentów, studentów mających rodziców z wyższym 
wykształceniem, studentów mających rodziców z średnim wykształceniem, studentów 
mieszkających w mieście, na wsi itp. danych), były jako zmienne zależne zróżnicowane. 
Analiza wyników na podstawie jednej niezależnej wielu kafeterii racjonalnie postawionych 
pytań wymagała solidnej pracy analitycznej odzwierciedlonej na stu stronicach. Ponieważ 
takich zmiennych niezależnych było dużo to końcowy raport był zawarty w trzech tomach 
po trzysta stron. Dlatego potwierdzam potrzebę znajomości w szerszym zakresie statystyki 
przez pedagogów. Ponieważ to, co się powszechnie nazywa badaniami empirycznymi 
podczas pisania prac magisterskich nie ma z tym nic wspólnego. Sam jestem w kłopocie 
kierując takimi pracami, gdy wiedza studentów na temat statystyki jest faktycznie bardzo 
słaba. Przy malutkich próbach to są tylko powierzchowne sondaże.  

Macierzowe narzędzie badawcze 

Przykład: badania opinii nauczycieli o wybranych składnikach systemu edukacyjno-
wychowawczego w okresie przemian reformatorskich w roku 2000. Bardzo ważnym jest, aby 
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statystyczne narzędzie badawcze miało formę macierzy. Zapewnia to uzyskanie bogatego zbioru 
zmiennych zależnych w funkcji do zmiennych niezależnych. Taka ankieta ma kształt tabeli, 
w której tak jak w rachunku macierzowym występują kolumny oraz wiersze. W kolumnach 
powinniśmy wprowadzić miary stopniowalności – wariantowości odpowiedzi respondentów. 
To są zmienne zależne, czyli odpowiedzi w zależności od zmiennej niezależnej danej osoby. 
Dla przykładu inaczej na to samo pytanie odpowiedzą kobiety (płeć jako zmienna niezależna), 
a inaczej na to samo pytanie odpowiedzą mężczyźni (płeć jako zmienna niezależna). Po za tym, 
jeżeli będziemy chcieć uzyskać opinie, co do stopnia znaczenia jakiegoś zjawiska to nigdy nie 
możemy poprzestać na dwóch wartościach, że coś jest tyko ważne lub nie ważne. Możemy 
powiedzieć, że jest wiele odcieni ważności, lub nie ważności. To jest właśnie stochastyka 
i probabilistyka. Wtedy, gdy wcześniej przygotujemy kafeterie wszystkich możliwych wariantów 
odpowiedzi i pozwolimy respondentom wybrać jeden z takich ich zdaniem najlepszy dla nich 
wariant odpowiedzi to stworzymy zbiór obszernych informacji na dany temat. To pozwoli nam 
na wykorzystanie komputerowych programów do obliczeń danych statystycznych. Oczywiście 
takie kompetentne przygotowanie narzędzia badawczego wymaga pogłębienia wiedzy z zakresu 
pewnych obszarów matematyki. W obecnym czasie mamy do czynienia z niebywałym 
obniżeniem wiedzy pedagogów w tym zakresie. Niestety podczas pisania prac licencjackich oraz 
magisterskich mamy do czynienia z prymitywnymi narzędziami (ankietami). To jest pseudo 
badanie naukowe. Takie fakty powodują, że krytycy obecnego szkolnictwa wyższego często 
złośliwie nazywają takie zjawisko „wyższą zawodówką”. Oczywiście nie we wszystkich 
Uczelniach jest tak źle. Mamy Uczelnie, które stale utrzymują na najwyższym poziomie reguły 
i procedury szkolnictwa wyższego. Na swoich seminariach magisterskich zawsze uczę studentów 
metody przygotowania ankiety badawczej w formie tabeli macierzowej. 

Przytaczam poniżej fragment konkretnego badania przeprowadzonego w roku 
szkolnym 1994/95. Podkreślam, że chodzi o pokazanie efektywnego narzędzia 
badawczego (ankiety) w formie tabel macierzowych, które dostarczają bogatych danych 
wywołanych pozwalających na komputerowe przetworzenie. Same wyniki też są cenne, 
ponieważ możemy tym samym narzędziem powtórzyć to badanie w obecnych warunkach 
sytuacji polityczno społecznej, np. w roku 2000. 

Przyjęte założenia badań. Bieżąca dekada cechuje się utrwalaniem w świadomości Polaków 
tezy o konieczności transformacji systemu edukacyjno-wychowawczego4. Ludzie oczekują 
zrealizowania prospektywnego myślenia o wychowaniu. Wychowanie zarówno w rodzinie jak 
i w szkole odbywa się w zupełnie nowej osnowie społecznej. Przemiany, jakie zaszły w Polsce, 
w swej ogólnej ocenie pozytywne w płaszczyźnie, edukacyjno-wychowawczej odzwierciedlają 
szereg mankamentów. Nie jesteśmy pod tym względem odosobnieni. Podobnie dzieje się 
w wielu krajach świata, gdzie można dostrzec głosy narzekania na poziom i efektywność 
wychowania5. Należy określić i ocenić istniejącą rzeczywistość teraźniejszości, aby móc trafnie 

                                                 
4  P. Tyrała, Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej – stan i perspektywy, Wydawnictwo Oświatowe 

FOSZE, Rzeszów 2000, s. 199-216. 
5  S. Kawula, Dylematy edukacyjne za granicą, Wydawnictwo Ethos, Warszawa-Olsztyn 1991, s. 5. 
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prognozować przyszłość edukacyjną. Ten trudny problem nie jest tylko naszym zmartwieniem. 
Istnieje wiele publikacji z tego zakresu dotyczących problemów globalnych, jeżeli chodzi 
o edukację i wychowanie6. Analizą i propozycjami zmian systemu edukacyjno-wychowawczego 
zajmują się wybitni polscy pedagodzy. Powoływane przez centralne organy administracji 
państwowej gremia opracowują ekspertyzy. Ciągle nie dochodzi do skutku wdrożenie tych 
nowatorskich rozwiązań do praktyki szkolnej7. Takim dobrym zwiastunem jest jednak 
wprowadzenie nowych „Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólno-
kształcących”. Zarysowane w opracowa-niach studyjnych tendencje rozwojowe, szanse, 
alternatywy i scenariusze wskazują na silne uzależnienie sfery duchowej od możliwości 
materialnych państwa. Szczególna odpowiedzial-ność za to przypada ludziom posiadającym 
kompetencje decyzyjne. Dlatego tak trudno jest wdrożyć konieczne zmiany reformatorskie 
w obszarze edukacji. Polska staje wobec wyzwań cywilizacyjnych i rozwojowych niezmiernie 
skomplikowanych. Okres najbliższych lat oznacza dalszą potrzebę praktycznego wcielania 
radykalnych przemian we wszystkich sferach życia. Powszechnie dostrzegane nieuchronne 
konflikty, napięcia, animozje typowe dla czasu przemian, wpływają bezpośrednio na samo-
poczucie jednostek i grup społecznych. Dzieje się tak również w systemie edukacji, MEN 
podjęło nową próbę reformowania systemu. Minister Edukacji Narodowej sam przyznał, że stan 
edukacji jest niedobry od niemal ćwierć wieku8. Mimo iż powoływano komitety ekspertów, 
opracowywano raporty to jednak nic praktycznie nowego nie wdrożono. Ciągle nie było woli 
politycznej. Nieprawdą jest, więc twierdzenie, że edukacja nie jest uzależniona od polityki. 
Po 1989 roku rządy formacji prawicowej uważały, że wszystko, co było proponowane 
poprzednio należało odrzucić. Wynik działalności tego okresu jest niestety niezadowalający dla 
systemu edukacyjnego, wszystkie nowe koncepcje reformy proponowane w tym czasie były 
pozbawione głosów autorytetów pedagogiki. Do opracowania koncepcji reformy edukacyjnej nie 
włączono wtedy ani Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ani Towarzystwa Pedagogicznego. 
W ten sposób zmarnowano czas oraz środki przeznaczone na to przedsięwzięcie. Mamy do 
czynienia z paradoksalną sytuacją. Środowisko oświatowe, które najlepiej zna sytuację i potrzeby 
– oczekuje zmian, natomiast politycy albo nie mają woli na ich wprowadzenie, albo mają 
negatywny stosunek do wykonanej poprawnie merytorycznie wcześniej pracy analityczno-
programowej. Na efekty pracy ludzi władzy wpływa ich wykształcenie. Wyborcy powinni 
myśleć o tym, kiedy wybierają ludzi władzy. Ta rzeczywistość niestety zaciążyła na 
zahamowaniu postępu edukacyjnego. To jest historyczny fakt. Tego nie da się już zniwelować. 
W pierwszym okresie lat dziewięćdziesiątych pogorszyła się sytuacja ekonomiczna i nastąpił 
regres w wychowaniu przedszkolnym i w systemie opiekuńczo-wychowawczym. 
Do pozytywnych osiągnięć tego okresu należy zwiększenie stopnia skolaryzacji na wyższych 
                                                 
6  A. Radziewicz-Winnicki, Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzinnej edukacji, „Śląsk”, Katowice 

1995, s. 6; P. Tyrała, R. Novak, Wychowanie dla państwa demokratycznego, Materiały z konferencji, 
Nyiregyhaza 30.05-2.06.1996 (Węgry). 

7  T. Lewowicki, O związkach między ideologiami, teoriami i strategiami reform oświatowych, [w:] 
Z. Kwieciński (red.), Socjologia wychowania. T. XII, Toruń 1994; A. Radziewicz-Winnicki, s. 6. 

8  Ochronić nauczycieli. Rozmowa z Jerzym Wiatrem ministrem edukacji narodowej. Przegląd Tygodniowy 
z dn. 28.02.1996. 
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uczelniach i w kształceniu średnim. Uzyskano duży zakres wolności edukacyjnej – szczególnie 
w zakresie wyboru programów i podręczników. 

Miejmy nadzieję, że następne lata będą bardziej szczęśliwe dla reformy oświatowej. 
Skuteczność na tym polu wcale nie musi być związana z poglądami. Najbardziej jest 
uzależniona od wiedzy i rozsądku ludzi władzy. W ostatnich latach zwrócono się 
do specjalistów świata nauki o kształceniu i wychowaniu o dokonanie ekspertyzy systemu. 
Wymienić należy profesorów: Czesława Kupisiewicza i Jana Szczepańskiego, którzy korzystali 
z doradztwa kilkunastu innych ludzi – reprezentantów nauk pedagogicznych i innych nauk 
społecznych oraz praktyków. Zespół ekspertów ma w krótkim czasie opracować raport o stanie 
edukacji jako podstawy dla ogólnonarodowej dyskusji. Chodzi o przygotowanie w realnym 
niedługim czasie przez MEN projektu dokumentu rządowego, określającego główne, 
niezbędne elementy reformy oświaty. 

Wychowawcy w swej pracy odczuwają skutki psychospołeczne tych zjawisk. Wychowy-
wać dla demokracji jest nadrzędnym nakazem misji nauczycielskiej. Powinni oni najwięcej 
wiedzieć o tym systemie społecznym, pracę edukacyjną skierować ku lepszej przyszłości9. 

Przed nauczycielami stoi zadanie wzmożonego oddziaływania wychowawczego dla 
utrwalenia pożądanej świadomości demokratycznej. To jest trudny dylemat, ponieważ nauczy-
ciele są grupą zawodową będącą w bardzo złej sytuacji życiowej. Ich status materialny oraz 
społeczny jest bardzo niski, trudno nie zauważyć, że są to słabe przesłanki do motywacji 
działania na korzyść państwa demokratycznego, które ich nie szanuje. Zacytujmy stwierdzenie 
ministra edukacji narodowej Jerzego Wiatra: “Ta profesja nigdy nie będzie do dorobienia się 
fortuny, ale nie można się też pogodzić z degradacją ekonomiczną nauczycieli”10. To nic nowe-
go. Taka sytuacja ma miejsce już od czasów powojennych. Zawód nauczyciela jest mało 
atrakcyjny11. Nie może dać satysfakcji ciągłe mówienie, że to jest profesja piękna i zaszczytna. 
Zawód opuszczają ludzie najzdolniejsi. Podobnie jest z kadrą naukową uczelni pedagogicznych, 
która nauczycieli kształci. Nauczyciele akademiccy przenoszą się do bardziej płatnych profesji. 
Ta rzeczywistość będzie negatywnie wpływać na postępy reformatorskie w demokratycznej 
oświacie. Sama satysfakcja z zaistniałej demokracji jest niewystarczająca dla pozytywnych 
motywacji oddziaływania wychowawczego. Lepiej być realistą, niż ponieść klęskę poprzez 
złudną ocenę rzeczywistości. Należy wierzyć, że poprawi się sytuacja życiowa nauczycieli.  
Jeżeli tak się stanie będzie można liczyć na ich zaangażowanie w tak potrzebną pracę 
edukacyjno-wychowawczą. 

                                                 
9  Cz. Banach, Polskie wyzwania a kształcenie i doskonalenie nauczycieli, [w:] Lubelski Rocznik 

Pedagogiczny, T XV, Lublin 1993, s. 50; P. Tyrała, Nowe problemy edukacyjno-wychowawcze w warun-
kach demokracji i pluralizmu, [w:] M. Soja (red), Rozmowy o tolerancji, Mitel, Rzeszów 1996, s. 63-73; 
Z. Kwieciński, Między ortodoksją a heterogenicznością teorii pedagogicznych. Ku strategiom pokonywania 
polskiego „opóźnienia”, [w:] J. Górniewicz (red), Stare i nowe dylematy teorii wychowania, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 1993, s. 10. 

10  J. Wiatr, Ochronić nauczycieli, „Przegląd Tygodniowy” z dnia 28.02.1996 r. 
11  W. Okoń, O zawodzie i braku wyobraźni, „Głos Nauczycielski” nr 41/96, s. 7; M. Śnieżyński, Stosunek 

nauczycieli do swego zawodu, „Wychowawca” 1994, nr 12, s. 11-13. 
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Resort edukacji widzi potrzebę przyciągania do zawodu nauczycielskiego ludzi 
ambitnych i zdolnych. Mają być podniesione na wyższy poziom studia nauczycielskie. 
Kształcenie nowoczesne ma im pozwolić na podejmowanie pracy twórczej i innowacyjnej. 
Nauczyciel powinien mieć swobodę, wykazywać samodzielność w podejmowaniu 
nauczania koncepcyjnego, nieszablonowego. Miejmy nadzieję, że przyczyni się to do 
poszerzenia obszaru edukacji alternatywnej. Poprzez demokratyczne uprawnienia rad 
pedagogicznych można wpływać na nowatorskie oblicze programowe12. W populacji 
kilkuset tysięcy polskich nauczycieli są ludzie, którzy potrafią podejmować bardzo trudne 
i ambitne zadania dydaktyczno-wychowawcze. Do takich nauczycieli należy wyrównać 
średnią poziomu profesjonalnego. 

W wyniku demokratycznej wolności edukacyjnej w latach dziewięćdziesiątych 
wynurzyło się na powierzchnię systemu edukacyjnego wiele niebywale pożytecznych 
koncepcji zwanych edukacją alternatywną13. Zostały stworzone praktyczne warunki do 
swobody zarówno w zakresie refleksji teoretycznych jak i praktycznej działalności 
edukacyjnej. To dobrodziejstwo nowej sytuacji, wyzwoliło pedagogów zarówno 
teoretyków jak i praktyków z okowów totalizacji edukacyjnej. W warunkach państwa 
demokratycznego, pluralistycznego i obywatelskiego następuje rozładowanie 
wewnętrznych napięć. Następuje uwolnienie pomysłów, nowych propozycji kształcenia 
i wychowywania. Realizowanie zadań edukacyjno-wychowawczych w takich warunkach 
daje poczucie bezpieczeństwa, gwarancji braku przykrych konsekwencji nawet 
w przypadku niepowodzenia prób nowatorskich, alternatywnych koncepcji. 

Podobnie jak w krajach, które w systemie demokracji funkcjonują od wielu lat można 
stwierdzić, że i u nas wystąpiły następujące przesłanki alternatywności edukacyjnej 
nauczycieli:  

− Demokracja i upodmiotowienie nauczycieli;  
− Pluralizm refleksji pedagogicznej;  
− Możliwości kształcenia dzieci w szkołach niepublicznych. 

Nie można zapominać, że sytuacja nie jest wcale taka sielankowa. Nauczyciel 
jednocześnie poddawany jest presji różnych ugrupowań, są to próby interwencji 
światopoglądowej lub politycznej. MEN i administracja szkolna powinny stworzyć 
nauczycielowi warunki do swobodnego kierowania się własnym sumieniem i wiedzą 
pedagogiczną w procesie wychowywania dla dobra państwa demokratycznego. Nauczyciel 
ma być wolnym w swej pracy pedagogicznej. 

Cel badania nad świadomością edukacyjno-wychowawczą nauczycieli oraz założenia 
analityczne 

W narodowym dialogu o przyszłości edukacji uczestniczą przede wszystkim 
nauczyciele. Takim ważnym wskaźnikiem w obszarze wychowania mogącym dać pewne 

                                                 
12  J. Kardziński, Otwarcie szkoły, [w:] Społeczeństwo otwarte, Warszawa 1992, s. 41. 
13  P. Tyrała, Poprzez alternatywność do edukacji rozumu, [w:] B. Śliwerski (red), Pedagogika alternatywna -

dylematy teorii, Impuls, Łódź-Kraków 1995, s. 47-53. 
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wskazówki dla właściwej drogi modernizacyjnej jest znajomość świadomości nauczycieli. 
Znać ich poglądy, oczekiwania i aspiracje w tym względzie to nic innego jak mieć 
możliwość planowania efektywnych działań resortu edukacji na przyszłość. Obecny kształt 
świadomości będzie mieć wpływ na uczestnictwo w procesie reformowania systemu 
i dokonywania potrzebnych zmian edukacyjnych. Ocenić tę świadomość możemy 
w danym momencie poprzez diagnozę badawczą. Zaprezentowane tutaj wyniki takiego 
badania są przyczynkiem do poszerzenia wiedzy o nauczycielach. Zostaną zaprezentowane 
tylko wybrane problemy badawcze z materiałów znacznie szerszych14.  

Poprzez badania ankietowe sondowano opinie, które określają pewne następujące 
składniki (konstrukty) świadomości badanych: 

1. Określają stosunek do poszczególnych składników wychowania oraz ukazują 
oczekiwania nauczycieli wobec państwa w zakresie rozwiązywania problemów 
edukacyjnych. 

2. Oceniają stosunek najważniejszych instytucji w państwie do problemów 
edukacyjnych i prawdopodobne działania MEN w najbliższym czasie. 

3. Ukazują rangę jaką przywiązuje program wychowania w szkole do poszczególnych 
rodzajów wychowania, a także opinie o skuteczności oddziaływań wychowa-
wczych. 

4. Przedstawiają ocenę prawno-socjalnej sytuacji rodziny i dziecka w Polsce. 
5. Oceniają wpływ poszczególnych środowisk wychowawczych na wychowanie 

młodzieży. 
6. Określają gradację cech autorytetu i osobowości nauczyciela-wychowawcy. 
7. Przedstawiają samoocenę wychowania nauczycieli oraz ich aspiracje i cele życiowe. 

W wyniku analizy wywołanych poprzez ankietowanie danych empirycznych należało 
określić strukturę świadomości edukacyjno-wychowawczej wybranej populacji nauczycieli 
Krakowa w następujących płaszczyznach: 

− analizy struktury składników programu państwa w zakresie wychowania, 
− siły przywiązywania wagi w szkole do poszczególnych członów wychowania, 
− przywiązywania przez państwo wagi do działalności wychowawczej, 
− opinie o skuteczności polskiego systemu edukacyjno-wychowawczego, 
− ocena gradacji składników autorytetu wychowawcy, 
− ocena stopnia wpływu socjalizacyjnego poszczególnych środowisk wychowawczych, 
− sytuacji prawnej dziecka i rodziny, 
− gradacja cech osobowościowych nauczycieli i ich wpływu na efekty wychowawcze, 
− ocena trendów działalności MEN, 
− samoocena poziomu wychowania, 
− osiągnięcia pożądanych celów życiowych w najbliższych latach.  

                                                 
14  Badanie pedagogiczne w ramach seminarium magisterskiego pod kierunkiem Pawła Tyrały, WSP Rzeszów 

1995. Pełne dane znajdują się w niepublikowanej pracy magisterskiej, Piotr Głąb, Świadomość społeczna 
nauczycieli jako efekt procesu edukacyjno-wychowawczego, WSP, Rzeszów 1996. 
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W oparciu o taką analizę cel badawczy planowano osiągnąć poprzez dwa 
zamierzenia. Po pierwsze sporządzić opis treści i struktury świadomości edukacyjno-
wychowawczej badanej populacji uwzględniając subiektywne oraz obiektywne odczucia 
nauczycieli w badanym zakresie. Po drugie podjąć próbę określenia wpływu procesów 
zmian społeczno-politycznych na kształt świadomości badanych. Spośród wielu czynni-
ków warunkujących kształtowanie czynnego zaangażowania się w sprawy demokratycz-
nego państwa na plan pierwszy wysuwa się potrzeba właściwego ukształtowania 
świadomości prodemokratycznej. Nauczyciel może zrobić bardzo wiele na polu 
wychowania młodzieży dla państwa demokratycznego i pluralistycznego. Powinien 
kształtować pożądaną świadomość młodzieży z punktu widzenia właściwego zachowania 
w dorosłym życiu, aktywizacji działania w swym środowisku lokalnym15. W tym obszarze 
oddziaływań wychowawczych nauczyciela trudno zastąpić. 

Narzędzie badawcze i metodologia obliczeń 
Ogółem za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej przebadano 1155 respon-

dentów. W tym: 215 nauczycieli, 210 rodziców i 730 uczniów klas maturalnych. 
Ankietowanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 1995 roku. Narzędzie 
badawcze zawierało 205 pytań ankiety, poprzedzonych wstępem, ujmujących treści 
realizujących cel badania świadomości edukacyjno wychowawczej. Ankieta składała się 
z 16 tabel jednorodnych pod względem poszczególnych problemów dotyczących systemu 
oświatowego. Każda tabela na końcu miała wiersz otwarty pozwalający respondentowi na 
swobodne dodatkowe wypowiedzenie swojej opinii. 

Uzyskane dane przetworzono przy pomocy programu komputerowego ASE 
1 Statistic opartego o statystyczną metodę analizy danych. Do testowania poziomu 
istotność użyto testu chi-kwadrat oraz w niektórych przypadkach pomiaru siły związku. 
Uzyskane dane potwierdziły istotność oraz poprawność związków korelacyjnych. Badani 
nauczyciele akceptowali oraz wykazywali duże zainteresowanie podjętą problematyką 
badawczą. Prowadzone badania spotkały się z dużą przychylnością środowiska badań. 

Charakterystyka badanej populacji nauczycieli wybranych szkół średnich Krakowa 
Badaniem objęto 215 nauczycieli, w tym 111 mężczyzn i 104 kobiety w wieku od 25 

do 43 lat. Zachowano proporcje płci, chodziło bowiem o uzyskanie opinii podobnej grupy 
mężczyzn oraz kobiet. Największą grupę stanowili nauczyciele określający swe 
pochodzenia społeczne jako robotnicze (68,9%), pozostali pochodzili ze środowisk 
inteligenckich (26,8%) oraz chłopskich (8,3%). 

Pod względem ukończonych studiów największą grupę ogółu badanych stanowili 
nauczyciele, którzy ukończyli studia humanistyczne (51,0%). Pozostali respondenci 
ukończyli studia techniczne (35,5%) oraz studia ekonomiczne (13,5%). Pod względem 
urbanizacji miejsca zamieszkania nie było zróżnicowania. Wszyscy byli mieszkańcami 
                                                 
15  J. Jerschina, Socjologia wychowania, [w:] Z. Krawczyk (red.), Socjologia polska, Uniwersytet Warszawski. 

Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1990, s. 293. P. Tyrała, 
Wychowanie demokratyczne zadaniem dla oświaty, [w:] A. Zając (red.), W poszukiwaniu modelu oświaty 
w okresie przemian, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1996, s. 154. 
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Krakowa. Swój poziom życia spośród ogółu badanych 49,5% uznawało za dostateczny, 
a 24,5% za dobry. Z kolei 23,8% respondentów oceniało swój poziom życia jako zły 
i bardzo zły. 

Badanie zostało przeprowadzone w roku szkolnym 1994/95 w następujących szkołach 
Krakowa: VII Liceum Ogólnokształcące (24 badanych), XIII Liceum Ogólnokształcące (26), 
XIV Liceum Ogólnokształcące (20), XX Liceum Ogólnokształcące (22), XXII Liceum 
Ogólnokształcące (28), Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 (43), Zespół Szkół Ekonomicznych nr 
2 (27), Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (25 badanych). 

Opinie o skuteczności polskiego systemu edukacyjno-wychowawczego i sytuacji 
rodziny 

Praktyka wychowawcza swoje postępy uzyskuje poprzez działania skuteczne. 
W tabeli 1 pomieszczono 15 kategorii zakresu procesu edukacyjno-wychowawczego.  
 

Tabela 1. Rozkład procentowy opinii o skuteczności polskiego systemu edukacyjno-wycho-
wawczego (N=215) 

Lp 
Zakresy procesu  

edukacyjno-wychowawczego 
Bardzo 

skuteczny 
Skutecz- 

ny 
Mało  

skuteczny 
Nie  

skuteczny 
Nie mam 
zdania 

1 Podstawowego wykształcenia, dania 
niezbędnej wiedzy ogólnej z życia.  4,2 63,9 24,1 6,9 0,9 

2 Wykształcenia średniego ogólnego 
pozwalającego podjąć dalszą naukę (studia). 7,9 61,9 28,2 0,5 1,9 

3 
Wykształcenia zawodowego pozwalającego 
dobrze funkcjonować na rynku w oferowanej 
pracy. 

6,5 47,0 36,3 9,3 0,9 

4 Wychowania ogólnego co powszechnie 
nazywa się “dobrym wychowaniem”. 5,1 34,7 51,4 8,8 – 

5 Wychowania w zakresie przygotowania do 
życia w rodzinie. 5,1 29,2 49,1 16,2 0,5 

6 
Wychowania dobrego patrioty, obywatela, 
gotowego poświęcić się w razie potrzeby  
dla dobra państwa i narodu. 

8,2 36,0 44,4 19,0 2,3 

7 Wychowania katolickiego, zgodnie 
z tradycjami kościoła katolickiego 11,6 34,7 35,6 8,8 9,3 

8 
Wychowania w zakresie wiedzy politycznej 
i społecznej pozwalającej na uczestnictwo 
w życiu społecznym. 

5,1 28,2 44,9 15,3 6,5 

9 Wychowanie fizyczne pozwalające znosić 
trudy codziennego życia. 6,5 15,7 54,6 21,8 1,4 

10 Wychowanie psychiczne pozwalające 
racjonalnie znosić codzienność życia. 4,6 22,2 43,5 29,2 0,5 

11 
Wychowanie kulturalne dające ogólne 
przygotowanie do rozumienia kultury 
i uczestnictwa w niej. 

3,2 35,3 48,0 12,5 0,9 

12 Wychowanie seksualne. 3,7 19,9 43,5 29,6 3,2 

13 Wyrobienie szacunku dla państwa i jego 
organów władzy. 3,7 18,1 46,8 25,0 6,5 

14 Wyrobienie szacunku dla starszych 
i słabszych. 6,9 31,0 38,4 22,2 1,4 

15 Wychowanie pozwalające zrozumieć 
złożoność zjawisk międzynarodowych 2,8 25,9 42,1 20,4 8,8 
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Badani nauczyciele mieli zadecydować jak skuteczny jest ich zdaniem każdy z tych 
zakresów. Mogli wybierać wśród czterech stopni skuteczności. Ogólnie pod względem 
skuteczności wychowania nasz system oświatowy ocenili nisko. Są to opinie miarodajne, 
opinię taką formułują nauczyciele, ludzie będący filarem systemu. Za najbardziej 
skuteczną uznano możliwość uzyskania średniego wykształcenia pozwalającego 
na kontynuację studiów. Tak sądzi 69,8% badanych. Drugie miejsce zdaniem 68,2% bada-
nych pod względem skuteczności należy przypisać możliwości uzyskania podstawowego 
wykształcenia pozwalającego posiąść niezbędną wiedzę o życiu. Za najbardziej 
nieskuteczne badani uznali wychowanie fizyczne, które nie pozwala znosić trudów 
codziennego życia. Tak sądzi 76,8% badanych nauczycieli. Nasi respondenci potwierdzają 
powszechny fakt, że wychowanie seksualne jest u nas obszarem “wstydliwym” – 73,1% 
badanych. Jednocześnie małą skuteczność widzą w dziedzinie wychowania społecznego 
i politycznego oraz szacunku dla państwa – 71,8% badanych. Z tego wynikałoby, że 
będziemy mieć społeczeństwo słabe fizycznie i psychicznie, jednocześnie bierne, którym 
aktywne grupy będą mogły w dużym stopniu manipulować. 

 

Tabela 2. Działalność MEN w najbliż szym czasie w ocenie badanych – rozkłady procentowe 

Lp 
Zakresy procesu  

edukacyjno-wychowawczego 

Będzie 
zdecy- 

dowanie 
lepiej 

Będzie 
lepiej 

Będzie 
bez 

zmian 

Będzie 
coraz 
gorzej 

Nie mam 
zdania 

1 Kształcenie (dostępność, poziom). 1,9 23,7 39,1 34,8 0,5 
2 Wychowanie (powszechność, celowość). 2,8 23,1 40,3 33,3 0,5 

3 Opieka specjalistyczna (domy, dziecka, 
resocjalizacja, itp.). 2,8 12,0 31,9 52,8 0,5 

4 Wypoczynek wakacyjny (kolonie, obozy, 
zimowiska). – 12,0 28,2 58,8 0,9 

5 Imprezy sportowe (zawody, turnieje, 
kluby szkolne). 1,9 11,6 45,8 39,4 1,4 

6 Praca pozalekcyjna (koła zainteresowań). 2,8 8,8 36,1 49,5 2,8 

7 Praca pozaszkolna (Młodzieżowe Domy 
Kultury). 3,2 4,6 46,8 43,0 2,3 

8 Działalność organizacji dziecięcych. 1,9 11,6 43,4 39,0 4,2 
9 Działalność organizacji młodzieżowych. 2,3 7,9 44,4 42,1 3,2 

10 Współpraca z rodzicami. 1,9 23,3 38,1 35,8 0,5 
11 Współpraca z kościołem. 7,9 40,1 32,6 14,8 4,6 
12 Wychowanie przedszkolne. 2,8 24,1 36,6 35,2 1,4 

13 Współpraca ze środkami masowego 
przekazu (TV, radio, prasa). 3,2 27,8 47,7 17,6 3,7 

14 Nakłady państwa na edukację. 3,2 16,2 22,2 54,6 3,7 

 
Wobec niedostatków środków finansowych na edukację społeczeństwo demonstruje 

wiele obaw o przyszłość systemu edukacyjno-wychowawczego. Obszary działalności 
MEN uszeregowano w 14 dziedzin. Pomieszczono je w wierszach. Badani nauczyciele 
mieli wyrazić opinię jak ich zdaniem będzie wyglądać najbliższa przyszłość w działalności 
MEN w poszczególnych obszarach edukacji (tabela 2); mogli wybrać jeden z czterech 
stopni prognozy zmian, od bardzo pozytywnej do skrajnie negatywnej. Analizując 
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stanowiska nauczycieli nie można znaleźć dziedziny co do której spodziewają się wielkich 
pozytywnych zmian. Najlepiej oceniono przyszłość współpracy z kościołem – 48,0% 
badanych. Nauczyciele przeciętnie w ilości 43,0% badanych uznali, że w działalności 
MEN będzie bez zmian. Oznaczałoby to dalszą stagnację już i tak mizernej sytuacji resortu 
edukacji. Około 45,0% średnio biorąc ma obawy, że będzie coraz gorzej. Przy tym 
najgorzej widzą przyszłość wypoczynku wakacyjnego – 58,8% badanych. Równie pesymi-
styczne prognozy dotyczą opieki specjalistycznej (domy dziecka, resocjalizacja) – 52,8% 
badanych. 

Wybrałem z tamtego badania tylko dwie tabele, chodziło głównie o pokazanie ich 
macierzowego kształtu. Każda tabela na końcu posiadała wiersz otwarty, w którym 
respondenci mogli wyrazić jeszcze inne swoje opinie. 

 

W ekonometrii podczas obliczania optymalnych decyzji stosuje się tak zwane 
równania transportowe. Dotyczy to obliczenia optymalnej decyzji na przykład pod 
względem czasu (czas to pieniądz), możemy też optymalizować poprzez założenie 
najmniejszego kosztu. Mamy układ magazynów z jakimiś produktami (elementami) 
potrzebnymi do produkcji samochodów. Ilość tych produktów jest różna w poszczegól-
nych magazynach. Także odległości od naszej fabryki samochodów jest różna. W ten 
sposób mamy zbiór zmiennych niezależnych. Będzie jedno rozwiązanie naszej decyzji 
minimalizujące czas przejazdu po potrzebne podzespoły. Oczywiście pedagodzy powinni 
mieć wyobraźnię, aby to, co piszę zrozumieć. To jest logicznie proste. Jeżeli pedagodzy 
mają z tym trudności to potwierdza ich słabe przygotowanie w zakresie logiki 
statystycznej. Chcę przejść do refleksji, że takie same zadanie jest dla pedagogów. 
Takimi magazynami są uczelnie, które posiadają zasoby kompetentnych nauczycieli 
akademickich, naukowców, środki naukowe, urządzenia badawcze itp. Między tymi 
uczelniami, a nami także są różne odległości, czyli optymalizując poprzez minimalizację 
czasu dostępu do potrzebnych nam usług naukowych (dydaktyczno wychowawczych) 
możemy zastosować ten sam rachunek optymalizacji, czyli zadania transportowe. 
Oczywiście szczegóły takich obliczeń znajdziemy w pracach z zakresu ekonometrii 
i statystyki. Wiele innych istniejących od lat różnych modeli takiej wiedzy matematycznej 
należy wykorzystać w pedagogice. 

 

Niezbędna jest wiedza na temat rozkładu normalnego wielu zjawisk w obszarze 
pedagogiki. Rozkład wielu statystyk testowych jest rozkładem normalnym lub może być 
otrzymany z rozkładu normalnego. W tym sensie, mówiąc filozoficznie, rozkład normalny 
reprezentuje zweryfikowaną empirycznie "prawdę ogólną o istocie rzeczy i jego status" 
można porównać do statusu podstawowych praw nauk przyrodniczych. Dokładny kształt 
rozkładu normalnego (charakterystyczna "krzywa dzwonowa") zdefiniowany jest przez 
funkcję posiadającą jedynie dwa parametry: wartość średnią i odchylenie standardowe. 

Charakterystyczną cechą rozkładu normalnego jest to, że 68% wszystkich opisywa-
nych przezeń przypadków trafia do przedziału odejmującego ±1 odchylenie standardowe 
od wartości średniej, a ±2 odchylenia standardowe obejmują 95% przypadków. Innymi 
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słowy w rozkładzie normalnym wartości standaryzowane mniejsze niż –2 i większe niż +2 
zdarzać się mogą z częstością równą lub mniejszą niż 5% (wartość standaryzowaną oblicza 
się odejmując od wartości zmiennej jej wartość średnią i dzieląc wynik przez odchylenie 
standardowe).  

 

Koncepcja motywacyjna procesu wychowawczego jest obarczona prawdopodobień-
stwem 

Podczas procesu edukacyjnego mamy do czynienia z układem stochastycznym. 
Czyli takim gdzie występuje zjawisko prawdopodobieństwa uzyskania oczekiwanego 
efektu. Wynika to z faktu posiadanych cech psychicznych ludzi. Nie jest to układ prosty 
zdeterminowany. Układy zdeterminowane to najczęściej układy techniczne. Jeżeli 
potraktujemy je jako układy cybernetyczne to zmienna niezależna – wyjściowa spowoduje 
efekt zdeterminowany pewny. Takim prostym modelem jest zamek w drzwiach. Jeżeli 
użyjemy klucza to po przekręceniu w prawo lub w lewo zamek zamkniemy lub 
otworzymy. Czyli nasze oddziaływanie na zamek daje prawie zawsze oczekiwany efekt. 
Może się zdarzyć jakieś zacięcie zamka. Wtedy pożądanego efektu nie uzyskamy. Jednak 
jest to zdarzenie przypadkowe, nie odpowiadające regule. Takie zacięcie jest łatwe 
do naprawienia i zamek będzie działał w sposób zdeterminowany przez klucz.  

Inaczej jest z efektami naszej pracy dydaktycznej lub wychowawczej. Najczęściej 
istnieje jedność procesów dydaktyczno wychowawczych. Tutaj nie mamy do czynienia ze 
stosunkowo prostym oddziaływaniem technicznym. Mamy do czynienia z interakcją 
pomiędzy ludźmi16. Czyli interakcją pomiędzy nauczycielem i uczniem. Jednocześnie 
występuje w tym modelu interakcji pedagogicznej sprzężenie zwrotne pomiędzy uczniem 
i nauczycielem. Ludzie mają swoją osobowość, psychikę, świadomość i nie są skłonni do 
zachowań mechanicznych. Taki układ jest układem stochastycznym, czyli mamy do 
czynienia ze zjawiskiem prawdopodobieństwa pożądanych efektów. W sensie 
statystycznym należy posiadać wiedzę o rachunku prawdopodobieństwa. Czyli nauczyciel 
powinien znać podstawy pewnych działów matematyki i taką wiedzę wykorzystać podczas 
pracy badawczej w obrębie pedagogiki, czyli zastosować metody probabilistyczne.  

Efektywność edukacyjna w dużej mierze zależy od zaangażowanego uczestnicze-
nia w nim ucznia (studenta). Czyli ma różną miarę stopnia takiego zaangażowania. 
Nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych uzależnione jest od 
wewnętrznego nastawienia, to jest motywacji do samego procesu edukacji oraz do 
wynikających stąd zobowiązań i zadań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie mają 
różny poziom swoich motywacji w procesie pracy dydaktyczno wychowawczej.  
Zależy nam na motywacjach wyraźnie ukierunkowanych i o silnym natężeniu 
wyzwalającym w uczniu trwałe, aktywne współuczestniczenie w procesie edukacyjnym. 
Mocne pozytywne nastawienie do nauki kształtuje się w przypadkach, kiedy z jednej 
strony dotyczy samego procesu dydaktyczno-wychowawczego, a z drugiej sięga głębiej do 
                                                 
16  P. Tyrała, Teoretyczne podstawy wychowania. Zarys teorii oraz metodyki wychowania. Wyd. WSETINS 

Kielce 2012.  
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przyszłego zawodu, który chce się osiągnąć drogą dalszej nauki (studiów). W związku 
z tym należy tak kształtować działania nauczycielskie, aby uzyskiwać postęp w stanie 
pozytywnych motywacji do nauki całej zbiorowości uczniów (klasy), lub rocznika 
studiów. Ponieważ czynnik ludzki nie jest bezwładnym czynnikiem materialnym, posiada 
psychikę, sięgamy więc także do wiedzy z zakresu psychologii.  

Założenia psychologicznej teorii motywacji pozwalają na określenie praktycznych 
podstaw koncepcji motywacyjnej procesu edukacyjnego. J. Reykowski17 przez proces 
motywacyjny rozumie “proces regulacji, który pełni funkcje sterowania czynnościami,  
tak aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku, który może być zarówno 
zmianą zewnętrznego stanu rzeczy, jak też zmianą w samym sobie”. Dwa warunki muszą 
być spełnione dla powstania procesu motywacyjnego: 

1. wynik musi być przez ucznia oceniony zdecydowanie pozytywnie, 
2. uczeń musi mieć przeświadczenie, że wynik nauczania w danych warunkach może 

osiągnąć z dużym prawdopodobieństwem. 
Widzimy, że miara prawdopodobieństwa jest immanentną składową pedagogiki. 

W przypadku stwierdzenia przez ucznia, że aktualny stan jego pozycji nie odpowiada 
własnym oczekiwaniom w zakresie wymagań aspiracyjnych, występuje narastanie napięcia 
motywacyjnego, które przybierze formę nieugiętego zmierzania do celu poprzez podjęcie 
konkretnych zachowań i działań. Pedagodzy mogą stosować metody matematyczne 
pozwalające obliczać trend zjawiska motywacji. Ten obszar statystyki jest bardzo 
przydatny w obszarze edukacji, jednak z mojego doświadczenia pracy pedagogicznej 
w naszych uczelniach w ogóle o tym się nie mówi. To jest zjawisko korelacji pomiędzy 
siłą motywacji a efektu edukacyjnego. W tym miejscu odsyłam pedagogów do wiedzy 
matematycznej pozwalającej obliczać trendy naszych efektów pracy dydaktyczno 
wychowawczej. Poprzez rachunek trendów naszych efektów możemy weryfikować 
hipotezy badań pedagogicznych. 

Do szczególnie pozytywnych źródeł należy zaliczyć motywacje o charakterze 
poznawczym, wynikające z pasji umysłowej, z altruistycznego dążenia do poszerzania 
obszaru poznania teoretycznego i praktycznego otaczającej ucznia rzeczywistości. 
Poznawcze zainteresowania łatwo kojarzą się z kształtowaniem zamiłowań zawodowych, 
są bodźcem do zrozumienia swych przyszłych zadań zawodowych i metod ich realizacji. 

W celu kształtowania w uczniach odpowiednich motywacji pobudzających do nauki 
należy systematycznie realizować następujące kierunki działań: 

1. W działalności dydaktyczno-wychowawczej zwracać znacznie większą uwagę na 
kształtowanie pozytywnego nastawienia do wybranej szkoły (uczelni) poprzez 
wskazanie jej wartości nie tylko od strony ściśle profesjonalnej, ale również 
społecznej i humanistycznej. Tworzyć podstawy do identyfikacji z przyszłym 
zawodem. 

                                                 
17  J. Reykowski, Emocje i motywacje, [w:] T. Tomaszewski (red), Psychologia, PWN, Warszawa 1975, 

s. 566-628; J. Reykowski, Teoria motywacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979. 
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2. Działalność mająca na celu wyrobienie pozytywnych motywów do edukacji 
powinna być podjęta od momentu rozpoczęcia nauki w danej szkole (uczelni). 
Dokładnie przygotować pierwsze zajęcia wprowadzające uczniów w nowy obszar 
problematyki dydaktyczno-wychowawczej na danym kierunku oraz informacje 
o cechach i strukturze zarówno całego programu, jak i poszczególnych 
przedmiotów lub bloków przedmiotowych. Te informacje powinny dopomóc 
uczniom we właściwym ukierunkowaniu zainteresowań poznawczych, 
w ukształtowaniu emocjonalnego stosunku do procesu edukacyjnego. Wskazanie 
im metodologicznych podstaw nauczania przedmiotów powinno ich upewnić co do 
możliwości podołania nie tylko formalnym wymaganiom programowym,  
ale również zachęcić do przekraczania obowiązujących w programach granic 
poznania przedmiotowego. 

3. Stwarzać koleżeńską atmosferę. Utrzymywać partnerskie stosunki między gronem 
nauczycieli i uczniami. Ważną sprawą jest upodmiotowienie uczniów i zwiększenie 
zakresu ich wpływu na realizację programowych zadań kształcenia. 

4. Rozwijać innowacyjne i twórcze nastawienia w kierunku zdobywania wiedzy nie 
tylko z potrzeby zdobycia umiejętności praktycznych, lecz także z konieczności 
zaspokojenia ciekawości świata, z potrzeby poznania rzeczywistości materialnej, 
kulturowej, społecznej oraz z wewnętrznej gotowości do jej twórczego 
doskonalenia i przekształcania. 

5. Zgodnie z istniejącą tendencją wzmóc wysiłki w celu nadania procesowi 
kształcenia charakteru procesu poznania naukowego, a motywację poznawczą 
wzbogacić twórczością naukową i wynalazczą. 

6. Realizować działania wychowawcze w kierunku ukształtowania cech 
patriotycznych i obywatelskich, które mobilizują uczniów do podjęcia 
zwiększonego wysiłku w procesie kształcenia. 

Nie należy zapominać o związkach przyczynowo skutkowych. Włączenie do 
warunków motywacyjnych, kształtujących korzystne postawy w procesie edukacyjnym 
czynników emocjonalnych, intelektualno – poznawczych, naukowych, humanistycznych 
i prospołecznych oraz praktycznych stwarza nową perspektywę w praktyce dydaktyczno-
wychowawczej. Zapewnia mocniejsze sprzężenie wysiłków zbiorowości nauczycieli 
i uczniów w kierunku realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, bo to nauczyciel jest 
filarem procesu dydaktyczno-wychowawczego.  

Dotychczasowa praktyka edukacji nauczycieli bardziej służyła im samym niż 
uczniom. Przygotowywała ich do spełniania roli adaptacyjnej ucznia na potrzeby systemu 
społeczno-politycznego. Tymczasem państwo oczekuje edukacji kreatywnej18. Chodzi 
o wykształcenie umiejętności twórczego podejścia do roli filaru procesu dydaktyczno-
wychowawczego. To też system kształcenia nauczycieli musi sprostać tym wymaganiom. 
Musi kształcić nauczycieli o nowej świadomości edukacyjno-wychowawczej. Nowoczesny 

                                                 
18  H. Kwiatkowska, Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, PWN, Warszawa 1988. 
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nauczyciel musi pracować w lepszych warunkach. Nie może jego instrumentacja 
dydaktyczna być prymitywna. Uczeń niejednokrotnie w domu dysponuje bardziej 
doskonałymi środkami. Szkoła powinna być miejscem atrakcyjności poczynań 
dydaktyczno-wychowawczych nowoczesnych nauczycieli19. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ dzisiaj różne środki przekazu stają się coraz bardziej konkurencyjne wobec 
środków, którymi dysponuje nauczyciel. Pozyskują sobie uznanie wśród uczniów 
i powodują stopniowe zmniejszanie się oddziaływania nauczycieli. 

 

Nauczycielowi potrzebna jest wiedza o statystyce w powiązaniu z logiką i racjonalizmem 
Logika (gr., logos – rozum) nauka normatywna, analizująca źródła poznania pod 

względem prawomocności czynności poznawczych będąca z nimi w związanych. Zajmuje 
się badaniem ogólnych praw, według których przebiegają wszelkie poprawne 
rozumowania, w szczególności wnioskowania pedagogicznego. Logika, jedna z podstawo-
wych dyscyplin filozofii, ukształtowana przez Sokratesa, zdefiniowana i rozwinięta przez 
Arystotelesa, chociaż posiadająca już swoje początki u Pitagorasa i pitagorejczyków. 
Sokrates, a także Platon rozpoczęli badania nad indukcją, definicją, klasyfikacją i składnią 
logiczną. Dla Arystotelesa logika stała się nauką o formach poprawnego myślenia, 
ustalającą zasady, których naruszenie prowadzi do błędów w zakresie poznania 
pedagogicznego. Współcześnie logika obejmuje:  

1. logikę formalną z podziałem na teorię wnioskowania:  
a) dedukcyjnego,  
b) indukcyjnego, w tym semantykę logiczną i syntaktyka (składnię logiczną),  
c) metodologię nauk,  
d) erystykę,  
e) wybrane zagadnienia techniki pracy umysłowej;  

2. logikę matematyczną. Logika nowożytna nie mogła się rozwijać bez matematyki. 
Potrzeby nowoczesnej matematyki stanowiły przyczynę rozwoju nowożytnych 

rachunków logicznych. Najważniejsza zdobycz nowoczesnej logiki, czyli rachunek 
kwantyfikatorów nie powstał w ramach dalszego rozwijania logiki starożytnej. Narodził 
się w ścisłym związku ze specyficznie nowożytnymi rozważaniami matematycznymi 
związanymi z działaniami nieskończonymi a w szczególności pojęciami ciągłości 
i granicy, podstawowymi dla analizy matematycznej. Logika matematyczna, to dział 
matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX 
wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się on 
na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem 
sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki. Formalizowanie logiki 
filozoficznej przez logikę matematyczną polega na tworzeniu systemów algebraicznych, 
dzięki którym można zamiast słownych określeń stosować symbole zdań oraz dokonywać 
obliczeń symbolicznych. 
                                                 
19  D. Rusakowska, Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 

Warszawa 1986, s. 12. 
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Logika filozoficzna to dział filozofii zajmujący się: 
1. Filozoficznymi problemami logiki (filozofią logiki), 
2. Zastosowaniem logiki do zagadnień filozoficznych (logiką filozofii), 
3. Zagadnieniami filozofii języka. 

Do zagadnień filozofii języka, które leżą w zakresie logiki filozoficznej należy, m.in.: 
1. Problem formy logicznej zdań języka naturalnego 
2. Analiza pojęć znaczenia, presupozycji, implikatury. 

Metodologia to nauka o metodach badań naukowych, o skutecznych sposobach 
dociekania ich wartości poznawczej. Metodologia zajmuje się zagadnieniami teorio-
poznawczymi związanymi z rozwojem danej nauki, w tym pedagogiki. Różnice pod 
względem metodologicznym pomiędzy naukami polegają na innych celach w systematy-
zacji wykrywanych zależności. Paradygmat, w filozoficznej teorii poznania i metodologii 
ogólnie uznane osiągnięcie naukowe, które dostarcza modelowych rozwiązań w danej 
dziedzinie nauki, może też pociągać za sobą modelowe rozwiązania w dziedzinach 
pokrewnych i stawać się istotnym składnikiem poglądu na świat. Przykładami parady-
gmatów są np.: system Kopernikański (heliocentryczna teoria), mechanika I. Newtona, 
teoria względności A. Einsteina. Poznanie, to proces zmysłowo-psychiczny, intelektualny 
i doświadczalny, właściwy człowiekowi, mający na celu: zdobywanie wiedzy o świecie 
i o samym sobie. Określenie stosunku do innych bytów, zjawisk i usytuowanie siebie 
wśród nich, podjęcie działalności praktycznej i twórczej. 

Duże usługi w tym zakresie dla logiki pedagogicznej oddaje statystyka 
edukacyjna. Proponuję wyjść poza obszar Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki 
i skorzystać z wielkiego dorobku Chin. Chińska filozofia, refleksja filozoficzno-społeczna, 
która rozwinęła się wraz z całością cywilizacji i kultury chińskiej. Charakteryzuje się 
przewagą wątków praktycznych nad teoretycznymi, skupia się głównie na poszukiwaniu 
idealnego sposobu życia dla jednostki oraz optymalnych metod zachowania ładu 
politycznego i społecznego w zbiorowościach ludzkich, zwłaszcza w państwie. W orbicie 
jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia natury ludzkiej, miejsce człowieka 
we Wszechświecie, problematyka wielości i zmienności itp. Konfucjanizm – zapoczątko-
wany przez Konfucjusza (551-479 p.n.e.), później zaś reprezentowany m.in. przez Mengzi 
(ok. 372-289 p.n.e.) i Xunzi (ok. 298 - ok. 238 p.n.e.) głosił, że chaos jest efektem rozpadu 
tradycyjnych norm i wartości, postulował zatem ich przywrócenie. kładł nacisk na pracę 
nad sobą i edukację. Wielkie znaczenie przywiązywał do upowszechniania właściwych 
przykładów moralnych, które miały moc przyciągającą i przekształcającą. Pod koniec 
panowania dynastii Qing i w latach późniejszych w kulturze chińskiej funkcjonować 
zaczęły przekłady prac autorów zachodnioeuropejskich, co w połączeniu z konstatacją 
naukową i techniczną przewagi Zachodu sprowokowało dyskusje o tym, czy i w jakim 
stopniu tradycyjna kultura chińska – w znacznej mierze konfucjańska – winna być 
chroniona, przekształcona bądź odrzucona. Równocześnie na chińskie życie polityczno-
społeczne coraz poważniejszy wpływ zaczęły wywierać marksizm i liberalizm, z jego 
ideami demokratycznymi. W czasach najnowszych Chiny kontynentalne zdominowane 



Pedagogika.  Badania, dyskusje, otwarcia.    Zeszyt 2.    Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 

29 

zostały przez maoistyczną wersję marksizmu, zaś na obszarze Tajwanu, Hongkongu 
i Makau oraz w diasporze chińskiej głównym nurtem pozostawał konfucjanizm wzbogaco-
ny o elementy zaczerpnięte z filozofii i nauki Zachodu. Taki właśnie konfucjanizm zyskuje 
ostatnio coraz większe zainteresowanie również na kontynencie europejskim. 

W podejściu normatywnym dążymy do wyznaczenia optymalnej decyzji dla 
danego problemu decyzyjnego. Pedagogika wymaga optymalizacji swoich celów. 
Zawsze działamy w warunkach ograniczeń. Jeśli decyzja jest podejmowana w warunkach 
pewności, mówimy o deterministycznych metodach teorii decyzji, natomiast niepewnością 
i ryzykiem zajmują się metody niedeterministyczne. Takie warunki jak ju ż na początku 
pisałem występują w pedagogice.  

W przypadku, gdy znamy wszystkie możliwe konsekwencje wariantów decyzyjnych, 
wybór wariantu optymalnego sprowadza się do wyboru decyzji przynoszącej największe 
korzyści edukacyjne. W prostych przypadkach wybór wariantu jest trywialny, jeśli 
problem decyzyjny przyjmuje bardziej skomplikowaną postać, wykorzystuje się dział 
matematyki zwany badaniami operacyjnymi.  

W warunkach ryzyka konsekwencje każdej decyzji są określone przez rozkłady prawdo-
podobieństwa, dlatego do przypadków niedeterministycznych wykorzystujemy głównie metody 
teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki. W przypadku niepewności klasyczne metody 
statystyczne zawodzą, gdyż nie jesteśmy w stanie określić rozkładów prawdopodobieństwa 
konsekwencji decyzji. Podejmowaniem decyzji w takich warunkach zajmuje się statystyka 
bayesowska. Ogólnie przypadkami niedeterministycznymi (ryzyka i niepewności) zajmuje się 
statystyczna analiza decyzyjna i ostatnio kognitywistyka symboliczna. 

 

Nauczycielowi potrzebna jest także wiedza menedżerska 
Podejście menedżerskie tak popularne dzisiaj nie jest dziełem przypadku. 

Współczesny świat jest bardzo dynamiczny, pełen konkurencji, walki o coraz wyższą 
jakość. Od tej atmosfery nie jest także wolna szkoła. Edukacja jest systemem 
zarządzanym. Nauczyciel jako główne ogniwo tego systemu nie może działać niesprawnie. 
Dlatego powinien znać reguły prakseologii, czyli sprawnego i efektywnego działania. 
Powinien być także menedżerem edukacji. Pedagogika powinna w większym stopniu 
jak dotychczas aplikować do swojego systemu zdobycze prakseologii. Powinien uczyć 
młodzież tych reguł. Dorobek nauki o kierowaniu jest dzisiaj bardzo bogaty, spełnia ona 
wszystkie wymienione powyżej kryteria. Szczególne znaczenie ma jej walor praktyczny. 
Stosując zasady prakseologii w edukacji polepszymy wyniki dydaktyczno wychowawcze. 
Dlatego warto przybliżyć w tym miejscu czytelnikowi pewne informacje na temat 
klasyfikowania nauk praktycznych. Pedagogika od teorii zmierza do praktyki. Efekt 
edukacyjny w postaci uzyskanej wiedzy oraz ukształtowania osobowości absolwenta 
podmiotu edukacyjnego jest najważniejszą miarą sensu pracy nauczycielskiej. Dlatego 
efektywność tego procesu możemy zwiększyć poprzez korzystanie z wiedzy prakseolo-
gicznej. Nie możemy zapominać o wielu zagrożeniach występujących współcześnie. 
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Dlatego nie powinniśmy pomijać edukacji dla bezpieczeństwa20. Po katastrofie samolotu 
TU – 154M pod Smoleńskiem widzimy niedostatki obiektywnego myślenia wielu Polaków 
o niebezpieczeństwie lotniczym. Ta wielka tragedia była wynikiem nie przestrzegania 
podstawowych nakazów odejścia na lotnisko zapasowe z lotniska gdzie w tym czasie była 
mgła na pasie lotniska. Cyniczni politykierzy urabiają fałszywą opinię wśród wielu ludzi 
o rzekomych wybuchach bomb na pokładzie tego samolotu.  

O prakseologii pedagogicznej można także mówić w sensie dydaktycznym. 
Wtedy będzie to działanie (uczonego, badacza, nauczyciela), którego bezpośrednim celem 
jest przekazanie wiedzy innym (uczniom, studentom, słuchaczom), a także czynność 
uczenia się treści wiedzy o sprawne i efektywnej edukacji. Definicji nauki jest wiele, 
ujmują one naukę jako zjawisko społeczne w sposób bardziej lub mniej wielostronny, 
zwykle jednak określają ją przede wszystkim jako proces poznania i jego rezultat – 
uzyskany zasób wiedzy. W zdobytej wiedzy stawia się przy tym wymaganie, aby była ona 
możliwie najpełniejszym – na danym etapie historycznego rozwoju społeczeństwa – 
przybliżeniem do adekwatnego odzwierciedlenia rzeczywistości oraz aby była logicznie 
niesprzeczna, uporządkowana, usystematyzowana, jeśli ma zasługiwać na miano wiedzy 
naukowej. We współczesnych definicjach nauki eksponuje się wreszcie doniosłą rolę 
praktyki społecznej jako źródła, kryterium prawdziwości i celu poznania naukowego. 
Dorobek nauki o prakseologii pedagogicznej jest dzisiaj dostatecznie bogaty, spełnia ona 
wszystkie wymienione powyżej kryteria. Szczególne znaczenie ma jej walor praktyczny. 

Podejście pedagogiczne, podobnie jak psychologiczne, zajmuje się nieracjonalnością 
zachowań decydentów, ale wynikających z działania w ramach określonej grupy 
społecznej. Analizuje się na przykład różnice w procesie podejmowania decyzji w małych 
i dużych podmiotach edukacyjnych, administracji edukacyjnej, organizacjach formalnych 
i nieformalnych w obszarze edukacji. Z drugiej strony rozpatruje się także podejmowanie 
decyzji kolektywnych i czynniki warunkujące powstawanie takich decyzji (np. inicjatywy 
na rzecz ochrony środowiska). Dużą rolę zarówno w teorii psychologicznej, jak 
i socjologicznej odgrywa szczególny rodzaj procesu decyzyjnego, jakim są negocjacje 
w obszarze edukacji. Przykładem są negocjacje w zakresie problemów rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.  

Współcześnie korzystamy z komputerowego wspomagania decyzji. Gwałtowny rozwój 
technologii informatycznych spowodował, że systemy komputerowe zaczęły pełnić istotną rolę 
w procesach decyzyjnych, szczególnie tam, gdzie do podjęcia decyzji konieczne jest szybkie 
przetworzenie ogromnych ilości danych lub gdzie charakterystyka sytuacji decyzyjnej wymaga 
zastosowania skomplikowanych obliczeniowo modeli matematycznych. Badania operacyjne – 
dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie 
określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Kształcenie 
i wychowanie jest realizowane w podmiotach, które mają cechy organizacji (przedszkola, 

                                                 
20  P. Tyrała, Nauki o bezpieczeństwie. Treści specjalistyczne w edukacji dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo 

AMELIA, Rzeszów 2013.  
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szkoły uczelnie). Czynniki odzwierciedlające sposób i rodzaj zachowań ludzkich w procesach 
organizacyjnych będą uzależnione znacznie od strony treści pojęcia organizacja. Szczególnie 
w sferze kultury organizacji będziemy obserwować dynamikę zachowań ludzkich – członków 
organizacji, kolektywów nauczycielskich. To podstawowe pojęcie w dziedzinie organizacji 
i zarządzania, zmierzamy do uzyskania efektu synergii w procesie edukacyjnym. Synergia jest 
pojęciem z dziedziny organizacji i kierowania i oznacza, że całość uzyskiwanego efektu 
zarządzania jest większa od zwykłej sumy oddzielonych efektów cząstkowych. Wywodzi się 
z dyscypliny naukowej nazywanej synergetyką. Mamy do czynienia z dużym dorobkiem 
aplikacji głównych założeń aksjologicznych rozumowania synergicznego, które polega na 
dostrzeżeniu zdolności organizacji do samousprawniania, pedagodzy powinni mieć wiedzę 
z tego obszaru prakseologii pedagogicznej. 

Skuteczność procesu dydaktyczno-wychowawczego w trakcie studiów nauczy-
cielskich decyduje o kompetencjach absolwentów. 

Umiejętność komunikowania się nauczyciela akademickiego ze studentami jest 
wskaźnikiem jego kompetencji dydaktyczno-wychowawczych. Ta prawidłowość odnosi 
się także do podmiotów kształcenia podstawowego i średniego. Wiedza o prawidło-
wościach komunikowania się między ludźmi w świecie natłoku informacji podnosi 
kompetencje nauczycieli. Dzisiaj nie możemy poprzestać tylko na znawstwie 
prawidłowości pedagogiki, każdy nauczyciel powinien znać i stosować wytyczne 
informatyki, szczególnie teorii informacji.  

Nowoczesny nauczyciel powinien znać chociażby podstawowe zasady teorii 
komunikowania się pomiędzy ludźmi. Obiektywne prawidłowości komunikowania się, 
które są naukowo odkryte przez teorię oraz praktykę mogą oddać cenne usługi dla 
polepszenia skuteczności każdej metody dydaktycznej i wychowania. Dostarczają takich 
argumentów wyniki badań nad relatywnością skuteczności dydaktycznej nauczycieli 
znających reguły komunikowania21. Żyć i działać edukacyjnie – znaczy korzystać 
z informacji. Informacja w procesie edukacyjnym jest pierwotnym i niezbędnym 
atrybutem działania, a od sprawności gromadzenia, wymiany i przetwarzania informacji, 
nieodłącznych współprocesów działania pedagogicznego zależy skuteczność i wartość 
osiąganych wyników pedagogicznych zarówno indywidualnych, jak i społecznych.  

Komunikacja pedagogiczna jest specyficzną formą komunikacji socjologicznej. 
Realizuje ona cele pedagogiczne, jest środkiem wspomagającym podnoszenie 
efektywności metod nauczania i wychowania. Komunikacja pedagogiczna polega na 
wymianie informacji pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjno wychowawczego. 

System edukacji powinien kształtować ludzi pragmatycznych. W obszarze naszej 
gospodarki wolnorynkowej następują nieustające zmiany struktury aparatu wytwórczego. 
W innych relacjach jest dział rolnictwa i przemysłu. Nastąpił proces przekształcania 

                                                 
21  K. Ryan, J. M. Cooper J.M., Those Who Can, Teach, 320 pp. Houghton Mifflin Co., Boston 1988; 

P. Gavora (a kol.), Pedagogická komunikácia v základnej škole, Bratislava: Veda 1988; J. Madej, 
Manažérska komunikácia, VŠBM, Košice 2008, s. 87. 



Paweł Tyrała.   Edukacja wspomagana prakseologią oraz logiką myślenia statystycznego. 

32 

sektora usług. Tendencje mechanizacji, komputeryzacji i automatyzacji procesów 
wytwarzania oraz nowego sposobu wykorzystywania zasobów surowcowych i energe-
tycznych powodują zmianę popytu na fachowców. Jednocześnie przez wzrost wydajności, 
konkurencję oraz dyspozycyjność pracodawców nasiliły się znamiona niepewności 
zatrudnienia pracobiorców. Zjawiska te mają implikacje dla systemu edukacyjnego. 
Nie można też zapominać o zjawisku falowania demograficznego. Przemienność okresów 
niżu oraz wyżu powoduje potrzebę reagowania na ten obiektywny fakt ze strony systemu 
szkolnego. Takim znacząco wpływającym na potrzebę reformy szkolnictwa procesem jest 
zmieniająca się struktura potrzebnych kwalifikacji ludzi oraz mobilność zawodowa. 
Przejawia się ona w szybszym niż dawniej zanikaniu jednych i pojawianiu się innych 
zawodów. System edukacji powinien uwzględniać tę płynność struktury kwalifikacji 
i mobilności zawodowej. Dla szkolnictwa wynikają również konsekwencje z eksplozji 
informacyjnej. Człowiek musi umieć selekcjonować wiedzę, wykorzystywać ją do 
przetworzenia i zmienienia swej sytuacji do zachodzących zjawisk. Musi umieć twórczo 
adoptować się do zachodzących przemian. Życie codzienne narzuca nam potrzebę 
sprawności i racjonalności zachowań. Zadanie to musi także wypełnić system szkolny. 
Nadmiar informacji nie może wzmagać zagubienia się uczniów. Szkoła powinna podawać 
swym uczniom optymalne warianty przydatnych informacji. W tym zakresie nie straciło na 
aktualności dawne potoczne określenie, że głowa ucznia ma określoną pojemność. 

Niespotykany dotychczas wzrost upowszechnienia się środków masowego przekazu ma 
ogromne znaczenie dydaktyczno-wychowawcze. Służą one popularyzacji określonych poglądów 
i kryteriów oceny zjawisk, wydarzeń i procesów. Umożliwiają organizowanie różnych form 
kształcenia na odległość. Pozwalają wszystkim Polakom obserwować wydarzenia polityczne, 
gospodarcze, i kulturalne. Są ważnym ogniwem wychowania równoległego do procesu 
realizowanego w szkole. Środki masowego przekazu mają doniosłe znaczenie dla 
upowszechniania wytworów kultury i sztuki. Dzięki środkom masowego przekazu świat stał się 
mniejszy, wychowankowie mogą poznawać go bez opuszczania miejsca zamieszkania. Także 
powszechnie dostępny Internet jest oknem na cały świat. Wielkie możliwości techniczne 
nowoczesnych środków kształcenia medialnego prawdopodobnie nie będą wykorzystywane 
w formie planowanej emisji programów edukacyjnych ze względu na dużą autonomię 
poszczególnych typów szkół. Także pełna swoboda programowa, tendencja do aktywności 
edukacyjnej nie będą sprzyjały wprowadzeniu modelu szkolno-medialnego kształcenia. 
W warunkach rewolucji elektronicznej nowe możliwości wykorzystania tej techniki wpływają 
coraz liczniej na cele, treści i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zmierza się do 
wzbogacenia pracy nauczyciela o nowoczesne środki i materiały techniczne tam gdzie to jest 
celowe i możliwe, a tym samym do wzrostu efektywności szkolnego nauczania. Fakt ten 
pociągnie za sobą dalszy wzrost znaczenia podstaw informatyki w szkołach średnich. Pewne 
elementy technik numerycznych znajdują się również w programach szkół podstawowych. 
W szkole nowocześni nauczyciele, zostali odciążeni przez komputery od czynności rutynowych. 
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Środki informatyczne mają wspomagać nauczyciela, nie są go jednak w stanie zastąpić22. 
Szkoła powinna się opierać na wartościach i zasadach względnie stabilnych, 

ustalonych i akceptowanych na mocy ogólnospołecznego porozumienia. Od poziomu 
wychowania i kształcenia w systemie edukacyjnym będzie uzależniony poziom kadr 
w podmiotach ich zatrudnienia.  
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Streszczenie (sporządziła: Barbara Walasek-Jarosz) 

W edukacji działamy w warunkach stochastycznych, stwierdza w artykule Profesor.  

Nie możemy zapominać o logicznym analizowaniu wszystkich czynników pracy pedagogicznej.  

Są nimi: kompetencje pedagogiczne, zarządzanie, środki finansowe, materialne, pomoce 

dydaktyczne, środki wychowawcze, infrastruktura, czas, przestrzeń, ergonomia, polityka 

edukacyjna, zmęczenie, satysfakcja i wiele innych. Wszystkie te czynniki można kwantyfikować  

i wtedy możemy także sięgać do modeli matematycznych (odwołać się do rachunku funkcji, 

prawdopodobieństwa, kombinatoryki, badań operacyjnych, optymalizacji, statystyki, logiki 

matematycznej, związków korelacyjnych i innych). Może podobnie jak ekonomiści obszar 

potrzebnej im matematyki nazywają ekonometrią, tak pedagodzy obszar potrzebnej 

im matematyki powinni zakreślić w nazwie jako pedagometria (edukometria)?, proponuje autor.  

Słowa kluczowe: prakseologia pedagogiczna, statystyka, badania, pedagometria (edukometria?) 

 

 

 

Education assisted by praxeology  

and logic of statistical thinking 
 

Summary (by: Barbara Walasek-Jarosz) 

In education, we work in terms of stochastic conditions, the professor says in the paper. 

We cannot forget about the logical analysis of all factors of teaching. They are: pedagogical 

competence, management, funding, material resources, teaching aids, educational resources, 

infrastructure, time, space, ergonomics, education policy, tiredness, satisfaction, and many others. 

All of these factors can be quantified and then we can also use mathematical models (the calculus 

functions, probability, combinatorics, operations, optimization, statistics, mathematical logic, 

correlations, etc.). Maybe, just like economists call the mathematical area they need  

“the econometrics”, pedagogues should coin the term “pedagometrics” (“educometrics”) to frame 

the mathematical area they need, claims the author (footnote by the editor). 

Keywords: phraseology, statistics, research, pedagometrics (educometrics?) 
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Jolanta Sajdera 

CZY ŚWIAT MOŻNA ZROZUMIEĆ?  
W POSZUKIWANIU PRAWIDŁOWOŚCI  

WŚRÓD ZJAWISK SPOŁECZNYCH 

 

Wprowadzenie 

Aktywność badawcza, która pojawia się w wyniku potrzeby zaspokojenia ciekawości 
może być ukierunkowana na zjawiska społeczne o różnym zasięgu. Poszukiwanie reguł 
pozwala na opisanie złożoności współczesnego świata, który wymyka się badaniom 
koncentrującym się wyłącznie na „policzalnym” wskazaniu prawidłowości życia 
człowieka. Istotny jest przede wszystkim namysł nad wyborem sposobu pozyskania 
wiedzy oraz uwrażliwienie na interpretacyjny charakter analizy danych, a nie tylko 
umiejscowienie się po stronie metod jakościowych czy ilościowych w procedurze 
badawczej. Tak więc relacja pomiędzy słowem a liczbą jako przedmiotem analiz 
badawczych dotyczyć powinna celu badań oraz dostępności źródeł, nie wykluczając 
wzajemnego czerpania wiedzy z uzyskanych danych1.  

W artykule chcę zwrócić uwagę na zjawiska społeczne jako obiekt badań, 
podkreślając szczególnie ich wielowymiarowość. Poszukując odpowiedzi na pytanie o to 
jak badać złożone zjawiska, charakteryzujące życie współczesnego człowieka, wskazuję na 
kategorie ukazujące jego dynamikę i niejednoznaczność. 

 

Pomiędzy jednostką a systemem społecznym 

Badanie przejawów aktywności człowieka w naukach społecznych i humanistycznych 
umożliwia przechodzenie z perspektywy świata zjawisk społecznych do perspektywy 

                                                 
1  D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, s. 64. 
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świata wewnętrznego jednostki. Prekursorem takiego sposobu badania był Florian 
Znaniecki2, zakładający istnienie współczynnika humanistycznego jako aspektu, poprzez 
który można analizować przedmioty i fakty nacechowane działaniami i doświadczeniami 
badanego oraz badacza. F. Znaniecki zwrócił uwagę na subiektywny charakter zjawisk 
społecznych, widoczny dla członków określonej zbiorowości. O tym, że przebiegają 
w obiektywnej rzeczywistości i są obserwowalne jako efekt aktywności człowieka, badacz 
może się przekonać nie tylko poprzez obserwację jego zachowań, ale przede wszystkim 
dzięki analizie wypowiedzi, w których wnikliwy badacz odszukać może znaczenie jakie 
nadaje badany elementom rzeczywistości, a także jak je modyfikuje. Co więcej badacz 
mający wgląd w przejawy aktywności innych badanych, dotyczące tego samego fragmentu 
rzeczywistości, buduje obraz danego zjawiska, „nie „bezstronny” lecz „wszechstronny”3. 
To podkreślanie przez Znanieckiego możliwości poznania subiektywnych doświadczeń 
innych ludzi jest głównym celem badań jakościowych. Zdaniem współczesnych badaczy 
takich jak Matthew Miles i A. Michael Huberman badanie naukowe powinno brać pod 
uwagę kontekst, w jakim przebiegają badane zjawiska, a nie rozrywać ten związek, 
gdyż uzyskane wyniki nie pokazują „przyczynowego opisu działających sił”4. Tak więc 
wyjaśnianie sposobów w jakich ludzie dochodzą do zrozumienia sytuacji i podejmują 
w związku z tym określone działania jest zadaniem badacza. 

Dane uzyskane w badaniach jakościowych pozwalają nie tylko wyostrzyć uwagę na 
problemy ważne dla niewielkiej grupy społecznej ale stają się impulsem dla budowania 
teorii, mającej uzasadnienie w praktyce. Na takie przechodzenie od teorii do praktyki 
zwraca uwagę Krzysztof Rubacha5, który zauważa, że dzięki analizie praktyki przez 
pryzmat teorii możliwe jest jej kształtowanie. Także Piotr Sztompka6 wskazuje przykłady, 
kiedy uzyskane dane pozwalają nie tylko zbudować teorię ale zwrotnie prowadzić mogą do 
zmiany aktywności grup społecznych. Autor zauważa, że wobec nowych zjawisk 
społecznych konieczne staje się używanie nowych sposobów ich badania, stąd najbardziej 
aktualne staje się niepoprzestawanie na badaniu makro-zjawisk, opisywanych przez 
systemy, ani też mikro-zjawisk, obecnych w życiu indywidualnych jednostek ale analiza 
zdarzeń społecznych, które autor opisuje jako „działania wielości ludzi wobec siebie, 
w powiązaniu z innymi, w ramach pewnej wspólnej dla działających sytuacji”7.  
W ten sposób można określić relację pomiędzy jednostką a społeczeństwem, gdyż są one 
wzajem od siebie zależne, stąd nie powinny być badane jako dwa odrębne zjawiska. 
Niezwykle trudne dla badacza jest wyodrębnienie struktur społecznych od działań 

                                                 
2  F. Znaniecki, Narzędzia rozumienia – współczynnik humanistyczny, [w:] Antropologia kultury: zagadnienia 

i wybór tekstów, Wiedza o kulturze, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 561-564. 
3  F. Znaniecki, Narzędzia rozumienia…, s. 564. 
4  M. Miles, A. M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok 2000, s. 4.  
5  K. Rubacha, Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki, [w:] K. Rubacha (red.), 

Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Impuls, Kraków 2008.  
6  P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 

(red.) Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.  
7  Tamże, s. 24. 



Pedagogika.  Badania, dyskusje, otwarcia.    Zeszyt 2.    Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 

37 

jednostek, a raczej może wnioskować o istnieniu pewnych czynników makrostruktural-
nych (np. nierówności społeczne) na podstawie przejawów działania tych czynników 
w zdarzeniach z życia codziennego8. Wyznaczają one zatem zakres zmiennych, 
podlegających procedurom badawczym. Jednak wybór podmiotu badań, którym uczynimy 
człowieka, grupę społeczną lub jakąś zbiorowość otwiera szereg możliwości 
interpretacyjnych, związanych z dynamiką relacji międzyludzkich, a zatem konieczną 
wielowymiarowością w budowaniu koncepcji badań. W teorii strukturacji Antony 
Giddens9 wykazuje, że ta wzajemna zależność między działającym aktorem a systemem 
społecznym powoduje z jednej strony odwzorowywanie w aktywności jednostki struktury 
systemu, a z drugiej strony jego reprodukowanie. Można by zatem przyjąć, że badacz 
poznając działania aktora może na tej podstawie przesądzić o charakterystyce zjawisk 
społecznych, konstruujących system. Jednak należy stwierdzić za autorem o trudności 
formułowaniu w taki sposób uniwersalnej teorii społecznej. Z jej konstruowaniem wiąże 
się bowiem zjawisko podwójnej hermeneutyki, pojawiającej się przy nakładaniu się 
„dwóch układów znaczeń: sensownego świata społecznego konstytuowanego przez 
aktorów oraz metajęzyków tworzonych przez badaczy społeczeństwa”10.  

Złożoność zjawisk społecznych 

Badacz poszukuje zatem takich koncepcji naukowych, które pozwoliłyby opisywać 
i interpretować zjawiska społeczne wykorzystując „pojęcia uwrażliwiające”, które 
„wskazują kierunek, w którym trzeba patrzeć” 11.  
 Zjawiska społeczne cechuje dynamika i złożoność dlatego nie można ich opisywać 
stosując jednoznaczną charakterystykę, opartą na sformułowanych z góry hipotezach. 
Jedną z prób opisania ich złożoności może być, moim zdaniem, odniesienie do kategorii 
opartych na „dwójce jako zasadzie”12. Sięganie do przeciwstawnych kategorii uniwersalnych 
w celu opisania wszystkich sfer doświadczania przez człowieka złożoności świata jest obecne 
w myśli filozoficznej od Starożytności. Rozważania Parmenidesa dotyczące relacji pomiędzy 
bytem a niebytem stanowią jedną z pierwszych tez, dotyczących tego problemu13. 

Przykładem współcześnie stosowanych kategorii, które pozwalają organizować 
wiedzę o człowieku i jego otoczeniu są pojęcia uważane potocznie za synonimy czy 
wyrazy bliskoznaczne, stanowiące jednak odrębne kategorie pojęciowe. Jest nią na 
przykład dwoistość – kategoria konsekwentnie przywoływana i analizowana przez Lecha 
Witkowskiego, który odkrywa ją na nowo dla pedagogiki14. Jak stwierdza autor 
w przebiegu rozwoju nauki jej znaczenie przybierało różne postacie. Można prześledzić tą 
                                                 
8  P. Sztompka, Życie codzienne…, s. 33. 
9  A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 63. 
10  Tamże, s. 425. 
11  H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2007, s. 115.  
12  M. Dobkowski, Dualizm, dualność i dwójka jako zasada, Kwartalnik Religijny Nomos, 2005, nr 49/50, s. 11. 
13  W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, T. 1, Warszawa 2004, s. 36-37.  
14  L. Witkowski, Przełom dwoistości w pedagogice polskiej, Impuls, Kraków 2013, s. 46.  
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drogę w sposobie definiowania, obecnym w słownikach języka polskiego, które definiują 
dwoistość i dualizm jako synonimy15.  

Mariusz Dobkowski16 zwraca uwagę, że pojęcia dualizmu i dualności używane są 
zamiennie, chociaż różnią się znaczeniowo, gdyż dualizm dotyczy całościowych ujęć 
rzeczywistości, dwu odrębnych i niezależnych od siebie pierwiastków (np. materii i ducha, 
dobra i zła). Dualność jest neutralną, równorzędną cechą bytów i zjawisk (np. równorzędne 
aspekty bóstwa). 

Przejawy dualizmu i dualności występują często w rozważaniach charaktery-
stycznych dla religii, opisujących zarówno istoty boskie jak i rzeczywistość, składającą się 
ze świata cielesnego i duchowego. Stanowią dowód na poszukiwanie przez człowieka od 
zawsze odpowiedzi na pytania uniwersalne, angażujące jego ciekawość światem 
wewnętrznym, nie tylko zewnętrznym.  

Także w psychologii można odnaleźć rozważania wiążące się z dualizmem 
i dwoistością, dotyczące dychotomii ciała i umysłu. Dualistyczny model ludzkiego 
zachowania Kartezjusza był inspiracją do badań psychologicznych, wykazujących 
możliwość wyjaśnienia sposobu działania świadomego umysłu ludzkiego17. Jednym ze 
sposobów rozważania tej relacji jest ujmowanie umysłu statycznie (jako gotowy, dany 
człowiekowi, badany tylko na drodze introspekcji) lub dynamicznie (powstaje podczas 
aktywnych działań człowieka, badany dzięki zewnętrznym przejawom jego „wcieleń”)18. 
Przykładem tego drugiego ujęcia jest teoria Lwa Wygotskiego, odkrywana wciąż na nowo 
nie tylko w psychologii ale także w pedagogice jako przykład poszukiwania wyjaśnień, 
a nie tylko rejestrowania zjawisk psychicznych. Prace L. Wygotskiego19 powstawały 
w czasie kiedy w psychologii poszukiwać zaczęto metod badawczych odpowiednich do 
badania świadomości a nie tylko zachowania człowieka. Można wręcz powiedzieć 
o dualizmie, dotyczącym introspekcji i behawioryzmu. Wygotski swoją teorią wskazał na 
trzecią możliwość – badania człowieka w jego środowisku społecznym, w które jest 
uwikłany. Współczesna psychologia poznawcza przedstawia coraz więcej argumentów 
przemawiających za tym, że na rozwój poznawczy mają wpływ czynniki środowiskowe. 
To przekonanie ma swoje źródło w przełomowej teoriach Wygotskiego, który wskazywał 
na społeczne pochodzenie mowy oraz twierdził, że posługiwanie się językiem, jako 
narzędziem przekazu kulturowego, wpływa na naturę myślenia. 
                                                 
15  Dualizm (łac. Dualis) podwójny: książk. Istnienie obok siebie dwóch odrębnych zjawisk, tendencji, zasad, 

pierwiastków; dwoistość; fiz. Dualizm falowo-kurpuskularny, właściwość materii polegająca na 
ujawnieniu się w pewnych zjawiskach jej natury falowej, w innych w korpuskularnej; filozofii – pogląd, 
zakładający istnienie w rzeczywistości dwu odrębnych i niezależnych od siebie pierwiastków: materii 
i ducha, dobra i zła, ciała i duszy; Polit. – unia dwóch państw na zasadzie równorzędności, ustrój 
dualistyczny. Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod red. S. Dubisza, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 
2003, T. 1, s. 713-714. 

16  M. Dobkowski, Dualizm, dualność …..   
17  M. Hempoliński, W sprawie dualizmu psychofizycznego, [w:] Z. Cackowski (red.) Poznanie Umysł 

Kultura, Wyd. Lubelskie, Lublin 1982, s. 207-221.  
18  J. Mizińska, Koncepcja umysłu Lwa Wygotskiego. Próba rekonstrukcji. [w:] Cackowski Z. (red.) Poznanie 

Umysł Kultura, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982, s. 458.  
19  L. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.  
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Interpretowanie właściwości świata społecznego poprzez kategorie dualizmu i dwoistości 
ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne staje się zwrócenie uwagi na „wewnętrzną 
dynamikę sytuacji i działań”20 bez możliwości wyboru jednoznacznego stanowiska. 
L. Witkowski wskazuje różne sposoby wskazywania złożoności zjawisk, których nie da się 
sprowadzić do „jednolitości, pewności i stałości”21. Autor odwołuje się do idei „struktur 
dwoistych” A. Giddensa, wyjaśniającej ten aspekt zjawisk społecznych gdzie badacz nie stara 
się za wszelką cenę wybrać jedną z alternatywnych działań lecz rozumie, że możliwe jest 
występowanie jednoczesne przeciwstawnych celów w działaniu aktorów. Giddens przedstawia 
w teorii strukturacji „dualność struktur”22, odnoszącą się do dualnej natury rzeczywistości 
społecznej. Wyznacza ją kołowa relacja między strukturą a działaniem społecznym aktorów, 
którzy – nawet nieświadomie – są skłonni odtwarzać wzory relacji społecznych.  
Ta powtarzalność reguł pozwala z jednej strony budować strukturę, a z drugiej upraszcza 
dokonywanie wyborów przez aktorów w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

Sposoby badania zjawisk społecznych 

Badanie zjawisk społecznych może być prowadzone na wiele sposobów. Procedury 
o charakterze jakościowym pozwalają na odkrycie strategii działania podmiotów 
w sytuacji społecznej przez rekonstrukcję przyjmowanych wartości i norm23. Z kolei 
badania o charakterze ilościowym pozwalają na sporządzenie frekwencyjnego obrazu 
sytuacji społecznej. Można zatem stwierdzić ich komplementarność, która pozwala na 
uzyskanie dokładniejszej wiedzy o zjawisku. 

Jednak podstawowym pytaniem badacza jest wybór paradygmatu, w jakim 
konstruować będzie swój projekt badawczy. Badacz podejmuje decyzję czy poszukiwać 
będzie prawdy „obiektywnej”, która przemówić ma językiem statystyki czy prawdy 
„subiektywnej”, zrozumiałej dla obiektu badań, zaś liczby pomogą przewidzieć 
prawdopodobną skalę zjawiska. Dokonując wyboru paradygmatu interpretatywnego 
badacz może przyjąć, że zjawiska społeczne podlegają ciągłym zmianom, których 
przyczyną a jednocześnie konsekwencją są działania jednostek24. Dlatego wybierając jako 
obiekt badań jednostkę, a dokładniej ujmując doświadczanie konsekwencji podjętych 
przez nią działań należy przyjąć założenia ontologiczne, (co badać) będące podstawą 
teoretyczną dla podjętych badań, które odnoszą się do człowieka jako bytu. Narzuca to 
zatem przyjęcie twierdzeń epistemologicznych (jak badać), dotyczących możliwości 
poznania doświadczeń jednostki, a więc reguł wyjaśniania (typy wyjaśnień) oraz języka 
opisu danego fragmentu rzeczywistości. Źródłem danych mogą być wypowiedzi badanych 
                                                 
20  L. Witkowski, Przełom dwoistości…,  s. 47.  
21  Tamże. 
22  A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Wyd. Zysk i S-ka, Pozań 2003, s. 63.  
23  W. Sitek, Miedzy rynkiem a civil society. Konteksty badan socjologicznych. Wyd. Naukowe Scholar, 

Warszawa 2007, s. 135.  
24  B. Sławecki, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia 

i teorie, D. Jemielnik (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 
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uzyskane podczas wywołanych lub spontanicznych dialogów, wywiadów grupowych 
i indywidualnych, ale mogą mieć też formę dokumentów – tekstów wywołanych przez 
badacza lub dokumentów zastanych jak na przykład pamiętników. 

Interesujące jest zarówno „co” oraz „jak” w wypowiedziach badanych przedstawia 
się ich doświadczanie zjawisk społecznych. Badacz traktuje zatem materiał najpierw jako 
opis doświadczanych przez jednostkę wydarzeń, a następnie jako ekspresję tych 
doświadczeń, która pozwala badaczowi na interpretowanie ich subiektywnego sensu25. 
Ten proces polega na stałym poszukiwaniu znaczeń poprzez indukcję, gdy dane 
poddajemy analizie, poszukując powtarzalnych wzorów działań, budujących zjawisko. 

Podejście interpretatywne pozwala na ich rekonstruowanie, a posiadana wiedza 
badacza umożliwia wyjaśnienie i uporządkowanie uzyskanych danych dzięki odniesieniu 
do kategorii interpretacyjnych, wywodzonych z teorii. 

Jako egzemplifikację sposobów badania zjawisk społecznych prezentuję poniżej 
przykłady trzech projektów badawczych polskich naukowców. Wybrałam je z kilku 
względów. Po pierwsze warstwa problemowa dotyczy przedstawionych uprzednio 
kategorii, opartych na „dwójce jako zasadzie”, pozwalając badaczom na wyjaśnienia 
trzech zjawisk, występujących we współczesnym życiu społecznym w Polsce. Po drugie 
badacze podejmujący badany problem dążyli do zgromadzenia danych zarówno 
o charakterze jednostkowym, a więc poprzez badania jakościowe, jak i globalnym, 
ukazującym skalę zjawiska dzięki badaniom ilościowym. 

W swoich poszukiwaniach badawczych Mirosława Marody26 zwróciła uwagę na 
fenomen immanentnej dualności życia społecznego, który dotyczy jednoczesnego 
doświadczania stabilności i zmiany przez członków społeczeństwa. Interesującym 
problemem, zdaniem autorki jest konsekwencja istnienia tzw. dwoistości instytucjonalnej 
dla społecznego funkcjonowania jednostek. Oznacza ona istnienie obok siebie sektora 
prywatnego i państwowego, a wraz z nimi odmiennych strategii w pozyskiwaniu dochodu 
przez ludzi z nimi związanymi, zarówno jako pracodawców jak i pracowników. Szeroko 
zakrojone badania prowadzono metodą zogniskowanych dyskusji grupowych, odwołując 
się przy interpretacjach do danych statystycznych np. pochodzących z GUS oraz doniesień 
prasowych. Efektem analizy zebranego materiału przez zespół badawczy, kierowany przez 
M. Marody, są wątki wypowiedzi, które odnosi autorka do pojęcia dualnych struktur 
Giddensa. Badani z jednej strony zauważają niebezpieczeństwo bezwładności i chaosu 
zmian społecznych, jednak z drugiej strony nabierają one cech regularności „trwają, 
a zatem nabierają rangi reguł, mimo iż nie legitymizują grupowych roszczeń”27. 
Ten wniosek jest zdaniem autorki podstawą do przewidywania możliwych konfliktów 
w kolejnych latach, które będą koncentrować się na negocjowaniu znaczeń w przebiegu 

                                                 
25  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo 

Naukowe DSW, Wrocław 2010, s. 131.  
26  M. Marody, Kulturowe aspekty zmiany społecznej, [w:] M. Marody (red.) Między rynkiem a etatem. 

Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2000, s. 82. 
27  M. Marody, tamże, s. 292. 
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zjawisk społecznych. Zważywszy, że opisane badania prowadzone były przed rokiem 2000 
można uznać te przypuszczenia za potwierdzone. 

Zagadnienie poruszone przez Marody odnosi się do teorii segmentacji rynku pracy, 
podzielonego współcześnie na odrębne względem siebie segmenty – pierwotny i wtórny, 
co powiązane jest z podziałami wewnątrz gospodarki na „dwa sektory: centralny 
i peryferyjny, zmonopolizowany i konkurencyjny”28. Stanowią one o dualności rynku 
pracy, który różnicuje rynek dóbr. Zgodnie z ustaleniami M. Dobkowskiego adekwatne 
jest doprecyzowanie kategorii jako dualizmu – gdyż stanowi o odrębności dwóch aspektów 
tego samego zjawiska. Bartosz Sławecki, odnosząc się do badań ekonomistów zachodnich, 
wskazuje na inne kategoryzacje, prowadzące do dualizmu rynku pracy niż wskazywała 
Marody. Przede wszystkim jego badania prowadzone są w 2008 roku więc obejmują nieco 
inne zjawiska społeczne niż wymienionej wcześniej autorki. To co odróżnia poszczególne 
grupy społeczne to nie miejsce zatrudnienia w sektorze państwowym lub prywatnym ale 
stabilność pracy. Ten znak czasów współczesnych charakteryzują już same nazwy, a więc 
pierwszorzędne miejsca pracy to potężne przedsiębiorstwa, oferujące dobrze opłacane 
stanowiska przede wszystkim dla mężczyzn z dużym stażem zawodowym. Drugorzędne 
miejsca pracy charakteryzuje niestabilność zatrudnienia oraz niestały i niewysoki dochód, 
gdzie siłą roboczą są głównie młodociani, kobiety, mniejszości rasowe i grupy 
marginesu29. Przez wprowadzenie pojęcia dualności rynku pracy podkreśla się symboli-
czne znaczenie odrębności warunków w jakich funkcjonują członkowie jednego 
społeczeństwa co powinno skłaniać badaczy do wnikliwej interpretacji tego problemu. Tak 
uczynił autor, zajmując się zjawiskiem zatrudniania po znajomości, badając drugorzędny 
rynek pracy. Procedura badań objęła zarówno badania ilościowe, przyjmujące postać 
ankiety pocztowej, optymalnego narzędzia dla pozyskiwania opinii pracodawców, którzy 
zwykle nie mają czasu na wywiady telefoniczne, jak i badania jakościowe, które 
prowadzono przy zastosowaniu wywiadu otwartego. Uzyskane dane ukazały tło zjawiska 
oraz pozwoliły na podstawie interpretacji doświadczeń, związanych z zatrudnianiem po 
znajomości wypracować teoretyczne założenia zjawiska, wyjaśniające okoliczności 
i motywy konkretnych metod zatrudniania. Badania B. Sławeckiego poszerzają wiedzę 
o znaczeniu współpracy między wymienionymi wyżej sektorami rynku pracy dla 
zmniejszania bezrobocia. Odnosząc po raz kolejny uzyskane wyniki do dualności struktur 
Giddensa można zauważyć powiązanie pomiędzy strukturą społeczną a działaniami 
ekonomicznymi jednostek, które stając się przedsiębiorcami zmieniają zarówno własną 
pozycję społeczna jak i wprowadzają nowe normy i reguły, którym zaczyna podlegać 
społeczeństwo.  

                                                 
28  B. Sławecki, Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2011, s. 77.  
29  Tamże, s. 78. 
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Trzecim zjawiskiem społecznym, które można interpretować wykorzystując kategorię 
dualności jest opisywane przez Mariusza Kwiatkowskiego „zderzenie reguł”30. Dotyczy 
ono stosowania reguł społecznych formalnych i nieformalnych w życiu codziennym, 
a więc związku między regułami a działaniami aktorów. Podejmując działanie mają oni 
świadomość bycia ograniczanym przez reguły, jednak w nowych, nieznanych sytuacjach 
pojawia się dylemat ich zastosowania. To współistnienie „w danej zbiorowości i w określo-
nej sferze społecznej aktywności odmiennych (często niezgodnych, konkurencyjnych, 
przeciwstawnych) sposobów regulowania zachowań” 31 powoduje dysonans pomiędzy 
koniecznymi procedurami a przekonaniami aktorów. M. Kwiatkowski podjął w 2008 roku 
badania, w których interpretował zderzenie reguł jako barierę procesu merytokracji 
kadrowej we współczesnych polskich instytucjach. Badał okoliczności towarzyszące 
działaniom aktorów, które wynikały z definiowania sytuacji społecznej. Porównywał 
reguły deklarowane/akceptowane, uniwersalne/partykularne, oficjalne/rzeczywiste stosując 
trzy poziomy procedury badań ilościowo-jakościowych. Uzyskane dane pochodziły 
z analizy dokumentów zastanych w postaci raportów, dotyczących sektora publicznego, 
analizy dyskursu, która obejmowała teksty wystąpień publicznych, aktów prawnych 
i publikacji prasowych oraz analizy wywiadów. Jak podkreśla autor, dwa pierwsze 
poziomy procedury pozwalały opisać kontekst zjawiska, a także pozwoliły na przygotowa-
nie kwestionariusza wywiadu. Można zatem zauważyć zastosowanie triangulacji metod 
poprzez gromadzenie danych z różnych źródeł co jest przyjętym sposobem szacowania 
wiarygodności badań jakościowych32. Istotne jest również to, że przeprowadzone wywiady 
miały na celu zdobycie wiedzy o sposobie interpretacji doświadczanej rzeczywistości 
przez badanych, a nie służyły jedynie gromadzeniu wiedzy o faktach. Jest to częsty błąd 
badaczy, którzy próbując łączyć metodologie badań ilościowych i jakościowych 
w rzeczywistości stosują tylko jedną z nich33.  

 

Poszukiwanie prawidłowości 

Podjęte w artykule zagadnienie jest przykładem pracy badacza z kategorią, wokół której 
może budować koncepcję badań. Przedstawione przykłady rozwiązań badawczych 
wskazują jak potrzeby praktyki – poznawanie złożoności zjawisk społecznych – stają się 
katalizatorem budowania teorii. Jak stwierdza Krzysztof Rubacha praktyka, oglądana przez 
pryzmat teorii „może ją kreować czy modyfikować”34 dlatego niezbędne jest wykorzysty-

                                                 
30  M. Kwiatkowski, Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, Oficyna Wyda-

wnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011. 
31  Tamże, s. 31. 
32  D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Warszawa, PWN 2007, s. 254.  
33  M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?, [w:] Ewaluacja 

ex-post. Teoria i praktyka badawcza, A. Haber (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2007.  

34  K. Rubacha, Metodologiczna struktura przedmiotu badań pedagogiki, [w:] Konceptualizacje przedmiotu 
badań pedagogiki, K. Rubacha (red.) Impuls, Kraków 2008, s. 171. 
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wanie procedur badawczych, dotyczących lokalnych, a nie tylko globalnych problemów. 
Założenia epistemologii interpretatywnej pozwalają na rozumienie, a więc uchwycenie 
istoty zjawiska poprzez odkrywanie prawidłowości w obrębie przypadku35. 

W badaniach jakościowych zamiast bezwzględnego obiektywizmu powinniśmy dążyć 
do rztelnego opisu w celu poznania i zrozumienia określonych praktyk codzienności. 
Z kolei tak pozyskana wiedza może ułatwić badaczowi interpretację danych 
statystycznych. Można zatem rozważyć czy po okresie traktowania tych dwóch podejść 
badawczych jako konkurencyjnych nie nadszedł czas uznania ich komplementarności jako 
koniecznego warunku wyjaśniania złożoności otaczającego nas świata.  
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Czy świat można zrozumieć?  

W poszukiwaniu porządku i regularności  

zjawisk społecznych 
 

Streszczenie 

Autorka podejmuje rozważania, dotyczące sposobów badania zjawisk społecznych. Odwołuje się 

do teorii Anthonego Giddensa, pozwalającej poprez poznanie działań aktora charakteryzować 

zjawiska społeczne, konstruujące system. Prezentuje sposób pracy z kategorią dualności, wskazując 

na przykłady trzech procedur badawczych, których twórcy wykorzystali zarówno metodologię 

ilościowa jak i jakościową, traktując je komplementarnie. 

Słowa kluczowe: zjawiska społeczne, dualizm, paradygmat interpretatywny 
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Summary 

The author discusses considerations on how the study of social phenomena. Refers to the theory 

of Anthony Giddens, allowing knowledge domains as an actor actions characterize social 

phenomena, constructing the system. Shows how to work with the category of duality, pointing 

to examples of three research projects, the authors used both quantitative methodology 

and qualitative, treating them complementary. 
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Zuzanna Zbróg 

BADANIE SPOŁECZNOŚCI/ZJAWISK SPOŁECZNYCH 
Z WYKORZYSTANIEM (ELEMENTÓW)  

TEORII SPOŁECZNYCH REPREZENTACJI  
– PERSPEKTYWA PEDAGOGICZNA 

Wprowadzenie 

Cechą charakterystyczną empirycznych badań pedagogicznych zbyt często jest dość wąsko 
ujmowany ich wymiar praktyczny, co wynika zapewne z długoletniego przejmowania 
metodologicznych podstaw badań z obszaru przyrodoznawstwa. Rezultatem jest 
ograniczenie pola zainteresowań pedagogiki, w tym także rozumienia metodologicznych 
podstaw badań. Zawężenie spojrzenia powoduje eksponowanie metodyczno-technicznego 
wymiaru prowadzenia badania oraz koncentrowanie się na formułowaniu zaleceń odnośnie 
do sposobu gromadzenia danych i procedury ich opracowywania. 

Właściwie każde badanie pedagogiczne należałoby rozpocząć od określenia jego wymiaru 
ontologicznego, tzn. od założeń, jakie przyjmuje badacz w kwestii sposobu istnienia 
społeczeństwa. Założenia odnoszące się do tego, jak rozumiemy rzeczywistość społeczną, 
implikują bowiem wybór metody jej badania (podstawy epistemologiczne). Z jednej strony już 
na początku eliminujemy te metody, które nie przystają do przyjętej teorii badawczej, a z drugiej 
– wybór określonej metody sprawia, że ulega zawężeniu zakres badania rzeczywistości 
społecznej do takiego obszaru, na jaki pozwala dana procedura badawcza. „Założenia określające 
rzeczywistość (założenia ontologiczne) i sposób jej poznawania (założenia epistemologiczne) 
tworzą ramy, w których sytuują się analizy i interpretacje badacza oraz uzyskane wyniki”1. 

                                                 
1  D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa 2013, s. 47. 
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Analiza zjawisk społecznych – perspektywa jednostkowa  
czy badanie reprezentacji społecznych 

Wśród badaczy od stuleci toczą się dyskusje nad teoretycznymi i metodologicznymi 
podstawami badań. W tym kontekście ważne wydaje się wyraźne rozróżnienie rozumienia 
jednostkowych i społecznych postaw/reprezentacji badanych. 

Jedni badacze uważają, że „nie jest możliwe studiowanie społeczeństwa poprzez 
studiowanie jego części składowych, poprzez skupienie się badacza na jednostkach”, inni 
zaś, że „prawa dotyczące zjawisk społecznych są i mogą być tylko prawami działań 
i uczuć, jakich doznają istoty ludzkie, połączone razem w stanie społecznym”2. 

Spór o ontologiczne i epistemologiczne podstawy badania zjawisk związanych 
z funkcjonowaniem społeczeństwa i należących do niego jednostek szczególnie interesująco 
przedstawia się w koncepcji E. Durkheima. Opowiadał się on za rozłączeniem badania zjawisk 
zachodzących w społeczeństwie (tzw. kolektywnych) i zjawisk dotyczących jednostki 
(indywidualnych). Rzeczywistość społeczna jest rzeczywistością sui generis (swoistą). Jest ona 
zewnętrzna w stosunku do jednostki. Jest zawsze przez jednostkę zastana, a jednostka 
przyswaja ją w procesie socjalizacji. Społeczeństwa nie należy traktować jako sumy jednostek 
(realizm socjologiczny). W społeczeństwie zachodzą bowiem zjawiska jakościowo odrębne od 
tych, które charakteryzują świadomości indywidualne; nie mogą być zatem z nich wywodzone 
ani do nich redukowane. E. Durkheim sformułował koncepcję reprezentacji kolektywnych, 
dzięki której możliwe stało się metodyczne poszukiwanie rozwiązań/wyjaśnień praw 
rządzących zbiorowością poprzez odwoływanie się do właściwości jednostek. Twierdził on, 
że reprezentacje rzeczywistości istnieją zarówno w jednostce (wtedy mówimy 
o reprezentacjach indywidualnych), jak i w społeczeństwie3. 

Reprezentacje powstają na podłożu wzajemnych relacji jednostek danego społeczeństwa, 
a konkretnie z połączenia faktów umysłowych. Żadna jednostka, jako odrębna całość, nie 
posiada całości reprezentacji w takim wymiarze, w jakim dysponuje nimi ogół danej 
społeczności, odnosząc je np. do języka czy przyjmowanych postaw. Jednak sposób 
pojmowania przez Durkheima zjawisk społecznych wyklucza możliwość ich badania 
bezpośrednio na poziomie jednostki, członka danej społeczności. Badalibyśmy bowiem 
wówczas nie fenomena zbiorowe, cechy grup czy społeczności, ale cechy jednostek. Durkheim 
twierdzi, że „nic zbiorowego nie powstanie, jeśli nie będą dane świadomości jednostkowe, ale 
ten konieczny warunek nie jest warunkiem wystarczającym. Potrzeba jeszcze, aby 
świadomości były skojarzone, połączone i to połączone w określony sposób“4. 

 
 
 

                                                 
2  C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje polityki, raport z badań dostępny na stronie internetowej 

rss.archives.ceu.hu/archive/00001072/01/72.pdf, Warszawa 1999, s. 1. w tym grudzień 2013. 
3  P. Fabiś, Emile Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008. 
4  Za: C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje …, s. 2. 
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Teoria społecznych reprezentacji 

Przykładem teorii, która kładzie nacisk na badanie zjawisk społecznych w grupach, w któ-
rych są one uświadamiane kolektywnie, jest teoria społecznych reprezentacji, opracowana 
przez francuskiego psychologa społecznego S. Moscoviciego. Przedstawił on swoją 
koncepcję w 1963 roku w przeglądzie badań nad postawami. Co ciekawe, nie odwołuje się 
on w swoich publikacjach do dorobku E. Durkheima, mimo iż podobieństwo poglądów 
i podstaw ontologiczno-epistemologicznych ze strony obu badaczy jest duże. Zapewne 
dlatego, że – w opinii S. Moscoviciego5 – Durkheim jest zbyt statyczny w swoim rozumie-
niu społeczeństwa w stosunku do tego, jak należy rozumieć społeczeństwo współczesne. 
Jego zdaniem, idee Durkheima nie oddają dynamiki i zmiennego charakteru współczesnej 
rzeczywistości, nie pozwalają na podkreślenie ani zmienności poznawczej, ani pluralizmu 
społecznego świata, w którym obecnie żyjemy. 

S. Moscovici (2000) twierdzi, że do powstania reprezentacji społecznych przyczyniają się 
jednostki, które – oddziałując na siebie w procesie wzajemnej komunikacji – formują społeczne 
reprezentacje we wzajemnie oddziałujące na siebie struktury społeczne i indywidualne. 
W nowoczesnym społeczeństwie jednostka ma pewną autonomię w przyswajaniu społecznych 
reprezentacji, które może jednocześnie modyfikować. Jednostki są przecież obecnie wyzwolone 
z tradycyjnych więzi społecznych. Struktury społeczne, takie jak rodziny, wspólnoty religijne, 
które dawniej były jednoznacznym przewodnikiem zachowania i wyznacznikiem kierunku 
myślenia, straciły już na swoim znaczeniu6. Ludzie w coraz większym stopniu mają wybór 
alternatywnych sposobów życia i strategii postępowania. 

Poprzez nadanie indywidualnego charakteru teorii społecznych reprezentacji 
S. Moscovici unika społecznego determinizmu i otwiera teorię dla procesów transformacji. 
Ale nadal jednostka jest podstawową bazą tworzącą struktury teorii reprezentacji 
społecznych. Określeniem „społeczne” S. Moscovici pragnie podkreślić, jak powstają 
reprezentacje. Tworzą się one dzięki interakcjom społecznym i komunikacji pomiędzy 
jednostkami i grupami. Odzwierciedlają one w różny sposób historyczne, kulturowe 
i ekonomiczne konteksty, okoliczności i praktyki danej społeczności. Społeczne 
reprezentacje dotyczą różnych typów zbiorowych doświadczeń, zdroworozsądkowych 
teorii, a także myśli i opinii społeczeństw lub grup osób. Są one zawsze związane ze 
społecznymi, kulturowymi i /lub symbolicznymi przedmiotami, są reprezentacjami czegoś. 

Bazą teoretyczną dla tej koncepcji jest najczęściej interakcjonizm symboliczny, gdyż 
interakcje są szczególnie istotnym źródłem informacji na temat cech determinujących 
relacje w grupie/społeczności. Podejście to zakłada, że podmioty w trakcie interakcji 

                                                 
5  S. Moscovici, Social Representations. Explorations in Social Psychology, Cambridge UK 2000.  
6  A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006. 



Zuzanna Zbróg.  Badanie społeczności/zjawisk społecznych z wykorzystaniem (elementów) teorii społecznych…  

48 

działają zgodnie z własnymi definicjami sytuacji oraz posiadanym systemem znaczeń7. 
To sytuacja dookreśla znaczenie, tzn. że definicje znaczeń mogą się zmieniać w zależności 
od sytuacji. Jednocześnie relacje międzyludzkie opierają się na wymianie symboli. 
Wszelkie działania podlegają interpretacji i weryfikacji na podstawie istniejącego systemu 
znaczeń, przy czym – w opinii G. H. Meada – każdy człowiek posiada własne schematy 
interpretacyjne na ten temat. Interakcja służy uzgadnianiu znaczeń, symboli tego, co się 
wokół ludzi dzieje. Mead odrzuca psychologię społeczną, w której przedstawia się 
zjawiska społeczne jako sumę działań jednostkowych. Jest zdania, że podmioty, 
zachowując się zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, oddziałują na siebie, nadając 
i odbierając znaczenia i schematy interpretacyjne zawarte w relacjach międzyludzkich8. 

Interesujące jest podejście Moscoviciego do definiowania społecznych reprezentacji. 
C. Trutkowski twierdzi, że „zarówno w licznych wypowiedziach Moscioviciego, jak 
i w wypowiedziach innych autorów zajmujących się tym tematem, brak jest jasnego 
wyłożenia implikacji teoretycznych, a tym bardziej empirycznych proponowanej koncepcji. 
W różnych miejscach Moscovici podkreśla, iż brak konkluzji definicyjnej traktuje jako 
zaletę teorii”9. Precyzyjna definicja ogranicza bowiem – w opinii jej twórcy – swobodny 
rozwój stosunkowo „młodej” teorii. W związku z tym trudno jest stwierdzić, że w badaniach 
wykorzystuje się teorię reprezentacji społecznych. Można natomiast skonstatować, 
że wykorzystuje się elementy tej teorii. Zwłaszcza że sam autor życzył sobie swobodnego 
(choć zgodnego z jej duchem) rozwoju teorii, podczas jej wykorzystania w konkretnych 
badaniach. Według autora koncepcji, społeczne reprezentacje dotyczą treści codziennego 
myślenia i obejmują zasób pomysłów, które nadają spójność naszym wierzeniom, ideom. 
Spontanicznie tworzymy na ich podstawie połączenia, wyobrażenia społeczne, które 
pozwalają nam sklasyfikować osoby i przedmioty, porównać i wyjaśnić zachowania oraz 
dokonać ich obiektywizacji jako część naszego społecznego funkcjonowania. 

Reprezentacja społeczna to więc system wartości, idei i praktyk, które mają kilka 
funkcji. Najistotniejsze dotyczą ustalenia porządku, który pozwala jednostkom orientować 
się w swoim doświadczeniach, przeżyciach i świecie społecznym oraz umożliwia 
komunikację między członkami społeczności przez wyposażenie ich we wspólne kody 
potrzebne do wymiany społecznej, w tym np. kod do nazewnictwa i jednoznacznej 
klasyfikacji różnych aspektów świata oraz jednostkowej i grupowej historii10. 

„Z dynamicznego punktu widzenia społeczne reprezentacje jawią się jako "sieć" idei, 
metafor i obrazów, mniej lub bardziej luźno ze sobą powiązanych”11. Według 

                                                 
7  K. Bolesta-Kukułka, Socjologia ogólna, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 95. 
8  Za: E. Hałas, K. Konecki, Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu 

symbolicznego, Scholar, Warszawa 2005.  
9  C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje…., s. 6. 
10  B. Höijer, Social Representations Theory. A New Theory for Media Research, „Nordicom Review” 2011, 

nr 32. Dokładny cytat definicji reprezentacji społecznych z pracy S. Moskoviciego podaje U. Flick, 
Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2012, s. 48. 

11  S. Moscovici, Social Representations…, s. 153. 
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Moscoviciego, społeczne reprezentacje są współczesną wersją zdrowego rozsądku, 
stanowią zestawy wzajemnie powiązanych pojęć i definicji codziennego świata. 
Nie powinny być one postrzegane jako logiczne i spójne wzorce myślowe. Mogą być one 
także pełne fragmentów myśli i idei sprzecznych. Reprezentacje społeczne są dynamiczne 
– są one budowane i odtwarzane w procesie komunikacji społecznej. Są to proste, 
zdroworozsądkowe teorie, różniące się od innych rodzajów wiedzy, które są bardziej 
sformalizowane, jak na przykład wiedza naukowa. 

I. Markova12, bazując na różnych publikacjach S. Moscoviciego, uznała, że reprezentacje 
społeczne mogą być uznawane za „myśli w ruchu” rozwijanie podczas komunikacji grupowej. 
Mogą one być traktowane jako teoria, sieć pojęciowa, idee, metafory i obrazy, które zawierają 
emocje, postawy i opinie członków danej społeczności. Reprezentacje są osadzone w prakty-
kach komunikatywnych, takich jak dialogi, dyskusje, także medialne i naukowe. 

Badania ilościowe i badania jakościowe zjawisk społecznych 

W polskiej praktyce pedagogicznej i psychologicznej, często także socjologicznej niezwy-
kle często korzysta się z badania społeczeństwa poprzez analizy wypowiedzi jednostek, co 
skutkuje takim rozumieniem zjawisk społecznych, które powoduje traktowanie opinii 
publicznej jako sumy opinii jednostkowych. Często nie docieka się też zupełnie natury 
tychże opinii i nie rozważa się procesów, które doprowadziły do ich ukształtowania się. 
Zwłaszcza zaś nie bada się procesów społecznych poprzez badanie języka całej grupy 
społecznej, której dotyczy badane zjawisko. 

Autorka zajmowała się dokładnie przeglądem sposobów ujmowania i badania potrzeb 
społecznych w różnych społecznościach, w tym zróżnicowanych wiekowo, w ujęciu 
różnych dyscyplin (psychologii, socjologii, pedagogice)13. Teoretyczną podstawą badań 
własnych była systemowa koncepcja potrzeb człowieka stworzona przez T. Kocowskiego 
(1982), który stał na stanowisku, że poznanie potrzeb zbiorowości możliwe jest poprzez 
zbadanie potrzeb jednostek, a następnie ich zsumowanie14. 

Przegląd badań empirycznych w różnych dziedzinach nauki: psychologii15, socjologii16, 
pedagogice17 owocuje wieloma przykładami takiego właśnie, najpowszechniejszego, ujęcia 
podstaw epistemologicznych badań zbiorowości poprzez analizę opinii jednostek. 
                                                 
12  I. Marková, Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind, Cambridge UK 2003, s. 121. 
13  Z. Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych, 

Impuls, Kraków 2011, s. 11-42. 
14  Tamże, s. 35. 
15  Np. D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2000; 

B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 
2002, s. 178-245.  

16  Np. S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach stosowanych badaniach społecznych, [w:] S. Nowak (red.), 
Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973, s. 17-69; K. Konecki, W stronę socjologii jakościowej: badanie 
kultur, subkultur i światów społecznych, [w:] J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko (red.), Kultury, subkultury 
i światy społeczne w badaniach jakościowych, Volumina.pl , Szczecin 2010, s. 17-37.  

17  Np. M.J. Szymański, Młodzież wobec wartości, IBE, Warszawa 2006; I. Kawecki, Wiedza praktyczna 
nauczyciela, Impuls, Kraków 2004. 
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Odejście od analizy zjawisk społecznych z perspektywy wyłącznie jednostkowej 
i skupienie się na ich badaniu poprzez studiowanie reprezentacji społecznych nie jest 
popularne wśród pedagogów18. W polskim piśmiennictwie pedagogicznym próżno szukać 
jakiejkolwiek wzmianki na temat tej koncepcji. Najczęściej w psychologii poznawczej 
spotykamy się ze zbliżonymi znaczeniowo i wzajemnie uzupełniającymi się pojęciami 
podobnymi do określenia reprezentacji społecznych: wyobrażenia społeczne, poznawcze 
reprezentacje świata społecznego oraz wizja świata. Opisując rzeczywistość społeczną, 
obejmują one podobne treści, bowiem wszystkie odnoszą się do przebiegu i charakteru 
relacji społecznych. 

Pedagogika nadal często korzysta z teorii psychologicznych i socjologicznych (np. 
dotyczących zachowań, działań, motywacji, oczekiwań, postaw i potrzeb społecznych), 
w których dominuje ujęcie zjawisk społecznych w kategoriach ilościowego podsumowania 
opinii/danych jednostkowych. Statystycznie mierzalne wskaźniki danych zjawisk są 
powszechnie stosowane w analizowaniu, wnioskowaniu i generalizowaniu wyników 
ze względu na ich łatwą dostępność dla badacza. Zjawiska pedagogiczne nie nadają się 
jednak do analiz opartych wyłącznie na statystycznych związkach i zależnościach, gdyż 
ich głębokie zatopienie w kulturze wymaga przede wszystkim interpretacji o charakterze 
społeczno-kulturowym19. „Społeczeństwo jest światem kultury i można je zrozumieć tylko 
przez osadzenie w kontekście kultury. Kultura daje aksjonormatywną matrycę rozumienia 
życia społecznego, dostrzegania i rozumienia podzielanych przez ludzi wartości 
związanych z uczestnictwem w strukturach społecznych, w procesie nadawania sensu 
i znaczeń. Toteż świat społeczny […] jest światem rozumianym, przeżywanym, 
doświadczanym, konstruowanym przez działania i wzajemne oddziaływanie ludzi”20. 

Badania oparte wyłącznie na wskaźnikach ilościowych można uznać za wyjaśniające 
istotę zjawiska powierzchownie, bez zagłębiania się w ich prawdziwe przyczyny, 
do których są w stanie dotrzeć czasem tylko badania jakościowe, skoncentrowane na 
wyszukiwaniu i analizie przypadków wyjątkowych, skrajnych. Istota badań jakościowych 
tkwi „nie tyle w wyjaśnianiu badanych zjawisk, czyli w ustalaniu występujących wśród 
nich powiązań przyczynowo-skutkowych […], ile w rozumieniu i interpretacji zjawisk 
interesujących badacza”21.  

Badania jakościowe służą zwykle do analizy aspektów procesualnych, a ilościowe – 
cech strukturalnych danego zjawiska. Korzystając z badań jakościowych, wzmacniamy 
bardziej perspektywę widzenia badanych, w przeciwieństwie do badań ilościowych, 
w których bardziej liczy się perspektywa oglądu rzeczywistości samego badacza. 

                                                 
18  Światem społeczności, środowiska nauczycieli zajmuje się, choć z wykorzystaniem innych podstaw 

teoretycznych, np. B. Zamorska, Nauczyciele. (Re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji, Wydawnictwo 
DSW, Wrocław 2008. 

19  J. Bruner, Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006. 
20  B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, [w:] S. Palka (red.), 

Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010, s. 81. 
21  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2004, s. 92. 
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Statystyczna diagnoza sytuacji nie mówi całej prawdy, pozostawia niedosyt analizy 
przypadków szczególnych, zagłębiania się w motywy czy przyczyny danych zdarzeń. Dzięki 
analizie jakościowej badacz może lepiej zinterpretować związki między badanymi zmiennymi 
w badaniach ilościowych, badać, odkrywać, demaskować ukryte znaczenia danych sytuacji, 
zjawisk czy procesów. Dobrze jest więc wykorzystywać i badania jakościowe, i ilościowe na 
różnych etapach procesu badawczego, w zależności od pojawiającej się potrzeby.  

K. Rubacha22 jest zdania, że w badaniach jakościowych i ilościowych można 
korzystać z tych samych metod zbierania danych, natomiast za specyficzne dla każdego 
typu badań należy uznać analizy danych, a przede wszystkim schematy interpretacji 
wyników. Być może warto jest poszukać podobieństw i różnic w różnych podejściach, 
omawianych pokrótce w tym artykule (tabela 1)23.  

Zaznaczyć należy, że zaproponowany opis ma w zamiarze być propozycją do 
dyskusji i przemyśleń. Z pewnością nie ma on charakteru ścisłych zaleceń. 

 
Tabela 1. Przegląd podstawowych różnic w podejściach badawczych 

Obszary różnic 
BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE 

Reprezentacje jednostkowe 
(perspektywa jednostkowa) 

Reprezentacje grup 
społecznych Badanie społeczności 

Założenia 
ontologiczne 

Świat jest dla nas takim, 
jaką jest nasza jego repre-
zentacja, więc badanie 
jednostki jest nierozdzielne 
od badania jej świata. 
Nadrzędną rzeczywistość 
stanowią ludzkie przeżycia, 
doświadczenia. 
Empiryczny świat ludzi jest 
związany z życiem 
grupowym, gdzie ludzie 
doświadczają świat takim, 
jaki się im jawi, angażują 
się w powiązane działania, 
relacje pomiędzy 
uczestnikami. 
Rzeczywistość nie tyle 
istnieje obiektywnie (fakty 
istnieją niezależnie od 
źródeł i perspektyw), ale 
jest subiektywną 
interpretacją tej 
rzeczywistości, jest 
nadawaniem jej znaczeń w 
procesie jej doświadczania i 

Reprezentacje społeczne 
powstają na podłożu 
wzajemnych relacji jedno-
stek danego społeczeń-
stwa, są zewnętrzne 
w stosunku do indywidu-
alnych umysłów.  
Powstają z połączenia 
umysłów jednostek 
wchodzących w skład 
społeczeństwa. Nie 
wywodzą się one jednak 
bezpośrednio z natury tak 
połączonych elementów, 
lecz stanowią nową 
jakość. O reprezentacji 
społecznej można mówić 
wtedy, gdy dany fakt, 
dane zjawisko, czy dana 
postawa zostaną 
rozprzestrzenione w danej 
społeczności. 
Rzeczywistość społeczna 
nie istnieje obiektywnie 
oraz nie istnieje w 

Zjawiska społeczne mają 
wpływ na otaczającą nas 
rzeczywistość. Badania 
społeczne umożliwiają 
lepsze zrozumienie tej 
rzeczywistości 
społecznej, w której żyje-
my. Pomagają ją opisy-
wać, a następnie zmie-
niać, wykorzystując wy-
niki uzyskane w badaniu. 
Niekiedy  służą 
przewidywaniu przysz-
łych tendencji na podsta-
wie postaw jednostek i 
stanu świadomości społe-
czeństwa. Badana rzeczy-
wistość nie ma charakteru 
obiektywnego, podobnie 
jak wysnute na podstawie 
analiz wnioski, nawet 
jeśli korzystaliśmy  
z całkowicie wystanda-
ryzowanych i obiektyw-
nie weryfikowalnych 

                                                 
22  K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
23  Do opracowania tabeli wykorzystano informacje zawarte w następujących publikacjach: K. Konecki, 

W stronę socjologii jakościowej …; A. Niżyńska, Badania_społeczne.pdf; S. Kvale, Prowadzenie 
wywiadów, Warszawa 2010; W. Dróżka, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, 
[w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010; B. Walasek-Jarosz, 
Tok realizacji badań oraz opracowanie wyników, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań 
w pedagogice, Gdańsk 2010; U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, PWN, Warszawa 2011; U. Flick, 
Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2012. 
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konstruowania. Fakty są 
zawsze czyjeś, są faktami 
znaczącymi, istniejącymi 
w określonym 
(indywidualnym 
i społeczno-kulturowym, 
także historycznym) 
kontekście. 
 

jednostkach. Istnieje 
natomiast poprzez 
społeczne jej repre-
zentacje, a zatem istnieje 
w procesach charaktery-
stycznych dla grup 
społecznych, jest społe-
cznie tworzona, społecz-
nie modyfikowana, 
podzielana itd. Badając 
jednostki będące członka-
mi danej grupy (religijnej, 
zawodowej), możemy 
odnaleźć podzielane przez 
członków tych grup 
wspólne i różniące ich 
sposoby myślenia, opinie 
na temat siebie, działań 
oraz relacji z pozostałymi 
członkami grupy i/lub 
społeczeństwa. 

narzędzi badawczych. 
Wyniki badań 
społecznych należy 
traktować  jako odrębny 
fakt społeczny. 

Założenia 
epistemologiczne 

Świat społeczny jest dany 
jako świat ludzkich 
interakcji, przeżyć, 
indywidualnych sensów, 
znaczeń i działań. Jawi się 
jako świat symboli, znaków 
i różnych tekstów, które 
mają indywidualne, ukryte 
znaczenie uzewnętrzniające 
się lub też tworzone 
w samym procesie badania. 
Celem badań jakościowych 
jest interpretacja tych 
indywidualnych sensów, 
znaczeń. Są one odczyty-
wane, konstruowane czy 
dekonstruowane przez 
badanego i badacza. 
Metodologia powinna być 
dostosowana do założeń 
o intersubiektywności 
społecznej rzeczywistości, 
o posiadanych przez 
uczestników perspekty-
wach, refleksyjności, 
działaniach, negocjacjach, 
relacjach i procesach. 
Najbardziej dostosowaną 
metodologią będzie badanie 
ludzkich światów życia 
(perspektyw, tożsamości, 
relacji). 
Badanie społeczeństwa 
(jego kultury, subkultur) 
dokonuje się poprzez 
analizy wypowiedzi 
jednostek, przyjmując ich 
punkt widzenia. 

Żadna jednostka, jako 
odrębna całość, nie 
posiada całości 
reprezentacji w takim 
wymiarze, w jakim 
dysponuje nimi ogół danej 
społeczności, odnosząc je 
np. do zasad moralnych, 
wierzeń, języka, 
co wyklucza możliwość 
badania zjawisk 
społecznych bezpośrednio 
na poziomie jednostki. 
Podzielanie reprezentacji 
przez grupę umożliwia jej 
członkom komunikację i 
interakcję. To właśnie 
odwołanie do wspólnoty 
tych reprezentacji 
sprawia, iż zachowania 
i wydarzenia, które 
zachodzą w otaczającym 
ją świecie są przez 
członków grupy 
rozumiane i oceniane 
podobnie. 

Poznanie potrzeb, 
postaw, opinii, wartości, 
oczekiwań, motywacji 
zbiorowości, poznanie 
różnych zjawisk 
społecznych możliwe jest 
poprzez zbadanie 
poszczególnych 
jednostek, członków 
społeczeństwa (ich opinii, 
potrzeb, motywacji itp.), 
następnie ich 
zsumowanie. 
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Teorie Teoria ugruntowana 
Teoria interakcjonizmu 
symbolicznego 
(zrozumienie motywów, 
działań, relacji, 
definiowanie sytuacji oraz 
siebie przez badane 
jednostki i społeczności). 

Teoria reprezentacji 
społecznych. 

Teorie postaw, potrzeb, 
motywacji itd. 

Najczęściej 
wykorzystywane 
metody/techniki 
badawcze  

Etnografia (inaczej: badanie 
terenowe, obserwacja 
uczestnicząca codzienna, 
badanie 
interakcjonistyczne, 
badanie 
konstrukcjonistyczne, 
studia naturalistyczne) 
Wywiad swobodny (często 
wielokrotny), wywiad 
z użyciem fotografii, filmu, 
wywiad narracyjny, 
wywiad grupowy, nagrania 
wideo interakcji i zdarzeń 
Analiza dyskursu 
Sondaż diagnostyczny 
z techniką ankiety 
 

Wywiad epizodyczny, 
który daje dostęp do 
bardziej narracyjnych 
i konceptualnych 
sposobów ujmowania 
przez badanych własnych 
doświadczeń, łączy ze 
sobą różne perspektywy 
teoretyczne  
oraz oparte na nich 
perspektywy 
metodologiczne, 
co z kolei prowadzi do 
uzyskania różnych 
rodzajów danych. 
Różnorodne 
i uzupełniające się  
rodzaje wiedzy, 
przechodzenie od 
opowieści o sytuacjach 
konkretnych, przeżytych 
osobiście do bardziej 
ogólnych, w tym także 
takich, które wywołane 
były przez bodźce 
narracyjne,  
jest obrazem 
 reprezentacji społecznych 
badanej grupy na dany 
temat. 
Wywiady zogniskowane 
(fokusy). 
Analiza dokumentów 
Analiza warstwy 
znaczeniowej wywiadów 
z wykorzystaniem 
różnych programów 
komputerowych do analiz 
jakościowych  
(z odpowiednim  
kluczem kodowym). 

Sondaż diagnostyczny 
z techniką ankiety, 
wywiadu (najczęściej 
standaryzowanego). 
Obserwacja. 
 

Dobór próby Badana jest wąska grupa, 
jednak poświęca się jej 
więcej uwagi i uzyskuje 
bardziej pogłębioną wiedzę 
na temat badanych osób i 
zjawisk. 
Ważna jest elastyczność 
w doborze próby. 

Bada się grupy 
wyodrębnione pod 
względem jakiejś 
wspólnej, łączącej ich 
cechy, także jednostki 
będące autorytetami 
w danej społeczności,  
jak i analizuje dokumenty, 
porównując różne typy 
przekazów. 

Duża próba pełna, 
reprezentatywna (grupa 
osób reprezentujących 
daną zbiorowość) lub 
próba celowa wyróżniona 
na podstawie określonych 
kryteriów. 
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Sposób analizy 
danych 

Można przyjąć perspektywę 
oddolną: od zjawisk 
i praktyk do teorii i 
wyjaśnienia (np. teoria 
ugruntowana), perspektywę 
odgórną (od pojęć i modeli 
teoretycznych do 
codziennych praktyk) oraz 
pośrednią (np. badania 
biograficzne) – wtedy 
dopuszczalne jest zarówno 
opracowywanie teorii na 
podstawie analizy 
doświadczeń i opowieści 
biograficznych albo 
określenie, jakie rodzaje 
wiedzy ludzie wykorzystują, 
radząc sobie z określonym 
zdarzeniem i czym się pod 
tym względem różnią. 
Mogą także występować 
analizy, które stanowią 
uzupełnienie trzech 
podstawowych podejść 
badawczych. 

Biorąc pod uwagę 
perspektywę odgórną, 
na podstawie analizy 
różnych typów przekazów 
ustala się treść i zakres 
społecznych reprezentacji, 
doszukuje się 
wzajemnych relacji, 
wspólnych dla danej 
grupy definicji, 
komponentów, wspólnych 
cech znaczeniowych, 
codziennych praktyk, 
porównuje się różne 
sposoby rozumienia 
zjawisk, różne sposoby 
działania, korzystając 
z takich wymiarów 
społecznych reprezentacji, 
jak m.in. zakotwiczanie 
i obiektywizacja. 
Analiza statystyczna 
skojarzeń słownych. 

Analizy statystyczne 
(na poziomie statystyki 
opisowej i wnioskowania 
statystycznego), 
najczęściej  z pomiarem 
ankietowym, 
z wykorzystaniem skal 
pomiarowych itp. 
Zakodowane zbiory 
danych przetwarza się, 
biorąc pod uwagę 
potrzeby badawcze 
(pytania problemowe, 
hipotezy). Typ analizy 
zdeterminowany jest 
przez rodzaj 
zgromadzonych danych 
(rozkłady cech, miary 
natężenia itp.). 

Stosuje się różne podejścia metodologiczne. Triangulacji 
można dokonywać w obrębie jednej metody lub kilku 
odpowiednio dobranych metod jakościowych, także 
metod jakościowych i ilościowych. Powoduje to 
poszerzenie pola widzenia danego zjawiska społecznego, 
natomiast raczej nie zwiększa trafności wyników badań. 

Bardzo często korzysta 
się z analiz jakościowo-
ilościowych, co pozwala 
na dokładniejsze 
zbadanie danego zjawiska 
społecznego. 

Główne źródła 
błędów we 
wnioskowaniu 

– nieprzygotowanie do 
wywiadu najczęściej jest 
przyczyną niemożności 
zebrania cennych danych; 
uzyskana wiedza dotyczy 
powszechnie podzielanych 
opinii, rzadko dotyczy 
wytworzenia nowej, istotnej 
wiedzy. 

– błędne wnioskowanie 
o tym, co jest 
reprezentacją 
indywidualną, a 
co reprezentacją 
społeczną, co jest 
charakterystyczne dla 
danej zbiorowości. 

– tendencyjnie (źle) 
dobrana próba badawcza 
(chodzi zarówno o błędy 
statystyczne, jak 
i niestatystyczne) 
– tendencyjnie zadawane 
pytania w wywiadzie 
(z sugerowaną 
odpowiedzią) 
– usuwanie podczas 
analiz statystycznych 
odpowiedzi „nie wiem” 
(lub jej celowe 
ukrywanie) 
– zbytnie generalizowa-
nie wyników i rozciąga-
nie wniosków na całą 
populację. 

 Źródło: opracowanie własne. 
 

W tabeli nie można zawrzeć dokładniejszych rozważań na temat zasadności 
zastosowania zróżnicowanych podejść badawczych. Dla jasności wywodu wypadałoby 
jednak poddać dokładniejszemu opisowi (choć z pewnością nie wyczerpującemu temat) 
te elementy procesu badawczego, które odnoszą się do dobory próby i triangulacji metod 
badawczych na różnych poziomach. 
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Dobór próby w badaniach jakościowych  
(indywidualne i społeczne reprezentacje) 

Szczególnym problemem w badaniach jakościowych jest ich reprezentatywność.  
B. i W. Theissowie są zdania, że badania jakościowe właściwie nie spełniają warunku 
reprezentatywności ze względu na funkcje, które mają do spełnienia te badania. „Są to 
badania eksploracyjne, które mają pokazać nowe, ukryte zagadnienia lub szczegółowe 
funkcjonowanie wybranych grup, instytucji czy jednostek”24. Można uznać, że badania 
jakościowe zajmują się takimi sytuacjami badawczymi, w których brak standaryzacji 
i porównywalnego (do badań ilościowych) stopnia kontroli jest zaletą tychże badań. 

Problemy z reprezentatywnością mogą zostać złagodzone przez odpowiedni dobór 
próby, choć trzeba zaznaczyć, że zasadność używania terminu „dobór próby" 
w odniesieniu do badań jakościowych jest niekiedy stawiana pod znakiem zapytania, 
dlatego że w badaniach jakościowych nie możemy mówić o klasycznym doborze próby 
jak podczas badań ilościowych. Jasne jest jednak, że – na podstawie zdefiniowanych 
kryteriów – także badacze jakościowi muszą wybrać właściwe dla swoich badań 
przypadki, grupy czy materiały.  

W wypadku badań jakościowych o charakterze indywidualnego badania opinii 
członków grupy „jest to najczęściej dobór teoretyczny, polegający na wypełnieniu 
(wyczerpaniu) pola badawczego. Powinno się w nim znaleźć tyle przypadków (badanych 
podmiotów), aby wyczerpały się wszystkie możliwe warianty, typy i rodzaje odpowiedzi 
na postawione pytanie badawcze”25. Gdy taki dobór próby jest niemożliwy, np. ze względu 
na badania bardzo rozproszonej grupy, próbę badawczą można dobierać na zasadzie 
metody kuli śnieżnej26. Badani kierują wówczas badacza do kolejnych, znanych im 
przypadków. Wówczas „badana grupa stopniowo się rozrasta, aż do wyczerpania 
i powtarzania się tych samych danych badawczych”27. Wywiady często prowadzone są 
(czasem powtórnie) z przypadkami zapewniającymi „maksymalną zmienność w próbie. 
Oznacza to, że próbujemy zebrać tylko kilka przypadków, ale takich, które są jak 
najbardziej różnorodne, aby uchwycić zakres zmienności i różnorodności w obrębie 
naszego pola badawczego”28. Dzięki temu nasza próba powinna spełniać kryterium 
reprezentatywności – nie w sensie statystycznym czy w sensie odtwarzania rzeczywistego 
rozkładu w wyjściowej populacji. Dobrane przez nas przypadki powinny raczej 
reprezentować zróżnicowane znaczenia, jakie badane zjawisko ma w świadomości 
i praktyce życiowej badanych osób. W większości badań zajmuje nas przede wszystkim 
różnorodność poglądów i doświadczeń, dlatego dążymy nie tylko do uchwycenia 

                                                 
24  B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Badania jakościowe…, s. 88. 
25  Tamże. 
26  B. Walasek-Jarosz, Tok realizacji badań… 
27  B. Smolińska-Theiss, W. Theiss, Badania jakościowe…, s. 89. 
28  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego…, s. 59. 
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przeciętnych czy kluczowych przypadków, ale także zmienności w obrębie całego pola 
badawczego oraz różnic w sposobie odnoszenia się badanych do danego zjawiska. 
Wymaga to poszukiwania przypadków na skraju badanego obszaru, przypadków 
ekstremalnych, najbardziej intensywnych itp.”29. 

W zależności od doświadczenia badaczy lub problematyki badań można wyróżnić bardziej 
sformalizowane metody doboru próby oraz metody celowe, a zatem bardziej elastyczne. 
W pierwszym wypadku liczba przypadków (np. respondentów) jest określana z góry, po wzięciu 
pod uwagę rozkładu pewnych cech, np. demograficznych (płeć, zawód, wykształcenie). Pozwala 
to na odtworzenie względnej różnorodności demograficznej w badanej grupie osób. 

W alternatywnej sytuacji badane przypadki wyznacza się w sposób stopniowy 
i bardziej celowy, w trakcie procesu badawczego, na podstawie wyłaniających się danych 
oraz wyników ich bieżącej analizy. „O ile w przypadku bardziej sformalizowanych metod 
doboru próby pomysły na to, co powinno znaleźć się w próbie i jak do niej dotrzeć, 
wynikają z samej logiki doboru, o tyle przy teoretycznym doborze próby wynikają one 
raczej z widocznych „pustych miejsc” w już zebranym materiale”30. 

W wypadku badań jakościowych o charakterze analiz społecznych reprezentacji 
występujących w danej grupie mamy do czynienia z jednej strony z podobną, z drugiej – 
z nieco inną sytuacją. Podobieństwo dotyczy niemal wszystkich dotychczas omówionych 
wątków dotyczących doboru próby w badaniach jakościowych. Różnice wiążą się z tym, że 
gdy badamy zjawisko społeczne występujące w danej zbiorowości o charakterze społecznych 
reprezentacji od razu dobieramy grupę osób, członków danej zbiorowości, w której – jak 
zakładamy – istnieją podzielane przez nią opinie, wspólny język, te same przekonania, 
wierzenia itp. U. Flick zaleca wywiady epizodyczne z członkami danej grupy, które pozwalają 
zebrać jak najbardziej zróżnicowaną wiedzę na temat podzielanych wartości, a także wywiady 
zogniskowane (bardziej szczegółowy opis w następnym podrozdziale). C. Trutkowski31 
proponuje także indywidualne wywiady pogłębione z autorytetami w danej dziedzinie, które 
porównuje się następnie z wypowiedziami grupy zainteresowanej tym samym zjawiskiem 
społecznym, doszukując się wspólnego języka i cech komunikatów podzielanych w badanej 
społeczności. 

Triangulacja w obrębie badań jakościowych 

W badaniach jakościowych często korzysta się z triangulacji zarówno podejść 
metodologicznych, jak i metod badawczych i „różnych logik doboru próby”32. Umożliwia 
to zwykle dogłębniejsze zanalizowanie perspektyw teoretycznych i metodologicznych, co 
– jak można założyć – sprzyjać będzie szerszemu oglądowi badanego zjawiska. 
„Zasadniczo taki sposób postępowania można traktować jako triangulację, której celem 
                                                 
29  Tamże, s. 61. 
30  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego…, s. 57. 
31  C. Trutkowski, Społeczne reprezentacje … 
32  U. Flick, Projektowanie badania jakościowego…, s. 84. 
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jest zwiększenie wartości badań jakościowych. Możemy jednak wykorzystać go również 
po to, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat badanego zagadnienia”33.  

W. Dróżka podkreśla, że coraz powszechniejsze przekonanie o tym, że „nie istnieją 
obiektywne obserwacje, a jedynie obserwacje usytuowane społecznie w światach 
obserwującego i obserwowanego” oraz że „na każdą poczynioną obserwację nakłada się 
soczewka filtrująca języka, płci, biografii, klasy społecznej, rasy, pochodzenia etnicznego 
oraz kształtowanych w konkretnym otoczeniu własnych doświadczeń, przeżyć i wartości, 
tak osób badanych, jak i badających”34 powoduje, że stosowanie jednocześnie kilku 
komplementarnych metod badawczych jest nieuniknioną koniecznością. 

Branie pod uwagę różnorodnych perspektyw teoretycznych także w obrębie samych 
badań jakościowych, zastosowanych metod badawczych oraz analizy uzyskanych 
materiałów przez więcej niż jedno podejście można z powodzeniem wykorzystać także 
podczas badania grup społecznych. 

Ze względu na to, że szczególnie interesowano się reprezentacjami społecznymi, jako 
przykład podana zostanie triangulacja w obrębie wywiadu epizodycznego, metody najbardziej 
charakterystycznej dla tej koncepcji. Następnie krótko omówiona będzie triangulacja wywiadu 
epizodycznego z wywiadem zogniskowanym. Triangulacja metod jakościowych i ilościowych 
nie będzie opisywana ze względu na dużą popularność takiego podejścia i mnogość opisów 
metodologicznych takiej perspektywy badawczej. 

Triangulacja w obrębie jednej metody 

Triangulacja w obrębie jednej metody, w tym wypadku wywiadu epizodycznego, może zostać 
przedstawiona w postaci tabeli, w której ujęto dwa typy wiedzy możliwej do uzyskania 
w trakcie przeprowadzania tego typu wywiadów. Przy czym podstawowym kryterium tego 
podziału są podstawy psychologicznej wiedzy o rodzajach wiedzy i pamięci 35. 

Oba typy wiedzy „mają szczególne znaczenie jako pierwszoplanowa forma nadawania 
sensu ludzkiemu doświadczeniu. Znaczenie narracyjne jest procesem poznawczym 
organizującym ludzkie doświadczenia w umiejscowione w czasie, znaczące epizody. Analiza 
wiedzy dotyczącej sytuacji i epizodów staje się w związku z tym szczególnie istotna”36. 

Różnorodne i uzupełniające się rodzaje wiedzy, przechodzenie od opowieści o sytua-
cjach konkretnych, przeżytych osobiście do bardziej ogólnych, w tym także takich, które 
wywołane były przez bodźce narracyjne, jest – zdaniem U. Flicka – obrazem reprezentacji 
społecznych badanej grupy na dany temat. Warunkiem uzyskania dobrych jakościowo 
danych podczas triangulacji w ramach jednej metody jest ich wykorzystanie „w sposób 
systematyczny i osadzony w teorii” 37. 

                                                 
33  Tamże, s. 84. 
34  W. Dróżka, Triangulacja badań…, s. 127. 
35  U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych… 
36  Tamże, s. 103. 
37  Tamże, s. 126. 
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Tabela 2. Triangulacja w obrębie wywiadu epizodycznego 

Wiedza narracyjno-epizodyczna Wiedza semantyczno-konceptualna 
– bardziej dotyczy konkretnych sytuacji, ich kontekstu 
– obejmuje nie tylko wspomnienia autobiograficzne i 
opowieści różnego typu, lecz także ogół wiedzy 
połączonej z określoną sytuacją (pod jakimś 
względem), powstaje wówczas wiedza ogólna, 
porządkująca doświadczenia; jej podstawą jest wiedza, 
którą dana osoba uzyskała i utrwaliła w bezpośrednim 
odniesieniu do konkretnych sytuacji 

– bardziej abstrakcyjna, ogólna, oderwana od 
kontekstu odnoszącego się do konkretnych 
sytuacji i zdarzeń 
– skupia się wokół znaczeń konceptualnych 
oraz relacji semantycznych między nimi 
– bywa konkretyzowana w odniesieniu do 
pojedynczych epizodów i wówczas jest 
przedstawiana w postaci wiedzy narracyjnej 

– opiera się na wspomnieniach sytuacji, zdarzeń, 
przypadków znanych danej osobie z własnego 
doświadczenia, dlatego główne wyznaczniki tego 
ujęcia dotyczą następujących cech: lokalizacja 
w czasie i przestrzeni, przebieg zdarzenia, jego 
uczestnicy itp. 

– ujawnia się częściej w wypowiedziach 
o charakterze wywodu, budowana jest 
na podstawie licznych, powtarzających się 
doświadczeń tego samego rodzaju, które można 
uogólnić do reguł, pojęć i definicji 

– opowieści ilustrują i wyjaśniają znaczenie 
generalizacji (przedstawianych jako wiedza 
semantyczno-konceptualna) 
– umożliwia dokonywanie uogólnień wykraczających 
poza konkretne zdarzenia, co prowadzi do 
przekształcenia kontekstualnej wiedzy epizodycznej 
(przez jej dekontekstualizację) do wiedzy ogólnej, 
która nie odnosi się już do konkretnych warunków 
przestrzenno-czasowych 

– jest wiedzą uśrednioną, uogólnioną, 
generalizującą, gdyż reguły i maksymy to nic 
innego jak generalizacje doświadczenia 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Flick, Jakość w badaniach jakościowych…, s. 101-102. 

Triangulacja różnych metod jakościowych 

Podczas triangulacji metod najważniejsze jest skoncentrowanie się na takim ich doborze, 
aby dotrzeć zarówno do struktury badanego problemu/zjawiska, jak i najważniejszych 
znaczeń tego zjawiska dla samych badanych, ale i dla badaczy, którzy także są 
zaangażowani w badania. U. Flick proponuje łączenie metod „skoncentrowanych na 
potocznej, eksperckiej lub biograficznej wiedzy uczestników badań z metodami 
nakierowanymi na obserwowalne praktyki, jednostkowe lub mające charakter interakcji”38.  

Wywiad należałoby więc triangulować nie z innym typem wywiadu, lecz z obserwa-
cją, w tym odnoszącą się do analizy interakcji. Przy czym U. Flick jest zdania, że wywiad 
można łączyć z badaniami fokusowymi, gdyż w trakcie ich przeprowadzania wykorzystuje 
się do zbierania danych „poszerzony kontekst interakcji i w tym sensie są [one] metodą 
z innego poziomu niż wywiady indywidualne”39. 

Wybrane dane uzyskane z wywiadów indywidualnych dyskutuje się podczas zebrań 
fokusowych40. Daje to możliwość wykorzystania dodatkowej wiedzy uzyskanej w wyniku 
interakcji grupowej. Bez tejże interakcji zgromadzenie wiedzy interaktywnej byłoby 
niemożliwe. Czasem badania fokusowe organizuje się także po to, aby wcześniej 

                                                 
38  Tamże, s. 117. 
39  Tamże, s. 117. 
40  R. Barbour, Badania fokusowe, Warszawa 2011. 
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indywidualnie pytani respondenci mogli wspólnie zinterpretować uzyskane informacje 
i przypisać im określone znaczenia. Wspólna dyskusja stymuluje wytwarzanie wniosków oraz 
uwydatnia różnice i różnorodności, których w badaniach indywidualnych można nie zauważyć. 

Triangulacja różnych metod jakościowych ma na celu uchwycenie złożoności badanego 
zjawiska, spojrzenie na nie z różnych perspektyw. Aby taki cel osiągnąć należy wybrać do 
takie podejścia metodologiczne, które lokują się „na przeciwległych krańcach kontinuum 
metod jakościowych”41. Takie podejście umożliwia przyjęcie perspektywy porównawczej dla 
danego przypadku, wykrycie zarówno podobieństw, jak i rozbieżności. Są one szczególnie 
cenne poznawczo, gdyż podpowiadają kolejne pytania badaczowi, na które powinien on zacząć 
szukać odpowiedzi, domagają się wyjaśnień empirycznych i/lub teoretycznych. 

Wnioski 

Dokonując triangulacji różnych metod badawczych nie powinniśmy oczekiwać zbyt dużej 
zbieżności w osiągniętych wynikach/wnioskach, gdyż „każda metoda kształtuje badany 
temat”42. Zastosowanie różnych podejść metodologicznych pozwala na zróżnicowane 
spojrzenie na dane zjawisko społeczne. Różnorodność zastosowanych perspektyw jest 
sednem triangulacji, w przeciwieństwie do strategii zakładającej bogatsze, wielowątkowe 
przedstawienie tego samego tematu. Wielość teoretycznych perspektyw badawczych, 
bogactwo ujęcia danego zjawiska, dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metodologii „nie 
prowadzi do uzyskania spójnych lub jednoznacznie sprzecznych przedstawień danego 
obiektu, lecz pokazuje różne sposoby, w jakie można go konstruować”43. W zależności od 
zainteresowań badacza można analizować dane zjawisko na poziomie teorii, wiedzy 
potocznej, codziennych praktyk i dowodzić – w zależności od wyników – wzajemnych 
zbieżności, wzajemnego dopełniania się form konstruujących temat lub przeciwnie – ich 
rozbieżności i sprzeczności w zależności od zastosowanego podejścia. Najczęściej jednak 
uzyskane dane są ze sobą powiązane w różnych konfiguracjach, a wyniki uzupełniają się 
nawzajem. Tego typu ujęcie tematu można wówczas uznać za komplementarne. 
Skorzystanie w badaniach jakościowych zarówno z możliwości badania indywidualnych, 
jak i społecznych reprezentacji może spełnić te warunki triangulacji badań, a zarazem 
poprawy ich jakości, które związane są z różnorodnością pespektyw, uzyskaniem 
szerszego obrazu danego zjawiska: subiektywnej rekonstrukcji znaczeń oraz 
identyfikowania w ich obrębie wątków/motywów charakterystycznych dla całej badanej 
społeczności. Do decyzji badacza należeć będzie wybór odpowiedniej strategii 
postępowania w zależności od przyjętych perspektyw ontologiczno-epistemologicznych 
i badanej problematyki. 
 
 
 

                                                 
41  U. Flick, Jakość w badaniach jakościowych…, s. 118. 
42  Tamże, s. 95. 
43  Tamże, s. 96. 
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Badanie społeczności/zjawisk społecznych z wykorzystaniem 
(elementów) teorii społecznych reprezentacji  

– perspektywa pedagogiczna 
 

Streszczenie 

W artykule zanalizowano możliwości badania zjawisk społecznych z perspektywy jednostkowej 

oraz poprzez badanie reprezentacji społecznych (social representations). Wskazano na różnice 

i podobieństwa odnoszące się do teoretycznych i metodologicznych podstaw obu typów podejść 

(np. dobór próby). Dokładniej przedstawiono metodologię badań bazującą na teorii reprezentacji 

społecznych S. Moscovici ze względu na jej nieobecność w polskich pracach pedagogicznych. 

Słowa kluczowe: teoria reprezentacji społecznych, zjawiska społeczne, badania jakościowe 

 

 

The research of society/social phenomena with the application 
of (elements of) social representation theories  

– pedagogigal perspective 
 

Summary 

The possibilities of research of social phenomena from the perspective of a single unit and through 

the study of social representations were analysed in the article. The differences and similarities 

concerning theoretical and methodological basis of both approaches (e.g. sampling) were 

indicated. The methodology of research basing on the social representation theory by S. Moscovici 

were presented more precisely because of the lack of it in the Polish pedagogical works. 
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Maria Szymańska 

 

NATURA I POMIAR BIEDY  
– WYBRANE MODELE BADAŃ 

 

Wybrane konteksty objaśniania biedy 

Zjawisko biedy towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia, i prawie zawsze 
występowało jako problem oraz kwestia: społeczna, moralna i polityczna1. Oprócz sensu 
moralnego ma także sens epistemologiczny, tzn. jest biedą poznawczą. W pedagogice na 
ten aspekt ubóstwa zwrócił uwagę m.in. Paulo Ferie, według którego warunkiem koniecz-
nym do przezwyciężenia przez biednych stanu własnego ubóstwa jest obudzenie ich 
świadomości. Dlatego nie dziwi, iż rozumienie tej kategorii jest historycznie zmienne 
i niezwykle trudne w definiowaniu. Zwykle jest pochodną dokonywanych wyborów 
konwencji diagnozowania i jej pojmowania, ponadto uwarunkowana i wyraźnie naznaczo-
na uznawanym – w danym czasie, epoce i przyjętym powszechnie systemem wartości, 
a nade wszystko obarczona znamionami aktu polityczno-normatywnego. Nosi i wyraża 
zawsze cechy szeregu konwencji wpisanych w bardzo różne wybory ujęć i interpretacji 
odzwierciedlających aktualne stanowiska i paradygmaty przyjęte wobec problemu in status 
nascendi. Zauważyć więc należy, że próby zdefiniowania biedy, czy ubóstwa wymykały 
się również nauce i z tego powodu, że zależały od przyjętych konwencji, skal pomiaru, 
źródeł danych i dostępu do nich. Nie dziwi, że kształtowany na przestrzeni wieków obraz 

                                                 
1  K.W. Frieske, Bieda – miary i interpretacje. [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. 

S. Golinowska (red.), IPiSS, Warszawa 1997, s. 207-209. Zob. S. Golinowska, Od ubóstwa do wykluczenia 
społecznego: badania, koncepcja, wyniki, propozycje Polska, Europa i Świat, Opracowanie PBZ, Polska 
Bieda III, Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania, IPiSS, Warszawa 2008. 
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był bardzo zmienny i bardzo zróżnicowany co do ujmowania przyczyn, zasięgu, skutków, 
a nade wszystko sposobów konceptualizacji ludzi biednych oraz ich moralno-etycznej 
oceny. Zatem istniejące od zawsze omawiane tu zjawisko społeczne – bieda – stanowiło 
i stanowi przedmiot kontrowersji i niejednoznacznych ocen zarówno wśród badaczy, 
polityków, dziennikarzy, przedstawicieli służb społecznych oraz zwykłych obywateli. 

Systematyczne badania tego zjawiska zauważa się w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, tu nastąpił faktyczny ich rozwój, a uzyskiwane już wtedy wyniki uczą 
wielkiej pokory wobec społecznej rzeczywistości i przekonują o tym, że rozmaite zmiany 
o charakterze strukturalnym nie przyniosą szybkich postępów i eliminacji tego bolesnego 
problemu z życia ludzi także w aktualnej ponowoczesnej, płynnej rzeczywistości. 

Dla każdego społeczeństwa bieda jest więc jak wyrzut sumienia. Z tego też względu 
stanowi najważniejszy powód, aby sięgać do bogatego dorobku nauk społecznych, który 
pozwala na to, by lepiej zrozumieć to, co się dzieje także dziś w społeczeństwie w okresie 
głębokiej zmiany społecznej. Dzięki wglądowi w życie społeczne, powiązane z odkrywa-
niem dynamiki zakresu, głębokości zmian możliwe jest zrozumienie zbiorowych 
i indywidualnych prawidłowości zachowań, wyborów, a przede wszystkim dostrzegania 
związków między szerokim historycznym i społecznym kontekstem, a indywidualnymi, 
osobistymi losami, wyborami, bolączkami, zachowaniami i powstającymi problemami. 
Jest też możliwa próba pewnego rodzaju poznania i objaśniania sytuacji ludzi biednych, 
którzy byli i są, gdyż jak zaznaczono, istniały i istnieją dostrzegane rodzaje związków 
pomiędzy życiem jednostek, a mechanizmami strukturalnych zmian społecznych. One 
więc ułatwiają penetrację i zrozumienie tu omawianej problematyki, która należy do tych 
zjawisk społecznych, które charakteryzują się „długim trwaniem”, a dostępne wyniki 
światowych, europejskich i polskich badań zdają się to potwierdzać. 

Bieda jest kwestią polityczną i moralną, historycznie i współcześnie inaczej rozumia-
ną, gdyż jest pochodną uznawanym w epoce powszechnym systemem wartości, a przede 
wszystkim wyznaczanym standardem życia społeczeństwa w danym czasie. Dlatego też 
różnie na przestrzeni wieków kształtowały się i zmieniały poglądy dotyczące przyczyn 
biedy oraz moralnej oceny ludzi ubogich. Powstawały przecież różne koncepcje w odnie-
sieniu do tego samego społeczeństwa, oraz różne modele wyjaśniania przyczyn biedy 
i sposoby konceptualizacji. Dlatego też jak wcześniej wspomniano, fakt ten jako problem 
społeczny stanowi przedmiot kontrowersji i niejednoznacznych ocen, a przede wszystkim 
skutki i sposoby rozwiązywania tej wstydliwej kwestii społecznej. 

Perspektywa historyczna 

Starożytni uznali, że bieda jest nieuchronnym zjawiskiem w każdym społeczeństwie. 
Pogląd ten wynikał z przyjętego założenia, że świat zbudowany jest na zasadzie 
przeciwieństw, dlatego istnienie bogactwa implikowało istnienie ubóstwa2. Przyjmowano 
                                                 
2  W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I-III, PWN, Warszawa 2011, s. 32-33. 
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także, że bieda istnieje z powodu zindywidualizowanej natury człowieka, gdyż to 
indywidualne cechy i możliwości mają wpływ na zróżnicowane stany posiadania. 

Chrześcijaństwo w bardzo istotny sposób zmieniło spojrzenie na zjawisko ubóstwa. 
Stan ten rozumiano jako cnotę moralną, która polegała na oderwaniu się od potrzeb 
materialnych i dóbr ziemskich. Sfera ta pozostawała drugorzędna, gdyż na pierwszy plan 
chrześcijaństwo wysuwało sferę duchową, jako najważniejszy stan dopuszczony przez Boga. 
W tym więc czasie ludzie ubodzy pełnili ważne funkcje w układzie społecznym, wzrastało 
etyczno-religijne znaczenie praktyk miłosierdzia dawania jałmużny, tworzenia przytułków 
i szpitali dla ubogich, chorych, kalek, starszych – ludzi skrzywdzonych przez los3. 

Cnota ubóstwa znajduje, np. należyte miejsce także w wyzwaniu ewangelicznym „nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie”4. Zaznaczyć należy, że ubóstwo w rozumieniu 
chrześcijańskim nie polega na niedostatku czy biedzie, ale na szanowaniu tego, co się 
posiada, a nade wszystko umiejętności dzielenia się z innymi, którzy potrzebują takiego 
miłosierdzia i rozumienia społecznych powinności. Biblia jest więc źródłem etycznej 
i światopoglądowej inspiracji, w której znajduje się również dziś ważne odniesienie etyki 
i światopoglądu chrześcijańskiego opartego na wierze, nadziei i miłości. One – te wartości 
– miały i mają odniesienie do działów praktycznych, społecznie ważnych, wyznaczają 
kierunek pracy z najsłabszymi, odrzucanymi przez społeczeństwa. Występują 
w prezentowanych i upowszechnianych koncepcjach społecznej nauki kościoła. 

W Średniowieczu rozkwita nadal moralny nakaz dawania jałmużny i daje się 
zauważyć pierwociny prawa regulującego opodatkowanie na rzecz ubogich5. Jednak w tej 
rzeczywistości istnieje wiele rozliczonych wypaczeń, np. żebractwo stało się plagą 
średniowiecznych miast, a prawo w żaden sposób tego nie rozważa. Panaceum miało być 
potępienie włóczęgostwa, a zamiast jałmużny oferowanie pracy. W tym też okresie na 
gruncie protestantyzmu powstała teoria biedy zawinionej. Praca i umiejętne gospodaro-
wanie dobrami materialnymi miało umożliwić ubogim, wyrwanie się z tej sytuacji6. 

W epoce Odrodzenia także istniał problem ubóstwa. Na kanwie idei humanizmu 
proponowano ideał wychowania przez pracę. Wszyscy zdrowi i w pełni sił winni podejmować 
pracę, a osoby niezdolne do niej z powodów choroby lub wieku miały otrzymywać opiekę 
w przytułkach. Praca była podstawą godności życia człowieka. W tym okresie wyodrębniono, 
oprócz dwóch, akceptowanych kategorii ubogich, trzecią – uchylających się od pracy, a więc 
nie mającą prawa do wsparcia Uważano, że oni winni być izolowani, czyli zamykani 
w domach pracy dla ubogich7. W tym czasie starano się skutecznie rozwiązywać szerzący się 
problem ubóstwa. Wydaje się wiele przepisów państwowych, a ukoronowaniem tego dzieła 
było ukazanie się w 1601 r. w Anglii Prawa ubogich. Z niego wynikał między innymi 
                                                 
3  B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Czytelnik, Warszawa 1989, s. 24. 
4  Ewangelia św. Mateusza, Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Mt 6,24 

Wydawnictwo Pallottinum, Kraków 2012. 
5  S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowe. Studium ekonomiczne, PWN, 

Warszawa 1994, s. 148 i n. 
6  J. Sztumski, Ubóstwo jako problem społeczny. „Polityka Społeczna” 1995, nr 8, s. 43. 
7  N. Barr, Ekonomika polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994, s. 27. 
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obowiązek tworzenia na szczeblu gminy funduszy na pomoc ubogim, którzy nie byli zdolni 
do pracy. To bardzo istotne wysiłki, które zmierzały do stworzenia efektywnego modelu, 
rozwiązywania tego społecznego problemu poprzez pracę. Wynikał on z poglądu, 
ż ubóstwo jest skutkiem indywidualnych zachowań poszczególnych ludzi oraz ich 
niewłaściwych wyborów życiowych. Pogląd ten dominował i utrwalał etos pracy jako 
narzędzia edukacji, i socjalizacji ludzi tego okresu. System ten funkcjonował w Europie 
wiele lat i stanowił punkt zwrotny w polityce rozwiązywanie problemów ubóstwa, 
stopniowo też powiększał odpowiedzialność władzy publicznej za rozwiązywanie 
powstających kwestii społecznych w tym także biedy. 

W XVIII wieku na skutek nowych, w tym wzrostu liczby ludności, tworzy się nowy 
rynek siły roboczej, a ubóstwo zatacza coraz szersze kręgi. Pojawia się nowa kategoria 
biednych, czyli pracujących robotników, którzy osiągają bardzo niskie, niewspółmierne do 
ogromnego wysiłku i dochody, które nie dające szansy na godne życie. 

Zauważa się, że zwiększona podaż siły roboczej wpływa na pauperyzację szerokich 
mas ludności. Starano się o rozwiązywanie tego problemu, tworząc prawo przyznające 
pomoc materialną: ubogim pracującym, bezrobotnym. W Anglii, w 1796 r. stworzono 
po raz pierwszy świadczenie w rodzaju minimum egzystencji. Rozwiązanie 
to zaakceptowali właściciele ziemscy oraz przedsiębiorcy choć ogólnie jednak panujący 
wówczas liberalny system rynkowy utrwalał zasadę laissez-faire8 oraz głosił idee wolności 
wszystkich podmiotów w gospodarce, a ten fakt ograniczał do minimum interwencję 
państwa. Znane są w tej kwestii również poglądy takich uczonych jak: Adama Smitha, 
Dawida Hume’a, Jeremi Bentham’a, Johna Stuard Milla, którzy uznają, iż to „niewidzialna 
ręka rynku” zapewnia właściwy podział istniejących zasobów. 

W XIX wieku utrwaliło się ekonomiczne podejście do zagadnienia ubóstwa. Głośno 
krytykowano ideę ponoszenia przez państwo kosztów na świadczenia dla ubogich. 
J. Bentham wysunął tezę, że świadczenia te sprzyjają degeneracji moralnej osób. Inni, 
jak np.: Tomas Robert Malthus sądził, że pomoc ubogim może prowadzić do nadmiernego 
przyrostu ludności, a Dawid Ricardo twierdził, że rosnące koszty pomocy spowodują 
spadek płac, co jeszcze bardziej rozszerzy ubóstwo. Postępująca XIX-wieczna 
pauperyzacja była zjawiskiem kontrolowanym i ograniczanym, przy czym, tak jak 
wcześniej, pracę uważano za najlepsze rozwiązanie tego społecznego problemu. 

Na przełomie XIX i XX wieku zmieniło się podejście do kwestii ubóstwa. Dużą rolę, 
w tym naszym rozumieniu, odegrały gromadzone w tej kwestii wyniki z pionierskich 
badań społecznych prowadzonych w Anglii przez Seebdum Rovntree i Charles Both. 
Empiryczne informacje na temat ubóstwa potwierdziły nową tezę, że ubóstwo nie zawsze 

                                                 
8  laissez-faire – polityka nieinterwencji, polityka wolnej ręki. Zasada liberalizmu ekonomicznego (leseferyzmu) 

wywodząca się z wyrażenia fizjokratów. „Laissez-faire”- pozwolić czynić, „laissez-passer” – pozwolić 
przechodzić, maksyma ta wskazuje, że gospodarka może rozwijać się lepiej bez interwencji państwa. 
Jest to pogląd filozoficzno – ekonomiczny głoszący wolność jednostek, zwłaszcza w wymiarze społeczno-
ekonomicznym. Leseferyzm został urzeczywistniony w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii. Polityka 
leseferyzmu utożsamiana jest z liberalizmem gospodarczym, któremu dała swój początek. 



Pedagogika.  Badania, dyskusje, otwarcia.    Zeszyt 2.    Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 

67 

wynika z „wad moralnych” Dostrzeżono zależność między wykształceniem obywateli 
i stanem zdrowotności społeczeństwa na oraz wpływom tych zmiennych na byt państwa. 
Istotne również jest nowe stwierdzenie B.S. Rovntree, że zachodzi istotna zależność mię-
dzy ryzykiem popadania w nędzę a cyklem życiowym rodziny9. Na ubóstwo szczególnie 
narażone są rodziny z dwóch kategorii: rodziny młode, wychowujące dzieci i rodziny 
starsze, na skutek braku dochodów z pracy10. 

Okres wielkiego światowego kryzysu gospodarczego w latach 30-tych XX wieku 
wskazał na słabość i powierzchowność poglądu, że źródeł ubóstwa należy szukać 
w indywidualnych zachowaniach ludzi ubogich. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Europie wielkie rzesze ludzi, na skutek działań czynników 
obiektywnych wynikających ze zjawisk gospodarczych, znalazły się w skrajnej nędzy. 
Zaczęto dostrzegać pilną potrzebę zmiany podejścia do problemu ubóstwa. Reformy 
oznaczały odejście od kapitalizmu laissez-faire w kierunku podstawy koncepcji państwa 
dobrobytu – welfare-state11, zgodnie z którą nastąpić miało zwiększenie zakresu ingerencji 
państwa w rozwiązywaniu skutków zdiagnozowanego procesem ubóstwa. Głoszono, 
zgodnie z ideą nowego liberalizmu, że wolność jednostki powinna również obejmować 
pewne zakresy bezpieczeństwa ekonomicznego12. Doktryna państwa dobrobytu13 ma swoje 
źródło w ekonomii dobrobytu, której koncepcja kształtowała się już na początku XX 
wieku. Artur Cecil Pigou w The Economics of Welfare twierdził także, że społeczny 
dobrobyt powiększy się wskutek transferów od bogatych do biednych. Warto wspomnieć, 
że do rozwoju idei państwa dobrobytu przyczyniły się reformy kanclerza Otto Bismarcka, 
oraz koncepcja państwa opiekuńczego New Deal realizowanego w Stanach Zjednoczonych 
przez Franklina Delano Rossevelta oraz rozwijanie jej przez Wielką Brytanię po II wojnie 
światowej. W piśmiennictwie znajdują się także przykłady innych krajów europejskich, 
w których ideę te realizowano szerzej niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Jest to przykład ewolucyjnego rozwiązywania tej kwestii przez państwa zachodu. 
W krajach bloku sowieckiego problem ten był konsekwencją polityki, która kapitalizm 
i jego oblicze, czyli nadmiernego bogacenie się jednych kosztem drugich uznano za 
przyczynę powstawania tego problemu, aby więc zlikwidować ubóstwo należy obalić 
w sposób rewolucyjny niesprawiedliwy system. Dążenie do większej różności w podziale 
dochodów doprowadziło do powstania modelu gospodarki komunistycznej, w której 
planowy rozwój gospodarczy rozwiąże wszystkie problemy społeczne, w tym zlikwiduje 
ubóstwo14. 

                                                 
9  M. Młokosiewicz, Historyczne i współczesne spojrzenie na zjawisko ubóstwa, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytet Szczeciński Nr 382, Prace Katedry Mikroekonomii nr 9, 2004, s. 27. 
10  J.A. Hobson, The Crisis of Liberalism. New Issues of Democracy. King & Son, London 1909 cyt. za 

N. Barr, Ekonomika polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994. 
11  J. Bremond, M. Salort, Leksykon wybitnych ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 

Zob. Słownik myśli ekonomicznej, E. Kundera (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004. 
12  Tamże, s. 25. 
13  Tamże, s. 43. 
14  M. Wiśniewski, Ubóstwo jako bariera rozwoju. „Polityka Społeczna” nr 5-6 1990, s. 3. 
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Badania nad ubóstwem w świecie i w Polsce mają już w tym czasie ugruntowaną 
i uznaną tradycję. Dotyczą rozpoznania trudnych warunków życia okresu realnego 
socjalizmu, modernizacji gospodarki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, perturbacji 
na rynku pracy, zabezpieczeń społecznych, a nade wszystko z całą wyrazistością ubóstwa 
ludzi i jego konsekwencji, czyli wykluczania społecznego, które staje się udziałem coraz 
szerszych grup społecznych, mających ograniczony dostęp do dóbr i usług, tj. wiedzy, 
kwalifikacji, umiejętności, zdrowia, sprawności, kontaktów, znajomości, motywacje, 
mobilności, mieszkania. Ponadto wskazują i mocno akcentują, że poszczególne wymiary 
społecznego nieuczestnictwa utrwalają się i kumulują w życiu jednostek i rodzin, dlatego 
też w ostatnich latach zanotowano ogromny postęp, zmierzający do penetracji i oświetlania 
tego zjawiska w sposób wieloaspektowy. Pokazanie obrazu ubóstwa i jego konsekwencji 
dla jednostki i społeczeństw, jest bardzo trudnym zadaniem ze względu na złożony 
i wielowymiarowy charakter tych zjawisk. Stąd wielość i złożoność metodologicznych 
postępowań, definiowana w kategoriach ilościowych i jakościowych, w subiektywnych 
i obiektywnych, absolutnych i relatywnych, prezentowanie ich między innymi w ujęciach 
dynamicznych lub statystycznych, terytorialnych lub globalnych, stratyfikacyjnych lub 
kulturowych, jednostkowych lub grupowych wymiarach nieustannie demaskują i uczą 
pokory wobec rzeczywistości. Zdaje się, że nurt badań jakościowych i jednostkowych nad 
ubóstwem, których wyróżnikiem jest orientacja rozumiejąca, stanowi bardzo ważne 
uzupełnienie analiz statystycznych i ekonometrycznych, gdyż uwydatniona w nich 
perspektywa pojedynczego człowieka i obserwacja jego życia, jest znakomitym sposobem 
rozpoznawania ogromu ciężaru ujawnionych problemów społecznych. 

Badania na ubóstwem, jak wcześniej zaznaczono, mają ponad stuletnią tradycję 
i praktycznie od początku tych badań po dzień dzisiejszy podstawowym problemem jest 
przyjęcie „operacyjnej definicji” tego zjawiska, a w konsekwencji wybór metody pomiaru, 
gdyż to od tej przyjętej postawy zależy konsekwencja pomiaru i źródła danych. Ten aspekt 
w dużym stopniu rzutuje zarówno na liczbę ubogich jak i ich charakterystykę społeczno-
demograficzną. Złożoność zjawiska ubóstwa; w tym jego zmienność w czasie, zróżnico-
wanie przestrzenne, uwarunkowania ekonomiczne, kulturowe oraz fakt powiązania tej 
problematyki badawczej z działaniami praktycznymi w sferze polityki społecznej 
powoduje, że definicja ubóstwa wymyka się często nauce a zdefiniowanie ubogiego bywa 
aktem normatywnym, politycznym, noszącym znamiona całego szeregu konsekwencji. 
Dlatego ubóstwo pojmowane i omawiane jest najczęściej w sposób absolutny lub 
względny, relatywny lub subiektywny. 
• W podejściu absolutnym ubogie są te gospodarstwa domowe, te osoby, które mają 

możliwości zaspokojenia potrzeb uznanych w danych warunkach za podstawowe, 
niezależnie od tego, na jakim poziomie żyją lepiej sytuowane warstwy społeczeństwa. 
W podejściu absolutnym zmiany norm dotyczących zaspokojenia potrzeb 
podstawowych, następują raczej powoli i nawet niewielki ogólny wzrost dochodów 
w perspektywie krótkoterminowej może wpłynąć na ograniczenie zasięgu ubóstwa. 
Poprzez znaczący wzrost ekonomiczny można doprowadzić do prawie całkowitej 
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likwidacji ubóstwa. W podejściu absolutnym za granice ubóstwa przyjmowane są 
często opracowane przez ekspertów: metoda koszykowa, minima egzystencji lub 
minima socjalne. Innym rozwiązaniem, stosowanym często w porównaniach 
międzynarodowych jest arbitralne ustalenie granicy ubóstwa, oparte o doświadczenia 
badawcze/empiryczne. Takie podejście stosuje na przykład Bank Światowy – 
przyjmując jako wartość granicy 1, 2, 4 dolary dziennie na osobę. 

• W podejściu względnym ubóstwo rozważane jest jako forma nierówności, nadmiernego 
dystansu między poziomem życia poszczególnych grup ludności; zatem ubogie są te 
osoby, te rodziny, których poziom życia jest znacznie niższy niż pozostałych członków 
danego społeczeństwa. Pomiędzy więc tymi określeniami mieszczą się konsekwencje 
dokonanego wyboru. Są one bardzo ważne. W podejściu względnym ubóstwo nie może 
zostać w praktyce całkowicie wyeliminowane. Kiedy ma miejsce ogólny wzrost 
poziomu dochodów, odsetek ubogich może pozostać taki sam. Zmieni się on jedynie na 
skutek zmian nierównomierności rozdziału dochodów: spadek udziału ubogich 
następuje w wyniku zmniejszenia nierównomierności rozdziału dochodów. W pierw-
szym, nawet niewielki ogólny wzrost dochodów społeczeństwa w perspektywie krótko-
terminowej może wpłynąć na ograniczenie zasięgu ubóstwa a poprzez znaczący wzrost 
ekonomiczny można doprowadzić do prawie całkowitej likwidacji ubóstwa. 

• W podejściu relatywnym granicę ubóstwa ustala się odniesieniu do mediany lub 
wartości przeciętnej (średniej) dochodów bądź wydatków/wartości konsumpcji, 
obliczanych z badań reprezentacyjnych. Rozstrzygnięcie, jaki konkretnie ułamek 
mediany, czy średniej zostanie przyjęty za granicę ubóstwa jest w zasadzie arbitralne, 
dosyć luźno związane z rozkładem dochodów. Często wyznacza się kilka progów 
ubóstwa: np. 40%, 50%, 60% i 70% mediany jak to robi Eurosat dla krajów Unii 
Europejskiej; przy czym za podstawową granicę przyjmowane jest 60% mediany. 
W drugim ujęciu – relatywnym, w praktyce ubóstwo nie może zostać całkowicie 
wyeliminowane. Przy ogólnym wzroście poziomu dochodów, odsetek ludzi ubogich 
może pozostać taki sam. Zmienia się jedynie skutek zmian nierównomierności rozkładu 
dochodów. Spadek udziału ubogich następuje w wyniku zmniejszenia nierówności 
rozdziału dochodów. 

• W kontekście porównań międzynarodowych należy pamiętać, że przyjęcie takiego 
samego procenta mediany/średniej dochodów lub wydatków – w kraju o przeciętnie 
niskim i przeciętnym wysokim poziomie zamożności – oznacza możliwość nabycia 
za kwotę stanowiącą próg ubóstwa zupełnie innego „koszyka dóbr i usług”. Tak więc 
porównując wskaźniki zagrożenia ubóstwem relatywnym w poszczególnych krajach 
należy mieć zawsze na uwadze to, iż względny charakter pomiaru, wskazuje w dużej 
mierze na stopień zróżnicowania dochodów/wydatków, nie mówi natomiast o tym, 
co dałoby porównanie w oparciu o absolutną definicję ubóstwa. 

• W subiektywnym podejściu wychodzi się z założenia, że aby uniknąć tworzenia 
arbitralnych granic ubóstwa można zaufać percepcji badanych przedstawicieli 
społeczeństwa. Subiektywne linie ubóstwa wyznacza się na podstawie badań 
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ankietowych, w których formułuje się na przykład pytania o poziom dochodów, jaki 
respondenci uważają za niezbędny, dla zaspokojenia potrzeb swojego gospodarstwa 
domowego. Podstawową wadą podejścia subiektywnego jest to, że respondenci w różny 
sposób określają swoje minimalne standardy poziomu życia (w zależności od różnych 
czynników – np. od swojej własnej sytuacji i preferencji konsumpcyjnych, jak również 
od sytuacji osób o znacznie wyższym poziomie życia, lub o ogólnie panujących 
nastrojów społecznych). Może to doprowadzić do zaskakujących wyników, 
gdy będziemy analizować zmiany ocen ubóstwa w czasie jak i porównywać wyniki analiz 
międzynarodowych w tym zakresie. Wobec tego zaleca się, aby subiektywny pomiar 
ubóstwa nie zastępował, ale uzupełniał pomiar ubóstwa przy zastosowaniu tak zwanych 
obiektywnych metod. 

Dokonanie wyboru między definicją względną a absolutną stanowi pierwszy krok na 
drodze do statystycznego pomiaru ubóstwa. Przed rozpoczęciem analizy należy również 
zadecydować, czy rozpatrywać je będziemy w sposób obiektywny, to znaczy oceniając poziom 
zaspokojenia potrzeb badanych jednostek niezależnie od ich osobistych wartościowań w tym 
zakresie, czy też w sposób subiektywny – uwzględniając opinię badanych. 

W ujęciu klasycznym identyfikacja sfery ubóstwa dokonywana jest wyłącznie ze 
względu na sytuację dochodową lub w oparciu o poziom wydatków/konsumpcji 
gospodarstw domowych. Taki sposób wyodrębniania jest pewnym uproszczeniem i może 
doprowadzić do pominięcia ważnych aspektów rzeczywistej sytuacji, gdyż w standardo-
wych analizach ubóstwa ekonomicznego za syntetyczną miarę dobrobytu ekonomicznego 
przyjmuje się poziom dochodów lub poziom konsumpcji/wydatków. Wybór uwarunkowany 
jest przede wszystkim dostępnością i jakością danych. Na ogół, tam gdzie prowadzone są 
systematyczne specjalne badania dochodów gospodarstw domowych za miarę możliwości 
zaspokojenia potrzeb przyjmuje się dochód do dyspozycji; w przypadku, gdy analizy oparte 
są na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych – na ogół, chociaż nie zawsze – 
poziom wydatków/konsumpcji. Za użyciem poziomu konsumpcji wydatki łącznie ze 
spożyciem naturalnym, a nie bieżących dochodów jako miernika dobrobytu przemawia kilka 
argumentów. Między innymi, na podstawie wieloletnich obserwacji ocenia się, 
że w badaniach budżetów informacje o wydatkach są bardziej miarodajne mniejszy stopień 
zaniżeń istnieje również przekonanie, że wydatki konsumpcyjne są stabilniejsze jak również 
wiążą się z poziomem tzw. dochodów permanentnych – przewidywanych przez 
gospodarstwo domowe w dłuższej perspektywie czasowej. 

Dlatego też zauważa się coraz więcej zwolenników metody analizy ubóstwa 
uwzględniającej także inne, pozadochodowe aspekty traktujące ubóstwo jako zjawisko 
wielowymiarowe. Przy czym w definicjach ubóstwa wielowymiarowego często odchodzi 
się od koncepcji dotkliwego ubóstwa materialnego na rzecz ubóstwa rozumianego również 
jako brak lub ograniczona możliwość dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, 
brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, osłabienie więzi społecznych. W literaturze 
przedmiotu, szeroko rozumiane, wieloaspektowe ubóstwo określane jest również terminem 
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overall poverty. Termin ten występuje w Deklaracji Kopenhaskiej wzywającej do walki 
z równymi przejawami ubóstwa. 

Wielu autorów twierdzi, że szerokie rozumienie ubóstwa i umieszczenie go 
w kontekście społecznym oznacza w pewnym sensie przesunięcie koncepcji ubóstwa 
w kierunku wykluczenia społecznego. Chcąc w praktyce dokonać pomiaru ubóstwa 
wielowymiarowego należy rozstrzygnąć szereg kwestii metodologicznych: w tym m.in. 
odpowiedź na pytania: jakie uwzględnić wymiary ubóstwa i jakie wskaźniki stosować do 
każdego z wymiarów, czy wszystkie wymiary ubóstwa należy uznać za równie ważne, jak 
identyfikować ubogich biorąc pod uwagę wiele wymiarów, czy i jak konstruować 
agregatowe wskaźniki ubóstwa wielowymiarowego? W praktyce najczęściej stosuje się 
rozwiązania uproszczone, uwarunkowane dostępnością danych. Często też odstępuje się od 
wskaźników agregatowych na rzecz zestawu wskaźników opisujących dany wymiar. 

Ze względu na praktyczne problemy pomiaru oraz często trudniejszą interpretację 
wyników wielowymiarowej analizy ubóstwa (szczególnie w przypadku wskaźników 
agregatowych, czy przy zastosowaniu bardziej złożonych technik) ciągle podstawowe 
znaczenie, dla oceny skali zjawiska ubóstwa oraz kształtowania polityki społecznej ma pomiar 
ubóstwa ekonomicznego w ujęciu klasycznym, oparty o jednoznacznie zdefiniowane granice 
ubóstwa (określany często jako ubóstwo monetarne). Analizy wielowymiarowe stanowią 
natomiast niezbędne uzupełnienie pomiaru ubóstwa monetarnego. 

Potocznie wiadomo, że gospodarstwo domowe czteroosobowe, w porównaniu na 
przykład z gospodarstwem dwuosobowym, aby zachować taki sam standard życia nie musi 
wydawać na swoje potrzeby dwukrotnie więcej niż gospodarstwo dwuosobowe, a na 
utrzymanie młodszych dzieci wydaje się nieco mniej niż na starsze dzieci. Stąd też, aby móc 
porównać sytuację gospodarstw domowych (w zakresie dochodów i wydatków) różniących się 
wielkością i strukturą demograficzną stosowane są skale ekwiwalentności. Na przykład GUS 
w swoich analizach stosuje aktualnie dwie skale – skalę oryginalną OECD zwaną również 
oxfordzką oraz tak zwaną skalę zmodyfikowaną OECD. Skala oryginalna OECD stosowana 
jest przede wszystkim na potrzeby analiz krajowych a skala zmodyfikowana, zgodnie 
z wymogami Eurostatu, na potrzeby analiz porównawczych w obrębie krajów Unii 
Europejskiej. 

Zmodyfikowana skala ekwiwalentności OECD obliczona jest w sposób następujący: 
1 dla pierwszej osoby dorosłej w gospodarstwie (osoba w wieku 14 lat i więcej), 0,5 – dla 
każdego następnego dorosłego członka gospodarstwa, 0,3 – dla każdego dziecka w wieku 
poniżej 14 lat. Oznacza to, że przykładowe 3-osobowe gospodarstwo domowe złożone 
z 2 osób dorosłych i jednego dziecka liczy sobie 1,8 jednostek ekwiwalentnych (1+0,5+0,3). 

Skala oryginalna różni się jedynie tym, iż drugiej i każdej następnej osobie dorosłej 
w gospodarstwie domowym przypisuje się wartości 0,7, natomiast każdemu dziecku – 0,5. 
W związku z tym, przykładowe 3-osobowe gospodarstwo domowe złożone z 2 osób 
dorosłych i jednego dziecka liczy 2,2 jednostek ekwiwalentnych. 

Granica (nazywana również linią) ubóstwa określa nam wartość dochodów 
lub wydatków, które przyjęto za niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb gospodarstwa 
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domowego. Gospodarstwo domowe, a tym samym wszystkie osoby wchodzące w jego 
skład zostaje uznane za ubogie, jeżeli poziom jego dochodów/wydatków jest niższy od 
wartości przyjętej za granicę ubóstwa. 

Elżbieta Tarkowska stwierdziła: „Bieda, jak wiele innych pojęć i kategorii stoso-
wanych w naukach społecznych, jest pojęciem wieloznacznym, niejasnym i nieostrym, 
określonym i mierzonym na wiele różnych sposobów. Z ekonomicznego punktu widzenia 
sprawa… jest stosunkowo prosta (…) i sprowadza się do wyboru jednej z wielu przyjętych 
miar i linii ubóstwa, takich jak najczęściej stosowane minimum socjalne (…) oznaczające 
koszyk dóbr i usług niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie, minimum 
egzystencji (czyli absolutne ubóstwo), uwzględniające tylko podstawowe potrzeby, 
których niezaspokojenie zagraża biologicznej egzystencji organizmu ludzkiego (…), czy 
jakieś jeszcze inne miary”15. Wymienione przez badaczkę miary ekonomiczne służą do 
konstruowania instrumentalnej polityki państwa, ale niestety nie mówią o mechanizmach 
popadania w biedę oraz nie konceptualizują biednych i ich życia. Zatem w nauce 
występują takie metodologie – kryteria oficjalnego określenia i analizy głębokości 
i zasięgu ubóstwa jak: 

1. Kryterium minimum socjalnego, 
2. Minimum egzystencji, 
3. Linia relatywna, 
4. Ocena subiektywna, 
5. Próg dochodowy pomocy społecznej16. 

Ujawnione przez badania ubóstwo związane jest z brakiem odpowiedniej ilości 
środków pieniężnych, niezbędnych do pokrycia określonego poziomu wydatków 
gospodarstw domowych, to stan prowadzący do wykluczenia społecznego.  

W obliczu znacznej rozbieżności poglądów na temat natury samego zjawiska dość 
powszechnie przyjmuje się, że wykluczenie społeczne stanowi skumulowany efekt 
oddziaływania niekorzystnych warunków życia, tj. ubóstwo materialne, niedostatki 
kapitału społecznego i kulturowego. Także procesów społecznych powiązanych 
z globalnymi przekształceniami gospodarczymi, czyli dezinstrializację, restrukturyzację, 
upadkiem branż i regionów. Również indywidualnych deficytów, tj. niskie kwalifikacje, 
niepełnosprawność, choroba, braku odpowiedniej ochrony prawnej, socjalnej, dostępu do 
zasobów i instytucji społecznych, dyskryminacji lub przemocy ze strony innych osób lub 
grup17. Problem ten stał się jednym z kluczowych elementów składowych Strategii 
Lizbońskiej18, która zakładała kształtowanie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na 
świecie z jednoczesnym zachowaniem spójności społecznej. 
                                                 
15  E. Tarkowska, Bieda, historia i kultura, [w:] Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, 

E. Tarkowska (red.), Warszawa 2002, s. 19. 
16  J. Sztumski, Elity. Ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 1997, s. 33. 
17  A. Nowak, Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji, [w:] Chowanna T. I (38) Edukacja 

a marginaluizacja i wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. 
18  Tekst Strategii Lizbońskiej dostępny na stronie http://www2.ukie.gov.pl/sl/indeks.html z dn. 10.09.2012 r., 

zob. Human Development Reports, UNDP – raporty rozwoju społecznego dostępne na stronach: 
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Tabela 1. Wskaźniki wykluczenia społecznego 
Społeczne wskaźniki monetarne 

Grupa Nazwa 

Podstawowe 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po uwzględnieniu w dochodach 
transferów społecznych. 
Wskaźnik kwintylowego zróżnicowania dochodów. 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem trwałym. 
Relatywny wskaźnik głębokości ubóstwa. 

Pomocnicze 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem przy przyjęciu różnych granic 
ubóstwa, określanych jako dyspersja wokół granicy ubóstwa. 
Stopa zagrożenia ubóstwem zakotwiczona w czasie. 
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem przed uwzględnieniem w dochodach 
transferów społecznych. 
Współczynnik Giniego. 
Społeczne wskaźniki niemonetarne 

Grupa Nazwa 

Podstawowe 

Gospodarstwa domowe bez osób pracujących. 
Stopa bezrobocia długotrwałego. 
Rozproszenie regionalnego wskaźnika zatrudnienia. 
Młodzież nie kontynuująca nauki. 
Wskaźnik dalszego trwania życia. 
Wskaźnik oceny stanu zdrowia. 

Pomocnicze 

Stopa bezrobocia długotrwałego. 
Stopa bezrobocia trwałego. 
Współczynnik osób z wykształceniem nie wyższym niż gimnazjalne 
(podstawowe). 

Źródło: opracowanie na podstawie EUROSTAT (2003), Statistic in fokus, population and Social Conditions Theme  
3-9/2003; Report on Indicators in the field of poverty and social exclusion, Social Protection Committee, 10/2001; 
A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Przygotowanie GUS do prezentowania wyników społecznego wykluczenia proponowanych przez 
Unię Europejską ,”Polityka Społeczna” 2002, nr 11/12. 

 

Strategia Lizbońska okazała się zbiorem pobożnych życzeń, ale jest ważna dla nauki 
z powodu stworzenia wskaźników do badań ekskluzji społecznej. W 2001 r. na szczycie 
w Laeken zostały one przedstawione w postaci indykatorów statystycznych, będących 
odzwierciedleniem rekomendacji zawartych w Raporcie z Antwerpii opracowanym przez 
Atkinsona, Contillona, Markiera i Nolana (tabela 1)19. 

W Polsce na przełomie XX i XXI wieku dzieci nie mieściły się w schemacie 
myślenia o ofiarach pauperyzacji okresu polskiej transformacji. Najczęściej do tych grup 
zaliczano: bezrobotnych, ludzi starych, samotne matki, rodziny wielodzietne, bo ich bieda 
wiązała się z pozycją na rynku pracy. 

Raport Centrum Badawczego Innocenti20 ujawnił, że w latach 90 Polska była tym 
krajem w Europie, w którym liczba dzieci żyjących w biedzie zwiększyła się najbardziej. 
Raport jednocześnie stwierdził, że Polska znalazła się wśród czterech krajów tj. Węgry, 
                                                                                                                                        

http//hdr.undp.org/en/media/HDR 2012 EN Complete.pdf; http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr 2012 
z dnia 10.11.2012 r. 

19  S. Kalinowski, W. Łuczak-Bakuła, Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych 
krajach UE, Polityka Społeczna 2006 nr 6, s. 5-8, zob. A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Przygotowanie GUS do 
prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską – projekt 
badawczy zlecony przez MPiPS finansowany przez KBN. 

20  UNICEF, Child Poverty in Rich Countries, 2005, Innocenti Report Card No. 6, UNICEF, Innocenti 
Research Centre, Florence zob. Social Inclusion in the New Memberstates A. Syntetithis of the Joint 
Memoranda on Social Inclusion, Commsin Staff Working Paper, Brusseles, 22.06.2004 r. 
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Meksyk, Włochy, w których dzieci były nieproporcjonalnie obciążone kosztami zmian 
ekonomicznych. Na podstawie Raportu Innocenti Reserarch Centre przedstawić można 
dostępny w tej chwili obraz ubóstwa dzieci. Ubóstwo to prezentowane jest przez dwie 
perspektywy. 

Pierwsza perspektywa deprywacji, która odnosi się do (odsetek) dzieci w wieku od  
1-16 roku życia, które nie mają dostępu do dwóch lub więcej pozycji z czternasto-
punktowej listy. Gospodarstwa domowe, w których żyją dzieci nie mogą ich zapewnić, 
gdyż ich na to nie stać. Lista powstała w 2008 r., gdyż wtedy rozpoczęto monitorowanie 
ubóstwa dzieci. Zestaw czternastu specyficznych wskaźników został włączony jako moduł 
specjalny do badań pod nazwą Statistica Income and Living Conditions w roku 2009 
(tabela 2). 

Pozycje te są uznawane za normalne i niezbędne dla dziecka do życia w kraju 
rozwiniętym pod względem gospodarczym. 

Drugi pomiar to względne ubóstwo dzieci w krajach, czyli wyodrębnienie odsetka 
dzieci w wieku od 1-17 lat, które są zagrożone względnym ubóstwem, określanym jako 
życie w gospodarstwie domowym, dysponującym dochodem po uwzględnieniu rozmiaru 
i struktury rodziny, wynoszącym mniej niż 50% mediany dochodu w kraju, w którym 
mieszkają dzieci. 
 
Tabela 2. Lista niezbędnych potrzeb dziecka21 

 
1. Trzy posiłki dziennie. 
2. Przynajmniej jeden posiłek dziennie zawierający mięso, drób lub rybę lub ich wegetariańskie 

odpowiedniki. 
3. Codziennie świeże owoce i warzywa. 
4. Książki odpowiednie do wieku dziecka i poziomu jego wiedzy (wyłączając podręczniki). 
5. Sprzęt do zabawy na powietrzu (rower, rolki). 
6. Regularne rekreacyjne zajęcia dodatkowe, pływanie, gra na instrumencie, członkowstwo 

w organizacjach młodzieżowych. 
7. Gry edukacyjne – przynajmniej jedna na dziecko, w tym zabawki edukacyjne, klocki,  

gry planszowe, gry komputerowe. 
8. Środki finansowe na uczestniczenie w wycieczkach szkolnych i innych wydarzeniach. 
9. Spokojne miejsce do odrabiania prac domowych, z odpowiednią przestrzenią i oświetleniem. 
10. Dostęp do Internetu. 
11. Nowe ubrania – kilka sztuk (tj. nie wszystkie ubrania pochodzą ze sklepów z używaną odzieżą). 
12. Dwie pary należycie dobranego obuwa – w tym przynajmniej jedna para tzw. obuwia na każdą 

pogodę. 
13. Możliwość – od czasu do czasu – zaproszenia przyjaciół do domu, w celu zabawy i wspólnego 

spożywania posiłków. 
14. Możliwość świętowania specjalnych okazji tj.: urodziny, imieniny, święta religijne 

 
 

                                                 
21  Warzywoda-Kruszyńska W., Unia Europejska wobec biedy dzieci i jakości ich życia, [w:] Warzywoda-

Kruszyńska (red.), Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne, Wydawnictwo ISUŁ, Łódź 2012, 
s. 11-12. Zob. Warzywoda-Kruszyńska W., Child Poverty in Poland, Forum 21 European Journal on Child 
and Youth Research, No 7: 18-23 http://www.coe.int-/t/dg4/youth/Resources/Forum_21/forum_en.asp 
z dnia 12.12.2013. 
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Znaczenie tych dwóch perspektyw, wzajemne relacje i powiązania pomiędzy nimi 
oraz wynikające kontrowersje są ważnym dokumentem dowodzącym, że stopa ubóstwa 
dzieci jest jednym z najważniejszych wskaźników mówiących o stanie zdrowia 
i dobrobytu społeczeństwa. Dzisiaj, czyli w 2013 r. w kryzysie gospodarczym, jest ona 
wytyczną wszystkiego, co dzieje się z najbardziej wrażliwymi członkami danego 
społeczeństwa w odniesieniu do przyszłości, jest ona wskazówką dobrobytu i spójności 
społeczeństwa, jako całości. 

Interpretując dane o zasięgu, granicach i głębokości ubóstwa pamiętać należy 
o konsekwencjach dokonanego wyboru między pojmowaniem ubóstwa albo w sposób 
absolutny albo względny (relatywny). 

Warto także podjąć jeszcze jeden element, czyli wskazać na społeczne funkcje 
badania biedy. Kazimierz W. Frieske odwołał się do Antoniego Podgóreckiego,  
a w szczególności do jego analizy funkcji nauk społecznych, w której wskazał na trzy 
następujące funkcje badania biedy, czyli: 
1. Funkcję diagnostyczną – badania i szeroko upowszechniane ich wyniki dają 

obywatelom możliwość sprawowania kontroli społecznej nad polityką władzy 
i pozwalają na obserwowanie ich działań; 

2. Funkcję wyjaśniającą – badania nie tylko opisują zjawisko biedy, ale również próbują 
ją wyjaśnić. Burzą obiegowe stereotypy na temat przyczyn biedy i jej związków, 
np. między stopą ubóstwa korelującą z poziomem przestępczości. 

3. Funkcję demaskatorską – bieda nie jest zjawiskiem naturalnym. Jest raczej 
konsekwencją decyzji makrospołecznych i makroekonomicznych. Oznacza to, że biedę 
tworzymy sobie niejako „na życzenie”. 

Powyższe sformułowania wskazują na wagę polskich badań doświadczeń oraz ich 
wyników, w szczególności badań jakościowych, które demistyfikując rzeczywistość, 
wskazując jednocześnie na to, że nie wszyscy ludzie dają się „wtłoczyć w logikę rynku”, 
bo wszędzie są tacy ludzie, którzy nie są w stanie uczestniczyć w jego mechanizmach. 
Bożena Kołaczek twierdzi, że bieda jest dla społeczeństwa jak wyrzut sumienia 
w szczególności zaś o jego obliczu stanowi kwestia ubóstwa dzieci. Ona powoduje 
deprywacje potrzeb utrudniając bądź w całkowity sposób uniemożliwiając uczestnictwo 
w życiu w wymiarze potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych22. 

Anthony Giddens zauważa, że większość majątku światowego jest skupiona w krajach 
uprzemysłowionych czy też rozwiniętych. Podczas gdy w krajach rozwijających się panuje 
bieda, a system edukacji i opieki zdrowotnej nie odpowiada na zapotrzebowanie społeczne23. 

Kryzysy ekonomiczne zawsze boleśnie uderzają w „kapitał społeczny”, podczas gdy 
kapitał finansowy wychodzi z nich obronną ręką. Wolny rynek, z którym wiązano tak 
wiele nadziei, okazuje się doskonałym gwarantem opłacalności produkcji, lecz nie sprzyja 
pożądanemu rozwojowi i równości szans rozwojowych. Zasady zysku i opłacalności nie 
                                                 
22  A. Radziewicz-Winnicki, Oblicza zmieniającej się rzeczywistości. Szkice z pedagogiki społecznej, etno-

grafii edukacyjnej i transformacji, Impuls, Kraków 2001, s. 42. 
23  A. Giddens, Socjologia, Przeł. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 2004. 
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sposób zastosować do świata kultury, edukacji, wartości i dlatego staje się ona skutecznym 
instrumentem marginalizacji i wykluczenia24. 

Sposoby te zdaniem Jana Vrankena różnią się ze względu na to: 
1. kogo (co) czyni odpowiedzialnym za biedę – jednostkę, społeczność, społeczeństwo? 
2. jaki status przypisuje się powodom biedy, czy są one nieodłączne jednostce, 

społeczności, społeczeństwu, czy też – akcydentalne, przemijające? 
Biorąc pod uwagę powyższe względy J. Vranken wyróżnił następujące typy – modele 

wyjaśnienia biedy: 
1. Deficiency model – przyczyny biedy zlokalizowane są w jednostce i stanowią jej 

niezbywalną charakterystykę. Tkwią w określeniu dążenia do celu. Wyjaśnienia należą 
do stwierdzeń, że biedni są ci ludzie, którym brak jest wytrwałości, pracowitości, bo 
są leniwi i nieodpowiedzialni. 

2. Accident model, również i tu przyczyny biedy lokalizowane są po stronie jednostki, 
ale wynikają z sytuacji, w jakiej znalazł się dany człowiek, np. w związku, z chorobą, 
rozpadem rodziny. 

3. Culture of poverty model – zgodnie, z którym przyczyny biedy tkwią w społeczności, 
w której żyje jednostka, ponieważ społeczność ta socjalizuje człowieka w kontrkulturze 
ubóstwa. Zakłada się, że system norm i wartości biednych społeczności jest odmienny 
od tego, który dominuje w większości społeczeństwa, co powoduje, że nawet zmiana 
sytuacji społecznej nie przyczyni się do zmiany zachowań jej członków. 

4. Situational model – stwierdzający, że społeczności biednych wytwarzają specyficzne 
strategie przetrwania, ponieważ znalazły się w określonej, niezawinionej przez siebie 
sytuacji społecznej, np. wskutek dezuindustrializacji miast przemysłowych. Zmiana 
tych strategii i wzorów zachowań jest możliwa poprzez zmianę sytuacji społecznej. 

5. Structural model – zgodnie z tym modelem bieda stanowi nieodłączną cechę 
społeczeństwa opartego na gospodarce rynkowej i pełni określoną funkcję na rzecz 
społeczeństwa kapitalistycznego. Dlatego nie jest możliwe jej wyeliminowanie 
w kapitalizmie, można co najwyżej łagodzić jej skutki. Bieda jest więc nieodłączną 
częścią społeczeństwa opartego na gospodarce rynkowej. 

6. Cyclical model, ten zakłada, że przyczyny tkwią w społeczeństwie i związane są ze 
zmianami, jakim ono podlega, na przykład z dekoniunkturą gospodarczą, 
restrukturyzacją, globalizacją. Poprawa sytuacji gospodarczej i wzrost gospodarczy 
przyczynią się jakoby do wyeliminowania biedy25. 

Według E.O. Wrighta modele wyjaśniania biedy tworzy się uwzględniając 
następujące fakty: 

1. czy powodów ubóstwa szuka się przede wszystkim w jednostce, czy społeczeństwie? 

                                                 
24  T. Pilch, Marginalizacja społeczna a edukacja. [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. Pilch 

(red.), T. 3, PWN, Warszawa 2004. 
25  J. Vranken, Poverty and Socjal Exulusion in Modern Western Societies Some Elements for a Cenceptual 

Model. Manuscript, cyt. za W. Warzywoda-Kruszyńska, Żyć i pracować w enklawach biedy. Klimaty 
łódzkie, W.Warzywoda-Kruszyńska (red.), ISUŁ, ANaGRAF, Łódź 1998r., s. 21-30. 
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2. czy ubóstwo traktuje się jako niefortunny, niezmierzony skutek, czy jako 
niezbywalną, konstruktywną, wewnętrzną cechę jednostki lub społeczeństwa? 

Przyjmując takie założenia, autor wymienia cztery zasadnicze modele wyjaśniania 
przyczyn biedy26: 
1. Generic fracial inferiority model – zakłada się, że ludzie są biedni, gdyż posiadają 

skazy genetyczne, rasowe niższości, oddziaływują na poziom ich inteligencji. Pogląd 
ten jest mało popularny w nauce, lecz bardzo rozpowszechniony w szerokich kręgach 
społecznych, 

2. Culture of poverty model – zgodnie z tym modelem, bieda stanowi skutek cech 
jednostki, które uniemożliwiają jej efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Cechy te nie są wrodzone lecz stanowią wytwór różnych oddziaływań społecznych 
i kulturowych. Zgodnie z tym typem wyjaśniania ludzie są biedni, ponieważ uznają 
niesłuszne wartości, są leniwi, nie mają odpowiedniej motywacji, są zorientowani na 
teraźniejszość i niezdolni do odłożenia gratyfikacji, mają niską samoocenę. 

3. Ravages of social change model – upatrująca przyczyny biedy w zmianach społecznych, 
a przede wszystkim w przekształceniach na rynku pracy, powodujących zmianę możliwości 
zatrudnienia obecnego młodego pokolenia w porównaniu z powojennymi generacjami 
wykwalifikowanych i niesklasyfikowanych robotników. Powody biedy wynikają ze zmian 
społeczno-ekonomicznych, głównie ze zmian na rynku pracy. 

4. Class exploitation model – wyjaśnia biedę jako immanentną właściwość pewnych rodzajów 
systemów społecznych, takich, którym oparte są na wyzysku jednych klas przez drugie. 
Zgodnie z tym poglądem bieda ludzi nie jest wydarzeniem akcydentalnym, nie stanowi 
niezamierzonego ubocznego produktu zmian społecznych. Jest ona immanentną 
i zasadniczą cechą społeczności, którego struktura ekonomiczna jest oparta na wyzysku 
klasowymi. Bieda stanowi zasadniczy warunek realizacji interesów klas panujących 
i uprzywilejowanych. Jej eliminacja w kapitalizmie nie jest możliwa. 

W obliczu znacznej rozbieżności poglądów na temat natury samego zjawiska dość 
powszechnie przyjmuje się, że skutek, tj. wykluczenie społeczne stanowią skumulowany efekt 
oddziaływania niekorzystnych warunków życia tj. ubóstwo materialne, niedostatek kapitału 
społecznego i kulturowego. Także skutki procesów społecznych powiązanych z globalnymi 
przekształceniami społecznymi czyli dezindustrializację, restrukturyzację, upadkiem branż 
i regionów. Również indywidualnych deficytów, tj. niskie kwalifikacje, niepełnosprawność, 
choroba, brak odpowiedniej ochrony prawnej i socjalnej, dostępu do zasobów i instytucji 
społecznych, dyskryminacji i przemocy ze strony innych osób lub grup.27  

 
                                                 
26  E.O. Wright, Interrogating Inequality. Essayon Class Analysis. Socialism and Marxism. VERSO, London-

New York 1994r., s. 32-33. Zob. W. Warzywoda-Kruszyńska, Od badań nad biedą do badań nad 
procesem dziedziczenia biedy – łódzka szkoła badań nad biedą i pomocą społeczną i jej rezultaty, 
„Praca Socjalna” numer specjalny sierpień 2010, s. 3-21. 

27  A. Nowak, Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizm marginalizacji, [w:] Chowanna T. I (38) Edukacja 
a marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012. 
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 Implikacje dla praktyki  
– zwalczanie i ograniczanie biedy ludzi 

Przedstawione koncepcje i modele implikują różne formy i sposoby rozwiązywania 
problemów ludzi biednych, jednakże mimo nieco odmiennych poglądów na zasadnicze 
przyczyny, zasięg i skutki ubóstwa wszystkie konceptualizują ludzi biednych, którzy 
wchodzą w skład określonej grupy zagrożonej bądź już odczuwającej to zagrożenie silniej, 
niż pozostali. Prześledzenie poglądów wybranych przedstawicieli, służy więc 
dosadniejszemu uwypukleniu istoty zagadnienia, a nade wszystko kwestii jego 
rozwiązywania. 

Badacze zwracają uwagę na fakt, że mimo wielu posiadanych wysiłków dla 
umocnienia demokracji i równości wszystkich obywateli wobec prawa we współczesnych 
społeczeństwa, wciąż istnieją mechanizmy społeczne dzielące jednostki na takie, które 
potrafią korzystać z dobrodziejstw ładu prawnego i na takie, które z rozmaitych powodów 
są od nich odcięte. Do deprywacji społecznych potrzeb jednostek dochodzi na skutek 
trudności w dostępie do informacji, ograniczonego dostępu do edukacji zwiększającej 
szanse na rynku pracy, do opieki zdrowotnej, czy z powodu braku odpowiednich 
rozwiązań i instytucjonalnych wspierających ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. 
Ważne jest więc nie tylko przyznanie ludziom praw, ale także stworzenie wszystkim 
możliwości skorzystania z nich. 

Jak argumentuje L. Thurow, wzrost gospodarczy, nie musi oznaczać, że poprawia się 
sytuacja wszystkich grup społecznych, a w szczególności efektywne rozwiązania w kwestii 
ubóstwa ludzi. 

Dla zrozumienia współczesnej dynamiki biedy zastosowano w latach 
siedemdziesiątych XX wieku nowe podejście. Uznano, że podejście statyczne, zakładające 
stabilność pozycji ekonomicznej nie jest wystarczające, gdyż nieustannie i bardzo 
dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna, a przede wszystkim 
indywidualizacja życia sprawiają, że na biedę należy spoglądać jak na proces zmian. 
Znajdujemy więc poglądy wielu badaczy, którzy dla wyjaśnienia niezaspokojonych 
podstawowych potrzeb używają takich kategorii jak: pauperyzacja, marginalizacja, 
społeczne wyczulenie28, one zdają się być bardziej adekwatne niż statyczny obraz biedy, 
czy ubóstwa. Obserwując więc w różnych źródłach dynamiczne podejście do problemu, 
w którym podstawą jest założenie, że bycie biednym nie wyznacza określonego statusu 
społecznego i trwałej przynależności do grupy biednych, ale jest nieustannie płynne, 
wydaje się bardziej humanitarne. Wielu więc zwolenników takiego podejścia ujmuje 
człowieka jako aktywny podmiot organizujący swoje życie. W tej dynamicznej koncepcji 

                                                 
28  J. Grotowska-Leader, Dynamika biedy (Jak długo jest jest się klientem pomocy społecznej) [w:] 

W. Warzywoda-Kruszyńska (red.) (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta, ISUŁ, Łódź 2002, s. 21. 
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bieda oznacza sytuację nieprzyjemną, której ludzie starają się unikać, a jeśli już znaleźli się 
w takim położeniu, to podejmują takie działania, które pomagają jak najszybciej wydostać 
się z tej opresji. W dynamicznym paradygmacie ubóstwo jest traktowane jako 
indywidualne doświadczenie ograniczone w czasie. Ma określony początek, trwanie 
i przebieg oraz możliwe „wyjście” z grona biednych tym bardziej, że występuje nie tylko 
na dolnych poziomach struktur społecznych, lecz jest obecne także w warstwach średnich 
i stanowi także problem tzw. „normalnych” ludzi29. Prawdopodobieństwo zagrożenia 
ubóstwem i związanym z nim problemami w Polsce – podobnie w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej – determinuje głównie miejsce zajmowane na rynku pracy, bądź stan 
jakim jest bezrobocie. 

W opisanych analizach, jak przytoczono również i w tych rozważaniach znajdują się 
statystyczne i dynamiczne koncepcje ujmowania biedy. R. Dahendorf zauważa, jedną 
z różnic pomiędzy nimi jest to, że analizy statyczne są przygnębiające, a dynamiczne 
akcentują nadzieję i możliwości30. Warto więc zwrócić uwagę i wyróżnić dwa podstawowe 
rodzaje badań wykorzystywanych do analizy dynamizmu biedy jako:  

1) badanie zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych, w tym  
a) przekrojowe badania, których celem jest śledzenie zmian udziału biednych 

oraz zmian w społecznym zróżnicowaniu biednych, oraz  
b) badania panelowe, celem tych jest analiza stabilności pozycji gospodarstw 

domowych, zasięgu biedy trwałej oraz zmiany w społecznym zróżnicowaniu trwale 
biednych. Badania te zapoczątkowano w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
wieku w Europie i Polsce. 

W nurcie najnowszych analiz biedy mieści się bardzo ciekawa propozycja 
D. Gordona, który nawiązuje do koncepcji cyklu życia. W tej propozycji, cykliczne 
doświadczenie biedy, rozumiane jako przemienność okresów materialnego niedostatku 
i względnej prosperity w życiu jednostek i rodzin, łączone jest z okresami zwiększonych 
potrzeb rodziny i zmniejszonych dochodów, koreluje z biologicznym i rodzinnym cyklem 
życia człowieka i cyklem jego aktywności zawodowej. Współcześnie aktywność ta jest 
dodatkowo determinowana przez „kurczący się” i coraz mniej stabilny rynek pracy, 
a pochodną tej sytuacji są występujące w życiu człowieka okresy zatrudnienia 
oraz bezrobocia. 

Drugim z występujących rodzajów badań jest koncepcja i analizy omawiające 
problem z pogranicza socjologii biedy i polityki społecznej. Badaniami obejmuje się 
zbiorowość klientów pomocy społecznej, czyli administracyjnych biednych, zaś 
przedmiotem zainteresowania czyni się nich wzory biedy z uwzględnieniem: 

• czasu jej trwania – tzn. czasookresu otrzymania zasiłku,  
• powtarzalności okresów korzystania z pomocy społecznej. 

                                                 
29  R. Darendorf, Foreword. L. Leisering, S. Leibfried, Time and Poverty in the welfare state, Cambridge 

Uniwersity Press, 1999. 
30  J. Grotowska-Leader, Dynamika biedy…, s. 22. 
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W ostatnich latach studia nad biedą wtórną prowadzone są z zastosowaniem 
koncepcji losów życiowych klientów pomocy społecznej. 

Interpretacja danych pozwala na przeprowadzenie analizy przyczyn marginalizacji 
i wykluczenia społecznego ludzi żyjących w ubóstwie. Uzyskiwane dane pozwalają 
stwierdzić, że główną makrospołeczną przyczyną powstania tego zjawiska jest zbyt 
gwałtowanie przebiegająca zmiana społeczna, w której zauważyć należy zróżnicowany 
dostęp do dóbr społecznych oraz widoczne zróżnicowanie tożsamości, jaźni, 
przynależności kultury31. 

Przyczyny marginalizacji jednostek i kategorii społecznych tkwią przede wszystkim 
wzmianie porządku aksjonormatywnego, zmianie reguł wyznaczających miejsce 
wprzestrzeni społecznej. Bieda to taka deprywacja, która „utrudnia czy uniemożliwia 
społeczną partycypację, funkcjonowanie wedle społecznie akceptowanego wzoru32. 
Jednym z pierwszych sygnałów zubożenia jest modyfikacja ważności potrzeb i elimino-
wanie potrzeb pozabiologicznych. Poczucie wykluczenia oznacza często zamknięcie 
w kręgu trudnych do przezwyciężenia barier ograniczających samorozwój i samodziel-
ność, redukujących kontakty społeczne i powodujących atrofię więzi społecznych 
oraz rezygnację z walki o zmianę czy poprawę sytuacji. 

W środowiskach socjalnie i kulturowo zaniedbanych wyznaczyć można obszary 
społecznego ryzyka. Z nimi wiązać należy dezintegrację i dysfunkcyjność rodzin, 
najczęściej rodzin wielopokoleniowych. Stopień zagrożenia tych rodzin wykluczeniem 
społecznym zależy od ilości i złożoności występujących problemów. Syndrom sytuacyjny 
w życiu rodzinnym to – zdaniem S. Kawuli – „splot negatywnych cech statusu 
ekonomicznego, społecznego i kulturowego w funkcjonowaniu konkretnej rodziny. 
Dzieci nie znajdują w takiej rodzinie innych niż patologiczne wzorce zachowań, 
które w dorosłym życiu na ogół się postarzają33. 

Brak spójnego i społecznie akceptowanego przekazu systemu wartości spowoduje, 
że w różnych sytuacjach dzieci mogą ulec pokusie zaspokajania swych potrzeb w sposób 
nieuczciwy i nieetyczny. Skutki ubóstwa szczególnie dotyczą dzieci i ludzi młodych, 
utrudniają im funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości. Bieda często pozbawia 
możliwości uczestnictwa w aktywnościach, które są uważane za normalne dla grupy 
wiekowej. Stan ten przyczynia się do wykluczenia społecznego, stwarza poczucie 
eliminacji, obniża poziom własnej wartości, zawstydza, ogranicza kontakty koleżeńskie 
oraz blokuje możliwości rozwoju własnego potencjału. Wpływa więc negatywnie 
na teraźniejsze życie dziecka, ograniczając jego szanse w przyszłości. 

Bierni i niezaradni rodzice przekazują bierność i niezaradność swoim dzieciom, które 
przestają wierzyć w swoje możliwości, marzenia i plany. Ci rodzice nie dysponują 
określonym kapitałem kulturowym, niezbędnym do wychowywania własnego potomstwa. 

                                                 
31  A. Nowak, Pojęcia, istota, przyczyny, …. 
32  W. Frieske, Marginalność i procesy marginalizacji, Opracowanie PZB, Zeszyt nr 13, Warszawa 1999, s. 7-22. 
33  S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2002. 
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Streszczenie 

W artykule zostały podjęte rozważania wokół natury biedy i sposobów jej pomiaru. 

Przeprowadzając tę analizę autorka przyjęła historyczną i współczesną perspektywę definiowania, 

postrzegania i analizowania tego palącego problemu społecznego. W celu więc uchwycenia jego 

istoty prezentuje wiele koncepcji, modeli ze wskazaniem przyczyn biedy, konceptualizacji obrazu 

ludzi biednych, a nade wszystko rozwiązywania na przestrzeni dziejów egzystencjonalnych 

i społecznych konsekwencji. Perspektywa ta wydaje się interesująca, gdyż pozwala na 

wyeksponowanie opinii, iż „bieda, jak wiele pojęć i kategorii stosowanych w naukach społecznych 

jest pojęciem wieloznacznym, niejasnym i nieostrym określanym i mierzonym na wiele różnych 

sposobów. Stąd wielość i złożoność metodologicznych postępowań, definiowania w kategoriach 

ilościowych i jakościowych, subiektywnych i obiektywnych, absolutnych i relatywnych, ujęciach 

dynamicznych lub statystycznie terytorialnych, globalnych, stratyfikacyjnych, kulturalnych, 

jednostkowych, grupowych. Jednakże niezależnie od wielości wskazanych koncepcji badań 

wszystkie nieustannie demaskują i uczą pokory wobec rzeczywistości pełnej kryzysów, które 

zawsze boleśnie uderzają w „kapitał społeczny”. Przywoływane poglądy, metody i miary pozwalają 

także na uchwycenie ewolucji badań, polegającej na gruntownie zmieniających się relacjach 

między badaczem a badanym problemem, skutkującej przesunięciem aktualnej koncepcji badań 

biedy w kierunku wykluczenia społecznego ludzi funkcjonujących w aktualnej ponowoczesnej, 

płynnej rzeczywistości. 

Słowa kluczowe: bieda, leseferyzm, liberalizm, modele wyjaśniania biedy, wartości, 

konwencja pomiaru, skala pomiaru źródła danych, deprywacja, wykluczenie społeczne 

 

 

The nature and measurement of poverty  

– selected research models 
 

Summary 

The article presents the considerations of the nature of poverty, and the ways in which it can be 

measured. While conducting the analysis the author accepts historical and contemporary 

perspectives of defining, perceiving and analysing this urgent social problem. In order to get the 

gist, the author presents many theories and models followed by indicating the reasons of poverty, 

conceptualisation of poor people image, but most of all she indicates the consequences of poverty 

in the area of social and existential history. This perspective seems to be interesting due to the fact 

that it allows to expose the opinion that ‘poverty like many notions and categories applied in social 

science is an ambiguous, confusing and fuzzy notion defined and measured in many different ways 

– hence the multiplicity of morphological procedures of defining this term. It is defined in many 

categories such as: quantity and quality, subjective and objective, absolute and relative, dynamic 

or static, territorial or global depictions, stratification aspects, cultural, individual or collective 
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aspects. Regardless of the multiplicity of presented research theories, all of them constantly 

expose and teach humility with the reality which is full of crises which always strike the ’social 

capital’ sorely. The views, methods and measurements presented above allow also to point out to 

the evolution of researches which consists in thorough transformation of the relation between the 

researcher and the object of his research. That transformation results in directing the conception 

of poverty research towards social exclusion of people who function in actual, post-modern 

and changeable reality. 

Keywords: poverty, laissez faire, liberalism, the models of explaining poverty, values, 

measurement convention, the degree of measurement, the source of information, deprivation, 

social exclusion 
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Maria Sroczyńska 

RYTUAŁ W PERSPEKTYWIE METODOLOGICZNEJ  
BADAŃ SPOŁECZNYCH 

 

Wprowadzenie 

Trudno wyobrazić sobie nas jako ludzi bez obecności rytuałów, które odwołują się do 
integralnej koncepcji człowieka oraz akcentują związek z różnymi fazami, stanami 
i kluczowymi dziedzinami ludzkiego życia. Pomimo wielości studiów poświęconych 
rytuałom i ich roli w życiu jednostek i zbiorowości, w czym przodują antropolodzy, ich ogląd ze 
strony innych nauk społecznych jest raczej fragmentaryczny i powierzchowny; rytuał, jako 
autonomiczny przedmiot badań, nie bywa zbyt częstym obiektem zainteresowań ze strony 
socjologów religii, wychowania, młodzieży, czy socjologii cyklów życia. Bardzo rzadko można 
spotkać opracowania empiryczne, ukazujące postawy młodzieży wobec rytuałów religijnych 
i świeckich, i ich rolę w procesie socjalizacji młodego pokolenia. Nie bez znaczenia pozostaje 
niedocenienie praktycznego aspektu badań rytuału – więziotwórczy wymiar rytuałów, ujmowany 
jako treść świadomości młodzieży, pozostaje ważny dla tych osób i grup odniesienia, które 
w różnym stopniu oddziaływają na kształtowanie tożsamości młodych ludzi oraz wpływają 
na ich udział w sferze symbolicznej w warunkach transformacji kulturowej i cywilizacyjnej. 

W niniejszym artykule poruszono zagadnienia związane ze spojrzeniem na rytuały 
z perspektywy metodologicznej nauk społecznych, zwłaszcza antropologii kulturowej i socjolo-
gii. Uwzględniono także kwestie pomiaru danych pochodzących z wybranych badań 
empirycznych, w tym badań autorskich. 

 



Maria Sroczyńska.  Rytuał w perspektywie metodologicznej badań społecznych.  

86 

 

Istota i funkcje rytuału 

Badacze podkreślają, że rytuały są czynnościami, o ustalonej formie, z którymi wiąże się 
wewnętrzny lub zewnętrzny przymus realizacji, a wiele z nich jest aktami o znacznej 
doniosłości społecznej1. Rytuały sprzyjają łagodzeniu, a niekiedy niwelowaniu 
konfliktów i niepokojów w życiu społecznym, ułatwiają przyporządkowanie emocji 
(tego co irracjonalne) zracjonalizowanym dążeniom i celom społecznym. Pozostają także 
skuteczną metodą socjalizacji, umożliwiając inkulturację i samoadaptację jednostek. 
Ponieważ czynności te służą wyrażeniu i artykułowaniu znaczenia, ich związek ze sferą 
symboli konwencjonalnych, akcydentalnych, a zwłaszcza uniwersalnych (pozostających 
wspólnym doświadczeniem ludzi, nie ograniczającym się do jednostek, określonych grup 
lub typów społeczeństw) ma charakter oczywisty2. Żywotność rytuałów łączy się 
z wysoką relewancją społeczną, zwłaszcza w kontekście nowoczesności i ponowoczes-
ności. Ich siła i nośność ujawnia się w przestrzeni ambiwalencji, między tym 
co zinstytucjonalizowane i sprywatyzowane. 

Socjologiczny kontekst uwypukla możliwość oddziaływania poprzez rytuał na życie 
jak najbardziej poważne („na serio”) lub uczestnictwa w nim3. Rytualizacja umożliwia 
aktorom społecznym kształtowanie, negocjowanie i formułowanie swej fenomenologicznej 
egzystencji jako istot społecznych, kulturalnych i moralnych4. Podstawową funkcją rytuału 
jest jego rola komunikowania, potwierdzania i symbolicznego odgrywania porządku 
społecznego, wskazywania na ciągłość między przeszłością i teraźniejszością5. W rytuale 
religijnym akcentuje się zorientowanie na sacrum, umożliwiające dostarczenie całościowej 
perspektywy codziennemu życiu, a zacieranie granicy między sacrum a profanum we 
współczesnych społeczeństwach zagraża degradacją kultury6. Zwraca się uwagę na to, 
że w kontekście immanentnych eschatologii i ideologii opiewających cel życia jako 
zanurzenie się w konsumpcyjnym „raju”, zasadnicze momenty ludzkiej egzystencji 
(narodziny, małżeństwo, choroba, śmierć) tracą wszelką spoistość kulturową (związek 
między wartościami a normami), i jakieś szczególne znaczenie w życiu społecznym, 
znosząc napięcia między tym co sakralne i profaniczne. „Gdy znaczenie sacrum rozwiewa 
się – wszelki sens jaki mogłaby przyjąć rzeczywistość zanika również”7. 
                                                 
1  J. Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Centralny Ośrodek Metodyki i Upowszechniania Kultury, 

Warszawa 1985, s. 67-73. 
2  J. Baniak, Istota, funkcje i ewolucja rytuału religijnego, „Studia Socjologiczne” 1992, nr 1-2, s. 92-96. 
3  E.W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tłum. J. Barański, 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003. 
4  R.N. Bellah, The Ritual Roots of Society and Culture, [w:] M. Dillon (red.), Handbook of  the Sociology of 

Religion, University Press, Cambridge 2003, s. 31-44. 
5  D. Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, tłum. M. Bielawska, Nomos, Kraków 1999. 
6  L. Kołakowski, Odwet sacrum w kulturze świeckiej, [w:] L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony 

i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984, s. 173. 
7  B. Piwowarczyk, Odczytać Kołakowskiego. Problem Boga, człowieka, religii, Kościoła…, Edycja Pauliń-

ska, Częstochowa 1992, s. 124. 
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Wśród socjologów religii, uznanie zdobyła propozycja Władysława Piwowarskiego 
(1988), zgodnie z którą w studiach nad rytuałem wyróżnia się kilka płaszczyzn: społeczny 
wzorzec rytuału; strukturę społeczną uczestników; doświadczenia religijne, motywacje 
i symbole, ujawniające się w świadomości działających oraz funkcje rytuału o charakterze 
religijnym i pozareligijnym (jawne i ukryte). W wymiarze funkcjonalnym chodzi – po 
pierwsze – o pogłębienie więzi z Absolutem, o jednoczenie ludzi na płaszczyźnie religijnej 
oraz o odnowę moralną, zarówno o charakterze indywidualnym, jak i społecznym. 
Drugi aspekt dotyczy przede wszystkim funkcji integracyjnej, bycia ważnym środkiem 
„pomostowym” między mechanizmami instytucjonalizacji (budowania podstaw aksjo-
normatywnych społeczeństwa) i internalizacji (zapewnienia identyczności i ciągłości 
tożsamości jednostkowej). Rytuały gwarantują ciągłość pamięci pokoleniowej, ale i trans-
gresyjność ludzkiej natury – stając się obiektem wyboru i działań jednostkowych. 
Obecność różnych typów rytuałów w warunkach współczesnych społeczeństw pozostaje 
zatem świadectwem swoistego napięcia między strukturą społeczną a działaniem. 

Rytuał jako przedmiot badań interdyscyplinarnych 

Rytuał jako przedmiot badań interdyscyplinarnych można rozpatrywać między innymi 
w optyce dramaturgicznej, funkcjonalnej i komunikacyjnej, odwołując się do wybranych 
koncepcji antropologicznych i socjologicznych. Ujmowanie rytuału w sposób meta-
teoretyczny, odsyła do metafory pełnej napięć, dialektycznej scenerii dramatu, rozgrywają-
cego się w przestrzeni społecznej. Z jednej strony, związek rytuałów ze sferą obyczajów, 
stojących na straży społecznie ważnych znaczeń i wartości nie budzi wątpliwości – rytuały 
pozostają potężnym narzędziem autorytetu i niezbędnym elementem procesu socjalizacji, 
służącym podtrzymywaniu „życia razem”; z drugiej zaś – ich symboliczna forma wymaga 
jednostkowej, świadomej akceptacji narzuconego porządku myślowego, jest umiarkowanie 
otwarta na zmianę, a sprzeciw nie pociąga za sobą radykalnych, negatywnych sankcji, co 
w określonych warunkach umożliwia społeczną reinterpretację. O ile optyka socjologiczna 
zakłada, że wierzenia, ideologie i towarzyszące im rytuały wprowadzają nas i ugruntowują 
w „oczywistości” znanego świata, o tyle poszukiwanie wolności i autentyczności znajduje 
wyraz w odmowie uczestnictwa w typowej „grze społecznej”, w zanegowaniu oficjalnych 
definicji społeczeństwa. Można to uczynić poprzez transformację, np. w charyzmatycznym 
akcie powoływania nowych rytuałów (lepiej odpowiadających społecznym potrzebom)8, 
w wycofaniu się do wewnętrznej, osobistej przestrzeni lub zdystansowanego świata 
małych grup, prowadzących żywot sekt, alternatyw kulturowych (kontrspołeczeństw). 
Najczęstszym rodzajem „odmowy” pozostaje manipulacja (dystans do roli), pozwalająca 
na zachowanie zewnętrznej formy (rytualnego konformizmu), jednakże bez wewnętrznego 
                                                 
8  O ile uważa się, że charyzmatyczne działania rutynizują i słabną w czasie trwania jednej generacji, o tyle 

wpływ zboczeńca nadnormalnego (np. w sferze kultu religijnego) utrwala się w ramach dziedzictwa 
kulturowego o charakterze międzygrupowym, gdyż zostaje on pozytywnie oceniony przez kolejne 
pokolenia nie tylko własnego społeczeństwa (za: Berger 1988). 
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zaangażowania, co zakłada realizację jednostkowych celów, mniej lub bardziej 
niezgodnych z normatywnym scenariuszem roli, zwłaszcza na płaszczyźnie myślenia 
i przeżywania świata9. Pluralizm świata społecznego charakterystyczny dla nowoczesnych 
warunków życia, prowadzący do pluralizmu jaźni (homo multiplex) pozostaje nadal 
składnikiem opisu rzeczywistości w warunkach powszechnego odrzucenia utrwalonych 
kulturowo schematów orientacji i społecznych unormowań, co najbardziej uwidacznia się 
w ponowoczesnym obliczu Zachodniej Europy. W społeczeństwie polskim sytuacja taka 
jeszcze nie zachodzi, toteż sfera sacrum i korespondujących z nią rytuałów może być 
interpretowana w ramach zmodyfikowanej wersji homo duplex, co pozwala na 
umieszczenie ich w ramach continuum wyznaczanego przez zjawiska instytucjonalizacji 
i prywatyzacji. 

Zainteresowanie społeczeństwami ludzkimi jako systemami składającymi się 
z funkcjonalnie powiązanych instytucjonalnych podsystemów otworzyło nowe możliwości 
wyjaśniania miejsca i roli sfery rytualnej. W koncepcji francuskiego socjologa Emile’a 
Durkheima nieodzownym kryterium wierzeń religijnych stał się dychotomiczny podział 
uniwersum na dwie wykluczające się sfery – sacrum, obejmującej rzeczy chronione 
i izolowane przez zakazy oraz profanum – dziedzinę rzeczy świeckich, do których te 
zakazy się stosują10. Durkheima fascynowały funkcje rytuałów, polegające na 
konstytuowaniu i podtrzymywaniu ciągłości społeczeństwa i grupy11, natomiast nie 
interesowało go powstawanie nowych rytuałów, czy znaczenie ceremonii świeckich. 
Krytycy podkreślali także zbyt małą przydatność w analizach rytuałów takich cech jak: 
szacunek wobec sacrum oraz symbolizm relacji. Niemniej dzięki studiom podjętym 
w ramach szkoły Durkheimowskiej, rytuał uznany za uniwersalną kategorię życia 
społecznego stał się ważnym obiektem badań społecznych. 

Dla antropologa Bronisława Malinowskiego, centrum refleksji teoretycznej i studiów 
empirycznych stała się kultura, aparat zaspokajający ludzkie potrzeby, a jednocześnie 
czynnik integrujący funkcjonalnie powiązane instytucje społeczne. Religia i magia 
związane są ze sferą symboliki i komunikacji społecznej12. Badacz ten wprowadził 
wyraźne rozróżnienie rytuałów magicznych i religijnych – te pierwsze są utylitarne, 
celowościowe, odprawiane na ogół indywidualnie oraz oparte na wierze w nadprzyrodzoną 
zdolność człowieka do sprawowania kontroli nad światem. Magia wydaje się zatem być 
bliższa nauce, dostarcza bowiem narzędzi walki z ludzką niemocą na płaszczyźnie 
praktycznych problemów życia, religia natomiast „…ma radzić sobie z ludzkimi 
niepokojami, przeczuciami związanymi ze śmiercią, z zagadnieniami przeznaczenia 
i miejscem człowieka w kosmosie”13. Ponadto religia ma charakter wspólnotowy,  
                                                 
9  P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, tłum. J. Stawiński, PWN, Warszawa 1988, s. 136-154. 
10  E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. A. Zadrożyńska, 

PWN, Warszawa 1990, s. 31-36. 
11  Tamże, s. 397-411. 
12  B. Malinowski, Mit, magia, religia, Dzieła, t. 7, PWN, Warszawa 1990. 
13  A.A. Szafrański, „Nowa antropologia” wobec dawniejszych koncepcji religii i magii, Zakład Wydawniczy 

„Nomos”, Kraków 2000, s. 36. 
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a rytuałom religijnym towarzyszą na ogół społecznie akceptowane cele, podczas gdy 
magia może być szkodliwa i społecznie potępiana. Niewątpliwą zasługą Malinowskiego 
było wyjście poza model badań spekulatywnych, nierzadko „gabinetowych” i skupienie się 
m.in. na funkcjach rytuałów religijnych: psychologiczno-terapeutycznej i społecznie 
integrującej, funkcjach analizowanych w sposób empiryczny w ramach zbiorowości 
identyfikowanych „tu i teraz”14. 

Na metodologiczne znaczenie rozróżnienia jawnych i ukrytych funkcji ludzkich 
zachowań zwrócił uwagę inny badacz – amerykański socjolog Robert K. Merton. 
„Te pierwsze odnoszą się do tych obiektywnych skutków dla określonej jednostki (osoby, 
podgrupy, systemu kulturowego czy społecznego), które się przyczyniają do jej adaptacji 
i korygowania, a które zostały w tym celu pomyślane. Te drugie – odnoszą się do tego 
samego typu skutków, ale nie zamierzonych i nie dostrzeganych”15. I tak w wypadku 
rytuałów, funkcje jawne można odnieść m.in. do nadawania sensu i identyczności 
jednostkowej tożsamości, integracji grupy przynależności, potwierdzania celów – wartości 
wyznaczanych przez system kulturowy (zwłaszcza o charakterze nadrzędnym), czy 
wskazywania uczestnikom zdarzeń rytualnych na pożądane dla osiągnięcia tych celów 
sposoby zachowań. Skutki o charakterze ukrytym można upatrywać m.in. w dysfunkcjo-
nalności rytuałów dla osobowości tych, którzy biorą w nich udział (petryfikacja lub 
dezintegracja), osłabieniu więzi grupowych, instrumentalizacji wartości wyższego rzędu 
w porządku kulturowym, czy akceptacji form działań rytualnych niespójnych 
z uświadamianymi, zamierzonymi celami16. W koncepcji Mertona, rytualizm uznany 
został za rodzaj nieprzystosowania społecznego (obok innowacyjności, buntu i wycofania), 
a zarazem zachowania o charakterze anomijnym, będącego jednym ze wskaźników 
niespójności między pożądanymi celami kulturowymi a środkami ich realizacji – normami 
instytucjonalnymi17. Rytualizm pociąga za sobą zewnętrzne przystosowanie do scenariusza 
roli w zakresie podejmowanych czynności, połączone z wewnętrzną dezaprobatą prefero-
wanych w społeczeństwie (w grupach przynależności) dążeń, aspiracji kulturowych, 
co w rzeczywistości oznacza prywatną ucieczkę od niebezpieczeństw i frustracji 
towarzyszą-cych podjęciu aksjologicznego ryzyka. Szczególnie interesująco prezentuje się 
koncepcja ambiwalencji, której elementy mogą być inkorporowane przez różne 
subdyscypliny socjologii, także socjologię rytuału. Dla Mertona, ambiwalencja znajduje 
szczególny wyraz w teorii ról społecznych, pokazujących współistnienie norm głównych 

                                                 
14  Tamże, s. 37. 
15  R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski, 

PWN, Warszawa 1982, s. 133. 
16  Ukryte funkcje rytuałów religijnych pozostają niejednokrotnie przedmiotem refleksji podejmowanej nad 

NRR (Nowymi Ruchami Religijnymi), znacznie rzadziej ma to miejsce w wypadku religii dominującej 
w danym typie społeczeństwa, przybierającej postać Kościoła. Z kolei w wypadku rytuałów „mieszanych”, 
odwołujących się m.in. do cyklów i kryzysów życia jednostkowego lub zbiorowego (np. niektóre 
nieformalne rytuały przejścia czy obchody świąt narodowo-państwowych), a także świeckich, 
zorientowanych na profanum (np. widowiska sportowe) można wskazywać na obecny w nich aspekt 
dezintegracyjny czy konfliktogenny. 

17  Tamże, s. 203-221; 238-254. 
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(major norms) i kontrnorm (minor norms), rozstrzygających o ludzkich zachowaniach, 
choć często pozostających drugoplanowymi. Zatem socjologia rytuału religijnego winna 
wziąć pod uwagę jego antynomiczny charakter – osoby występujące w roli uczestników 
obrzędu z jednej strony doświadczają podporządkowania zobiektywizowanym kulturowo 
(na płaszczyźnie doktrynalnej i kultowej) wspólnotowym wzorom relacji z Transcendencją 
(normy główne obrazujące aspekt sacrum), z drugiej zaś otwierają się na to co 
niedyskursywne, emocjonalne, subiektywne, słowem dostępne tylko w sposób jednostko-
wy (normy drugoplanowe, powiązane z numinosum)18. 

Z kolei inny amerykański funkcjonalista Talcott Parsons, zwracając uwagę na 
mechanizmy integrujące osobowość w systemie społecznym, podkreślał znaczenie 
czynności rytualnych, likwidujących źródła napięć mogących prowadzić do rozpadu 
systemu i równocześnie wzmacniających dominujące wzory kulturowe. Zdaniem Parsonsa, 
w nowoczesnych społeczeństwach rodzina i Kościół mogą być ujmowane jako „struktury 
graniczne” wobec waluacyjnego i motywacyjnego składnika indywidualnej osobowości. 
Zgodnie z metodologiczną sugestią tego badacza, rozpoznanie stosunku jednostek do 
głębszych warstw tradycji kulturowej (w tym kultowej – M.S.) własnego społeczeństwa 
pociąga za sobą konieczność prześledzenia ich historii życia oraz sposobu odniesienia do 
religii, w której zostały wychowane lub z którą mogą się identyfikować19. 

W optyce komunikacyjnej, rytuały rozumiane jako kody symboliczne przejawiające się 
na płaszczyźnie werbalnej i pozawerbalnej można umieścić zarówno na osi paradygmatycznej 
(konwencjonalnych znaczeń określonych historycznie, środowiskowo), jak i syntagmatycznej 
(doświadczenia jednostkowego, a co za tym idzie wieloznaczności interpretacji). Kody 
rozszerzone, zwłaszcza w wypadku symboli religijnych, warunkowane są stanami 
emocjonalnymi, tym co tajemnicze i niedopowiedziane, jednak możliwości polisemii są 
ograniczone denotacją, konwencją oraz scenariuszem praktyk religijnych20. W koncepcji 
Clifforda Geertza, jednostka porusza się pomiędzy odmiennymi sposobami patrzenia na świat, 
a wejście w „prawdziwą, uświęconą rzeczywistość” ma charakter skokowy. To rytuał 
umożliwia wejście w religijne ramy znaczeniowe i to właśnie głównie w kontekście 
konkretnych aktów przestrzegania praktyk rodzą się przekonania religijne człowieka. Rytuały 
zawierają symboliczne połączenie etosu i światopoglądu, z jednej strony wprowadzają szerokie 
spektrum nastrojów i motywacji, z drugiej zaś szereg koncepcji metafizycznych21. W opinii 
tego badacza, analiza antropologiczna polega na porządkowaniu struktur znaczeniowych, 

                                                 
18  Sacrum i numinosum to zdaniem antropologa Roya A. Rappaporta dwa podstawowe elementy składowe 

świętości. O ile sacrum reprezentuje komponent dyskursywny, logiczny, który można wyrazić językowo, o tyle 
numinosum – to komponent niedyskursywny, nielogiczny, o charakterze emocjonalnym. Rytuał jest najbardziej 
typowym źródłem numinosum, przybierającym postać communitas (Rappaport 2007: 452-453). Z kolei idąc 
tropem Williama Jamesa, można dostrzec w roli wyznawcy jakiejś religii (utożsamianej z jednostkowymi 
procesami psychicznymi) kontekst ambiwalencji. Polega on na splocie tego co zinstytucjonalizowane 
(teologiczne, organizacyjne, dyskursywne) z tym, co oparte na doświadczeniu osobistym (2001: 30). 

19  T. Parsons, Struktura społeczna a osobowość, tłum. M. Tabin, PWE, Warszawa 1969, s. 381. 
20  H. Mielicka, Antropologia świąt i świętowania, Akademia Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 69-73. 
21  C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, 

s. 134-135; 140-144. 
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ucieleśnianych w symbolach i określaniu ich społecznych podstaw i ważności (np. studium 
poświęcone dezorganizacji jawajskiego rytuału pogrzebu). 

Jednym z najbardziej znanych reprezentantów perspektywy komunikacyjnej 
w badaniu rytuałów jest Randall Collins. Jego zdaniem, tworząc program badawczy należy 
najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak intensywnie symboliczna jest dana kwestia, czy jest 
traktowana jako obiekt święty i czy posiada sferę tabu, czy ma charakter wartości 
uznawanej czy również odczuwanej i realizowanej. W analizie warto zwrócić uwagę także 
na to, co jest przeszłym symbolem lub zasłoniętym przez inne. W kolejności – zdaniem 
Collinsa – należy zrekonstruować rytuały interakcyjne (RI) otaczające dany symbol 
(rodzaj zgromadzenia, jego liczebność, wyrażane emocje, działania przyciągające 
skupienie uwagi, poziom intensywności zbiorowego uniesienia, bariery uczestnictwa 
i problemy hierarchizacji). Ważna jest także próba odtworzenia historii uczestnictwa 
rytualnego skupionego wokół symboli, które przetrwały do dzisiaj albo wyłaniają się 
z podłoża interakcji społecznych nie objętych codziennym doświadczeniem. Obok 
momentów kiedy rytuał był najbardziej intensywny (sfera pierwotna), warto prześledzić 
wtórne krążenie symboli (w kontekstach pozytywnych i negatywnych) w rytuałach 
tworzących otaczające sieci społeczne (użytkownicy, ranga sytuacji, tematyka rozmów 
podejmowanych w sferze prywatnej i publicznej). Ideałem dla socjologii rytuałów i życia 
symbolicznego pozostaje dotarcie do trzeciej strefy, w której jednostki używają symboli 
same, bez obecności innych ludzi, ustosunkowując się do nich we wnętrzu własnej jaźni. 
W interesującej propozycji Randalla Collinsa pełny model badawczy, odnoszący się do 
socjologii krążenia symboli, obejmowałby zarówno socjologię życia wewnętrznego ludzi, 
jak również ich życia zewnętrznego22. 

Problemy pomiaru sfery rytualnej  
w świetle badań empirycznych 

We współczesnej, rodzimej literaturze przedmiotu dominują antropologiczne badania sfery 
rytualnej, co w praktyce oznacza skupienie się na lokalnym kontekście kulturowym 
i strategiach jakościowych, wykorzystujących między innymi obserwację uczestniczącą, 
wywiady pogłębione, analizę jednostkowych biografii, czy źródeł pisanych23,24. Wśród 
socjologów przeważa zainteresowanie rytuałami religijnymi, do których możemy zaliczyć 
obrzędy (akty sformalizowane, publiczne) oraz praktyki dewocyjne (o charakterze 
prywatnym, nieformalnym), odzwierciedlające kultowy wymiar instytucjonalnego modelu 

                                                 
22  R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. K. Suwada, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 

2011, s. 116-118. 
23  Por. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 

Poznań 2000. 
24  Interesującą i ważną syntezę antropologicznych studiów nad  rytuałami, uwzględniającą dorobek światowy, 

stanowi praca zbiorowa pod redakcją M. Filipiaka i M. Rajewskiego, Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006. 
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religii, opartego na definicji rzeczowej, ekskluzywnej25. Według Rodney’a. Starka 
i Charles’a. Y. Glocka, zaangażowanie religijne przejawia się także w ideologii (zespole 
wierzeń religijnych), doświadczeniu religijnym, w wymiarze intelektualnym (wiedzy na 
temat podstaw wiary, jej obrzędów, świętych ksiąg i tradycji) oraz konsekwencyjnym 
(w skutkach przekonań, praktyk, doświadczeń i wiedzy religijnej w życiu codziennym)26. 
Pierwotny model zaproponowany przez Starka i Glocka został później uzupełniony 
o wymiar przynależności do wspólnoty (organizacji religijnej), a następnie o parametr 
globalnego wyznania wiary. Ten ostatni, wprowadzony przez L. Dingemansa 
i J. Rémy’ego ma dla socjologii religii (rytuału) pośrednie znaczenie, o ile wiara ma 
związek z innymi płaszczyznami religijności27. W socjologicznych badaniach sfery 
rytualnej nadal dominuje instytucjonalny i środowiskowy model religijności, który może 
być zoperacjonalizowany za pomocą parametrów i wskaźników, w oparciu o pomiar 
ilościowy (W. Piwowarski, J. Baniak, J. Mariański, W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba). Na ogół, 
za Władysławem Piwowarskim, przyjmuje się siedem parametrów religijności (globalne 
wyznanie wiary, wiedza religijna, ideologia, doświadczenie religijne, praktyki religijne, 
wspólnota, moralność religijna), przy czym większość badaczy stosuje 50-80 wskaźników, 
które pojawiają się w formie itemów w kwestionariuszu ankiety, czy wywiadu. Rytuały, 
identyfikowane z szeroko rozumianymi praktykami religijnymi, stanowią jedną z ważnych 
sfer, w których przejawia się społecznie i środowiskowo określony typ religijności 
w obrębie katolicyzmu. Do najczęściej stosowanych wskaźników zachowań rytualnych 
należą: uczęszczanie na mszę, świadomość obowiązku uczestniczenia we mszy, potrzeba 
modlitwy, sens modlitwy w życiu człowieka, przystępowanie do spowiedzi i do komunii, 
przestrzeganie postów, potrzeba ślubu kościelnego, sens pogrzebu katolickiego, 
odmawianie pacierza, udział w nabożeństwach nadobowiązkowych, przestrzeganie 
zwyczajów religijnych, przyjmowanie księdza po kolędzie, zamawianie intencji 
mszalnych, czytelnictwo Pisma św., książek religijnych i czasopism28. Analizowane 
czynności symboliczne mogą zatem przybierać postać rytuałów roku kościelnego 
(„dorocznych”), wiązać się z udziałem w życiu sakramentalnym oraz obejmować praktyki 
nadobowiązkowe, świadczące o pogłębionej więzi ze wspólnotą religijną29. Podobnie jak 
w wypadku innych parametrów, rytuały mogą być odniesione zarówno do treści modelu 
religii (aspekty normatywne), wzorów kultury rzeczywistej (aspekty środowiskowe 
określające kryteria „normalności”), jak i do kultury osobistej jednostki (aspekty 
indywidualne)30. Standaryzacja narzędzi badawczych jest w tym wypadku podstawą dla 

                                                 
25  W myśl tej definicji, religia jest systemem wierzeń, wartości oraz związanych z nimi zachowań, 

podzielanych przez grupę ludzi, które wynikają z rozróżnienia i  przyporządkowania co do znaczenia spraw 
rzeczywistości empirycznej – rzeczywistości pozaempirycznej (Piwowarski, s. 43 i in. , przypis 27). 

26  R. Stark, Ch.Y. Glock, Wymiary zaangażowania religijnego, [w:] W. Piwowarski (wybór i wprowadzenie), 
Socjologia religii. Antologia tekstów, ZW „NOMOS”, Kraków 1998, s.182-187. 

27  W. Piwowarski, Socjologia religii, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 58-66. 
28  Tamże, s. 65. 
29  Tamże. 
30  E. Ciupak, Polimorfizm kulturowy religii i religijności, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 8/9, s. 33-47. 
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porównywania wyników badań, zarówno w obrębie danego społeczeństwa (badania opinii 
i postaw społeczno-religijnych)31, jak i o charakterze międzykulturowym, np. polsko-
niemieckie studia przemian religijnych32. Autorzy badań sondażowych przywiązują 
szczególną wagę do wskaźnika, jakim jest częstotliwość uczestnictwa w niedzielnej mszy, 
widzianego w kontekście normatywnym, tj. realizacji religijnego obowiązku katolików, 
co nie oznacza, że struktura kafeterii jest identyczna (por. przykładowa tabela 1). Bywa on 
na ogół uzupełniany o wskaźnik obrazujący motywację tejże partycypacji, co jest ważne 
ze względu na charakter religijnego zaangażowania (wiara religijna). 
 
Tabela 1. Udział maturzystów z regionu świętokrzyskiego w praktykach religijnych (badania 

własne) na tle badań reprezentatywnych młodzieży w wieku 18-19 lat i populacji 
dorosłych Polaków (%) 

Udział w praktykach 
religijnych: msze, 

nabożeństwa lub spotkania 
religijne 

CBOS 
(młodzież) 

KBPN 
(młodzież) 

CBOS* 
(dorośli)  

Badania własne (młodzież) 
BP                                         BW 

1996 1998 2003 2008 2009 2008                                   2009 

Tak, kilka razy  
w tygodniu. 7 6 7 7 5 35 Każda niedziela 

i święto. 22 

Tak, raz w tygodniu. 55 48 41 42 49 30 Prawie każda 
niedziela. 26 

Tak, przeciętnie 1-2  
razy w miesiącu. – 10 12 15 18 14 1-2 razy  

w miesiącu. 13 

Tak kilka razy w roku. 21 19 20 20 19 14 Z okazji uroczy-
stości religijnych. 22 

W ogóle nie uczestniczy. 16 16 19 16 9 6 Nie praktykuje. 13 

Legenda: *– badania reprezentatywne dorosłych mieszkańców Polski; badania własne – pilotażowe (BP) i właściwe (BW) 
(reprezentatywne) przeprowadzono wśród maturzystów regionu świętokrzyskiego. 
Źródło: M.A. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie, Wydawnictwo FALL, Kraków 2013, s. 125. 

 

Niektórzy badacze koncentrują się na wybranych aspektach kultury religijnej 
i obyczajowej śledząc przejawy wzorów rodzinnego i lokalnego świętowania33, tak 
w wymiarze religijnym (rytuały przejścia o charakterze sakramentalnym, obchodzenie 

                                                 
31  W badaniach postaw społeczno-religijnych Polaków, prowadzonych przez ISKK SAC w 2012 roku, 

zastosowano następujące wskaźniki: sens uczestnictwa we Mszy św., opinia na temat ślubu kościelnego 
i cywilnego, przestrzeganie w rodzinie praktyk i zwyczajów religijnych, częstotliwość modlitwy, 
okoliczności modlitwy, częstotliwość przystępowania do Komunii św., częstotliwość przystępowania do 
spowiedzi, częstotliwość chodzenia na Mszę św. w ciągu ostatniego roku, ogólny stosunek do praktyk 
religijnych, por. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz SAC (red.), Postawy społeczno-religijne Polaków 
1991-2012, ISKK SAC, Warszawa 2013, s. 215-225. 

32 W. Zdaniewicz, Przemiany zachowań religijnych w Polsce w świetle wskazań dominicantes i communicantes 
w latach 1980-2010, [w:] E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), 
Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem, tamże, Kraków 2012, s. 49-64; G. Pickel, Religie 
Niemiec, Polski i Europy w porównaniu. Empiryczny test teorii socjologii religii, [w:] E. Firlit, M. Hainz, 
M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem, 
tamże, Kraków 2012, s. 135-152. 

33  E. Ciupak, Polimorfizm kulturowy religii i religijności, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 8/9; J. Baniak 
Istota, funkcje i ewolucja rytuału religijnego, „Studia Socjologiczne” 1992, nr 1-2; W. Świątkiewicz, 
Praktyki religijne w kulturowych kostiumach, [w:] S.H. Zaręba, Socjologia życia religijnego w Polsce, 
UKSW, Warszawa 2009. 
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świąt religijnych), łączącym treści sacrum i profanum (rytuały związane ze zbiorowością 
narodową, rytuały kryzysów życia), czy świeckim (uroczystości rodzinne, świętowanie 
związane z cyklem biograficznym). Jednak do wyjątków należą prace monograficzne 
poświęcone wyłącznie określonej kategorii rytuałów, np. religijnym rités de passage, czy 
głównym świętom religijnym, takim jak Boże Narodzenie i Wielkanoc34. Niewiele jest 
opracowań (głównie jakościowych)35 ukazujących przeobrażenia sfery obyczajowej 
polskiego społeczeństwa, w tym wzorów świętowania, w okresie transformacji społeczno-
kulturowej36. Rzadkie są także studia podnoszące wątek świąt młodzieżowych (poza 
obszarem subkultur), na przykład na terenie rodziny, szkoły lub grup rówieśniczych37. 

W dalszej części artykułu podjęto problematykę badań własnych (Sroczyńska 2013), 
koncentrującą się wokół miejsca rytuałów w świecie idei, poglądów i przekonań maturzystów 
regionu świętokrzyskiego, które jednocześnie pozostają treściami ich świadomości 
społecznej38. Podstawową zmienną przyjętą w badaniach są orientacje rytualne młodzieży, 
identyfikowane z trzema podkategoriami: orientacjami na rytuały religijne (ORR), na rytuały 
mieszane (ORM) i świeckie (ORŚ). Zostały one wyróżnione ze względu na preferencje 
i znaczenia, przypisywane czynnościom symbolicznym, związanym z bardziej lub mniej 
wyraźnym ukierunkowaniem (lub brakiem) na obecność sacrum jako nadrzędnej wartości, 
zakładającej „istnienie czegoś radykalnie innego”, o charakterze pozaempirycznym (sacrum 
substancjalne). Przeciwieństwem sacrum jest profanum, to znaczy taki sposób wartościowania 
rzeczywistości, w którym nie ma miejsca na codzienne doświadczenie czegoś radykalnie 
innego39. W wypadku rytuałów o charakterze mieszanym, np. cywilnych, estetycznych, 
kryzysów i cyklów życia ludzkiego można zaobserwować, że posiadają one cechy ze sfery 
sacrum i sfery profanum. W badaniach autorskich sięgnięto także do koncepcji funkcjonalnego 
sacrum, obrazowanego przez najważniejsze wartości kierujące ludzką aktywnością, wiązane 
z miłością, życiem rodzinnym, poczuciem bezpieczeństwa, jednostkową mobilnością 
(na przykład o charakterze edukacyjnym, czy zawodowym), samorealizacją, ciałem 
                                                 
34  por. J. Baniak, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, 

Kraków 2007. 
35  Opracowania te są oparte na analizie literatury przedmiotu (w tym badań prowadzonych przez innych 

autorów), treści medialnych, a także wywiadów. 
36  Por. B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z karnawałem, Wydawnictwo 

Trio, Warszawa 2005.; W. Świątkiewicz, Praktyki religijne w kulturowych kostiumach, [w:] S.H. Zaręba, 
Socjologia życia religijnego w Polsce, UKSW, Warszawa 2009; H. Mielicka-Pawłowska, Obyczajowość 
religijna Polaków, [w:] E. Firlit, M. Hainz, M. Libiszowska-Żółtkowska, G. Pickel, D. Pollack (red.), 
Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych 
w Polsce i w Niemczech, Akademia IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012. 

37  Por. A. Frindt, Czy warto być dorosłym? Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości 
w świadomości młodzieży wielkomiejskiej, Żak, Warszawa 2005; J. Minksztym, „ Święta, których dorośli 
nie obchodzą”. Czy wychowanie jest do świętowania koniecznie potrzebne?, [w:] M. Dudzikowa, 
M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, tom 2, GWP, Gdańsk 2007; 
T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, 
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004; M. Sroczyńska, Rytuały religijne w życiu rodzinnym (w świetle 
badań młodzieży u progu dorosłości), „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2011, nr 1(2); 
M. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie, Wydawnictwo FALL, Kraków 2013. 

38  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002, s. 292-295. 
39  W. Piwowarski, Socjologia…, s. 215-216. 
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i seksualnością40. Wartości te rzutują nie tylko na świeckie orientacje rytualne, wpływają także 
na motywacje  przypisywane uczestnictwu w innych typach rytuałów. 

W badaniach autorskich odwołano się do strategii triangulacyjnej, która pozostaje 
przede wszystkim „…wyrazem poszukiwania rozwiązań zapewniających uzyskanie 
całościowego obrazu badanych zjawisk oraz jak najbardziej wnikliwe i krytyczne ich 
rozumienie, z ukierunkowaniem na emancypację podmiotów indywidualnych 
i społecznych”41. W tym wypadku jest to przede wszystkim triangulacja zastosowanych 
metod i danych źródłowych, co zakłada przesunięcie w kierunku paradygmatu 
postpozytywistycznego42. Osadzenie koncepcji rytuału w ramach dwóch procesów – 
instytucjonalizacji i prywatyzacji, z jednej strony uzasadnia operacjonalizację zmiennych 
i dobór wskaźników, połączony z użyciem metody sondażowej (ankieta audytoryjna 
i rozdawana), a z drugiej strony – uzupełniające zastosowanie analizy jakościowej 
(84 wywiady pogłębione), dzięki której badacz stara się zrozumieć próby nadawania 
znaczeń i układania życia jednostkowego w sensowną całość43. Badania właściwe (2009 r.), 
poprzedzone przeprowadzonym rok wcześniej pilotażem44, objęły 1111 maturzystów 
z województwa świętokrzyskiego (próba zakładana o cechach warstwowo – zespołowych 
posiadała cechy reprezentatywności ze względu na środowisko – miejskie, wiejskie i typ 
szkoły – licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły niepubliczne). Próba 
zrealizowana stanowiła 73,0% próby zakładanej (mierzonej współczynnikiem realizacji, 
response rate), co w świetle badań społecznych należy uznać za wynik bardzo dobry45.  

W monografii zaprezentowano ustalenia o charakterze ilościowym na bazie zasad 
socjologii interpretatywnej. Dane z własnych badań pilotażowych i badań właściwych 
opracowywano za pomocą technik statystycznych zgodnych z zastosowanym doborem 
próby, pomiarem zmiennych i potrzebami analiz (wyznaczonych hipotezami). Przyjęto, 
że podstawowymi technikami są analizy rozkładów (tabelaryczne i graficzne), w których 
zrezygnowano z ważenia danych, oraz szeroko pojęty rachunek korelacyjny, który 
występuje w sposób kontrolowany, na ile dopuszcza to pomiar zmiennych (korelacje 
zmiennych ilościowych, jakościowych, mieszanych)46. Więcej uwagi warto w tym miejscu 
poświęcić zastosowaniu indeksów. Zabieg ten pozwala na uporządkowanie jednostek 

                                                 
40  Th. Luckmann, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie,  tłum. L. Bluszcz,  

ZW „NOMOS”, Kraków 1996. 
41  N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wkraczanie na pole badań jakościowych. Wprowadzenie do podręcznika, 

„Acta Universitatis Nicolai Copernicus”, „Socjologia Wychowania” 1991, t. XIII, z. 317, s. 7. 
42  W. Dróżka, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, [w:] S. Palka (red.), Podstawy 

metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010, s.124-135. 
43  A. Wyka, Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach, 

„Kultura i Społeczeństwo” 1990, nr 1, s. 161-173. 
44  Badania sondażowe o charakterze pilotażowym przeprowadzono w kwietniu 2008 roku wśród 785 uczniów 

ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego (próba celowa).  
45  Można mówić o pewnej nadreprezentacji licealistów i niedoreprezentowaniu uczniów techników, ale  

i o dobrym współczynniku pokrycia populacji ze względu na płeć. Badania towarzyszące przeprowadzono wśród 
rodziców (N<390; niektóre wyniki analizowano w parach: jedno z rodziców-uczeń) i nauczycieli (N=271). 

46  B. Walasek-Jarosz, Tok realizacji badań oraz opracowanie wyników, [w:] S. Palka (red.), Podstawy 
metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010, s.177-199. 
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analizy zgodnie z przyjętym modelem badań własnych, w kategoriach konkretnych cech 
jakimi są orientacje na rytuały religijne (ORR), mieszane (ORM) i świeckie (ORŚ). Należy 
podkreślić, że indeksy mają na celu wielowymiarową obserwację przedmiotu badań, 
trudną z uwagi na niejednokrotnie nominalny pomiar cech stanowiących pojedyncze 
desygnaty orientacji na rytuały, co z kolei spowodowane było potrzebami przełożenia 
badanych, złożonych konstruktów na komunikatywny język, zrozumiały dla responden-
tów. Wynik respondenta, osiągany w kontekście wyżej wymienionych indeksów, 
był uzależniony od jego odpowiedzi na szereg pytań kwestionariusza, z których każde 
stanowiło pewien wskaźnik orientacji na rytuały (obserwowane zmienne miały charakter 
nominalny, niekiedy porządkowy lub interwałowy). Przy doborze pytań składających się 
na indeks wzięto pod uwagę, jak wspomniano, trafność logiczną, jednowymiarowość, 
stopień ogólności i zmienności oraz zbadano występujące między nimi zależności 
empiryczne. W przypadku braku danych (braku odpowiedzi na dane pytanie) respondent 
nie otrzymywał za nie żadnego punktu. Za takim sposobem rozstrzygania problemu braku 
danych przemawiała konstrukcja kwestionariusza (przykładowo: maturzysta został 
poproszony o wybranie trzech najważniejszych jego zdaniem celów i dążeń ludzi z puli 15 
celów i przypisanie im rangi; jeśli wybrał życie zgodne z zasadami religijnymi na 1-szym 
miejscu to otrzymał 3 punkty, jeśli na 2-gim miejscu to 2 punkty, za miejsce 3-cie 
otrzymał 1 punkt; było jednak wielu takich badanych, niemalże 90%, którzy cel ten 
lokowali dalej, niż na trzech pierwszych miejscach lub w ogóle go nie wybierali; ci nie 
otrzymywali punktu). Za kryterium „nie odrzucania” pytania współtworzącego indeks 
przyjęto kompletność danych w fazie „czyszczenia zbioru danych”, zatem na etapie 
pozostawienia uzyskanych danych do analizy. Najwyższy poziom orientacji na rytuały 
zaobserwowano wśród maturzystów z mniejszych środowisk lokalnych, najniższy 
z większych środowisk lokalnych (test Scheffego) i to w województwie, w którym nie ma 
wielu dużych miast (takie wyniki można było założyć na podstawie literatury przedmiotu 
badań, co w przypadku reprezentatywności próby ze względu na środowisko szkoły i jej 
typ ma duże znaczenie interpretacyjne). Poza tym, zgodnie z przewidywaniem, najwyższy 
poziom orientacji na rytuały dotyczył maturzystów deklarujących się jako osoby głęboko 
wierzące lub wierzące oraz tych, którzy praktykowali z większą częstotliwością. 
Stwierdzono zatem, że dobra „prognostyczność” indeksów pozwoliła ufniej obserwować 
rozkłady badanych z punktu widzenia poziomów ich „rytualności”, czy uwarunkowań 
orientacji w świetle indeksów (w badaniach własnych dominują osoby o przeciętnym rysie 
rytualności; stworzona została także charakterystyka syndromu „osobowości rytualnej”). 

Za pomocą analizy czynnikowej podjęto starania o budowę empirycznego modelu 
„rytualności młodzieży”. Mimo kilku prób selekcji zmiennych do modelu orientacji 
maturzystów na rytuały nie udało się jednak skonstruować takiego modelu (obserwowano 
wszystkie zmienne składające się na indeksy lub ich wybrane obszary). Każdorazowo 
prowadziło to do wyodrębniania kilkunastu nawet czynników stanowiących 
charakterystykę rytualności młodzieży, co nie dawało możliwości klarownego opisu 
przedmiotu badań. Prawdopodobnie miało to związek, między innymi, ze skalami 
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pomiarowymi i stosowaniem zmiennych zero – jedynkowych. Budowa modelu za pomocą 
trzech zmiennych będących indeksami prowadziła do stwierdzenia, że mamy do czynienia 
jakby z jednym wymiarem rytualności, continuum rytualności, nie zaś z jej ortogonalnymi 
wymiarami (ORR, ORM, ORŚ). Wynik należy jednak uznać za hipotetyczny dla dalszych 
przedsięwzięć naukowych w zakresie przedmiotu badań. W ramach realizowanego 
projektu obowiązuje jedynie w warunkach ustalonych47. W kontekście uzyskanych 
rezultatów, chodziłoby o dalsze tematyzowanie konstruktu „osobowości rytualnej”. 

Orientacje młodzieży maturalnej wskazują na „zmiękczanie” instytucji rytuału,  
ale dzieje się to w formie bardziej emocjonalnej, a zarazem bardziej indywidualnie 
konstruowanej odpowiedzi na nowe problemy, powstające na styku społecznych potrzeb 
i globalnych wyzwań cywilizacyjnych. Młodzi u progu dorosłości akceptują takie formy 
zachowań rytualnych, które wychodzą naprzeciw dwóm poniekąd sprzecznym tendencjom 
– potrzebie eksperymentowania, wolności, autonomii, wspieranym przez kulturowy wzór 
życia eksponujący przyjemność, niezwykłość, silne wrażenia oraz potrzebie 
„zakorzenienia”, dobrych relacji z innymi ludźmi, opartych na miłości, przyjaźni, 
wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu jednostkowej niepowtarzalności. W tej perspe-
ktywie los rytuału nie wydaje się jednak zagrożony. Rytualność maturzystów z regionu 
świętokrzyskiego, stanowi dowód potwierdzający autentyczność tej tezy. 

Uwagi końcowe 

Problematyka rytuałów niezwykle ważna i interesująca z punktu widzenia procesu 
socjalizacji, także relacji łączących jednostkę i społeczeństwo, posiada szczególne 
uwikłania poznawcze i metodologiczne. Większość studiów poświęconych rytuałom 
pisana jest z pozycji antropologicznych, przeważają badania jakościowe, a dominująca 
kultura własnego społeczeństwa traktowana bywa jako „obca”, w przeciwieństwie do 
„innych” kultur, zarówno rodzimych, jak i odrębnych cywilizacyjnie. Dla socjologów, 
zwłaszcza zajmujących się życiem religijnym, rytuały odnoszone są do modelu 
kościelności, opartego na substancjalnie zdefiniowanym sacrum. Jednak, jak słusznie 
zauważa ks. Adam Boniecki, „…kończy się właśnie etap religijności socjologicznej. 
Takiej, w której społeczność niosła człowieka – wierzył czy nie wierzył, do kościoła 
chodził, ślub brał, do sakramentów przystępował jak cała wioska, miasteczko, dzielnica 
(nie, nie był zmuszony – po prostu robił to, co wypadało robić). Rośnie liczba ludzi, którzy 
zadają sobie pytanie: dlaczego wierzę? W co wierzę? Powstała nawet, tak potępiana przez 
niektórych, kategoria ludzi „wierzący, ale…”. Mnie jednak to „ale” imponuje. Wiara, która 
szuka zrozumienia. Mam wrażenie, że Kościół ilościowy po trochu zmieni się 
w jakościowy i za 50-60 lat znów znajdziemy wspólny język”48. Czy pomiar zjawisk, 
                                                 
47  Por. artykuł w tym zeszycie artykuł Barbary Walasek-Jarosz nt. Pomiar cech w badaniach społecznych. 

Zmienne nieobserwowalne. 
48  M. Olejnik, ks. A. Boniecki, Zakaz i kropka, http://tygodnik.onet.pl/30,0,72022, 1, artykul,  

z dn. 20.12.2011 r., s. 1-9. 
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możliwy dla danych ilościowych, zostanie zatem zastąpiony przez metodologię 
jakościową, interpretatywną? Nie wydaje się to w pełni możliwe, nawet jeśli funkcjonalne, 
inkluzywne sacrum zacznie odgrywać coraz większą rolę w życiu Polaków. Rytuały 
ze względu na swoją formę i pełnione funkcje zawsze będą znajdować się w polu 
ambiwalencji, między tym co podlega instytucjonalizacji, a tym co staje się 
sprywatyzowane przez uczestniczące w nich jednostki. Być może jednak, ze względu 
na zachodzące przemiany, sam pomiar stanie się bardziej złożony i subtelny. 
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Rytuał w perspektywie metodologicznej 

badań społecznych  
 

Streszczenie 

W artykule podjęto zagadnienia związane ze spojrzeniem na rytuały z perspektywy 

metodologicznej nauk społecznych, zwłaszcza antropologii kulturowej i socjologii. Uwzględniono 

możliwości pomiaru danych pochodzących z wybranych badań empirycznych, w tym badań 

autorskich. Większość studiów na temat rytuałów pisana jest z pozycji antropologicznych, 

przeważają badania jakościowe, a dominująca kultura własnego społeczeństwa traktowana bywa 

jako „obca”. Dla socjologów, zwłaszcza zajmujących się życiem religijnym, rytuały odnoszone są do 

modelu opartego na substancjalnie zdefiniowanym sacrum. Nawet jeśli kończy się etap religijności 

socjologicznej, metody interpretatywne nie mogą w pełni zastąpić ilościowego pomiaru sfery 

rytualnej. Rytuały ze względu na formę i pełnione funkcje zawsze będą znajdować się w polu 

oddziaływania procesów instytucjonalizacji i prywatyzacji. W kontekście zachodzących przemian 

sam pomiar może stać się jednak bardziej złożony i subtelny. 

Słowa kluczowe: rytuały, antropologia kulturowa, socjologia, pomiar, sacrum, badania 

ilościowe, badania jakościowe 

 

Ritual in Methodological Perspective  

of Social Studies  
 

Summary 

In the article has been taken problems connected with look at rituals in methodological 

perspective of social research, especially cultural anthropology and sociology. Has been taken into 

account possibilities of data chosen from empirical studies and author’s in it. Majority of studies 

on rituals subject is written of anthropological items, prevail qualitative research, but the culture 

of own society sometimes is treated as “extraneous”. For sociologists, especially engaging 

in religious life, rituals refer to model based on substantially defined sacrum. Even, if it ends the 

stage of sociological religiosity, interpretative methods aren’t able as a whole replace quantitative 

measurement of ritual sphere. Rituals because of the form and performed functions will be 

situated in the interaction processes of institutionalization and privatization. In the context 

of taking place changes same measurement may become more complicated and subtle. 

Keywords: rituals, cultural anthropology, sociology, measurement, sacrum, quantitative 

research, qualitative research 
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Agnieszka Szewczyk 

 

IDENTYFIKOWANIE POTENCJALNYCH  
ZDOLNOŚCI TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

Wprowadzenie 

Wobec licznych kontrowersji wokół definiowania twórczości i sporu pomiędzy stanowi-
skami egalitaryzmu i elitaryzmu w ujmowaniu tego terminu, podjęcie problematyki bada-
nia twórczości wymaga uprzedniej refleksji nad rozumieniem jej znaczenia. Najczęściej 
wymieniane definicyjne wyznaczniki twórczości to nowość i wartość o zasięgu 
powszechnym lub podmiotowym. Dostępne na gruncie psychopedagogicznym określenia 
są mniej lub bardziej szczegółowym rozwinięciem tych dwóch kryteriów. Twórczość może 
być zatem traktowana jako zdolność osoby do generowania nowości o określonej 
użyteczności, przejawiająca się na czterech poziomach: twórczość „płynna” traktowana 
jako zadatek i potencjalna zdolność do wytwarzania nowych pomysłów, twórczość 
„skrystalizowana” oparta na wykorzystaniu pomysłowości w dążeniu do przyjętego celu 
lub w procesie rozwiązywania problemów, twórczość „dojrzała” prowadząca do dzieł 
uzyskujących status twórczych w ocenie społecznej oraz twórczość „wybitna”, która 
dostarcza dzieł zmieniających w znaczący sposób pewną dziedzinę życia i twórczości1. 
Traktowanie twórczości jako potencjalnej zdolności do wytwarzania nowych i wartościo-
wych pomysłów otwiera szeroką perspektywę możliwości wczesnego i pełnego diagnozo-
wania potencjału twórczego jednostki w kluczowych dla jej rozwoju środowiskach takich 
jak szkoła i rodzina. Niejednokrotnie bowiem osoby z najbliższego otoczenia jednostki 
(nauczyciele, rodzice, rówieśnicy itd.) zastanawiają się w jaki sposób adekwatnie ocenić 

                                                 
1  E. Nęcka, Psychologia twórczości,  GWP, Gdańsk 2003, s. 216-218. 
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możliwości jednostki i w pełni je zagospodarować w sytuacjach, które wymagają 
rozwiązywania różnorodnych problemów natury poznawczej, pragmatycznej, etycznej czy 
estetycznej2. Wobec powyższych ustaleń nasuwa się przypuszczenie, że na drodze do 
trafnego rozpoznania zdolności twórczych osoby mogą pojawiać się wątpliwości 
wynikające chociażby z relatywności nowości i wartości jako kryteriów twórczości. 
Ponadto możliwości człowieka w dążeniu do produkowania nowości wyrażają się na 
continuum i są wpisane w trwający nieprzerwanie proces kształtowania przez człowieka 
otaczającej go rzeczywistości. 

Rodzi się pytanie, czy oszacowaniu tak dynamicznego obszaru ludzkiej aktywności 
sprzyja jakakolwiek strategia pomiaru, jako czynności z założenia przewidującej określony 
zakres zjawiska podlegającego diagnozie? 

Pomiar w kontekście czteroaspektowego paradygmatu  
interpretacji twórczości3 

Wyżej wspomniano o twórczości w aspekcie cechy osoby. Tutaj trzeba dodać, że 
twórczość bywa utożsamiana z kreatywnością, czyli cechą człowieka, którego aktywność 
prowadzi do wartościowej nowości. Nie chodzi tutaj o nowość w ogóle, ale nowość, która 
jest w jakimś sensie użyteczna dla samego podmiotu tworzącego lub dla społeczeństwa, 
nawet dla całego świata. Według Krzysztofa Szmidta „kreatywność to twórczość 
rozumiana personalnie jako działalność lub postawa człowieka twórczego”4. Kreatywny 
może być więc zarówno twórca wybitny, którego dzieła zyskują miano wartościowych 
w skali światowej jak również każdy człowiek, którego nowe formy codziennej 
aktywności zostają dostrzeżone i docenione przez jego samego lub najbliższe mu 
otoczenie. Oprócz aspektu personologicznego twórczość można analizować również 
z perspektywy wytworu aktywności twórczej, procesu twórczego oraz poprzez zgłębianie 
cech środowiska, w którym twórcy się realizują. Każda z tych perspektyw stwarza cenne 
możliwości gromadzenia wiedzy o potencjalnych zdolnościach twórczych jednostki. 
Ten uzasadniony i klarowny podział źródeł wnioskowania o twórczości nie jest jednak 
wolny od wątpliwości i niespenetrowanych badawczo problemów dotyczących pomiaru 
twórczości w obrębie każdego wymienionego wyżej aspektu. W obszarze badań nad 
procesem twórczym badacze wciąż poszukują satysfakcjonującego uzasadnienia dla roli 
intuicji w twórczości5 czy też znaczenia „przerwy inkubacyjnej”, jako odstępu 
czasowego pomiędzy podjęciem problemu a wypracowaniem rozwiązania6. Poszukując 

                                                 
2  Wymienione kategorie sytuacji problemowych nawiązują do wartości, odpowiadających różnym sferom 

twórczej aktywności człowieka, tamże s. 14-15. 
3  Por. K. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007, s. 62. 
4  K. Szmidt, ABC Kreatywności, Difin, Warszawa 2010,  s. 10. 
5  Zob. A. Kolańczyk, Trójczynnikowy model intuicji twórczej – niejawna samokontrola, uwaga ekstensywna 

i przewartościowanie znaczeń, [w:] „Nowe idee w psychologii”. Psychologia XXI wieku, J. Kozielecki 
(red.), GWP, Gdańsk 2009. 

6  E. Nęcka, Psychologia twórczości…,  s. 103 i n. 
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osobowościowych uwarunkowań twórczości Edward Nęcka formułuje pytania: osobowość 
twórcza czy osobowość twórców? oraz czy ludzie są twórczy, ponieważ przejawiają pewne 
cechy osobowości, czy też przejawiają te cechy bo, bo są twórczy? Autor zwraca tutaj uwagę, 
że podejścia badawcze w tym zakresie mogą koncentrować się na poszukiwaniu mechanizmu 
osobowościowego, jako nadrzędnego systemu regulacji prowadzącego wybranych ludzi do 
twórczości albo mogą dążyć do wykrycia typowych cech osobowości ludzi twórczych. 
W konkluzji autor uznaje, że oba te podejścia należy uznać za komplementarne 
w podejmowaniu prób wykrycia osobowościowego mechanizmu tworzenia7. Wyzwaniem dla 
badaczy twórczości jest także zaproponowanie obiektywnych kryteriów wytworu aktywności 
twórczej, bo jak pisze Jacek Gralewski „kryteria twórczości są zmienne w zależności od czasu, 
miejsca, realiów społecznych, kulturowych a także rodzajów twórczości”8. Z kolei analiza 
znaczenia środowiska zewnętrznego dla twórczości osoby sprowadza się zazwyczaj do badania 
atmosfery towarzyszącej jej aktywności twórczej, rozumianej jako cechy otoczenia, które 
mogą wpływać na twórczość. Jednakże, jak twierdzi Maciej Karwowski „cechy te nie zawsze 
są obiektywną charakterystyką każdego miejsca, często bowiem wiążą się z subiektywną oceną 
jego kreatogenności dokonywaną przez jednostkę”9. 

Wybrane metody i narzędzie badania zasobów twórczych 

Pomimo licznych trudności związanych z wyborem właściwej strategii pomiaru 
twórczości, psychologowie i pedagodzy twórczości opracowali liczne metody i narzędzia 
badania poszczególnych wymiarów twórczości. Do tych metod Krzysztof Szmidt zalicza: 
podejście psychometryczne (badanie poprzez zastosowanie testów do pomiaru zdolności 
twórczych i cech osobowości oraz produktu i środowiska tworzenia), podejście 
biograficzne i studium przypadku (analiza życia twórców lub twórcy), podejście 
eksperymentalne oraz podejście zintegrowane (połączenie różnych metod dzięki badaczo-
wi, który prowadzi czynności diagnostyczne a zarazem naucza twórczości i kreuje badaną 
rzeczywistość edukacyjną).10  

Wśród narzędzi psychometrycznych do pomiaru twórczości znajdują się testy dające 
możliwość wnioskowania o twórczości w następujących wymiarach:  
• twórcza postawa i twórczy styl życia – Według Macieja Karwowskiego najczęściej 

wykorzystywanym narzędziem do badania postaw twórczych w Polsce jest Kwestionariusz 
Twórczego Zachowania KANH autorstwa S. Popka11. Narzędzie to nie mierzy konkretnych 
uzdolnień „do czegoś”, w kategoriach działalności, przedmiotu nauczania itp., ale pozwala 
na diagnozę ogólnych uzdolnień twórczych i odtwórczych w sferze poznawczej (myślenie 

                                                 
7  Tamże, s. 131. 
8  J. Gralewski, Ocena poziomu twórczości wytworu, [w:] Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria. 

Metodologia. Diagnostyka, M. Karwowski (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2009, s. 216. 
9  M. Karwowski, Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warszawa  2009, s. 58. 
10  K. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007, s. 330. 
11  M. Karwowski, Zgłębianie kreatywności: studia na pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo 

APS, Warszawa 2009, s. 182. 
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heurystyczne – myślenie algorytmiczne) i motywacyjnej (nonkonformizm – konformizm) 
osobowości człowieka. Stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu związane są z różno-
rodnymi czynnościami człowieka, jakie zachodzą w procesie działania bądź w sytuacji 
uczenia się12. Na bazie holistycznego ujęcia predyspozycji twórczych powstał również test 
„Styl Twórczego Zachowania (STZ)” Andrzeja Strzałeckiego. Zastosowanie tego modelu 
badawczego umożliwia prześledzenie powiązań między różnymi dziedzinami 
funkcjonowania człowieka (czynniki temperamentalne, poznawcze, osobowościowe, 
aksjologiczne i kontekstowe – społeczne) i pomiaru zmiennych dotyczących działania 
człowieka w warunkach rzeczywistego rozwiązywania problemu13.  

• twórcza osobowość – Według Doroty Kubickiej najczęściej używany kwestionariusz 
osobowości do badania twórczości to Test Przymiotników H. G. Gouha i A. B. Heilbruna, 
jako test zawierający tematyczną skalę osobowości twórczej. Zadaniem osoby 
wypełniającej test jest wybranie z listy 300 przymiotników (tworzących 33 skale) tych, 
które najpełniej ją opisują. Skalę osobowości twórczej tworzy 30 przymiotników, 
wśród których 18 opisuje cechy pozytywnie związane z twórczością takie jak np. odważny, 
wrażliwy na piękno, pomysłowy, a pozostałe 12 to cechy negatywnie związane z twórczo-
ścią (np. przytłumiony)14. 

• twórcze myślenie – metody badawcze w tym zakresie skupiają się głównie na mierzeniu 
poziomu uzdolnień twórczych jednostki pojmowanych zgodnie z koncepcją Joya Paula 
Guilforda jako myślenie dywergencyjne, polegające na wytwarzaniu wielu możliwych 
rozwiązań problemu otwartego. W tym ujęciu podstawowymi miarami twórczego myślenia 
są: płynność myślenia (łatwość wytwarzania licznych pomysłów w krótkim czasie), 
giętkość myślenia (zdolności wytwarzania rożnych jakościowo pomysłów i zmiany 
kierunku poszukiwań), oryginalność myślenia (zdolność do generowania pomysłów 
nietypowych) oraz wrażliwość na problemy (zdolność wykrywania wad, luk oraz 
trudności występujących w różnych sytuacjach i działaniach ludzi) i staranność (zdolność 
ekspresyjnego, wyczerpującego, pełnego szczegółów wypełniania sytuacji problemowej – 
czynnik dodany przez Elisa Paula Torrance’a, kontynuatora teorii Guilforda)15. 
Jako przykład polskiej adaptacji koncepcji Guilforda można wymienić Test Zdolności 
Twórczych (TZT) Tadeusza Żuka16. Badania nad trafnością teoretyczną i strukturą 
czynnikową Testu Zdolności Twórczych przeprowadził Jacek Gralewski. Według autora 
wyniki analizy czynnikowej wskazują na trzy zasadnicze zdolności, które mierzy test TZT: 
płynność ideacyjną, giętkość myślenia oraz płynność słowną17. Innym przykładem testu 

                                                 
12  S. Popek, Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. 
13  A. Strzałecki, Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością, Wydawnictwo UKSW,  

Warszawa  2003, s. 81. 
14  D. Kubicka, Strategie i techniki badania twórczości, [w:] W poszukiwaniu zastosowań psychologii 

twórczości, A. Tokarz (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 136. 
15  K. Szmidt, Pedagogika twórczości…, s. 97-101. 
16  T. Żuk, Uzdolnienie twórcze a osobowość, Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań 1986. 
17  J. Gralewski, Struktura czynnikowa Testu Zdolności Twórczych Tadeusza Żuka, [w:] Identyfikacja potencjału 

twórczego. Teoria. Metodologia. Diagnostyka, M. Karwowski (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2009. 
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wywodzącego się z koncepcji Guilforda jest Test Twórczego Myślenia (TTM), opracowany 
przez Edwarda Nęckę i Annę Rychlicką. Zgodnie z założeniem autorów test ma mierzyć 
ważne z perspektywy twórczego myślenia i działania zdolności poznawcze takie jak: 
zdolność dostrzegania podobieństw, umiejętność dziwienia się i zadawania pytań, zdolność 
dostrzegania wad w istniejących przedmiotach, zdolność wielokrotnego, alternatywnego 
kategoryzowania obiektów oraz umiejętność dostrzegania problemów18. 

• twórczy produkt – Jak słusznie zauważa Dorota Kubicka produkt, jako rezultat procesu 
twórczego, może występować w różnych formach, ale powszechnie panuje zgoda co do 
tego, że powinien być jednocześnie nowy i wartościowy19. Kryteria te mogą zostać 
doprecyzowane między innymi poprzez sformułowanie cech wytworu kluczowych dla 
spostrzegania go jako użytecznej nowości. Przykład procedury rozstrzygania o twórczości 
produktu opartej na założeniu, że podstawowymi cechami twórczości są nowość 
i użyteczność (rozumiana jako funkcjonalność) jest Skala Semantyczna Oceny Dzieła 
Twórczego Susan Besemer i Karen O’Quin, jako modelu zakładającego obecność trzech 
czynników twórczości: nowości, sensowności oraz opracowania i syntezy. Skale opisujące 
poszczególne czynniki składają się z 53 par przeciwstawnych przymiotników umieszczo-
nych na skalach Likertowskich, a osoba oceniająca twórczość produktu albo pomysłu 
opisuje go na każdej ze skal20. Inny przykład stanowi Technika Oceny Konsensualnej 
Teresy Amabile polegająca na tym, że ludzie kompetentni w danej dziedzinie (sędziowie) 
dokonują oceny zarówno poziomu twórczości jak i innych właściwości przedstawionych 
im do oceny wytworów takich jak spójność tematyczna, bogactwo wyobraźni, poczucie 
rytmu itd. oraz oceniają ich względną wartość (na tle puli wytworów przedstawionych 
im do oceny, a nie wartość obiektywną i bezwzględną)21. 

• twórczy klimat – Narzędzia badawcze dotyczące tego obszaru przejawiania się twórczości 
konstruowane są w celu możliwości oszacowania atmosfery sprzyjającej generowaniu 
twórczych pomysłów. Jako przykłady tego typu testów można wymienić Kwestionariusz 
Kreatogennego Klimatu Szkoły oraz Kwestionariusz Kreatogenngo Klimatu Pracy w 
opracowaniu Macieja Karwowskiego. Według autora na klimat szkoły, który sprzyja 
kreatywności uczniów składają się następujące czynniki: swoboda i podmiotowość (szkoła, 
w której czynnik ten jest wysoce nasilony jest spostrzegana przez uczniów jako miejsce 
przyjazne, w którym wysłuchane jest zdanie każdego ucznia), zaufanie i niekonfliktowość 
(czynnik dotyczy postrzegania przez uczniów szkoły jako miejsca dobrych kontaktów 
i relacji z kolegami) oraz ryzyko i niepewność (charakteryzuje miejsce, w którym zadania 
postrzegane są jako wyzwania a ich realizacja wiąże się z podejmowaniem ryzyka). Uczeń 
wypełniający kwestionariusz opisuje różne sytuacje występujące w szkole odnosząc się do 
44 stwierdzeń odpowiadającym wyżej wymienionym czynnikom klimatu szkoły22. Z kolei 

                                                 
18  E. Nęcka, Psychologia twórczości, s. 191-192. 
19  D. Kubicka, Strategie i techniki…, s. 139. 
20  J. Gralewski, Ocena poziomu twórczości wytworu…, s. 219-220. 
21  E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 30-31. 
22  M. Karwowski, Klimat dla kreatywności…, s. 121-122. 
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klimat miejsca pracy sprzyjający kreatywności pracowników tworzą wymiary 
odpowiadające takim czynnikom jak: wolność i debata (dotyczy elementu atmosfery 
w pracy, dzięki któremu pracownicy mają poczucie samostanowienia, a jednocześnie są 
świadomi, że ich głos jest ważny dla organizacji i zostanie wysłuchany), wyzwanie (odnosi 
się do organizacji, w której ludzie spotykają się z trudnymi i skomplikowanymi 
problemami, podejmowanymi w atmosferze konstruktywnego ryzyka) i konflikt (czynnik 
ten charakteryzuje nerwową atmosferę generującą konflikty). Wymiary opisujące 
stymulatory kreatywności, czyli wolność i debata oraz wyzwanie są ze sobą silnie i istotnie 
skorelowane, a ujemnie skorelowane z konfliktem. Zadaniem pracownika wypełniającego 
Kwestionariusz Kreatogennego Klimatu Pracy jest ocena prawdziwości każdego 
z 48 stwierdzeń opisujących odczucia ludzi związane z miejscem ich pracy23. 

 

Wśród strategii pomiaru potencjalnych zdolności twórczych zastosowanie znajdują 
również badania eksperymentalne. Jako podstawowe cechy eksperymentu wyróżnia się 
manipulowanie zmienną niezależną oraz kontrolowanie czynników ubocznych24. Przyjmując 
jako zmienną niezależną oddziaływania zmierzające ku poprawie zdolności myślenia 
twórczego w grupie osób objętych eksperymentem można kontrolować sposób 
funkcjonowania badanych w obszarach związanych z wykorzystywaniem tego typu zdolności. 
Przykładem podobnych badań jest eksperyment zaprojektowany i przeprowadzony przez 
Teresę Gizę mający na celu sprawdzenie w jakim stopniu wprowadzenie przedmiotu 
„pedagogika twórczości” (obejmującego wiedzę z zakresu twórczości oraz celowo dobrane 
zestawy ćwiczeń) do studiów nauczycielskich wpływa na kształtowanie zdolności myślenia 
twórczego oraz na kształtowanie umiejętności twórczej pracy pedagogicznej25. 

Wymienione wyżej metody badania twórczości można zakwalifikować do kategorii 
badań ilościowych, bowiem cechy mierzone poszczególnymi narzędziami można 
zdefiniować jako mierzalne ze względu na możliwość określenia ich co najmniej na skali 
interwałowej. Poszczególne aspekty zdolności twórczych mogą również przyjmować 
charakter cech niemierzalnych, wyrażonych na skali nominalnej lub porządkowej. 
Określanych też przez badaczy jako cechy jakościowe. Barbara Walasek – Jarosz słusznie 
twierdzi, że bardziej uzasadnione jest używanie terminu cechy niemierzalne dla tego typu 
zmiennych, a wymiar jakości powinien dotyczyć wszelkich badań26. Używając jednak 
skądinąd dobrze ugruntowanej w literaturze metodologicznej terminologii podziału badań 
na ilościowe i jakościowe, poprzez jakości rozumiem, za Dariuszem Kubinowskim 
„znaczące przejawy czy istotne cechy badanego zjawiska”27 – nie rezygnując z jakości 
projektów badawczych o charakterze ilościowym. 

                                                 
23  Tamże, s. 144-147. 
24  B. King, E. Minium, Statystyka dla psychologów i pedagogów, przeł. M. Zakrzewska, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 389. 
25  T. Giza, Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Wydawnictwo WSP Kielce 1998, s. 152. 
26  B. Walasek-Jarosz, Tok realizacji badań oraz opracowanie wyników, [w:] Podstawy metodologii badań 

w pedagogice, S. Palka (red.), GWP, Gdańsk 2010, s. 181-182. 
27  D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 57. 
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Badania cech niemierzalnych a zarazem cenne źródło czerpania wiedzy o twórczości 
stanowią analizy biograficzne życia twórców. W modelu badań jakościowych będących 
humanistyczną analizą tekstów biograficznych badacz poszukuje odpowiedzi na pytanie, 
co czują i myślą ludzie o konkretnych biografiach, w jakich zależnościach społecznych 
pozostają i jak uwarunkowane są ich doświadczenia28. Podstawowym źródłem informacji 
w metodzie biograficznej są materiały autobiograficzne, takie jak pamiętniki, dzienniki, 
listy wspomnienia, dostępne badaczowi dzięki wywiadowi narracyjnemu, dyskusji 
grupowej czy obserwacji uczestniczącej. Według Danuty Lalak sposoby analizowania 
treści pochodzących z tego typu źródeł są najbardziej fascynującym, przyszłościowym 
i obiecującym obszarem poszukiwań badawczych29. Przykład badań biograficznych nad 
twórczością stanowią analizy biografii absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 
przeprowadzone przez Kamilę Lasocińską30. 

Wśród propozycji metodycznych użytecznych w dziedzinie badań twórczości należy 
również wymienić badanie w działaniu, zdefiniowane przez Marię Czerepaniak – Walczak 
jako „organizacyjna forma badań pomagających w zmianie praktyki, w której praktyk 
(nauczyciel, pracownik socjalny, lider organizacji, itp.) jest jednocześnie badaczem 
i organizatorem zmiany”31. Zgodnie z założeniami metody badania w działaniu Krzysztof 
Szmidt z zespołem badaczy zrealizował w latach 1998-2000 projekt badawczy polegający na 
wdrożeniu do praktyki szkolnej (szkoła podstawowa) lekcji twórczości oraz ich ewaluacji32. 

Wydaje się, że ze względu na wieloaspektowość źródeł wnioskowania o zdolnościach 
twórczych i różnorodność poziomów ich występowania u ludzi, projekty badawcze mające 
na celu pomiar twórczości powinny integrować różne rozwiązania metodyczne. 
Ze świadomości faktu, że żadna pojedyncza metoda nie jest w stanie wyjaśnić złożoności 
ludzkich doświadczeń w ich wielorakich uwarunkowaniach wyrasta koncepcja triangulacji, 
czyli łączenia w procedurze badań źródeł (porównywanie danych z różnych źródeł), badaczy 
(porównywanie wniosków różnych badaczy), metod (porównywanie danych zebranych 
za pomocą różnych metod) czy teorii (porównywanie interpretacji danych z perspektywy 
różnych teorii)33. Triangulacja w badaniach zdolności twórczych otwiera perspektywę 
głębszego poznania ich struktury oraz ich kontekstu społeczno-kulturowego. 

Wskazania do łączenia różnych metod w badaniu twórczości wynikają także z jej 
interakcyjnego charakteru. Według Michała Stasiakiewicza produkt twórczego działania 
powstaje jako efekt aktywności jednostki zachodzącej w trzech przestrzeniach 
interakcyjnych, tzn. pomiędzy czynnikami podstawowymi takimi jak właściwości 
                                                 
28  D. Lalak, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu,  

[w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, S. Palka (red.), GWP, Gdańsk 2010, s. 263. 
29  Tamże, s. 264. 
30  K. Lasocińska, Badania biograficzne twórców. Rola twórczości w kształtowaniu życia, [w:] Metody 

pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, K. Szmidt (red.), Wydawnictwo AHE, Łódź 2009. 
31  M. Czerepaniak-Walczak, Badanie w działaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice,  S. Palka 

(red.), GWP, Gdańsk 2010, s. 321. 
32  K. Szmidt, Pedagogika twórczości…, s. 383. 
33  W. Dróżka, Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo – jakościowe, [w:] Podstawy metodologii 

badań w pedagogice, S. Palka (red.), GWP, Gdańsk 2010, s. 125-126. 
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podmiotowe, uwarunkowania dziedziny aktywności jednostki, społeczny kontekst tej 
aktywności oraz stadium realizacji problemu, następnie pomiędzy środowiskiem 
twórczości, w aspekcie społecznym, indywidualnym, zawodowym i twórczym 
oraz pomiędzy systemem funkcjonalnym będącym obszarem realizowanego przez 
jednostkę programu twórczego, wynikającego z podejmowania przez nią zamierzonych 
i koniecznych wyborów34. 

(Nie)istotność związków w analizie predyktorów twórczości 

Złożoność struktury czynnikowej zdolności twórczych implikuje różnorodność ich 
uwarunkowań w kontekście podmiotowym i środowiskowym. Znaczenie poszczególnych 
elementów w strukturze zdolności zazwyczaj ustala się na podstawie analizy czynnikowej 
w obrębie zmiennych, których pomiar dokonywany jest podczas badania. W poszukiwaniu 
różnic pomiędzy poziomem możliwości twórczych u różnych ludzi zastosowanie znajdują 
m. in. analiza wariancji dla prób zależnych i niezależnych, rachunek korelacyjny czy 
statystyki nieparametryczne wykorzystywane do analizy danych na temat cech 
niemierzalnych. Badacz dokonujący pomiaru twórczości zazwyczaj zadaje sobie pytanie 
o związki poziomu zdolności twórczych z przyjętymi do analizy zmiennymi 
podmiotowymi i/lub pozapodmiotowymi. Dla obserwowania tego typu zależności 
i rozkładów zmiennych niezależnych według zależnych stosuje się zazwyczaj analizę 
tabelaryczną odpowiadającą tabelom dwudzielnym. Relacje pomiędzy zmiennymi nie 
zawsze jednak mają charakter jednoprzyczynowy, a badanym zjawiskom odpowiadają 
modele i łańcuchy wieloprzyczynowe. Tabelę dwudzielną warto wtedy uzupełnić o trzecią 
zmienną, zwaną zmienną interweniującą czy testującą35. Wprowadzenie zmiennej 
testującej może potwierdzić istnienie wyjściowego związku jednoprzyczynowego albo 
zdemaskować pierwotną zależność dwóch zmiennych, ujawniając brak bezpośredniego 
związku między nimi, może także okazać się ogniwem pośrednim w układzie zależności 
między dwiema zmiennymi lub drugą zmienną niezależną, a może też ujawnić sytuację, 
w której początkowo tabela dwudzielna nie wykazała żadnej zależności, natomiast 
wprowadzenie zmiennej testującej ujawnia związek wieloprzyczynowy36. Obserwując 
wpływ zmiennych pośredniczących badacz pyta o to, co odpowiada za wpływ 
poszczególnych zmiennych na poziom zdolności twórczych jednostki. Można też zapytać 
o to, co może odpowiadać za brak predykcji zmiennej zależnej. Na to pytanie 
zdecydowanie rzadziej poszukuje się odpowiedzi. W tym przypadku zastosowanie 
znajduje analiza supresji. Określenie „supresja dotyczy wzajemnego tłumienia się efektów 
obu predykatorów, co sprawia, iż uwzględnienie tylko jednego z nich w analizie może nie 

                                                 
34  M. Stasiakiewicz, Twórczość i interakcja, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999, s. 141. 
35  R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985, s. 244 i n. 
36  Tamże. 
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wykazać jego rzeczywistego związku ze zmienną zależną”37. Wystąpienie efektu supresji 
oznacza sytuację, w której dla tej samej grupy badanych dwa powiązane ze sobą predykatory 
wykazują odmienny wpływ na zmienną zależną. Nie świadczy to jednak o zależności 
wpływu jednego predykatora na zmienną zależną od stopnia nasilenia drugiego 
predykatora38. Można przypuszczać, że wśród wielowymiarowego uwarunkowania poziomu 
zdolności twórczych również warto obserwować występowanie efektów supresyjnych. 

Perspektywy rozpoznawania potencjalnych zdolności  
twórczych osoby w środowisku szkolnym i rodzinnym 

Trafne rozpoznanie potencjału twórczego osoby i uwzględnienie go w procesie rozwoju 
jednostki wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla sposobu jej radzenia sobie w różnych 
sytuacjach życiowych, dotyczących rzeczywistości edukacyjnej, osobistej czy zawodowej. 
Wymienione wyżej sposoby profesjonalnej diagnozy zdolności twórczych nie są jednak 
powszechnie stosowanymi rozwiązaniami, a tymczasem niedostrzeżenie mocnych stron 
osoby i zaniechanie wsparcia dla prób jej twórczej aktywności przez otaczające 
środowisko może zablokować realizację potencjału jednostki. Szczególnego znaczenia 
nabiera zatem diagnoza kreatywności dokonywana w środowisku rodzinnym i szkolnym. 
Wśród metod wykorzystywanych w celu rozpoznania zdolności uczniów Frieda Painter 
wymienia m.in. nominację przyznawaną przez nauczyciela oraz nominację przyznawaną 
przez rodziców.39 Rozpoznawanie twórczości osoby w środowisku rodzinnym może 
odbywać się już we wczesnym dzieciństwie zanim dziecko zacznie uczęszczać do szkoły, 
bo już na tym etapie rozwoju może ono przejawiać nietypowe zachowania, uzdolnienia czy 
predyspozycje. Systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka stwarza zatem rodzicom 
szanse na trafne rozpoznanie ponadprzeciętnego potencjału dziecka w wybranych 
obszarach jego zachowania oraz na właściwe pokierowanie jego rozwojem poprzez 
zaakceptowanie i stymulowanie jego pasji i zainteresowań, a jednocześnie zadbanie o jego 
rozwój w pozostałych sferach aktywności. 

Rola diagnosty wpisana jest w pełnienie funkcji nauczyciela według poglądów 
L. Cohena, L. Maniona i K. Morrisona, którzy twierdzą, że „rola ta, stanowiąca integralną 
część obserwacji, wymaga identyfikowania mocnych i słabych stron każdego dziecka 
i układania zależnych od tego programów”40. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach punkt pierwszy 
paragrafu dziewiętnastego brzmi „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz 
specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne 

                                                 
37  A. Cichocka, M. Bilewicz,  Co kryje się w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania 

analizy supresji w psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” , T. 5 2-3 (14), 2010, s. 191-198. 
38  Tamże, s. 193. 
39  Zob. F. Painter, Kim są wybitni?, Charakterystyka, identyfikacja, kształcenie,  WSiP, Warszawa 1993, s. 49. 
40  Za: B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa  2009, s. 38. 
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potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, 
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia”41. Ponadto jak ustalają Jacek Ciechanowski, 
Bogna Chmielewska, Elżbieta Czyż i Zenon Kołodziej prawo oświatowe poleca uczniów 
szczególnie uzdolnionych opiece szkoły, ale nie definiuje, kto z takiej opieki mógłby 
korzystać, gdyż w żadnej z badanych przez autorów szkół nie ma wypracowanej spójnej 
procedury rozpoznawania szczególnych uzdolnień wśród uczniów, co skutkuje 
posługiwaniem się przez nauczycieli mniej lub bardziej mierzalnymi metodami, z których 
najbardziej rozpowszechnioną jest kompleksowa obserwacja42. 

Nauczyciele i wychowawcy, którzy podejmują wyzwanie identyfikowania 
potencjalnych zdolności twórczych swoich uczniów mogą korzystać ze skal obserwacyjnych 
do rozpoznawania twórczych uczniów, których dostarczają w swoich pracach wybitni 
badacze oraz praktycy i teoretycy idei badania i wspierania rozwoju twórczości. Jako 
przykład można tutaj wskazać Nauczycielski Formularz Oceny Postawy Twórczej Ucznia 
autorstwa Krzysztofa Szmidta. Ocena kreatywności ucznia prowadzona według tego 
formularza dotyczy sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz sfery działaniowej 
funkcjonowania ucznia43. Innym przykładem są przewodniki do obserwacji dziecka Doroty 
Kubickiej, jako metoda oparta na założeniu, ze twórcze umiejętności przejawiają się już 
w dzieciństwie. Służące do realizacji tej metody arkusze obserwacyjne zwracają uwagę 
wychowawców na aspekty zachowania dzieci, które na podstawie dotychczasowej wiedzy 
można uznać za zwiastuny twórczości w późniejszych okresach życia. Ważnym 
spostrzeżeniem autorki jest zbyt łatwe przypisywanie przez rodziców i wychowawców 
twórczych skłonności dzieciom o wyjątkowych uzdolnieniach artystycznych (językowych, 
plastycznych czy muzycznych), a niedocenianie pozostałych dzieci, wśród których znajdują 
się potencjalni przywódcy, badacze, mediatorzy, ekonomiści itp.44. 

Niezależnie od metody rozpoznawania potencjalnych zdolności twórczych jednostki, 
czy bazują one na intuicji czy też na określonych kryteriach i procedurach diagnosta 
zawsze dysponuje mniej lub bardziej stabilnym przekonaniem o zestawie cech twórczego 
produktu oraz cech charakterystycznych dla kreatywności, jako cechy osobowości. 
Owe prywatne przekonania nauczycieli i rodziców obecne w ich ukrytych teoriach 
kreatywności45 czy naiwnych teoriach natury ludzkiej dotyczących ucznia twórczego 
wpływają na subiektywne spostrzeganie przez nich zachowań i dyspozycji intelektualnych 
uczniów. Konsekwencją tych spostrzeżeń jest formułowanie oczekiwań względem ucznia 

                                                 
41  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie „Zasad udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach” 
(Dz.U. z 2013 r., Poz. 532). 

42  J. Ciechanowski, B. Chmielewska, E. Czyż, Z. Kołodziej, Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa: 2010, s. 64. 

43  Zob. K. Szmidt, Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę, Impuls, Kraków 2005, s. 82-85. 
44  D. Kubicka, Strategie i techniki…,  s. 145. 
45  M. Karwowski, O niektórych niebezpieczeństwach nauczycielskich ukrytych teorii kreatywności, [w:] Zdolności – 

Talent – Twórczość, T. 1, W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2008. 
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o podejmowanie decyzji o wspieraniu jego kreatywności46. Szczególnego znaczenia 
nabiera zatem realizacja przedmiotów dotyczących znaczenia twórczości dla 
funkcjonowania jednostki w procesie odpowiedniego przygotowania nauczycieli 
i pedagogów do pracy zawodowej, w której będą odpowiedzialni za rozpoznawanie 
potencjalnych zdolności twórczych uczniów. Użyteczne w tym zakresie jest również 
popularyzowanie wiedzy o twórczości i kreatywności w formie różnych inicjatyw 
lokalnych. Jako przykład można tutaj podać Kieleckie Dni Kreatywności –creative kids, 
które odbyły się pod patronatem Prezydenta Kielc i Kuratorium Oświaty w Kielcach 
w dniach 17-19.05.2013. Zarówno nauczyciele jak i rodzice mogli wziąć udział w treningu 
kreatywności, szkoleniu pt. „Kreatywne dziecko” oraz skorzystać z możliwości diagnozy 
kreatywności własnego dziecka, dowiadując się jednocześnie jak odnaleźć twórcze cechy 
w zachowaniu swojego dziecka. 

Zakończenie 

Podsumowując należy stwierdzić, że na gruncie polskim problem poszukiwań 
odpowiednich metod i technik pomiaru twórczości podjęło z dużym powodzeniem wielu 
wybitnych badaczy twórczości (M. Karwowski, S. Popek, I. Pufal-Struzik, K. Szmidt, 
J. Uszyńska-Jarmoc, D. Kubicka i inni). Wspólną cechą ustaleń badaczy podejmujących 
diagnozę twórczości jest stwierdzenie, że można ją badać i analizować wieloaspektowo. 
Treści zawarte w pracy wskazują na konieczność dalszego podejmowania problematyki 
trafnego rozpoznawania możliwości twórczych jednostki, zwłaszcza w środowisku 
rodzinnym i szkolnym. Poszukiwanie odpowiedniej strategii diagnozowania kreatywności, 
zdolności i umiejętności uczniów jest wciąż aktualnym problemem, który warto 
podejmować na gruncie humanistyczno – społecznych dyscyplin naukowych. Powyższą 
tezę uzasadniana także koncepcja kreatywności autorstwa Kena Robinsona i Lou Aronici, 
według których każdy człowiek ma szansę na wyższe osiągnięcia i poczucie spełniania, 
kiedy odnajdzie swój Żywioł – „miejsce, gdzie to, co kochasz robić spotyka się z tym 
w czym jesteś dobry. Żywioł to inny sposób definiowania naszego potencjału”47. Jeśli dać 
wiarę stwierdzeniu autorów, że każdy człowiek ma odróżniające go talenty i pasje, które 
mogą zainspirować go do osiągnięcia znacznie więcej, niż może sobie wyobrazić to 
problem trafnego rozpoznania potencjalnych zdolności twórczych dotyczy każdego z nas. 
 
 
 

                                                 
46  I. Pufal-Struzik, Twórczy uczeń w nauczycielskich naiwnych teoriach natury ludzkiej, [w:] Kreatywność- 

kluczem do sukcesu w edukacji, W. Dobrołowicz, K.J. Szmidt, I. Pufal-Struzik (red.), U. Ostrowska, 
J. Gralewski, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa 2006, s. 21. 

47  K. Robinson, L. Aronica, Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko, Element, 
Kraków 2012, s. 20. 
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Identyfikowanie potencjalnych  

zdolności twórczych dzieci i młodzieży 
 

Streszczenie 

Praca dotyczy rozpoznawania potencjalnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży w środowisku 

rodzinnym i szkolnym. Problematykę pomiaru twórczości rozpatrywano w aspekcie osoby, 

wytworu, procesu oraz czynników wpływających na twórczość, ze wskazaniem na trudności 

i ograniczenia w procesie diagnozowania potencjału twórczego w każdym z aspektów. 

Zaprezentowano przykładowe metody badania twórczości w wymiarze ilościowym i jakościowym 

oraz omówiono wybrane perspektywy w zakresie możliwości identyfikowania potencjalnych 

zdolności twórczych osoby w rodzinie i szkole. 

Słowa kluczowe: aspekty i metody pomiaru twórczości, identyfikacja potencjału twórczego 

jednostki w środowisku rodzinnym i szkolnym 

 

Identifying potential creative abilities  

in chldren and youth 

 
Summary 

The paper deals with the recognition of potential creative abilities of children and adolescents in 

family and school environment. The issues of creativity measurement have been considered in the 

context of person, product, process and factors affecting the creativity, with an indication of the 

difficulties and limitations in the process of diagnosing the creative potential in every aspect. 

Exemplary methods of examination of creativity have been presented in quantitative and 

qualitative terms, and selected perspectives on the possibilities of identifying potential creative 

ability of a person in the family and at school have been discussed. 

Keywords: aspects and methods of measurement of creativity, identification of creative 

potential of an individual in family and school environment 
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Jolanta Góral-Półrola 

DIAGNOSTYKA LOGOPEDYCZNA. 
Skala Samooceny i Oceny Jąkania1 

 

Wprowadzenie 

Mimo rozwoju logopedii jako dyscypliny naukowej i praktycznej, sama diagnostyka 
logopedyczna traktowana jest nadal drugoplanowo. Prawdopodobnie wynika to częściowo 
z lingwistycznych korzeni polskiej logopedii, gdyż dla klasycznego językoznawcy 
tworzenie metodologii badań społeczno-biologicznych nie jest priorytetowe. Ponadto, 
wprawdzie w mniejszym stopniu niż dotychczas, nadal funkcjonuje niekorzystny stereotyp 
logopedy, przypisujący mu przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, funkcje terapeutyczne. 

To, czy istnieje diagnostyka logopedyczna nie jest takie oczywiste, bynajmniej z perspe-
ktywy nauk pogranicznych, takich jak medycyna czy psychologia. Paradygmat zakładający 
interdyscyplinarność logopedii powoduje, że z istoty popada ona w spory kompetencyjne. 
Konserwatywnie nastawieni przedstawiciele medycyny i psychologii wyznaczają logopedzie 
podrzędną rolę realizatora ich orzeczeń diagnostycznych. Inni reprezentanci tych dyscyplin 
ograniczają zakres diagnostyki logopedycznej jedynie do rozpoznania wybranych zaburzeń. 
Są jednak i tacy, którzy uznają kompetencje logopedy do diagnozowania wszystkich zaburzeń 
mowy. Należy sobie wyraźnie powiedzieć, że im szerszy jest uznawalny zakres diagnostyki 
logopedycznej, tym większa autonomia logopedii i jej prestiż. 

Zdaniem W. Paluchowskiego diagnostyka jest nauką stosowaną, stanowi miniaturę 
badania naukowego, ma służyć terapii, której towarzyszy2. Diagnozowanie natomiast jest 
procesem, czyli „czynnością nastawioną na wyjaśnianie określonego funkcjonowania 

                                                 
1  J. Góral-Półrola, Z. Tarkowski, Skala Samooceny i Oceny Jąkania. Wydawnictwo Fundacji ORATOR 

i Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Lublin-Kielce 2012. 
2  W.J. Paluchowski, Z zagadnień diagnostyki osobowości, Wydawnictwo PAN, Wrocław1983. 
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człowieka”3. Efektem tego procesu jest diagnoza, która jest rozumiana wąsko lub szeroko. 
W wąskim rozumieniu (medycznym) ustalanie diagnozy polega na przyporządkowaniu 
objawów jednostce chorobowej4, w szerokim – „ na rozpoznaniu jakiegoś stanu rzeczy i jego 
tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów w oparciu o ogólne prawidłowości”5.  

D. Kądzielawa wyróżnia diagnozę dla celów naukowych i praktycznych. W pierw-
szym przypadku są to cele poznawcze realizowane za pomocą weryfikowania określonych 
hipotez, też i modeli teoretycznych. W drugim przypadku są to cele związane z osobą 
pacjenta i próbą rozwiązania jego problemu6. Między diagnozą naukową, a praktyczną 
występują dodatkowe różnice, które wymieniono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Różnice między diagnozą naukową a praktyczną 

Kryteria Diagnoza naukowa Diagnoza praktyczna 

Cel poznawczy pomoc, porada, terapia, interwencja 
Źródło wiedza potrzeby pacjenta/klienta 
Czas dłuższy krótszy 
Rola naukowiec praktyk 
Terapia nie występuje występuje 
Obiekt badany pacjent/klient 

Źródło: Z. Tarkowski, Neurologopedia, Wydawnictwo Fundacji ORATOR, Lublin 2005, s. 19. 
 

Zasadniczym celem diagnozy naukowej jest samo poznanie, natomiast ostatecznym celem 
diagnozy praktycznej jest opracowanie działania postdiagnostycznego. Taka diagnoza stanowi 
wstęp do terapii, interwencji, porady, pomocy. Diagnoza naukowa jest dostosowana do stanu 
wiedzy, a diagnoza praktyczna nawiązuje do potrzeb pacjenta/klienta. O ile naukowiec ma dużo 
czasu na opracowanie diagnozy, to praktyk działa w sytuacji presji czasu i kolejki osób 
oczekujących pomocy. Diagnoza naukowa nie musi prowadzić do terapii, jeżeli nie stanowi ona 
przedmiotu badań, diagnoza praktyczna jest natomiast wstępem do terapii, która ją weryfikuje. 
Stawiający diagnozę naukowiec oraz praktyk pełnią różne role zawodowe i społeczne. 
Od naukowca oczekuje się głównie pogłębienia wiedzy, a od praktyka przede wszystkim jej 
zastosowania7. Diagnoza logopedyczna stanowi zbiór określonych zasad oraz metod 
postępowania badawczego mających na celu ocenę rozwoju mowy osoby badanej oraz 
określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się8. Jest ona 
integralnym elementem standardowego postępowania logopedycznego, rozumianego jako 
„wzorcowy układ czynności stosowanych w terapii określonego zaburzenia mowy, 

                                                 
3  I. Obuchowska, Dynamika nerwic. Psychologiczny aspekt zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, 

PWN, Warszawa 1997, s. 92. 
4  A. Podgórecki, Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1992. 
5  S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, PWN, Warszawa 1973, s. 17. 
6  D. Kądzielawa, Afazja, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.) Diagnoza i terapia zaburzeń 

mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993. 
7  Z. Tarkowski, Neurologopedia, Wydawnictwo Fundacji ORATOR, Lublin 2005, s. 19. 
8  L. Iskra, J. Szuchnik, Diagnoza logopedyczna, W: T. Gałkowski, E. Szerląg, G. Jastrzębowska (red.) 

Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo UO, Opole 2005, s. 271-302. 
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konstruowanych tak, by to postępowanie było skuteczne”9. W skład tak pojmowanego standardu, 
oprócz diagnozy, wchodzi także programowanie terapii i postępowanie terapeutyczne. 

Zdaniem J.O. Shaughnessyego diagnozowanie obejmuje takie czynności jak: 
− opisywanie, 
− wyjaśnianie, 
− przewidywanie, 
− ocenianie, 
− zalecanie10. 

Opisywanie polega na opisie, klasyfikacji i kategoryzacji cech/objawów zachowania 
osoby z zaburzoną mową. Te cechy mogą być: 

− względnie stałe (np. dysglosja), 
− zmienne (np. niepłynność mówienia), 
− ewoluujące, czyli zmieniające się z pewną prawidłowością (np. oligofazja), 
− typowe, czyli ułatwiające zakwalifikowania człowieka lub grupy, do znanej typologii 

np. autyzm), 
− genetyczne (np. mowa osób z zespołem Downa), 
− funkcjonalne, od których zależy funkcjonowanie jednostki lub grupy (np. niedosłuch 

lub głuchota). 
Wymienione cechy rzadko występują w formie izolowanej, najczęściej łącza się 

ze sobą tworząc tzw. syndromy/zespoły. 
Opisywanie jest czynnością prostszą niż wyjaśnianie. Wspomniany Shaughnessy 

wyróżnia wyjaśnienie: 
− dedukcyjne, kiedy zachowanie osób z zaburzeniami mowy jest tłumaczone w świetle 

określonej teorii lub przyjętego modelu, 
− statystyczne, kiedy wyjaśnienie jest oparte na metodach statystycznych, 
− genetyczne, kiedy za pomocą analizy przeszłości usiłuje się wyjaśnić obecna sytuację 

osób z zaburzeniami mowy. 
 
Wyjaśnianie genetyczne prowadzi do przewidywania przyszłości.  
Diagnoza prognostyczna stanowi „system hipotez, które cechuje pewne 

prawdopodobieństwo a posteriori”11. Aby ją przygotować należy opracować zbiór: 
− alternatyw, czyli zróżnicowanych informacji dotyczących osoby z zaburzoną mową, 
− hipotez, czyli sądów o jej przewidywanych zachowaniach, 
− wyników, czyli ocen dotyczących zaleceń postdiagnostycznych. 

 
Przewidywanie jest uważane za najtrudniejszą czynność diagnostyczną. Zawsze 

towarzyszy jej ocenianie dotyczące celu diagnozy, obiektywności wyników oraz relacji 
między badającym a badanym. 
                                                 
9  S. Grabias, Postępowanie logopedyczne. diagnoza, programowanie terapii, terapia, Logopedia, Rok 37, s. 13-27. 
10  J.O. Shaughnessy, Metodologia decyzji, PWN, Warszawa 1975. 
11  J. Kozielecki, Model rozwiązywania problemów diagnostycznych, „Przegląd Psychologiczny” 1972 nr 2, s. 5. 
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Zalecanie stanowi końcowe ogniwo klasycznego procesu diagnostycznego. 
Diagnoza logopedyczna wymaga zastosowania dwojakiego rodzaju technik 

badawczych, a mianowicie: deskrypcji i interpretacji. Deskrypcja obejmuje badanie 
sprawności interakcyjnych (motoryka, wymowa, język, struktury pojęciowe, realizacja 
dialogu, realizacja wypowiedzi narracyjnych), interpretacja – analizę wyników badań 
specjalistycznych, wywiad rodzinny, diagnozę różnicową, rozpoznanie przypadku12. 

Diagnoza logopedyczna nie powinna być celem samym w sobie, sztuką dla sztuki, ale 
ma czemuś służyć. Jej podstawowym celem jest ukierunkowanie terapii/rehabilitacji/inter-
wencji i ocena jej efektów. Bez podjęcia działań naprawczych diagnoza nie ma głębszego 
sensu. Dopiero w trakcie terapii można zweryfikować trafność rozpoznania i ewentualnie 
je zmodyfikować. 

Diagnostyka logopedyczna korzysta z modeli medycznych13, psychologicznych14 
tworzy także koncepcje własne15,16,17,18. Niezależnie od ich zasadności i rozległości 
centralny problem, a mianowicie: jaka jest istota diagnozy logopedycznej? i czy jest ona 
interdyscyplinarna czy autonomiczna? pozostaje ciągle nierozwiązany. 

Pojęcie „interdyscyplinarności” jest wieloznaczne. Może ono być użyte dla 
oznaczenia: 

− styku dwóch dyscyplin naukowych, 
− dziedziny wiedzy złożonej z kilku dyscyplin podstawowych, 
− metodologii mającej korzenie w kilku dyscyplinach podstawowych, 
− kojarzenia wielu metod prowadzenia badań, 
− zespołu składającego się ze specjalistów reprezentujących różne profesje. 

 
W przypadku interdyscyplinarności logopedii19 ważne jest rozstrzygnięcie jej 

stosunku do dyscyplin dla niej wyjściowych, to znaczy medycyny, lingwistyki, pedagogiki 
i psychologii. Jeżeli przyjmiemy, że logopedia jest działem rehabilitacji medycznej to 
wówczas nie ma miejsca dla diagnozy logopedycznej, gdyż proces diagnozowania należy 
do lekarza, a nie do logopedy. Jeżeli założymy, że logopedia jest działem językoznawstwa 
stosowanego, to wówczas diagnoza logopedyczna jest w istocie lingwistyczna. Jeżeli 
uznamy, że logopedia jest działem pedagogiki specjalnej to diagnoza logopedyczna jest 
                                                 
12  S. Grabias, Postępowanie logopedyczne…, s. 13-27. 
13  H. Wulff, Racjonalna diagnoza i leczenie, PZWL, Warszawa 1991. 
14  I. Obuchowska, Dynamika nerwic. Psychologiczny aspekt zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, 

PWN, Warszawa 1977. 
15  J. Janas-Kaszczyk, Z. Tarkowski, O metodologii logopedii. Wprowadzenie do badań nad teorią i metodą 

logopedii, Polska Fundacja Zaburzeń Mowy, Lublin 1991. 
16  G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo UO, Opole 

2005, s. 271-302. 
17  M. Młynarska, T. Smereka, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, 

WSiP, Warszawa 2000. 
18  L. Iskra, J. Szuchnik, Diagnoza logopedyczna, [w:] T. Gałkowski, E. Szerląg, G. Jastrzębowska (red.) 

Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo UO, Opole 2005, s. 271-302. 
19  L. Kaczmarek, O polskiej logopedii, [w:] Język polski i językoznawstwo polskie w 60-leciu niepodległości, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982. 
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w istocie pedagogiczna. Jeżeli przyjmiemy, że istnieje związek między logopedią 
a psychologią, to przedmiotem diagnozy logopedycznej jest osoba z zaburzona mową, 
a nie samo zaburzenie komunikacji językowej. 

A zatem, czy interdyscyplinarność diagnozy logopedycznej polega na złożeniu 
diagnozy medycznej, pedagogicznej, lingwistycznej i psychologicznej w jedną całość 
i nadaniu jej statusu odrębności? Czy w wyniku tego połączenia powstaje nowa jakość? 
Otóż nie! Tak pojęta interdyscyplinarność prowadzi do diagnozy sumarycznej lub 
hierarchicznej oraz pozbawia logopedę autonomii diagnostycznej. Interdyscyplinarna 
diagnoza oznacza w praktyce, że kilku specjalistów ocenia osobę z zaburzoną mową. 
Wówczas diagnoza logopedyczna stanowi element interdyscyplinarności, ale sama przez 
się nie jest interdyscyplinarna. 

Zakładając, że logopedia jest autonomiczną dyscypliną naukową i praktyczną, należy 
tworzyć autonomiczną diagnozę logopedyczną. To wymaga w pierwszym rzędzie 
opracowania metodologii badań logopedycznych, bez której niemożliwe jest kreowanie 
niezależnej diagnozy. Podobnie jak w przypadku medycyny, wiedza logopedyczna 
powinna być interdyscyplinarna, zaś diagnoza – autonomiczna. 

Jak podkreśla wielu autorów (Czaplewska, Milewski 2012, Niemierko 2009, 
Tarkowski 2005 i in.), istotnym mankamentem diagnozy logopedycznej jest ograniczona 
liczba standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, które są niezbędne do 
przeprowadzenia diagnozy unormowanej (normalized diagnostics). To powoduje, że 
często logopedzi operują diagnozą nieformalną (informal diagnostics), „dokonywaną bez 
zastosowania jakichkolwiek narzędzi lub narzędziami, które zostały zbudowane przez 
diagnostę tylko do własnego użytku i nie przeszły procesu standaryzacji”20. Skutkuje to 
także tym, że logopedzi niejednokrotnie przejawiają bierność diagnostyczną i lęk 
diagnostyczny. „Logopedę biernego w procesie diagnozy cechuje (…) konformizm, 
tendencja do wykonywania ćwiczeń zamiast diagnozowania, niskie umiejętności 
diagnostyczne lub niewiara w ich posiadanie, nawyk korzystania z cudzej diagnozy, 
zamiast stawiania własnej, niedostrzeganie potrzeby zmian lub mała mobilność do ich 
wprowadzania”21. 

Także Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Zaburzeń Psychicznych (ICD-10), 
która została przyjęta w Polsce, zaleca stosowanie w diagnostyce metod 
wystandaryzowanych i znormalizowanych. 

Nie można jednak nie dostrzegać, że diagnostyka zaburzeń mowy w naszym kraju 
stale rozwija się. Istotny przełom nastąpił na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy to 
Wydawnictwo Fundacji „Orator” wydało pierwsze wystandaryzowane i znormalizowane 
polskie testy logopedyczne. Sukcesywnie powstają nowe metody, spełniające coraz 
wyższe standardy. Do takich należy także Skala Samooceny i Oceny Jąkania, która jest 

                                                 
20  B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009, s. 30. 
21  Z. Tarkowski, Zarys koncepcji  neurologopedii, [w:] Z. Tarkowski (red.), Neurologopedia, Wydawnictwo 

Fundacji ORATOR, Lublin 2005, s. 21. 
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wystandaryzowanym narzędziem oceny osób jąkających się w różnym wieku, u podstaw 
teoretycznych którego leży strukturalny model jąkania zaproponowany przez Z. Tarkow-
skiego. Skala Samooceny i Oceny Jąkania składa się z dwóch technik, a mianowicie 
ze Skali Samooceny Jąkania oraz Skali Oceny Jąkania. Pierwszą wypełnia osoba jąkająca 
się, drugą – jej obserwator, to znaczy członek rodziny, kolega, przyjaciel, współpracownik 
czy specjalista. Obie skale badają te same elementy struktury jąkania, a mianowicie: 
czynnik lingwistyczny (np. niepłynność mówienia), biologiczny (np. napięcie mięśniowe), 
psy-chologiczny (np. logofobia) i społeczny (np. tendencja do izolowania się), obie są typu 
Likerta. Wyniki surowe są przeliczane na steny według załączonych tabel. Na podstawie 
wyników można określić zarówno głębokość jąkania, jak i jego profil, który stanowi 
wytyczną postępowania terapeutycznego. Istotne znaczenie ma także możliwość 
porównania samooceny i oceny jąkania, w celu ustalenia zgodności jego percepcji. 

Konstrukcja i opis skali 

Model teoretyczny 

W ujęciu systemowo-strukturalnym na jąkanie składają się określone czynniki (skła-
dniki, elementy) oraz relacje między nimi. Wyróżniono czynniki: 

− lingwistyczne, dotyczące głównie niepłynności mówienia; 
− biologiczne, związane przede wszystkim z nadmiernym napięciem mięśniowym; 
− psychologiczne, opisujące cechy lub zachowanie osoby jąkającej się; 
− społeczne, charakteryzujące porozumiewanie się osoby jąkającej się – słowne 

lub bezsłowne (rys.1) 22. 
 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Jąkanie w ujęciu systemowo-strukturalnym 

Źródło: J. Góral-Półrola, Z. Tarkowski, Skala Samooceny i Oceny Jąkania, …, s. 66. 
 

W ujęciu lingwistycznym jąkanie jest zaburzeniem płynności mówienia. Jąkać się to 
mówić niepłynnie. Podstawowe objawy niepłynności mówienia to: 

− powtarzanie głosek, sylab lub ich kombinacji, 
− przeciąganie głosek, 

                                                 
22  Z. Tarkowski, Psychosomatyka jąkania. Dlaczego osoby jąkające się mówią płynnie. Wydawnictwo 

Fundacji ORATOR, Lublin 2007. 

Czynniki psychologiczne Czynniki społeczne 

Czynniki biologiczne 

JĄKANIE 

Czynniki lingwistyczne 
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− blokowanie wypowiedzi, 
− wtrącenia zbędnych dźwięków (embolofazje), 
− nieuzasadnione pauzowanie, 
− rewizje23. 

Frekwencja objawów niepłynności mówienia uznawana jest za podstawowy wskaźnik 
głębokości/natężenia jąkania. 

Najczęstszym objawem niepłynnego mówienia są powtórzenia niektórych elementów 
językowych. Elementem powtarzanym mogą być głoski, sylaby, wyrazy, frazy lub ich 
fragmenty. Objaw ten rejestrowany jest zarówno w niepłynności fizjologicznej, jak 
i patologicznej. Przeciąganie głosek jest uznawane za podstawowy objaw niepłynności 
patologicznej. Może także stanowić dźwiękowe wypełnienie przerw w mówieniu24. 

Blokowanie wypowiedzi oznacza niemożność wypowiedzenia słów, bądź głoski 
w danym słowie. Bloki występują przede wszystkim w artykulacji głosek zwartych i ich 
miękkich odpowiedników. Obecność bloku powoduje zawsze pauzę napiętą25. 

Embolofazje to pojedyncze wtręty głoskowe czy też dźwięki przedłużone, 
rozpoczynające wypowiedź lub występujące w miejscu połączeń jej członów26,27. 

Rewizje to przerwy w toku mówienia wynikające z korygowania błędów językowych. 
Są objawem niepłynności syntaktycznej lub artykulacyjnej28. 

Przedstawione objawy mogą występować oddzielnie i łącznie. Kombinacja dwóch 
lub większej liczby objawów określana jest terminem „zlepianie”29. 

W ujęciu biologicznym jąkanie jest wynikiem nadmiernego napięcia mięśni aparatu 
mowy. Występuje ono w formie: 

− wielokrotnego powtórzenia ruchu w jąkaniu klonicznym, 
− nadmiernie wydłużonego ruchu w jąkaniu tonicznym, 
− kombinowanej w jąkaniu kloniczno – tonicznym (mieszanym). 

Nadmierne napięcie mięśni aparatu mowy może zlokalizować się w mięśniach układu 
oddechowego i wówczas jest rozpoznawane jąkanie oddechowe, fonacyjnego – jest wtedy 
diagnozowane jąkanie fonacyjne i aparatu artykulacyjnego – jąkanie artykulacyjne. 
Najczęściej występuje postać mieszana: oddechowo – fonacyjno – artykulacyjna w róż-
nych kombinacjach30. 

                                                 
23  A. Häge, Cognitive Abilities and Interactional Variables in Young Stutterers. Stutterings. Proceedings of 

the First World Congress on Fluency Disorders, Munich, Germany 1995, s. 162-165. 
24  H. Maclay, C. E. Osgood, Hesitation Phenomena in Spontaneous Englisch Speech. „World” 1959 vol. 15. 
25  P. M. Zebrowski, E. G. Conture, Judgments of Disfluency by Mothers of Stuttering and Normally Fluent 

Children „Journal of Speech and Hearing Research” 1989 vol. 32. 
26  C. Böhme, Das Stotter-Syndrom. Verlag Hans Huber, Stuttgart 1977. 
27  Z. Tarkowski, Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii. Wyd. Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, 

Lublin 1992. 
28  Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce. WSiP, Warszawa 1992. 
29  C. Hubbart, E. Yairi, Clustering of  Disfluencies in the Speech of Stuttering and Nonstuttering  Preschool 

Children. „Journal of Speech and Hearing Research” 1988 vol. 31. 
30  Z. Tarkowski, Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii. Wyd. Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, 

Lublin 1992. 
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Psychologiczne ujęcie jąkania koncentruje się bardziej na osobie jąkającej się niż na 
samym jąkaniu. Powstało pytanie, co ją wyróżnia poza niepłynnością mówienia. Próbowano 
tworzyć model osobowości jąkającego się, składającej się z takich cech jak: lęk przed 
mówieniem, małomówność, nieśmiałość, depresyjność, niska samoocena, poczucie winy, 
skłonności do frustracji, trudności w radzeniu sobie w ze stresem. Częściej mamy jednak do 
czynienia ze stereotypem osoby jąkającej się niż z rzeczywistym obrazem jej funkcjonowania, 
bowiem wśród jąkających się występują osoby odważne, śmiałe, gadatliwe, ekstrawertywne, 
spolegliwe, jednostki z wysoką samooceną i poważnymi osiągnięciami31. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że osoby jąkające się cechuje logofobia, bowiem 
przykre doświadczenia związane z porozumiewaniem się – najczęściej negatywna reakcja 
otoczenia na niepłynność mówienia – generują bądź wzmacniają lęk komunikacyjny. 

J.C. McCroskey definiuje lęk komunikacyjny jako indywidualny poziom obawy lub 
niepokoju związany zarówno z rzeczywistością, jak i z wyobrażoną sytuacją komunika-
cyjną, z pewną osobą lub osobami32. 

W ujęciu społecznym jąkanie jest zaburzeniem komunikacji interpersonalnej, które 
pojawia się przede wszystkim w rozmowie. Stanowi funkcję niepłynności mówienia 
i reakcji na nią. Ta niepłynność może być zwykła lub patologiczna. Z kolei reakcje 
są indywidualne lub społeczne, pozytywne lub negatywne33. 

Autorzy Skali Samooceny i Oceny Jąkania do najważniejszych czynników lingwisty-
cznych zaliczyli: 

− typ, rodzaj, kategorię objawów niepłynnego mówienia; 
− natężenie, frekwencję zaburzeń płynności mówienia; 
− długość wypowiedzi; 
− konstrukcję gramatyczną tekstu; 
− spójność semantyczną wypowiedzi. 

Za główne czynniki biologiczne uznali: 
− formę nadmiernego napięcia mięśni aparatu mowy, 
− lokalizację napięcia 
− współruchy, 
− objawy wegetatywne, 
− dziedziczność, 
− leworęczność, 
− asymetrię mózgową, 
− dyskoordynację oddechowo-fonacyjno-artykulacyjną. 

Wśród czynników psychologicznych wymienili: 
− logofobię 

                                                 
31  J. Góral-Półrola, Z. Tarkowski, Skala Samooceny i Oceny Jąkania. Wydawnictwo Fundacji ORATOR 

i WSETiNS, Lublin-Kielce 2012, s. 38. 
32  J.C. McCroskey, V.P. Richmond, Willingness to Communication. Sage Publications, London 1987, s. 129-155. 
33  Z. Tarkowski., Nowe ujęcie mowy bezładnej. [w:] Człowiek wobec ograniczeń. (red.) Z. Tarkowski, 

G. Jastrzębowska. Wyd. Fundacji ORATOR, Lublin 2002, s. 187-197. 
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− świadomość jąkania, 
− złość, 
− poczucie winy, 
− stres, 
− frustrację,  
− samoocenę.  

W grupie czynników społecznych umieścili: 
− gotowość do komunikowania się, 
− liczbę rozmówców i ich rangę społeczną, 
− skład audytorium, 
− reakcje na niepłynność mówienia, 
− bariery komunikacyjne, 
− kontakt wzrokowy.  

Wymienione czynniki pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, które mogą być: 
− wewnętrzne, kiedy dotyczą związków wewnątrz tej samej kategorii składników, 

np. między typem niepłynności a długością wypowiedzi; 
− zewnętrzne, gdy dotyczą związków między elementami należącymi do różnych 

kategorii, np. między frekwencją niepłynności mówienia a logofobią. 
 

Tabela 2. Teoretyczny model Skali Samooceny i Oceny Jąkania 

Czynniki 

biologiczne pychologiczne lingwistyczne społeczne 

− współruchy 
− zaburzenie 

oddechu 
− blokowanie 
− objawy 

wegetatywne 
− wzmożone 

napięcie 
mięśniowe 

− logofobia 
− brak pewności 

siebie 
− złość 
− ukrywanie 

jąkania 
− trudności z 

rozpoczęciem 
wypowiedzi 

− natężenie 
niepłynności 
mówienia 

− długość pauz 
− długość 

wypowiedzi 
− tempo mówienia 
− poprawność 

wypowiedzi 

− ograniczanie 
kontaktów 
społecznych 

− gotowość do 
komunikowania się 

− bariera 
komunikacyjna 

− aktywność 
komunikacyjna 

− jakość życi 
Źródło: oprac. własne 
 

Z kolei relacje zewnętrzne mogą być : 
− dwuczynnikowe (np. niepłynność mówienia – gotowość do komunikowania się), 
− trzyczynnikowe (np. niepłynność mówienia – nadmierne napięcie mięśniowe – skład 

audytorium) 
− czteroczynnikowe (np. niepłynność mówienia – złość – objawy wegetatywne – 

reakcje społeczne ). 
Aby zrozumieć naturę jąkania, nie wystarczy opisać poszczególne jego czynniki, ale 

należy wyjaśnić relacje między nimi. Zaprezentowane czynniki podlegają zarówno ocenie, 
jak i samoocenie. 
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Operacjonalizacja 

Skala Samooceny i Oceny Jąkania (SSOJ) jest narzędziem typu Likerta opartym na 
przedstawionym wyżej teoretycznym modelu. Składa się z dwóch części: 

− Skali Samooceny Jąkania (SSJ), 
− Skali Oceny Jąkania (SOJ). 

SSJ zawiera 20 itemów dotyczących czynników: 
− lingwistycznych, np. „Moja niepłynność mówienia jest: głęboka, znaczna, 

umiarkowana, lekka, minimalna”; 
− biologicznych, np. „Bloki utrudniające mówienie występują: bardzo często, często, 

czasem, rzadko, nigdy”; 
− psychologicznych, np. „Przeżywam strach przed mówieniem: bardzo często, często, 

czasem, rzadko, nigdy”; 
− społecznych, np. „Moje jąkanie stanowi przeszkodę w porozumiewaniu się: wielką, 

znaczną, umiarkowaną, małą, minimalną”. 
 

Ponadto osoba badana dokonuje samooceny ogólnej: „Moje jąkanie jest: minimalne 
lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie”. 

SSJ i SOJ są semantycznie identyczne, a różnią się jedynie formą gramatyczną. 
W tej drugiej itemy mają następującą postać: 

− „Jego/Jej niepłynność mówienia jest: głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka, 
minimalna”; 

− „Bloki utrudniające mówienie występują u niego/niej: bardzo często, często, czasem, 
rzadko, nigdy”; 

− „Przeżywa strach przed mówieniem: bardzo często, często, czasem, rzadko, nigdy”; 
− „Jego/Jej jąkanie stanowi przeszkodę w porozumiewaniu się: wielką, znaczną, 

umiarkowaną, małą, minimalną”. 
 

SSJ i SOJ składają się z czterech podskal, a mianowicie: 
− Podskali Czynników Biologicznych (itemy 1-5), 
− Podskali Czynników Psychologicznych (itemy 6-10), 
− Podskali Czynników Lingwistycznych (itemy 11-15), 
− Podskali Czynników Społecznych (itemy 16-20). 

 
W obu skalach stwierdzenia są podane w kolejności losowej. SSJ jest przeznaczona 

dla osób jąkających się. Natomiast SOJ wypełnia dobrze znający ją obserwator, np. matka, 
ojciec, brat, siostra, przyjaciel, kolega. 

Procedura badania 

SSJ i SOJ mogą być stosowane zarówno w badaniach indywidualnych, jak i grupo-
wych. Zawierają instrukcję oraz 20 itemów, do których badany ustosunkowuje się, 
wybierając jedną z pięciu odpowiedzi. Czas badania nie jest ściśle określony, ale 
najczęściej wynosi około 10 minut. 
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Obliczanie wyników oraz ich interpretacja 

Odpowiedzi badanych są punktowane (od 1 do 5) zgodnie z załączonym kluczem, 
a wyniki zaznaczane w arkuszu obliczeń: 
 

Podskale SSJ SOJ 
Nr itemu                  Punkty Nr itemu                Punkty 

Czynnik 
biologiczny 

1 
2 
3 
4 
5 
      Razem pkt. 

1 
2 
3 
4 
5 
          Razem pkt. 

Czynnik 
psychologiczny 

6 
7 
8 
9 
10 
      Razem pkt. 

6 
7 
8 
9 
10 
            Razem pkt. 

Czynnik  
lingwistyczny 

11 
12 
13 
14 
15 
      Razem pkt. 

11 
12 
13 
14 
15 
      Razem pkt. 

Czynnik 
społeczny 

16 
17 
18 
19 
20 
      Razem pkt. 

16 
17 
18 
19 
20 
      Razem pkt. 

Razem pkt. 

         Samoocena ogólna (stwierdzenie 21): …. pkt.   Ocena ogólna (stwierdzenie 21) …. pkt. 
 

W SSJ i w SOJ uzyskuje się  dwa zasadnicze wskaźniki, takie jak: 
− samoocena /ocena szczegółowa jąkania (na podstawie itemów 1-20), 
− samoocena /ocena ogólna jąkania (w oparciu o stwierdzenie 21).  

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych podskalach i całej skali stanowi wynik 
surowy, który jest przeliczany wynik stenowy. Skala stenowa przypomina drabinę, 
składającą się z 10 szczebli – jednostek. Na ogół przyjmuje się, że steny 1-4 świadczą 
o niskich wynikach, steny 4-6 o przeciętnych, a steny 8-10 o wynikach wysokich. 
W bardziej szczegółowej wersji steny 1-2 mówią o bardzo niskich wynikach, steny 3-4 
o niskich wynikach, steny 7-8 o wynikach wysokich, a steny 9-10 o bardzo wysokich 
wynikach. Wartość stena informuje o nasileniu badanej reakcji w kierunku właściwym lub 
niewłaściwym z perspektywy przyjętych założeń teoretycznych. 
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Na podstawie wyników stenowych sporządza się profil samooceny i oceny jąkania (rys. 2). 
 

 
Rysunek. 2. Przykładowy profil samooceny/oceny jąkania. 

 

Wyniki należy interpretować w poszczególnych podskalach oraz w całej skali. Za 
szczególnie istotne uznaje się oceny wysokie (7-10 stenów) oraz niskie (1-4 steny). Istotne 
znaczenie ma porównanie samooceny i oceny jąkania. W przypadku rozbieżności 
wyników wskazane jest wyjaśnienie przyczyny. 

Normalizacja  

Populację normalizacyjną dla Skali Samooceny Jąkania stanowiło 498 osób 
jąkających się w wieku od 11 do 60 lat (tabela 3). 

 
Tabela 3. Badani Skalą Samooceny Jąkania 

Płeć/Wiek N % 
Dziewczęta / 11-18 lat 31 6,2 

Kobiety / 19-60 lat 96 19,3 
Chłopcy / 11-18 lat 118 23,7 

Mężczyźni / 19-60 lat 253 50,8 
Razem 498 100,00 

 
W przypadku Skali Oceny Jąkania populację normalizacyjną tworzyło 299 osób. 

Grupa oceniających jąkanie była zróżnicowana pod względem płci, wieku. Podstawowym 
warunkiem uczestniczenia w badaniach była dobra znajomość jąkającego, pozwalająca 
ocenić jego zaburzenie. Oceniającymi jąkanie byli najczęściej członkowie rodzin osób 
jąkających się (tabela 4). 
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Tabela 4. Osoby wypełniające Skalę Oceny Jąkania 

Płeć/Wiek N % 
Kobiety / 32-66 lat 191 63,8 

Mężczyźni / 34-56 lat 108 36,2 
Razem 299 100,00 

 

Charakterystykę jąkających się badanych Skalą Oceny Jąkania prezentuje tabela 5. 
 

Tabela 5. Badani Skalą Oceny Jąkania 

Płeć/Wiek N % 
Dziewczęta / 11-18 lat 23 7,7 

Kobiety / 19-60 lat 59 19,7 
Chłopcy / 11-18 lat 86 28,8 

Mężczyźni / 19-60 lat 131 43,8 
Razem 299 100,00 

Rzetelność 

Do oceny rzetelności Skali Samooceny i Oceny Jąkania wykorzystano współczynnik 
alfa Cronbacha, za pomocą którego ustala się korelacje pomiędzy odpowiedziami na 
poszczególne stwierdzenia skali a jej łącznym wynikiem. 

Im silniejsza korelacja, tym większe prawdopodobieństwo, że skala właściwie mierzy 
określony wymiar. Wartość współczynnika wynosi od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak 
korelacji (skala nierzetelna), a 1 – idealną korelację (skala w pełni rzetelna). Analiza 
statystyczna wykazała, że rzetelność prezentowanych skal jest wysoka, albowiem 
współczynnik korelacji alfa Cronbacha wyniósł 0,846 dla Skali Samooceny Jąkania i 0,890 
dla Skali Oceny Jąkania.  

 
Reasumując 
Skuteczne leczenie wymaga pogłębionej i wnikliwej diagnozy. Mimo, że diagnostyka 

zaburzeń mowy stale rozwija się, także w naszym kraju, problematyka diagnozy 
logopedycznej jest stosunkowo słabo reprezentowana w literaturze przedmiotu. Należy 
jednak podkreślić, że z roku na rok powstają nowe metody, spełniające coraz wyższe 
standardy. Większość specjalistów czuje się w obowiązku korzystania z nich w praktyce. 
Jako poważny błąd traktuje się podejmowanie terapii bez dokładnego rozpoznania 
problemu. 

Diagnoza jąkania, ściślej – osoby jąkającej się, jest trudna ze względu na specyfikę 
tego zaburzenia, które pojawia się i znika, występuje w jednych sytuacjach, a nie jest 
obserwowane w drugich. Ta zmienność i fazowość wprowadza pewną dezorientację, tym 
bardziej więc konieczna jest diagnoza unormowana z zastosowaniem rzetelnych narzędzi 
diagnostycznych. 
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Diagnostyka logopedyczna.  

Skala Samooceny i Oceny Jąkania 
 

Streszczenie 

Mimo rozwoju logopedii jako dyscypliny naukowej i praktycznej, sama diagnostyka logopedyczna 

traktowana jest nadal drugoplanowo. Prawdopodobnie wynika to częściowo z lingwistycznych 

korzeni polskiej logopedii, gdyż dla klasycznego językoznawcy tworzenie metodologii badań 

społeczno-biologicznych nie jest priorytetowe. Ponadto, nadal funkcjonuje niekorzystny stereotyp 

logopedy, przypisujący mu przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, funkcje terapeutyczne. 

Istotnym mankamentem diagnozy logopedycznej jest ograniczona liczba standaryzowanych 

narzędzi diagnostycznych, które są niezbędne do przeprowadzenia diagnozy unormowanej 

(normalized diagnostics). To powoduje, że logopedzi operują często diagnozą nieformalną 

(informal diagnostics), wykonywaną bez zastosowania jakichkolwiek narzędzi lub z pomocą 

narzędzi, które zostały opracowane tylko do własnego użytku i które nie przeszły procesu 

standaryzacji. Nie można jednak nie zauważyć, że diagnostyka zaburzeń mowy w naszym kraju 

stale rozwija się. Powstają nowe metody, spełniające coraz wyższe standardy. 

Słowa kluczowe: jąkanie, diagnoza, skala 

 

Speech therapy diagnosis.  

Self-Assessment and Assessment of Stuttering Scale 
 

Summary 

Despite the development of speech therapy as a scientific and practical discipline, the speech 

diagnosis itself is still considered of secondary importance. Probably, this is partly due to the 

linguistics-related roots of Polish speech therapy, since creating the methodology of socio-

biological studies is not a priority for the classical linguist. Moreover, the stereotype of a speech 

therapist is still unfavourable, as the profession is attributed primarily, if not exclusively, with 

therapeutic functions. An important drawback of speech therapy diagnosis is a limited number of 

standardized diagnostic tools that are necessary to perform the normalized diagnostics.  

This makes the speech therapists often operate by means of informal diagnostics, performed 

without the use of any tools or with tools that have been developed only for the therapists’ own 

use and which have not undergone the process of standardization. It must be noted, however, that 

the speech therapy in our country is undergoing a constant process of development. New methods 

are created, complying with increasingly higher standards. 

Keywords: stuttering, diagnostics, scale 
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Barbara Walasek-Jarosz 

POMIAR CECH W BADANIACH SPOŁECZNYCH. 
ZMIENNE NIEOBSERWOWALNE 

 

 

Problem 

Namysł nad pomiarem w naukach społecznych z okazji roku statystyki w moim przypadku 
prowadzi do dwóch perspektyw, na jakie warto/trzeba zwrócić uwagę. Z jednej strony 
chodzi o prowadzenie/realizację/uprawianie badań pedagogicznych, ich dojrzałość meto-
dologiczną a nader wszystko użyteczność badań, z drugiej zaś, jeśli mają/powinni im prze-
wodzić pedagodzy, jest to perspektywa dydaktyki z obszaru metodologii i statystyki 
adresowanej do pedagogiki. Obie perspektywy nie są rozłączne. 

Za literaturą przedmiotu jak zwykle1 zgadzam się ze stwierdzeniem, że są dwa kryteria 
uznawania badań za naukowe. Po pierwsze ważny jest pomiar obserwowanych/nieobserwo-
walnych cech (związany z narzędziami pomiaru). Po drugie zaś ważny jest dobór jednostek 
do badań. Tylko przy jednoznacznie zdefiniowanych cechach badań i w dobrze dookreślonym 
zbiorze danych można wyjaśniać przedmiot badań2. W artykule interesuje mnie tutaj przede 
wszystkim ta pierwsza kwestia, pomiar cech. 

Dla rozważań stawiam dla pomiaru w badaniach społecznych dwa pytania dopełnienia: 

                                                 
1  Te dwa wymagania należałoby chyba dopełnić potrzebą powtarzalności badań. Por. B. Walasek-Jarosz, 

Tok realizacji badań oaz opracowanie wyników, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań 
w pedagogice, Pedagogika GWP, Gdańsk 2010; B. Walasek-Jarosz, Opinia publiczna i badania naukowe 
wobec rozwiązywania kwestii społecznych. Przypadek startu szkolnego dzieci, [w:] A. Kopik, B. Walasek-
Jarosz (red.), Tuż przed zmianą. Obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013.  

2  W skrócie: dwa kryteria, które są rękojmią dla komunikowalności badań. 
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− jak rozwiązywane są problemy pomiaru cech w badaniach społecznych z punktu 
widzenia ich metodologii i w świetle statystyk branżowych, adresowanych konkretnie 
dla dyscyplin społecznych, w szczególności dla pedagogiki?,  

− w jakim sensie mamy do czynienia z jednolitymi podejściami w tych dyscyplinach? 
Próbę odpowiedzi podejmę na podstawie przedmiotowej literatury, oraz własnego 

doświadczenia dydaktycznego i badawczego. Kompilacja wątków wydaje się zasadna, by 
ją rozważyć. Podejmuję zagadnienia dyskursywności w definiowaniu zmiennych w bada-
niach naukowych (badań naukowych zdefiniowanych jak wyżej), ich wskaźnikowania, 
dylematów pomiaru, w końcu problematyki zmiennych nieobserwowalnych.  

Tekst dedykuję przede wszystkim pedagogom3. 

Zmienne badań i ich rodzaje4; wskaźniki zmiennych 

Jeśli wypowiedź ma dotyczyć pomiaru cech, często nazwanych zmiennymi badań, to ważne 
jest zdefiniowanie zmiennych badań. Sprawa choć ogólnie uznawana za oczywistą, nią nie jest. 

W klasycznym wykładzie z metodologii nauk społecznych problematyka zmiennych 
wydaje się opanowana, na co wskazują rozdziały metodologiczne większości prac dyplo-
mowych (licencjackich/magisterskich) studentów. Czyż nie można spotkać w wielu 
pracach takich oto wywodów: 

Głównym celem badań pedagogicznych jest znalezienie związków i zależności, 
zachodzących między zjawiskami badanymi, które określa się zmiennymi. Najprościej rzecz 
ujmując zmienna jest to własność, która może przyjąć więcej niż dwie wartości. S. Nowak 
pojęcie cechy zmiennej, określa jedynie, pod jakim względem interesują nas analizowane 
przedmioty i zjawiska, specyfikując ich możliwe własności, stany lub zdarzenia, którym 
podlegają, a ponadto, jakie typy relacji będziemy uwzględniać między przedmiotami 
rozpatrywanymi pod danym względem.5 

Ważnym zabiegiem metodologicznym związanym z formułowaniem problemów 
i wysuwaniem hipotez roboczych jest określenie tzw. zmiennych. Wyróżnić można trzy 
rodzaje zmiennych, stosowanych w badaniach pedagogicznych: 

• zmienne niezależne, 
• zmienne pośredniczące, 
• zmienne zależne. 

Zmienne niezależne są to m.in. „różne i ściśle określone sposoby działalności 
dydaktycznej lub wychowawczej albo jednej i drugiej. Są nimi szczególnie te 

                                                 
3  Jako podziękowanie za prezentowane tu refleksje a uzyskane za sprawą wieloletnich obserwacji 

opisywanych problemów na wykładach, ćwiczeniach, ale i w czasie konsultowania modeli badań i ich 
przetwarzania. 

4  Należy nadmienić, że wykorzystywana przeze mnie wybiórcza i preferowana literatura metodo-
logiczno/statystyczna/”łączone podejścia dla nauk społecznych”, odnosi się do takich dyscyplin jak 
pedagogika, ale i psychologia, czy socjologia, rzadziej zaś, ekonomia, czy nauki przyrodnicze, w tym 
medyczne. Wszystkie przy tym uważam za ważne w procesie edukacji „do badań” każdego pedagoga. 

5  S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007, s. 152. 
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oddziaływania pedagogiczne, dzięki którym oczekuje się określonych zmian w rozwoju 
umysłowym, społecznym, moralnym, lub fizycznym dzieci i młodzieży”. Natomiast zmienne 
zależne „są oczekiwanymi skutkami zmiennych niezależnych, czyli nierzadko 
spodziewanymi przez badacza wynikami zastosowanych w badaniach oddziaływań 
pedagogicznych lub następstwami psychospołecznych uwarunkowań pożądanego lub 
niepożądanego rozwoju osób objętych badaniami.”6 

Według M. Łobockiego „(…) przez zmienne niezależne rozumie się pewne czynniki 
powodujące określone zmiany w innych czynnikach (zmiennych), a przez zmienne zależne 
czynniki podlegające wyraźnym wpływom ze strony zmiennych niezależnych”, itd… 

 
Abstrahując od autora, można i trzeba nawet przyjąć, że przytoczona potencjalna 

i znacznie skrócona wypowiedź7 pochodzi tylko z dalekiego „wspomnienia” i uległa na 
swojej „internetowej” drodze licznym zniekształceniom8, jednak na pewno, jeśli mogła 
mieć miejsce nie prowadziła do konstruktywnie przeprowadzanych badań. Nieużyteczność 
takich podejść skutkuje nieużytecznością i słabością badań pedagogicznych, poczynając 
już od tych przyczynkarskich, na stopień. 

Na szczęście od kilkunastu przynajmniej lat pojawiła się już nie tylko polemika 
z takimi ujęciami9, ale i ukazało się wiele książek aspirujących do tego by były 
użytecznymi dla badań. „W języku potocznym mówimy o cechach, a w języku badań 
ilościowych o zmiennych. Kryje się za tym głęboka różnica pojęciowa. Cecha to atrybut 
obiektu, coś, co obiekt ma. Zmienna to zbiór stanów, w których obiekt może być. Stany te 
są rozłączne, a ich zbiór jest wyczerpujący, tzn. pozwala scharakteryzować każdy obiekt 
należący do rozpatrywanego zbioru obiektów. Sens pojedynczego stanu zależy od pozo-
stałych”, stwierdził Krzysztof Konarzewski. Autor wskazał też, że „w matematyce, skąd 
wywodzi się pojęcie zmiennej, poszczególne stany nazywa się wartościami. Możemy więc 
powiedzieć, że zmienna to nazwa plus ustalony zbiór wartości. Zdefiniować zmienną to 
tyle co wskazać ten zbiór”10. Przy takim ujęciu rzeczywiście płeć to zmienna o dwóch 
wartościach (jeśli przyjmiemy, że stan zmiennej jest jej wartością). 

W klasycznych, starszych ujęciach jest podobnie. Tadeusz Pilch wprowadzając do 
pojęcia zmiennej zauważył za E.B. Wilsonem (1964), iż „cała nauka opiera się na 
założeniu, że podobne zdarzenia zachodzą w podobnych okolicznościach” i wyjaśnia, iż to 
co daje się zaobserwować w każdym zdarzeniu lub zjawisku, to kilka podstawowych cech 
konstytutywnych dla danego zdarzenia, które przyjęło się w metodologii nazywać 
zmiennymi11. Każde zjawisko ma takie zmienne, zatem w każdej sytuacji badawczej 
musimy je odszukać i nazwać. Prowadzi to do typologii zmiennych, w której za 
najważniejszą w większości ujęć metodologicznych uznaje się podział zmiennych na 
                                                 
6  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2003, s. 33. 
7  Takie swoiste „streszczenia” książek metodologicznych zajmują zwykle nawet kilka stron. 
8  Wbrew intencjom samych autorów; bowiem wyrwane z kontekstu definicje zmiennych tracą sens. 
9  K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000, s. 40. 
10  Tamże, s. 39. 
11  T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 31, 180. 
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zmienne zależne i niezależne; jest to podział związany ze świadomością związków między 
poszczególnymi, interesującymi nas cechami. W procesie poszukiwania i typologii 
zmiennych szukamy takiej ich roli dla badań, „która będzie kształtować dane zjawisko, 
wywoływać dane zjawisko lub wpływać na przebieg zdarzeń”. … „typologia zmiennych 
jest przedsięwzięciem bardzo wymagającym i odpowiedzialnym”12. Tadeusz Pilch zwraca 
uwagę też na to, że spotkać się można w podręcznikach metodyki badań z określeniami 
zmiennej pośredniczącej, globalnej, innej. Autor stwierdził jednak, że chodzi o pewne 
warianty wymienionych zmiennych, które nie decydują już o kierunku badań13. 

Interesujący i klarowny dla podejmowania badań podział zmiennych proponuje 
Krzysztof Konarzewski, który dla nauk społecznych przyjmuje podział na zmienne 
obserwowalne i nieobserwowalne (jeden podział), oraz ustalone i losowe (drugi podział). 

Zmienne obserwowalne losowe odnoszą się do jawnych zachowań i stanów obiektów. 
Ich nazwa wiąże się z tym, że każdą wartość ze zbioru wartości przyjmują z określonym 
prawdopodobieństwem. Zmienne obserwowalne ustalone opisują oddziaływania, jakim 
poddaje badanych eksperymentator, lub opisują jawne cechy badanego. Zmiennym 
nieobserwowalnym przyjrzymy się dalej. Tutaj za Konarzewskim należy zauważyć, 
że zmienne nieobserwowalne ustalone odnoszą się do wewnętrznych stanów lub dyspozycji 
jednostki (inteligencja, przystosowanie, inne), lub cech zbiorowości (odsetek wyborców 
popierających kandydata). Zakładając, że jest prawdziwa wartość odpowiadająca bada-
nemu zjawisku (inteligencja konkretnej osoby), są ustalone. Nieobserwowalne zaś są 
dlatego, że wartości, jakie zmienne przyjmą można tylko oszacować na podstawie 
zmiennych obserwowalnych (autor zaznacza, że takie szacowane zmienne nazywa się 
często parametrami). Zmienne nieobserwowalne losowe dotyczą w końcu źródeł 
rozmaitych błędów (biorących się stąd, że szacowanie parametrów ma miejsce 
na podstawie części zbiorowości/populacji).  

 

Konarzewski również, jak większość metodologów, uznał, że szczególne znaczenie 
w metodologii nauk społecznych ma podział zmiennych na zależne i niezależne i określił, 
że zmienne zależne to zmienne obserwowalne losowe (odnoszące się do jawnego 
zachowania się obiektu), zaś zmienne niezależne to zmienne obserwowalne ustalone 
(te dotyczą warunków, które wybiera sam badacz).  

Za autorem twierdzę, że konwencja takiego podziału zmiennych w badaniach 
społecznych jest dość przejrzysta. Istotnie jest łatwiej za jej pomocą wyodrębnić zmienne 
zależne i niezależne w różnych schematach badań (w cytowanej książce wyróżnione 
zostały przykłady: schematu eksperymentalnego, badania porównawcze i przeglądowe)14. 

Ważna uwaga autora dotyczy kłopotów z utożsamianiem zmiennych niezależnych 
z przyczynami zmiennych zależnych nie tylko przez studentów, ale i przez wytrawnych 
autorów prac metodologicznych. Zauważa on, że nawet „tacy” popełniają błąd przenosze-

                                                 
12  Tamże, s. 181. 
13  Tamże, s. 33. 
14  K. Konarzewski, Jak uprawiać badania…, s. 41. 
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nia stereotypowych przekonań o przyczynowo-skutkowej naturze świata na techniczny 
język badań (mieszania znaczeń teoretycznych z technicznymi badań). Poza tym inna 
uwaga to uznanie za błąd, podobnie jak u Tadeusza Pilcha, wyodrębniania zmiennych 
„pośredniczących”, „interweniujących”, „modyfikujących”, itp. (na skutek wiązania 
zmiennych z wyobrażeniami badacza o naturze rzeczywistości). 

Nie oznacza to, że wszyscy w badaniach wyrzucili zmienne kontekstowe uznając je, 
jak Konarzewski, za surogat nieistniejących explicite teorii. Powołuje się na nie wielu 
autorów konstruując swoje modele badań, lub składając książki do studiowania 
metodologii i statystyki15. 

Problemy ze zmiennymi, ich typologią i wyodrębnianiem w badaniach społecznych 
moim zdaniem wiążą się z ograniczeniem pojęć do kategorii przedmiotowych badań, 
odejściem od ich źródła, jaki stanowi matematyka. Jak wiadomo, z definiowaniem 
zmiennych badań student pedagogiki a szerzej badacz zjawisk pedagogicznych „spotyka 
się” w ramach metodologii nauk społecznych i naturalnie statystyki, o ile ta ostatnia 
w ogóle ma miejsce w programie nauczania. Jeśli nie, a chce lub musi badać, to uczy się 
z książek. Tylko z jakich ma czerpać? Ze statystyki społecznej, opisowej, czy matematy-
cznej? Ze statystyki badań pełnych, czy na próbach? Pytanie jest zasadne, szczególnie że 
prowadzi do następnego: czy w przekazie wiedzy o zmiennej w statystyce mamy do 
czynienia z takim samym rozumieniem zmiennych, jak w metodologii? 

W statystyce wywód o zmiennych najczęściej dotyczy wskazania na właściwości 
jednostek zbiorowości statystycznej, które odróżniają je od pozostałych elementów 
zbiorowości. Nazywa się je cechami badania statystycznego, ale chodzi tylko o te cechy, 
które nas interesują z punktu widzenia celu badania. W toku badania ustalamy ich wartość 
dla każdej jednostki statystycznej, ale z uwagi na ich wartości różne u różnych jednostek 
nazywamy je zmiennymi. Czyli jest jakby podobnie do ujęć zmiennych w metodologii. 
Tylko, że w statystyce w każdej zbiorowości częściej wyróżniamy cechy stałe i zmienne. 
Klasyfikację zaś tych drugich przeprowadza się ze względu na mierzalność i niemierzal-
ność (zmienne mierzalne i niemierzalne). W grupie pierwszej gromadzimy te zmienne, 
których wartość musimy opisać słownie (cechy/zmienne niemierzalne, in. opisowe, 
w metodologii często nazywane jakościowymi). W drugiej zaś zmienne przyjmujące 
wartości możliwe do zliczenia (zmienne mierzalne, in. ilościowe w metodologii). 
Te dzielimy na skokowe i ciągłe a wiąże się to z umownym podziałem dotyczącym 
uznania „skoku wartości”, zatem ważnej dla rozróżniania w pomiarach znaczącej 
wielkości (bo tak naprawdę każda zmienna jest skokowa). W dalszej kolejności, w fazie 
opracowywania i analizowania danych, podejścia statystyczne proponują znacznie więcej 
niż metodologia dla praktyki badań. Zawieszone zostają niejako informacje o danych, ich 
desygnatach, na rzecz zainteresowania rozkładami cech, bo ważna jest nie tyle sama cechy 
badań (twórczość, bieda, frustracja, agresja, inteligencja, inne zmienne, przedmiotowe 

                                                 
15  G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2013, s. 34. 
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badań), co jej odpowiednik w postaci zmiennej losowej, ale i atrybutów jej „koncentracji”. 
Pojawia się rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne (na pewno 
w badaniach eksperymentalnych i korelacyjnych). Błąd teorii ma tu miejsce za sprawą 
sprawdzania hipotez (błędy pierwszego i drugiego rodzaju). Ta swoista niezależność cech 
przedmiotowych badań od ich teorii istotnie wspomaga namysł nad nimi w fazie 
organizacji badań, do jakiej zaliczam też metodologię badań. Problemy specyficznego 
„rozdzielania się” tych treści różni współcześni autorzy książek/skryptów rozwiązują w ten 
sposób, że tworzą opracowania łączne, z zakresu metodologii i statystyki16. Wnioskowanie 
statystyczne to ciekawy etap „powrotu” statystycznych analiz do świata założeń, teorii 
przedmiotowych. 

Dylemat jednoznacznego definiowania i wyróżniania zmiennych przekłada się na 
problem ich wskaźnikowania (posługiwania się określonymi wartościami opisowymi). 
Ma to pomóc, jak się zakłada, w komunikatywnym opisywaniu zmiennych ilościowych 
bądź jakościowych. Oto przykład kolejnego „wspomnienia”: 

J. Brzeziński uważa, że: „jeżeli o danej własności możemy powiedzieć, że przyjmuje 
ona różne wartości, to jest to zmienna”17. Natomiast S. Nowak twierdzi, że: „zmienna 
określa jedynie, pod jakim względem interesują nas analizowane przedmioty i zjawiska, 
specyfikując ich możliwe własności, stany lub zdarzenia, którym podlegają, a ponadto, 
jakie typy będziemy uwzględniać między przedmiotami rozpatrywanymi pod danym 
względem”18. 

Wśród zmiennych wyróżniamy zmienne zależne, niezależne i pośredniczące. 
Z. Skorny określa zmienną jako: „pewną kategorię zjawisk, których wielkość, intensywność, 

częstość występowania może ulegać zmianom zależnie od różnych okoliczności” 19. 
Według T. Pilcha wskaźnik jest to: „pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na 

podstawie zajścia, którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdo-
podobieństwem, bądź wreszcie z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego, 
iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje”20.  

Z. Zaborowski definiuje wskaźnik jako: „określone zjawisko obserwowalne, a często 
mierzalne, które pozwala nam stwierdzić, że zaszło zjawisko, które wskaźnik określa” 21. 

S. Nowak wyróżnia trzy typy wskaźników: 
1. Wskaźniki empiryczne – występują wtedy, gdy wskazywane przez nie zjawisko daje 

się zaobserwować. Stąd też zachodząca relacja między nimi a danym zjawiskiem ma 
charakter związku empirycznego. 

                                                 
16  Patrz: dołączona literatura, w szczególności: P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. 

Przewodnik po metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005. 
17  J. Brzeziński, A. Brzezińska, Elementy metodologii badań psychologicznych: skrypt dla studentów 

psychologii, pokrewnych dyscyplin socjologii i pedagogiki, Wyd. PWN, Warszawa 1984, s. 22. 
18  S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Wyd. PWN, Warszawa 1970, s. 152. 
19  Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki: przewodnik metodologiczny dla studiujących 

nauczycieli ,Wyd. WSiP, Warszawa 1984, s. 48. 
20  T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 33. 
21  Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 150. 
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2. Wskaźniki definicyjne – mają miejsce wówczas, gdy wynikają z definicji pewnego 
zjawiska lub faktu. Spełniają swą funkcję tym lepiej, im bardziej staranna 
i dostatecznie pogłębiona jest definicja wskazywanego przez niego zjawiska. 
Definicja taka określa jednocześnie przedmiot badań i w wielu przypadkach 
wyznacza precyzyjnie ich podstawowy cel badawczy. 

3. Wskaźniki interferencyjne – odnoszą się do zjawisk bezpośrednio nie 
obserwowalnych i nie wchodzą do definicji badanych zjawisk. Dotyczą ukrytych 
hipotetycznie, które są nie obserwowane, ale posiadają osobliwą „realność” 
i szereg obserwowanych zjawisk22. 

 
I znowu zasadnicza kwestia związana jest z fasadowością takich ujęć, w istocie 

osadzonych niejako poza potrzebami konkretnych badań, choć jak uznał Tadeusz Pilch, 
przytoczona za Stefanem Nowakiem definicja wskaźnika jest wyjątkowo udana23. 
Definicyjny typ wskaźnika jest jednocześnie zdefiniowaniem zmiennej (rozmiary alkoholi-
zmu określa ilość wypijanego alkoholu). Częściej jednak odwołujemy się do wskaźnika 
empirycznego, który jest zjawiskiem materialnym, obserwowalnym i zmienna, którą 
określa też jest zjawiskiem obserwowalnym (starannie odrobione lekcje jako wskaźnik 
określonej postawy wobec nauki). Szczególnym przypadkiem wskaźnika empirycznego 
jest wskaźnik inferencyjny (obserwujemy empirycznie jakieś zjawisko, którego się jedynie 
domyślamy, jak symptomy sieroctwa społecznego u dziecka z zamożnej, pełnej rodziny). 

Metodologia wskaźników ma charakter interdyscyplinarny, stwierdził Henryk 
Domański24 i odwołuje się do refleksji metodologicznej w antropologii społecznej, 
ekonometrii, innych nauk. W praktyce badawczej łączy się różne podejścia teoretyczne ze 
sposobami konstrukcji wskaźników. Przykładem są metodologiczne analizy Duncana nad 
pomiarem pozycji społecznej jednostek (SES – skala społeczno-ekonomicznego statusu). 
Założenia tkwiące u podstaw teorii wskaźników mają swoje źródło w filozofii 
pozytywistycznej, a cel stosowania wskaźników wiąże się z potrzebami rozpatrywania 
badań socjologicznych na płaszczyźnie teoretycznej, ale i równocześnie analizy danych 
(po to by zmierzyć tak zawiłe nieobserwowalne wprost pojęcia, jak kapitał kulturowy, 
klasa społeczna, inne). Podstawowym zadaniem wskaźników jest operacjonalizacja 
hipotez i z uwagi właśnie na ten fakt najistotniejszą kwestią jest właściwy dobór 
wskaźników, tak by, np. zrozumiałe było testowane pojęcie, jak wykształcenie, 
identyfikacja z jakąś klasą społeczną, inne. Chodzi też o taki dobór, by zminimalizować 
błędy pomiaru zmiennych (wyeliminować wszelkie źródła zróżnicowania zmiennych, 
które nie wynikają z ich prawdziwych wartości). 

W analizach metodologicznych wyróżnia się różne rodzaje wskaźników, stwierdził 
Domański. Najbardziej oczywisty podział, zdaniem autora, wynika z różnic między 

                                                 
22  S. Nowak, Studia z metodologii nauk społecznych, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 100. 
23  T. Pilch, Zasady badań…, s. 33; inaczej uzna Krzysztof Konarzewski (rozważania dalej). 
24  H. Domański, Problem doboru wskaźników, ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody, Instytut Filozofii 

i Socjologii, Polska Akademia Nauk, „ASK” 2001, nr 10. 
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technikami zbierania danych25, które dostarczają materiału do konstrukcji narzędzi 
pomiaru. Inny materiał uzyskuje w badaniach surveyowych face-to-face, inny obserwacji, 
jeszcze inny na podstawie danych archiwalnych, pamiętników, dzienników, przekazów 
medialnych, jak CATI, CAPI, itp. Najbardziej zaawansowane pod względem konstrukcji 
wskaźników w socjologii empirycznej są badania o orientacji ilościowej, które posługują 
się różnymi formami surveyu (skale pomiaru postaw, wartości, pozycji społecznej 
jednostek, inne). Do wskaźników autor zaliczył przede wszystkim skale pomiarowe 
zmiennych. Nieprzypadkowo poświęcam temu zagadnieniu osobny, wydzielony, ale już 
krótki fragment26. Do wskaźników, które w prostek linii prowadzą do zmiennych 
nieobserwowalnych powrócę jeszcze w dalszej części tekstu. 

Pomiar zmiennych 

Dane ilościowe są produktem pomiaru, stwierdził Krzysztof Konarzewski. „Pomiar to tyle, 
co przyporządkowanie obiektom symboli (liczb) w taki sposób, by matematyczne relacje 
między symbolami odpowiadały empirycznym relacjom między obiektami”. … 
„Przedmiotem pomiaru jest zmienna, a wynikiem pomiaru wartość, jaką przyjmuje 
zmienna w danym obiekcie”27. W teorii pomiaru wyróżnia się kilka rodzajów pomiarów. 
Do najczęściej wymienianych należą: pomiar podstawowy (np. pomiar długości, masy), 
pomiar pochodny (odczyt temperatury za pomocą wysokości słupka rtęci na termometrze), 
pomiar umowny (wskaźnikowy – oparty na przypuszczalnych związkach między 
obserwacjami a mierzonymi cechami, jak w testach, kwestionariuszach). Od wielu już 
jednak lat zwraca się uwagę na to, że wokół pojęcia „pomiaru” w ogólności toczy się 
ciągle wiele sporów28. 

Jacek Pietraszek29 rozważając, w październiku 2013 roku, rozpoznawanie typu 
wielkości wejściowych/wyjściowych w planowaniu doświadczeń wskazał na taksonomię 
zaproponowaną w roku 1946 przez S. S. Stevensa. Rzecz dotyczy modelowania 
eksperymentalnego w naukach technicznych, ale kwestia ma związek właśnie z pomiarem. 
Stevens wprowadził cztery skale pomiarowe (ang. levels of measurements), a w później-
szych opracowaniach poszerzone do sześciu: 

1. binarną (ang. binary) – wielkość przyjmuje dwa odrębne stany, którym przypisuje 
się jedną z dwóch alternatywnych etykiet (np. włączenie/niewłączenie urządzenia, 
dodanie/niedodanie składnika, inne); typowa statystyka opisowa dla tej skali to 

                                                 
25  Bardzo ciekawy akcent, który w ostatnich latach, pierwsza dekada XXI wieku, proces wskaźnikowania 

w myśli metodologicznej  przesunął zdecydowanie do fazy wyboru metody badań. 
26  Tamże, s. 17. 
27  K. Konarzewski, Jak uprawiać …, s. 128. 
28  Z. Rogoziński, Wstęp do statystyki społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

1964, s. 126. 
29  J. Pietraszek, Dobór planu doświadczenia i analiza wyników w badaniach technicznych, [w:] StatSoft, 

Zastosowania statystyki i Data Mining w badaniach naukowych, Materiały na seminarium, Kraków 2013. 
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wskaźnik struktury; skala formalnie może być traktowana jako dwuelementowy 
zbiór lub jako dwuelementowy CIA. 

2. nominalną (ang. nominal) – wielkość przyjmuje wiele odrębnych, przeliczalnych, 
nieuporządkowanych stanów, którym przypisuje się etykiety (jak: nazwy zmiennych 
surowców, kody dostawców, inne); typową statystyką opisową jest moda; formalnie 
skala może być traktowana jako zbiór wieloelementowy. 

3. porządkową (ang. ordinal) – podobnie, jak na skali nominalnej, wielkość przyjmuje 
wiele odrębnych, przeliczalnych, ale uporządkowanych stanów, którym przypisuje 
się etykiety (np. subiektywna ocena stopnia awarii: brak, mała, średnia, duża, 
czy klasy szeregu rozdzielczego); typową statystyką opisową jest tu już mediana; 
formalnie skala może być traktowana jako ciąg wieloelementowy. 

4. interwałową (ang. interwal) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, 
uporządkowane, dla których przyjmuje się metrykę z arbitralnie wybranym zerem 
i też arbitralnie przyjęta jednostką pomiarową (temperatura na skali Celsjusza, inne); 
typowa statystyka opisowa to średnia arytmetyczna, zaś z punktu formalnego może 
być traktowana jako zbiór liczb rzeczywistych. 

5. ilorazową (ang. rational) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, uporządko-
wane, dla których przyjmuje się metrykę z absolutnym zerem i arbitralnie wybraną 
jednostką pomiarową (temperatura na skali Kelvina, długość, masa); na tej skali 
typową statystyką jest średnia geometryczna; formalnie może być traktowana jako 
zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych. 

6. absolutną (ang. absolute) – wielkość przyjmuje stany nieprzeliczalne, 
uporządkowane, dla których wprowadza się absolutne zero i absolutną jednostkę 
(np. udział procentowy, prawdopodobieństwo); formalnie może być traktowana jako 
zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych lub przedział jednostkowy30. 

Jak wiadomo taksonomia ta dotyczy wszelkich nauk, z tym, że w naukach społecznych 
wyróżnienie skal pomiarowych zmiennych ograniczamy najczęściej do czterech: nominalnej, 
porządkowej (in. rangowej), interwałowej (in. przedziałowej), ilorazowej (in. stosunkowej). 
„Wielkości opisywane skalami binarną, nominalną lub porządkową tworzą grupę wielkości 
jakościowych. Wielkości opisywane skalami interwałową, ilorazową lub absolutną tworzą 
grupę wielkości ilościowych. W niektórych taksonomiach pochodnych od taksonomii Stevensa 
nie wyróżnia się skali binarnej, ale traktuje się ją jako graniczny, dwuelementowy przypadek 
skali nominalnej”, stwierdził Pietraszek31. W następnej kolejności autor rozważa problem 
przekształcania skal, które zawsze można sprowadzić za sprawą formalnych operacji 
arytmetycznych ze skal wyższych na niższe32. 
                                                 
30  Tamże. 
31  Tamże, s. 79. 
32  B. Walasek, Przetwarzanie wyników badań w pedagogice empirycznej, ”Rocznik Świętokrzyski” 1996, 

nr 23, Seria A Nauki humanistyczne, A. Bogaj, A. Jopkiewicz (red.), Metodologiczne i badawcze problemy nauk 
pedagogicznych, Kielce (mimo zastrzeżeń, spotyka się w badaniach próby przekształceń cech ze skal niższych na 
wyższe; przykład taki przedstawiłam w cytowany tu artykule; przekształcanie tego typu ma jednak charakter 
tylko szacunkowy, bowiem „szybko”  pojawia się pytanie o błąd tworzonych za jego pomocą rozkładów). 
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Można by uznać, że niewiele się zmieniło, przynajmniej w podstawowej literaturze 
metodologicznej i statystycznej, jeśli chodzi o zagadnienie skal pomiarowych zmiennych 
w badaniach społecznych. Moim zdaniem jest tak tylko pozornie. 

Dla badań społecznych dyskusyjne samo w sobie jest już wyróżnienie sześciu skal 
pomiarowych, w tym binarnej i absolutnej. O skali absolutnej wypowiedziałam się już 
wcześniej, uznając, że: „Dyskusyjność ta, moim zdaniem, bierze się stąd, że skala ta u swych 
źródeł nie ma już charakteru rozpatrywanych na niej zmiennych, lecz raczej metody 
ich analizy. Poprzednie zaś skale zostały określone na podstawie typu zmiennych (ilościowe – 
jakościowe) i związanych z nimi wymogami co do sposobu analizy statystycznej”33. 
Rozważanie podjęte już prawie dwadzieścia lat temu podtrzymuję dzisiaj. Natomiast odnosząc 
się do skali binarnej trzeba zauważyć, że skala binarna w naukach społecznych, inaczej niż 
w technicznych, w wielu podejściach „pretenduje” do silniejszych właściwości pomiarowych 
niż wynikałoby to z jej definicji. Na ten fakt z kolei zwróciłam uwagę w innym już 
opracowaniu, stwierdzając, że płeć nie jest zmienną dyskretną34, jak uznał nawet Earl 
Babbie35, lecz po prostu zmienną jakościową36. Krzysztof Konarzewski uznał z kolei, że 
„w praktyce badawczej nauk społecznych najważniejsze jest rozróżnienie na skale porządkową 
i przedziałową, swoistość skali nominalnej jest bowiem oczywista, a istnienie skali 
stosunkowej wątpliwe”. … „Uważa się, że jeśli narzędzie składa się z wielu równoważnych 
prób (pytań lub zadań) i daje wyniki, które mają rozkład normalny oraz są liniowo 
skorelowane z wynikami innych narzędzi tej samej zmiennej, to pomiar wolno traktować jako 
przedziałowy”37. Stawką w sporze o poziom pomiaru są mocne metody analizy danych, 
stwierdził Konarzewski i zauważył, że w tym duchu Blalock pozwalał zmienne 
dwuwartościowe (nazwane dychotomicznymi) traktować jako przedziałowe, bo nie ma w nich 
problemu z porównywaniem odległości między wartościami. „Wielowartościową zmienną 
porządkową można przekształcić w ciągłą o rozkładzie normalnym i tak podnieść jej 
poziom”38. Autorzy stosunkowo nowej książki z zakresu statystyki stwierdzili podobnie, 
że wyniki na skalach szacunkowych oraz zmienne dwuwartościowe, jak płeć, w analizach 
korelacyjnych traktowane są w naukach społecznych jako zmienne ilościowe. Uzasadniają 
założenie specyfiką pomiaru w naukach społecznych39. Niejednoznaczność rzutuje na pewno 
na wiarygodność pozyskiwania wiedzy z badań ilościowych. Kwestia pozostaje poza 
dociekaniami akademickim wielu badaczy, w tym studentów; można zaryzykować, 
że przynajmniej większości. 

 
                                                 
33  Tamże, s. 121. 
34  Choć znane są opracowania, w których przyjmuje się, że wszystkie zmienne jakościowe są „oczywiście 

skokowe”, zob.: Z. Rogoziński, Wstęp do…, s. 124. 
35  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 444. 
36  B. Walasek-Jarosz, Tok realizacji badań oraz opracowanie wyników, [w:] St. Palka (red.), Podstawy 

metodologii badań w pedagogice, Pedagogika GWP, Gdańsk 2010, s. 194. 
37  K. Konarzewski, Jak uprawiać badania …, s. 129. 
38  Tamże, s. 129. 
39  G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński, Statystyka. Od teorii…, s. 51-58. 
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Zmienne nieobserwowalne 

Tytułowy problem, zmienne nieobserwowalne, to w istocie, moim zdaniem, współczesna 
odpowiedź badaczy na problemy pomiaru cech w naukach społecznych. Bo pomiar cech 
budzi wiele kontrowersji w naukach społecznych. Spójrzmy choćby ponownie na ciągle 
przywoływaną zmienną dychotomiczną, za jaką uznaje się płeć (też we wcześniejszych 
rozważaniach). 

Jeśli czytamy, że „Zmienna dychotomiczna (ang. dichotomous variable) – zmienna, 
która przyjmuje jedynie dwie wartości np. płeć”40, to w rozumieniu naukowym/badań nie 
przyjmuje ona wartości, lecz pewne stany, a z kolei „Pomiar dyskretny (łac. discretus – 
oddzielny) – to rodzaj pomiaru dostarczającego wyniki w sposób punktowy”41, to też nie 
chodzi o płeć. Podobnie rzecz ma się z wynikami na skalach szacunkowych, które 
dodatkowo odnoszą się do bardziej złożonych terminów niż płeć. 

Krzysztof Konarzewski uznaje wręcz, że to już „w stawianiu hipotez zawiera się 
czynność opisywana w podręcznikach metodologii jako operacjonalizacja42 lub dobieranie 
wskaźników”, … „Nie ma więc powodu, by rozwodzić się nad rodzajami wskaźników 
i sztuką ich dobierania”43. Hipotezy stanowią pomost między teorią (tu występują pojęcia 
teoretyczne) a empirią (tu zaś zmienne obserwowalne), dzięki czemu empiria może 
wspomagać dyskurs nad prawomocnością teorii. Zamiast wskaźnikowania „od’teorety-
cznego” autor proponuje rozpatrzyć kilka podstawowych zagadnień, ważnych dla 
dookreślenia cech objętych hipotezami. Za takie uznał:  

1. dyspozycje psychiczne (są nimi na przykład: inteligencja, neurotyzm, postawy, 
inne, zatem zmienne nieobserwowalne, których przypadek uważa za 
najtrudniejsze; ich mierzenie najlepiej opierać na gotowych, sprawdzonych, zatem 
trafnych i rzetelnych narzędziach pomiaru),  

2. procesy lub stany wewnętrzne (wskaźnikowanie ma miejsce za sprawą użycia 
świadomego i skutecznego oddziaływania bodźca zadanego przez badacza 
w sytuacji eksperymentalnej lub aranżowanej dla pomiaru, lub wskaźniki 
wywodzą się wprost z definicji teoretycznych),  

3. zmienne obserwowalne (wskaźnikiem jest wynik pomiaru tej zmiennej),  
4. procesy lub stany zbiorowości (wskaźnikiem jest zagregowana wartość indywidualnych 

pomiarów, jak drugoroczność to odsetek uczniów powtarzających klasę),  
5. złożona własność obserwowalna (np. pozycja społeczna ucznia w klasie to liczba 

pozytywnych ustosunkowań się do niego ze strony rówieśników).  

                                                 
40  http://szukaj.onet.pl/wyniki.html?qt=zmienne+dychotomiczne (październik 2013). 
41  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar (październik 2013). 
42  Inaczej niż u Henryka Domańskiego, który stwierdził, iż „zadaniem wskaźników jest operacjonalizacja 

hipotez” (patrz tekst wyżej). 
43  K. Konarzewski, Jak uprawiać badania…, s. 44. 
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Jest to już zatem zupełnie inne podejście do planowania i operacjonalizacji badań 
naukowych.  

W ramach rozważań Konarzewski dyskutuje nawet z zasadnością wyodrębniania 
wskaźników empirycznych, jak chciał Stefan Nowak. Uważa, że zasadność propozycji ma 
miejsce tylko w sytuacji związku przyczynowego między zmiennymi, ale już nie 
korelacyjnego. Autor konkluduje, że „Generalnie – wynik badania powinien być 
sformułowany w terminach zmiennych, które faktycznie zmierzyliśmy”. … „Jeśli zmierzy-
liśmy opinie dyrektora o jakości pracy nauczyciela, nie wypowiadamy się o jakości pracy 
nauczyciela”44. „Przybliżone ekwiwalencje są źródłem sprzeczności w wynikach badań. 
Im więcej mamy takich wyników, tym mniej jesteśmy pewni, jak się rzeczy mają”45. 
Trudno nie zgodzić się z autorem. 

Podejście do badań naukowych Krzysztofa Konarzewskiego jest nowatorskie/autorskie, 
bowiem autor już w fazie klasyfikacji badań zupełnie inaczej je podzielił. Wyróżnił typy badań  

1. teoretyczne, w tym eksploracyjne i weryfikacyjne, oraz  
2. praktyczne, w tym rozpoznawcze i oceniające), schematy badań (eksperyment, 

badania porównawcze, przeglądowe, etnograficzne i studium przypadku, gdzie dwa 
ostatnie zaliczył do badań jakościowych),  

oraz metody badań ( 
• metody doboru próbki,  
• metody zbierania danych,  
• metody analizowania danych),  

wiążąc tym samy badania bardziej z ich realizacją, niż opisywaniem i klasyfikacjami 
podejść46. Na poziomie metod zbierania danych ilościowych autor wspomina o skalach 
pomiarowych zmiennych47, wyróżniając zagadnienie pomiaru zmiennych nieobserwowalnych. 

Mówiąc o zmiennych nieobserwowalnych dokonujemy skrótu myślowego, bo tak 
naprawdę konstruktu psychologicznego, jakim jest taka zmienna nie można po prostu 
zmierzyć. Natomiast możemy go oszacować. W tym celu dla pewnej liczby zmiennych 
obserwowanych za sprawą ich funkcji (średnia lub suma najczęściej48) szacujemy 
nieobserwowalną wprost własność. Tylko musimy wykazać, że jest to dobry estymator tej 
zmiennej (w ujęciu Stefana Nowaka jest to wskaźnik inferencyjny). Przykładowo: wynik 
w teście inteligencji to wskaźnik inteligencji, itp…  

Klasyfikacja najważniejszych narzędzi pomiaru wewnętrznych zmiennych nieobser-
wowalnych u Konarzewskiego jest pochodną odpowiedzi na pytanie, czy mierzą 
kompetencje, czy też preferencje. Pierwsze odwołują się do wytworów osoby badanej 
w sytuacji zadaniowej stworzonej przez badacza (jasno określona sytuacja za pomocą 

                                                 
44  Tamże, s. 46. 
45  Tamże. 
46  Tamże, s. 11-15. 
47  Tamże, s. 128; można zauważyć, że mimo różnic, częściowo jest to zgodne z sugestiami Henryka 

Domańskiego, który pomiar łączy ze sposobami pozyskiwania danych (patrz: analizy wcześniejsze). 
48  Ale i inne przekształcenia, jak  zmienne wyodrębnione np. za pomocą analizy czynnikowej (przyp. B.W.-J.). 
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instrukcji, zadań, wzorów poprawnego wykonania, aranżacji przebiegu badania, 
standaryzacja i normalizacja wyniku badania), drugie zaś do analizowania relacji 
wytworzonych przez osobę badaną na żądanie badacza (ten obszar jest bardziej 
dyskusyjny, bo odwołuje się do założenia, że wypowiadąjący się człowiek jest świadomy 
swoich stanów psychicznych, na tyle, że uznajemy, iż jego wypowiedź świadczy 
o skłonności do zachowań). Kompetencje mierzą zazwyczaj testy (ogólnych zdolności 
i umiejętności, osiągnięć szkolnych, w tym standaryzowane i niestandaryzowane). 
Preferencje mierzone są za pomocą skal lub wywiadów (w tym inwentarze osobowości, 
skale postaw, reptest, metody epizodów, metody projekcyjne, metody behawioralne, 
metody socjometryczne). 

Podstawowy problem mierzenia zmiennych nieobserwowalnych sprowadza się do 
wątpliwości co do trafności (tym większej im bardziej zmienna wskazuje na to co ma 
wskazywać) i rzetelności (związanej z wielkościami błędu losowego, który dotyczy 
wszelkiego mierzenia) takiego pomiaru właściwości badanych jednostek (inteligencji, 
altruizmu, empatii, zdolności motorycznych, innych). Trafność dotyczy spraw bardziej 
kontrowersyjnych. 

Za Jerzym Brzezińskim są trzy sposoby odpowiadania na pytanie o trafność:  
1.  kryterium,  
2.  teoria, i  
3. treść.  

Kryterium związane jest z oceną korelacji naszej zmiennej nieobserwowalnej z jakąś 
inną obserwowalną zmienną, która pewnie wskazuje na to, co ma wskazywać, lub inne 
opracowane już, znane narzędzie. Teoria to źródło pojęcia, jakie reprezentuje zmienna 
nieobserwowalna. Za pomocą analizy pozycji narzędzia na podstawie ich zgodności 
z teorią oceniamy trafność pomiaru (czyli teoria to swoiste kryterium trafności, jak 
wcześniej; tu też często w grę wchodzi rachunek korelacyjny). I w końcu treść. 
Dla pedagogiki Krzysztof Konarzewski zauważa, że w pedagogice chodzi o zupełnie inną 
konstrukcję narzędzi, niż w psychologii. Przykładowo niech rzecz dotyczy oceny trafności 
większości testów osiągnięć szkolnych „wykształcenie można utożsamiać z wzorami 
poprawnego wykonania nieskończonego zbioru zadań. Budowanie testu osiągnięć 
to pobieranie próbki tych zadań. Trafność testu to sprawa treściowej reprezentatywności 
tej próbki. Budując test, najpierw zarysowuje się struktura danej dziedziny wiedzy, 
a potem układa zadania, dbając by równomiernie pokrywały całe pola treściowe. Wstępną 
wersję testu daje się ekspertom do oceny i według ich wskazówek przygotowuje się wersję 
ostateczną49”. Problematyczność takiego sposobu oceny trafności pomiaru zmiennych 
nieobserwowalnych w pedagogice jest dość oczywista (z uwagi na zawodność doboru 
reprezentatywnej próbki zadań, zależność struktury testowanej dyscypliny od przyjętej 
tradycji naukowej, ograniczenie testowania do nawet wielkiej liczby, ale zamkniętych 
zadań). 

                                                 
49  K. Konarzewski, Jak uprawiać…, s. 159. 
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Wiadomo, iż w trakcie wszelkiego mierzenia popełniane są różne błędy, których 
źródłami są krótkość narzędzia, obecność pozycji nie związanych z tym, co mierzą 
pozostałe, pozycji zbyt łatwych, lub zbyt trudnych, dyskursywność punktowania, stan 
wypełniającej osoby, wpływy zewnętrzne, atmosfera pomiaru, inne. Błędy te bierze się 
pod uwagę przy ocenie rzetelności pomiaru, którą definiuje się jako dopełnienie do 
jedności udziału wariancji błędu w wariancji wyniku pomiaru (udział wariancji wyniku 
prawdziwego w wariancji wyniku pomiaru). Naturalnie ocena rzetelności dotyczy jego 
zróżnicowania w populacji pomiarów, bo nie sposób jest ocenić błąd pojedynczego 
pomiaru. Szacowania rzetelności pomiaru, ale i standardowego błędu pomiaru, informacji 
ważnej dla oceny każdego wyniku, zmiennych nieobserwowalnych zapewniają metody 
statystyczne (test-retest, rzetelność połówkowa, inne). Korzysta się w nich z założeń 
dotyczących rozkładów zmiennych w populacji. 

Mierzeniu wszystkiego co istnieje Earl Babbie poświęcił dwa rozdziały swojej 
pracy50. Rzecz naturalnie dotyczy badań społecznych i prób mierzenia takich aspektów 
ludzkiej egzystencji, jak religijność, uprzedzenia, liberalizm. Babbie stwierdził, że w nauce 
ten fakt nazywany jest pomiarem, choć tak naprawdę chodzi o nieprzypadkową 
obserwację, lecz ukierunkowaną na powiązane zjawiska, które by można objąć jedną 
nazwą. Niejako „wymyślamy” zjawisko, zmienną; tworzymy je mentalnie. W terminie 
technicznym są to koncepcje (mamy koncepcję uprzedzeń, religijności,…).  

Proces dochodzenia do porozumienia co do znaczenia terminów w badaniach 
społecznych, między różnymi ujęciami, badaczami, nazywamy konceptualizacją, jego 
wynik zaś – pojęciem (concept). Za Abrahamem Kaplanem (1964) można przyjąć, 
że pojęcie to „rodzina koncepcji” (moich, twoich, koncepcji innych badaczy), 
które wprawdzie rzeczywiście, jak przykładowo drzewa nie istnieją (postrzeganie ich jako 
rzeczywistych to reifikacja), ale są użyteczne. Konceptualizacja nadaje jasne znaczenie 
pojęciu za sprawą wskaźników; te to znaki obecności lub nieobecności badanego pojęcia, 
zaś możliwy do wyszczególnienia aspekt pojęcia to wymiar. Wszystko powyższe 
wprowadza ład pojęciowy do badań. Konceptualizacja poprzedza definicje nominalne 
(przypisane do terminu bez roszczeń by był to byt realny, rzeczywisty, jak uprzedzenia), 
te zaś przyjmowane w badaniach definicje operacyjne, które wspólnie stanowią podstawę 
zastosowanego pomiaru, bo właśnie definicja operacyjna go precyzuje. „Tworzenie 
precyzyjnych, rzetelnych mierników wpływa często na zubożenie znaczeń naszych 
ogólnych pojęć. Problemu tego nie da się uniknąć. Najlepszym rozwiązaniem jest 
wykorzystanie kilku różnych mierników, ujmujących różne aspekty danego pojęcia”51, 
stwierdził Babbie. Badacz nie zawsze ma do wyboru prosty i oczywisty wskaźnik 
zmiennej, jak płeć, nie jeden raz musi to być wskaźnik złożony. 

Do złożonych mierników w badaniach ilościowych zalicza się między innymi indeksy 
i skale (dotyczące postaw, poglądów, orientacji). Są one wydajnym narzędziem redukcji 
                                                 
50  E. Babbie, Badania społeczne…., s. 139-199; rozdział 5: Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar, 

oraz rozdział 6: Indeksy, skale i typologie. 
51  Tamże, s. 169. 
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danych. Earl Babbie uznał że warto je rozróżniać52, mimo, że w literaturze z zakresu badań 
społecznych stosowane nieraz zamiennie. Ich podobieństwo polega na tym że,  

1. są porządkowymi miernikami zmiennych, którą to cechę autor tłumaczy tym, 
iż porządkują jednostki analizy w kategoriach konkretnych zmiennych. Tylko, 
że nie chodzi w tym rozumieniu o zawężenie do rangowego charakteru pomiaru, 
lecz usytuowanie wyniku konkretnej osoby na tle wyniku z innymi osobami 
(względność religijności, inteligencji, alienacji, …),  

2. są miernikami złożonymi (wynik osoby na skali/indeksie powstaje jako złożenie 
odpowiedzi na kilka pytań kwestionariusza). 

Zdaniem Babbiego zasadne jest rozróżnianie tych mierników. Indeks tworzymy przez 
sumowanie wyników przypisanych poszczególnym wartościom, np. przyznajemy za każde 
pytanie składające się na indeks jeden punkt a wynik liczba uzyskanych punktów. Skalę 
tworzymy przypisując określony wynik punktowy pewnym układom odpowiedzi 
(najczęściej różnicujemy pytania ze względu na ich niższy, lub wyższy „wkład” w daną 
zmienną). Skale zazwyczaj uwzględniają intensywność obrazowania danej zmiennej, 
przez co są lepsze jako mierniki zmiennych nieobserwowalnych. Mają zastosowanie 
najczęściej w postaci narzędzi pomiaru konkretnych dyspozycji psychicznych, szczególnie 
w psychologii. Budowa skali wymaga znajomości znanych technik, jak dyferencjał 
semantyczny, skala dystansu społecznego Bogardusa, skala Thurstone’a skala Likerta, 
czy skala Guttmana. 

W badaniach indywidualnych częściej stosuje się indeksy. Zasadnicze etapy ich 
tworzenia dotyczą:  

1. wyboru możliwych pytań (spełniających kryterium trafności logicznej; kryterium 
jednowymiarowości, czyli badania jednego wymiaru pojęcia; kryterium ogólności, 
czy szczegółowości, jak orientacje na rytuały religijne, czy orientacje na rytuały 
świeckie, a może orientacje na rytuały w ogóle?, kryterium zmienności, by indeks 
dobrze dzielił badanych),  

2. zbadania związków empirycznych między pytaniami, usuwając te, które nie są 
powiązane, lub są powiązane zbyt silnie, tak by każde pytanie dodawało coś nowego 
do tworzonej zmiennej (zależności dwuzmiennowe i wielozmiennowe),  

3. ustalenia punktacji (podjęcia decyzji co do przyznania jednakowej lub różnej liczby 
punktów za poszczególne pytania, tak by uzyskać dobrą „zmienność” cechy),  

4. walidacji (oceny trafności indeksu za pomocą analizy rozkładów krzyżowych 
z poszczególnymi pytaniami; ocena tzw. zewnętrzna za pomocą pytań 
kwestionariusza będące poza indeksem).  

Ocena zmiennych nieobserwowalnych, które stanowią próby „wychodzenia” poza 
ograniczania badań społecznych na skutek ich wielorakich uwarunkowań i trudów „zgody” 
na wyczerpujący desygnat badanych a złożonych pojęć społecznych, dotyczy w świetle 
powyższych ustaleń oceny trafności i rzetelności narzędzi pomiaru tych zmiennych. 

                                                 
52  Tamże, s. 174. 
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Dowodzenie, że zbiór wartości zmiennych wraz z funkcją, to dobre narzędzie pomiaru 
zmiennej nieobserwowalnej jest o tyle konieczne, że zawsze może zdarzyć się sytuacja, 
że wybrany przez nas wskaźnik nie opisuje interesującego nas pojęcia (np. orientacji na 
sacrum religijne młodzieży), lub ma tak dużą wariancję, że jego wskazania są 
bezwartościowe, stwierdza Konarzewski53. Jest to o tyle ważne, że nie wszystkie zmienne 
nieobserwowalne uzyskujemy za pomocą standaryzowanych testów, czy skal. 
W przypadku indeksów tworzonych na potrzeby konkretnych badań często są to pomiary 
obowiązujące w warunkach ustalonych. Każda próba wyjścia na ustalenia populacyjne to 
nowa droga do koniecznego dowodzenia zasadności takich pomiarów realizowana 
technikami statystycznymi (rozkłady, ich parametry, korelacje ze zmiennymi 
obserwowalnymi, trafność i rzetelność). 

Opisywane tu zmienne nieobserwowalne często konstruowałam na cele różnych badań 
i związanych z nimi pomiarów. Przykładowo miało to miejsce w badaniach diagnozujących 
dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich54. Uzyskany materiał z badań wielokrotnie 
udostępniano społeczności naukowej w postaci raportów, ale i artykułów naukowych pisanych 
na rzecz różnych zastosowań (analizy wtórne). W jednych z takich doniesień55 umieściłam 
analizy dotyczące relacji między aspiracjami edukacyjnymi rodziców dzieci sześcioletnich 
wobec własnych dzieci a dojrzałością/gotowością56 szkolną ich dzieci. Aspiracje określiłam za 
pomocą ich desygnatu, za jaki na podstawie wieloletnich doświadczeń uznałam deklarowany 
przez rodziców typ szkoły, jaki miałoby ukończyć ich dziecko w przyszłości (w wariancie 
realnym i minimalnym). Natomiast wskaźnikiem dojrzałości dzieci (zmienna nieobserwo-
walna) był wskaźnik dojrzałości/gotowości opracowany na podstawie doniesień medialnych 
oceniający dziewięć aspektów gotowości dziecka (odpowiedzi na pytania: czy dziecko ma 
problemy z mową, czy jest zdrowe, samodzielne, czy jest zdolne do rozstania z rodzicami, czy 
jest sprawne ruchowo, w jakim miesiącu się urodziło, czy potrafi się skupić, czy miało kontakt 
z rówieśnikami, czy dokonuje analizy i syntezy wzrokowej). Za każdą pozytywną dla 
dojrzałości dziecka odpowiedź ocenianą ze zmiennych obserwowalnych (za pomocą pytań) 
przyznawano jeden punkt (wskaźnik to suma punktów). Przeanalizowano rozkłady wskaźnika, 
rzetelność i trafność (treściową, logiczną, diagnostyczną) i uznano, że „medialne” indeksy 
mogą stanowić podstawę obserwacji przedmiotu badań. Ustalono dodatnie korelacje miedzy 
aspiracjami edukacyjnymi rodziców dzieci a dojrzałością szkolną ich dzieci. 

                                                 
53  K. Konarzewski, Jak uprawiać…, s. 148. 
54  Ogólnopolskie badania empiryczne przeprowadzone w 2006 roku w ramach projektu badawczego 

„Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej” (EFS i MEN). Były to badania reprezentacyjne (próby 
dobierałam osobiście) ze względu na typ placówki (przedszkole, szkoła), środowisko (miasto, wieś), ale 
i płeć dzieci (szacunkowo), dobrane metodą doboru losowego, warstwowo-zespołowego. Badania 
przeprowadzono dwukrotnie, łącznie zaś zbadano ponad 67 tys. dzieci. 

55  B. Walasek-Jarosz, „ Ja” realne, „ja” aspirujące…(aspiracje edukacyjne rodziców sześciolatków wobec 
dojrzałości szkolnej ich dzieci), [w:] I. Pufal-Struzik (red.), Oblicza „JA”. „Ja” twórcze, aspirujące, 
zwielokrotnione, wyczerpane, noetyczne, zagrożone patologią, Impuls, Kraków 2009, s. 63-65. 

56  W opracowaniu tym nie rozstrzygam kwestii zasadności używania konkretnego pojęcia. Traktuję je tutaj 
równoważnie. 
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Mimo interesujących poznawczo wyników zawsze pozostaje niepewność wagi 
doniesienia dla społeczności naukowej/użyteczności naukowej badań. „Im jaśniejsze 
pojęcie, tym łatwiej ocenić trafność wskaźnika. Co składa się na poparcie reformy 
oświaty? Znajomość jej rozwiązań, pozytywna ocena rozwiązań, przygotowanie się do 
wprowadzenia ich w życie, bronienie ich publicznych dyskusjach. Możemy zdobyć dane 
o wszystkich tych składnikach i zbudować pełny wskaźnik poparcia. Możemy też wybrać 
jeden wskaźnik, zdając sobie sprawę, że pierwszy jest mniej trafny niż czwarty”57. 
Podobnie rzecz się ma w badaniach dojrzałości/gotowości szkolnej dzieci58. Z uwagi na 
różnorakość definicji teoretycznych59 konkretne badanie ogranicza wyniki badań do 
wskaźnika związanego z przyjętą teorią. Pozostaje pytanie, czy zmiana teorii a co się z tym 
wiąże wskaźnika dla zmiennej nieobserwowalnej zmieni wyniki badań? 

Chyba można podsumować, że metodologiczne/badawcze próby pomiaru cech 
określających zjawiska społeczne, cech często nieobserwowalnych, mogą być rozstrzygane 
często jedynie za sprawą zgody sędziów kompetentnych i uznania przez nich wskaźników. 
Fakt ten, nierozstrzygania problemów pomiaru (wskaźnikowania) w fazie metodologii 
badań, czy podejść statystycznych, jest moim zdaniem najważniejszy w potencjalnym 
deprecjonowaniu wyników badań ilościowych. 

W ramach wniosków 

Wysoki poziom ogólności rozważań, związany z pomiarem w naukach społecznych bez 
dookreślenia przedmiotu badań, nie ułatwia wypowiedzi. A przecież sprawa nie jest nowa. 
Wspominał o niej już Arystoteles w Etyce Nikomachejskiej, zauważając, że „Jest bowiem 
cechą człowieka wykształconego żądać w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej 
na to pozwala natura przedmiotu; bo na jedno niemal wychodzi przyjmowanie od 
matematyka wywodów, które posiadają charakter prawdopodobieństwa, i żądanie ścisłych 
dowodów od mówcy przemawiającego na zgromadzeniu ludowym”60. 

„Apetyt” na pomiar dotyczy nie tylko nauk społecznych; chętnie sięgają po niego nawet 
humaniści. W rozważaniach nad wymiernością sztuki Maria Gołaszewska stwierdziła „Tezie, 
iż rzeczywistość jest wymierna a zatem poznanie może być osiągnięte przez stosowanie 
pomiaru – przeciwstawia się teza o zasadniczej niewymierności świata, niemożności jego 
opisu i wyjaśnienia przez stosowanie działań matematycznych. Zagadnienie to może znaleźć 
różne rozwiązania: uznanie, że jedna z tych tez jest fałszywa, druga prawdziwa, że obie są 
fałszywe, albo obie są prawdziwe.”61. Bowiem mówiąc o „metrum sztuki” mamy na myśli nie 
tylko matematykę. Za „wymiary malarstwa” uznajemy oryginalność, naturalność, 
                                                 
57  K. Konarzewski, Jak uprawiać …, s. 45. 
58  F. Meinders-Lücking, S. Loy, Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?, JEDNOŚĆ, Kielce 2009. 
59  A. Kopik, B. Walasek-Jarosz (red.), Tuż przed zmianą. Obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej 

i badań naukowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013. 
60  Za: M. Gołaszewska, Traktat o niewymierności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Estetyki, 

Kraków 1991, s. 3. 
61  Tamże, s. 5. 
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nastrojowość, figuratywność, geometryczność, doskonałość warsztatową, wymiary, które 
posłużyły do empirycznych, matematyzujących badań nad sztuką. Czyli mówiąc o „metrum 
sztuki” nie chodzi o same mierzenie fizykalne, lecz o sens largo, czyli proste, jednoznacznie 
zdefiniowane terminy oznaczające stwierdzalne fakty empiryczne62. 

W naukach społecznych kwestie pomiaru niejednoznacznych pojęć są mimo trudności 
łatwiej uchwytne. Problem sensu pojęć jednak jakby pozostał, też w pedagogice, co ma wyraz 
w specyficznym podziale badań na realizujące podejścia ilościowe i jakościowe. 

Dla rozważań tu przedstawionych postawiono dwa pytania: 
− jak rozwiązywane są problemy pomiaru cech w badaniach społecznych z punktu 

widzenia ich metodologii i w świetle statystyk branżowych, adresowanych konkretnie 
dla dyscyplin społecznych, w szczególności dla pedagogów?, 

− w jakim sensie mamy do czynienia z jednolitymi podejściami w tych dyscyplinach? 
 

Jeśli uznamy przyjęte wstępnie kryterium naukowości badań to podjęta refleksja 
przede wszystkim dotyczy badań ilościowych, bowiem badania jakościowe wyróżnia 
specyficzność, i z reguły są badaniami indywidualizującymi63. 

Ostatecznie w odpowiedzi powinno się docenić wiele operacyjnych prób zmierzania 
się badaczy społecznych z problemami pomiaru (opisywane w literaturze skale, indeksy, 
analizy wielowymiarowe), by uchwycić coś, co wydaje się niemierzalne, niewymierne. 
Tylko takie podejście zastosowane jednokrotnie skutkuje wielokrotnie brakiem 
porównywalności badań a i ma charakter bardzo indywidualny, których wynik jest 
porównywalny do wyników badań jakościowych. Rozwój przedmiotowych badań 
(nad religijnością, efektywnością edukacyjną, twórczością, obszarami segregacji, biedy, 
innych) jest wtedy właściwie zagrożony. Naturalnie łatwo zripostować, że problem ten to 
kwestia doświadczenia badacza i jego zespołu, też powtarzalności badań, czy kompetencji 
dydaktyka przekazującego wiedzę z dyscyplin związanych z badaniami naukowymi, 
jak metodologia, lub statystyka. Uważam, że nie tylko64. 

Przedmiotowa literatura, mimo ogromnej zmiany, nie rozstrzyga jednoznacznie 
wszystkich treści potrzebnych do procesu operacjonalizacji i konceptualizacji badań 
społecznych na rzecz rozwijania wiedzy w danym przedmiocie badań. „Na drodze” 
różnych podejść, pomiędzy metodologią a statystyką, a dalej realizacją badań, które można 
by uznać za naukowe, „ginie” często problem ważny: zmienna obserwowalna/nie-
obserwowalna w relacji do jej rozkładu i nader wszystko pojęcia zmiennej losowej, bo tak 
odczytuję/podsumowuję dylematy i niejednoznaczności definiowania i wyróżniania 
zmiennych, czy ich wskaźnikowania (niejako opomiarowania). Uspójnienie tych treści, 
                                                 
62  Tamże, s. 66. 
63  Jak w metodzie historycznej – przyp. B. W.-J. 
64  Dobrym przykładem jest w tym przypadku historia „edukacyjnej wartości dodanej”. Marketing, wsparcie 

rzeczowo-finansowe, zespół badawczy, nie znoszą trudu asymilowania się koncepcji w praktyce, 
(nawiasem dodając nie tylko w pedagogice stawiane są pytania o wartość dodaną, czyli o adekwatność 
pomiaru współczesnych zjawisk społecznych tradycyjnymi metodami, patrz: Ewa Kaliszuk (red.) Mierze-
nie wartości dodanej w handlu zagranicznym – nowe koncepcje, metody i wyzwania, Wydawnictwo 
IBRKK, Warszawa 2013).  
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ważne dla programów studiów pedagogicznych, prowadzenia badań pedagogicznych i ich 
implikacji dla decyzji pedagogicznych, a w konsekwencji wiedzy pedagogicznej, należy 
jednak do przyszłości. Na pewno problem nie zostanie rozwiązany za sprawą „wycinania” 
statystyki z programów studiów pedagogicznych65,66. 
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Streszczenie 

W artykule postawiono dwa pytania badawcze: – jak rozwiązywane są problemy pomiaru cech 

w badaniach społecznych z punktu widzenia ich metodologii i w świetle statystyki (dla dyscyplin 

społecznych)?, – na ile mamy do czynienia z jednolitymi podejściami w tym zakresie? W celu 

odpowiedzi przeprowadzono przegląd przedmiotowej literatury. Wnioski z postępowania 

wspierała też obserwacja i doświadczenie badawcze autorki wypowiedzi. Stwierdzono 

niejednoznaczność podejść oraz problem relacji zmiennej w badaniach do jej rozkładu a nader 

wszystko pojęcia zmiennej losowej. Uspójnienie tych treści, ważne dla programów studiów 

pedagogicznych, prowadzenia badań pedagogicznych i ich implikacji dla decyzji pedagogicznych, 

oraz w konsekwencji wiedzy pedagogicznej należy jednak do przyszłości, stwierdziła autorka. 

Słowa kluczowe: metodologia nauk społecznych, statystyka dla pedagogów, zmienne badań, 

zmienna losowa, rodzaje zmiennych, pomiar zmiennych, skale, indeksy 

 

Feature measurement in social studies.  

Unobservable variables 
 

Summary 

There are two research questions posed in the paper: – How are the problems in measuring the 

social studies solved from the point of view of their methodology and in light of social sciences 

statistics?; – How do we deal with the uniform approaches in this area? 

In order to respond to them the literature review was conducted. Conclusions of the 

investigation were also supported by the observation and research experience of the author of the 

paper. She found ambiguous approaches and a vague problem of the relationship of the variable 

and its distribution, and, most all, of the concept of a random variable. Making this content more 

consistent, important for the teacher education programs, research and pedagogical implications 

on pedagogy and pedagogical knowledge, is the future, said the author. 

Keywords: social sciences methodology, statistics for pedagogues, research variables, 

random variable, types of variables, variables measurement, scales, indexes 
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Elżbieta Męcina-Bednarek 

SPOSOBY BADANIA ZJAWISKA AGRESJI WŚRÓD 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

– PRZYKŁAD METODOLOGICZNY 

 

Wprowadzenie 

Tematem wielu prac dyplomowych z pedagogiki są przejawy zachowań agresywnych 
młodzieży gimnazjalnej. Jest to problem wielopłaszczyznowy, ponieważ w każdym prawie 
przypadku zachowanie agresywne jest sygnałem, że uczeń znajduje się w sytuacji, w której 
sam nie może sobie poradzić. Szkoła stwarza okazję do przezwyciężenia konfliktów jako 
miejsce międzyludzkich kontaktów, ale dla prawidłowego rozwoju osobowości ważne też są 
uczucia zwycięstwa, potwierdzenia własnego zdania, słusznego przeforsowania własnej woli. 
Zaspokojenie tych odczuć często niestety odbywa się drogą zachowań agresywnych. 

Zachowania agresywne to zjawiska spotykane wielokrotnie na ulicach, w szkołach 
a nawet w domach, a nasilanie się tych zachowań wśród młodzieży wzbudza niepokój 
u wychowawców, nauczycieli, rodziców. Zjawisko narastania przemocy i agresji w szkole 
jest poważnym problemem współczesnej szkoły. Na jej terenie mamy do czynienia 
z poniżaniem uczniów i naruszaniem ich godności osobistej. Tym bardziej, że w dzisiej-
szych czasach przemoc staje się sposobem demonstrowania własnego zdania i osiągnięcia 
swoich celów. Bez zwrócenia uwagi na normy moralne uczniowie zastraszają, biją, czy 
kaleczą słabszych od siebie. Napastnikiem jest pojedynczy uczeń lub grupa uczniów, 
a ofiarą słabszy fizycznie uczeń, nie potrafiący się postawić przez co jest terroryzowany 
często na oczach niczego w tej sprawie nie robiących rówieśników. Sprawcy odnoszą 
wrażenie, że nie robią nic złego a winę za swe czyny często kierują na innych. Z kolei 
ofiara boi się uzyskać pomoc ponieważ myśli, że to nic nie pomoże, lub wstydzi się 
swojego przypadku. Duże znaczenie ma również wiek, z reguły to starsi znęcają się nad 
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młodszymi. Przemoc i agresja naruszają podstawowe prawo każdego dziecka do życia 
w poczuciu bezpieczeństwa. Niestety te zjawiska całkowicie przenikają do codzienności 
uczniowskiej. Dawniej zjawisko agresji i przemocy nie było aż tak popularne. 
W dzisiejszych czasach stanowi codzienność i z dnia na dzień staje się coraz bardziej 
brutalne. Statystyki stosowania zachowań agresywnych w skali globalnej są alarmujące. 
Ze względu na przebieg i negatywne skutki tych zjawisk pedagodzy często podejmują 
badania w tym zakresie ukierunkowane na analizę zjawiska i projektowanie programów 
profilaktycznych. Artykuł adresowany jest w szczególności do studentów pedagogiki na 
studiach niestacjonarnych. Na przykładzie badań nad agresją wśród młodzieży szkolnej, 
i jak wynika z ustaleń badań wysoce uzasadnionych, wskazane są główne zakresy treści, 
z jakimi student powinien się zmierzyć w celu napisania pracy dyplomowej. 

Agresja jako zjawisko występujące w szkołach  
w świetle literatury 

Na podstawie literatury przedmiotu badań (kwerendy) student poznaje, że różnorodność 
źródeł agresji, form i jej rodzajów uniemożliwia stworzenie jednej uniwersalnej definicji 
tego zjawiska. Termin „agresja pochodzi z łacińskiego agressivo i oznacza napaść, 
zaś w psychologii to zachowanie ukierunkowane na wyrządzenie krzywdy innym osobom, 
którego nie można usprawiedliwić ze społecznego punktu widzenia”1. Pojęcie agresji 
zastępowane bywa terminami: wrogość, wojowniczość, napastliwość czy destruktywność. 
Terminy te służą do określania skłonności do zachowania czynnego lub werbalnego 
skierowanego przeciwko komuś lub czemuś. Najczęściej mówi się o agresji słownej, 
fizycznej oraz o agresji bezpośredniej”. Adam Frączek poprzez agresję rozumie każde 
zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie szkody i spowodowanie utraty cenionych 
społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego2. 

Wielu autorów w swoich publikacjach zwraca uwagę na to, że agresja sama w sobie nie jest 
czymś złym. Słowo agresja odnosi się tu bardziej od łac. słowa agreddi, oznaczającego zbliżanie 
się do czegoś, nacieranie, stawianie czoło wyzwaniom3. Agresja jest tu traktowana jako zdolność 
jednostki do aktywnego kontaktu z drugim człowiekiem, wyrażająca najróżniejsze formy 
samopotwierdzenia, włącznie z bardzo brutalnymi środkami wyrazu. W tym rozumieniu jest ona 
cechą osobowości człowieka, która warunkuje prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Odpowiedni poziom agresji pozwala tworzyć relacje z innymi ludźmi, ustalać swoje granice, 
pokazywać, co komu wolno, a czego nie wolno wobec nas. Agresja, a dokładniej mówiąc, 
odpowiednie jej nasilenie, jest konieczna do kształtowania zachowań asertywnych i obronnych4. 
Zachowania agresywne o charakterze obronnym przypominają trochę zachowania zwierząt, 

                                                 
1  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademicki „Żak”, Warszawa 2007, s. 19. 
2  A. Frączek, Agresja wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo ZNP, Kielce 2006 , s. 227. 
3  R. Portmann, Gry i zabawy przeciwko agresji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003, s. 6. 
4  J. Siudem, Agresja i przemoc w szkole. Przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania, Fundacja „Trzeźwy 

umysł” i Towarzystwo „Kuźnia”, Poznań-Lublin 2005, s. 6. 
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które często narażają swoje życie, chroniąc gniazda przed atakiem intruzów, czy też swoje 
potomstwo przed głodem i innymi niebezpieczeństwami. W badaniach nad zjawiskiem agresji 
często pojawiają się terminy określające tendencję lub skłonność do fizycznych lub werbalnych 
zachowań, skierowanych przeciw komuś lub czemuś. 

Zdaniem Kupisiewicza agresja to „gwałtowne zachowanie zmierzające do zniszczenia 
lub uszkodzenia obiektów lub wyrządzenia krzywdy osobom uważanym za przyczyną 
doznanych upokorzeń, krzywd itp.”5. W behawioralno-poznawczych teoriach agresji zakłada się, 
że złość jako reakcja na frustrację, oraz jej następstwo – agresja, kierowane bywają na własną 
osobę w dwóch przypadkach. Pierwszy ma miejsce, gdy człowiek w sobie samym lokalizuje 
źródło frustracji, drugi, gdy ta pochodzi z zewnątrz, lecz jej źródło jest niedostępne, 
lub zaatakowanie danego celu byłoby zbyt zagrażające. W tego rodzaju sytuacjach, znajduje się 
nieraz nawet małe dziecko w relacji z rodzicami, jak również ofiara przemocy domowej czy 
lobbingu w pracy, w szkole czy innych środowiskach społecznych6. Zachowania agresywne 
można rozróżniać biorąc pod uwagę formę ich występowania. Użytecznym staje się więc 
chociażby rozróżnienie między agresją wrogą i agresją instrumentalną7. Celem agresji wrogiej 
jest wywołanie obrażeń cielesnych i zadanie bólu, a wynika to z uczucia gniewu. Natomiast 
agresja instrumentalna, choć tak jak agresja wroga ma na celu wyrządzenie innej osobie krzywdy, 
jest środkiem do osiągnięcia celu nieagresywnego i wiąże się ją z zachowaniami przestępczo-
demoralizującymi8. Agresja przejawia się także w innych formach, do których zalicza się 
czynności fizyczne, werbalne, symboliczne, kierowane złością, chęcią szkodzenia innym. 
Agresję werbalną dzielimy na: 
• kierowaną – wtedy, gdy dziecko otwarcie dręczy drugą osobę i bezpośrednio do niej 

kieruje swoje słowa, 
• niekierowaną – wtedy, gdy dziecko woli maskować swoje działania, z obawy przed 

jawnym wyrażeniem swojej niechęci w stosunku do innych (obmawianie, intrygowanie, 
plotkowanie, skarżenie)9. 

Z kolei agresja niewerbalna dzieli się na: 
• agresję fizyczną – polega ona na bezpośrednim zadawaniu bólu innym osobom. 

Za przykład może służyć dziecko, które w chwili złości atakuje inne osoby niekoniecznie 
te, które dany atak wywołały, bije je, drapie. Zdarza się, że swą złość odreagowuje na 
koledze, przedmiocie lub zwierzęciu – mowa wtedy o tzw. agresji przeniesionej10, 

                                                 
5  C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 8. 
6  B. Bereza (red.), Oblicza złości, perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 23. 
7  E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 250. 
8  J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000, s. 17. 
9  A. Grzegorek, Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży [w:] Poradnik dla pedagogów szkolnych 

opiekunów i wychowanków, pod red. E. Ćwikły, Wydawnictwo Forum, Poznań 2007, r. 2/4, s. 1. 
10  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademicki „Żak”, Warszawa 2007, s. 19. 
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• agresję niefizyczną – zauważa się ją głównie u dzieci w wieku przedszkolnym. 
Do przejawów agresji nie fizycznej można zaliczyć: przedrzeźnianie, pokazywanie 
języka innej osobie, wykonywanie gestów mające na celu zranienie drugiej osoby. 

„W społeczności ludzkiej agresja występuje w postaci działań:  
1. antyspołecznych, motywowanych tylko chęcią szkodzenia;  
2. prospołecznych przynoszących komuś szkodę, lecz realizowanych i imię celów 

społecznych np. praworządności, przeciwdziałania krzywdzeniu innych itp.”11. 
 

Szkoła jest drugim, po rodzinie ważnym środowiskiem życia i rozwoju młodego 
człowieka, zatem niezmiernie ważne jest prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży 
warunkach szkolnych i środowiskowych. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające 
z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły 
i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
środowiska lokalnego. Głównym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój 
ucznia. Szkoła realizuje także zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności 
i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio 
do istniejących potrzeb. Zadania, które musi realizować szkoła określone zostały 
w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 
a) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 
b) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 
c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców12. 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program 
profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno 
całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. W przypadku diagnozy występowania agresji na 
terenie szkoły wdraża się do realizacji projektowane programy naprawcze mające na celu 
niwelowanie, powstrzymanie i w efekcie wyeliminowanie tego zjawiska. 

Ogólne założenia metodologiczne 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy oraz złożenie egzaminu 
dyplomowego. Zatem konieczne jest skonstruowanie koncepcji badań według określonych 
wymagań (kryteriów) naukowych, przeprowadzenie badań i opracowanie wyników, 
co składa się na uzyskanie pozytywnej oceny pracy. Wybór tematu i płaszczyzny 
badawczej jest kwestią indywidualną badacza, stąd prezentowany materiał, 
                                                 
11  T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wyd. Akademickie ”Żak”, Warszawa 2003, s. 39. 
12  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. nr 95, z późniejszymi zmianami. 
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jak wspomniano we wprowadzeniu stanowi jedynie przykład, według którego autor pracy 
w oparciu o wiedzę merytoryczną i metodologiczną dokona właściwych operacji w celu 
skonstruowania swojej pracy dyplomowej. Każda praca winna składać się z trzech 
podstawowych części: merytorycznej, metodologicznej i analitycznej. 

Część I, merytoryczna pracy 

1. Problematyka badawcza 

Problematyka badań winna być ściśle związana z kierunkiem i specjalnością 
kształcenia, z tego też względu opracowywane tematy powinny łączyć zagadnienia 
związane z dyscypliną (pedagogiką) z zainteresowaniami badacza. Studenci pedagogiki 
mają do wyboru różnorodne płaszczyzny badań, umożliwiające wnikliwe rozpoznanie 
zagadnienia a także powiązania go z praktyką pedagogiczną. 

2. Prakseologia badań 

Z uwagi na fakt, iż studenci studiów niestacjonarnych to osoby w większości 
pracujące zawodowo, dobrze jest, jeśli istnieje możliwość łączenia pracy i studiów, 
zwłaszcza przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej w miejscu pracy, celem np. 
dokonania zmian, ulepszeń. 

3. Związek teorii z praktyką 

Wybrana tematyka prac dyplomowych powinna mieć swoje odzwierciedlenie we 
wcześniejszych publikacjach naukowych w oparciu, o które zostaną przeprowadzone 
badania i zrealizowane cele badawcze. Wnikliwe opanowanie literatury naukowej 
w zakresie tematu pracy jest konieczne do poznania dorobku danej dziedziny wiedzy, 
stanu badań, pewnych zależności i działań praktycznych. Wykorzystanie licznych 
publikacji w części literackiej stanowi o znajomości tematu i problematyki badawczej 
w świetle dorobku naukowego w danej dziedzinie wiedzy prezentowanej w pracy. 

4. Projektowanie działań naprawczych 

Cennym elementem pracy dyplomowej jest dokonanie diagnozy danego stanu rzeczy 
(zagadnienia), nakreślenie kierunków zmian oraz zaprojektowanie konkretnych działań 
naprawczych, np. autorski program profilaktyczny lub terapeutyczny.  

Część II, metodologiczna 

1. Rodzaje badań pedagogicznych  
– badania ilościowe, 
– badania jakościowe. 

2. Koncepcja badań pedagogicznych  
– faza wstępna, koncepcyjna,  
– faza badań właściwych). 

3. Dobór problematyki badawczej i formułowanie tematu pracy licencjackiej. 
4. Cel, przedmiot badań, problemy i hipotezy, zmienne i wskaźniki. 
5. Metody, techniki, narzędzia badawcze. 
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6. Teren i organizacja badań, dobór próby. 
7. Zasady przeprowadzania badań. 

Część III, analityczna 

1. Analiza i interpretacja materiału empirycznego 
− uporządkowanie materiału badawczego, 
− obliczenia statystyczne, 
− opracowanie teoretyczne wyników badań. 

2. Podsumowanie i wnioski 
− wnioskowanie na podstawie analizy i interpretacji zebranego materiału badawczego, 
− praktyczne zastosowanie wyników badań. 

 

Mając usystematyzowaną wiedzę metodologiczną można przystąpić do układania planu 
pracy, który winien posłużyć jako schemat perspektywicznych działań w obrębie analizowania 
literatury przedmiotu, przygotowywania części metodologicznej badań własnych, przeprowa-
dzenia badań oraz analizy materiału badawczego i podsumowania pracy. 

Przykładowy plan pracy licencjackiej – badawczej 

Temat pracy:… 
Wstęp 

ROZDZIAŁ I. PROBLEM BADAŃ W LITERATURZE PRZEDMIOTU 

1. Wyjaśnienia terminologiczne 
2. Problematyka badawcza na podstawie literatury 

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

1. Cele i przedmiot badań 
2. Problemy i hipotezy badawcze 
3. Zmienne i wskaźniki 
4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 
5. Teren i organizacja badań 

ROZDZIAŁ III. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 

1. Charakterystyka badanej grupy 
2. Analiza i interpretacja materiału badawczego 
3. Projektowanie pedagogiczne (wynikające z problematyki badawczej) 

Podsumowanie i wnioski 
Bibliografia 
Aneks 
Spis tabel 
Spis wykresów 
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Oświadczenie13 
Przykładowy plan pracy może być modyfikowany w zależności od koncepcji 

metodologicznej i problematyki badawczej, istotne jest jednak, aby posiadał prawidłową 
konstrukcję badawczą i analityczną. Z uwagi na wagę podejmowanych tematów konieczna jest 
znajomość podstawowych zagadnień metodologicznych prezentowanych zarówno z pedago-
gicznego, psychologicznego jak i socjologicznego punktu widzenia. Badając zjawisko agresji 
wiedza ta jest niezbędna w celu opracowania prawidłowej koncepcji badawczej. 

Metodologia. Przedmiot i cel badań 

Badania naukowe przeprowadza się z zachowaniem standardów metodologicznych. 
Metodologia zaś jest nauką o metodach badań naukowych; o skutecznych sposobach 
dociekania ich wartości poznawczej. Metodologia badań obejmuje swym zasięgiem całość 
procesu postępowania badawczego, począwszy od określenia przedmiotu badań, 
sformułowania celów, problematyki badań, hipotez teoretycznych, doboru zmiennych 
i wskaźników, konstrukcji narzędzi badawczych, opracowania materiału, aż do weryfikacji 
hipotez i sformułowania twierdzeń teoretycznych, będących na postawione problemy 
badawcze. Metodologia zapewnia trafność i rzetelność badań, ich właściwe opracowanie, 
interpretację, odróżnienie wiedzy naukowej od intuicyjnej. Daje możliwość dostrzeżenia 
wszystkich aspektów problemu. Właściwie określona metodologia jest podstawą prowadzenia 
badań pedagogicznych, ich poprawności i użyteczności. „Metodologia to nauka o zasadach 
i sposobach postępowania badawczego stosowanych w pedagogice. Dotyczy szczególnie 
poprawnego ich zastosowania podczas wszystkich możliwych etapów organizowanego 
procesu badawczego. Przy czym przez zasady (reguły) postępowania badawczego rozumie się 
tu pewne najogólniejsze dyrektywy czy zalecenia obowiązujące w badaniach pedagogicznych. 
Sposoby natomiast, czyli metody i techniki postępowania badawczego, są to mniej lub bardziej 
skonkretyzowane procedury (strategie) badań pedagogicznych, związane zazwyczaj 
z ich konstruowaniem oraz gromadzeniem i opracowaniem materiału badawczego”14. 

Badanie należy rozumieć jako zbiór skoordynowanych działań i czynności, które 
mają za zadanie dostarczyć nowych informacji, przynieść nową wiedzę. Badania można 
podzielić na ilościowe i jakościowe. „Badania ilościowe polegają na opisie i analizie 
faktów, zjawisk, procesów, przedstawianych następnie w formie różnych zestawień 
i obliczeń statystycznych i matematycznych”15. Natomiast badania jakościowe obejmują 
dokonywanie analizy badanych zjawisk, wyróżnianie w nich elementarnych części 
składowych, wykrywanie zachodzących między nimi związków i zależności, charaktery-
zowanie ich struktury całościowej, interpretacji ich sensu lub spełnianej przez nie funkcji. 
„Terminy jakościowe i ilościowe mają znaczenie wyłącznie symboliczne, ponieważ 

                                                 
13  Ogólne założenia metodologiczne - powyższy materiał został opracowany przez autorkę i umieszczony na 

stronie internetowej uczelni: www.etins.edu.pl, jako Instruktaż pisania prac licencjackich. 
14  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 14. 
15  Tamże…, s. 55. 
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w badaniach jakościowych stosuje się także pewne obliczenia, a w ilościowych dokonuje 
jakościowej analizy danych”16. 

Według W. Zaczyńskiego „badanie naukowe jest wieloetapowym procesem 
zróżnicowanych wewnętrznie działań mających zapewnić nam obiektywne, dokładne 
i wyczerpujące poznanie wybranego wycinka rzeczywistości przyrodniczej, technicznej, 
społecznej lub kulturowej. (…) Badanie naukowe jest przecież podobne do wszelkiego 
poznania otaczającego nas świata. Przebiega zawsze w zasadniczym swoim toku w ten 
sposób, że wychodząc od działania praktycznego, od bezpośredniego doświadczenia, 
od tego, co obserwowalne, przechodzi ponownie do praktyki poprzez etap pośredni – 
uogólnione poznanie”17. Przystępując do badań, należy przede wszystkim określić 
przedmiot, czyli to, co chcemy badać. Przedmiot badań dotyczy zarówno sfery materialnej, 
jak i idealnej, a przede wszystkim tematu i treści procesu badawczego. 
Do najistotniejszych składników rzeczywistości społecznej J. Sztumski zalicza 
„zbiorowości i zbiory społeczne, procesy i zjawiska społeczne”18. 

Każde badanie służy wzbogaceniu wiedzy o przedmiocie badań. Według K. Żegnałka 
„przedmiotem badań pedagogicznych mogą być fakty, zjawisk i procesy pedagogiczne 
wraz z ich uwarunkowaniami oraz osoby, instytucje, placówki i organizacje zajmujące się 
szeroko rozumianą działalnością wychowawczą, opiekuńczą lub edukacyjną”19. 
A.W. Maszke za przedmiot badań pedagogicznych uznaje „wszelkie obiekty, rzeczy oraz 
zjawiska i procesy, którym one podlegają i w odniesieniu, do których formułujemy pytania 
badawcze”20. Natomiast dla S. Nowaka przedmiot badań to „interesująca badacza 
dziedzina zjawisk społecznych, ludzi, społeczności terytorialnych, zbiorów ludzi 
połączonych wspólnotą terytorialną, układem wzajemnych zależności i powiązań”21. 
Przy wyborze przedmiotu badań należy kierować się wytycznymi, do których T. Pilch 
i T. Bauman zaliczają dostępność badawczą problemu, aspekty ekonomiczne badań oraz 
zaangażowanie emocjonalne badacza. Według autorów „powinien on kierować się 
osobistym poczuciem związku z daną problematyką” 

I tak przedmiotem badań w przedstawionym przykładzie jest obraz zjawiska agresji 
i przemocy wśród uczniów szkół gimnazjalnych. 

Badanie naukowe, jak każda racjonalna działalność, musi mieć sprecyzowany cel. 
T. Pilch i T. Bauman uważają, że „zasadniczym celem poznania naukowego jest zdobycie 
wiedzy maksymalnie ścisłej, pewnej, ogólnej, prostej, o maksymalnej zawartości informacji”22. 

                                                 
16  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 267. 
17  W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSIP, Warszawa 1995, s. 9. 
18  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 

2005, s. 18. 
19  K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Comandor, 

Warszawa 2008, s. 53. 
20  A.W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, Rzeszów 2004, s. 44. 
21  S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 30. 
22  Tamże…, s. 23. 
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Zdaniem W. Zaczyńskiego cel badań to „określenie, do czego zmierza badacz, co pragnie 
osiągnąć w swoim działaniu”23.Określenie celu wymaga uświadomienia sobie, po co 
podejmuje się badania oraz do czego mogą być przydatne uzyskane w nich wyniki. 

Według J. Gniteckiego „dobrze sformułowane cele poznawcze, teoretyczne i prakty-
czne umożliwiają sprecyzowanie problemów badawczych”24. Cele teoretyczno-poznawcze 
wiążą się z poznaniem określonej kategorii zjawisk oraz wykryciem ich związków, 
zależności oraz prawidłowości. Cele praktyczno-wdrożeniowe łączą się natomiast 
z wykorzystaniem wyników badań w działalności wychowawczej, społecznej. 
1. Cel teoretyczny pracy: – wnikliwa analiza literatury przedmiotu celem poznania 

wszelkich uwarunkowań, rodzajów, form, sposobów przeciwdziałania zjawisku agresji 
i przemocy wśród uczniów szkoły podstawowej. 

2. Cel poznawczy pracy: – ustalenie czy w społeczności uczniów najstarszych klas szkoły 
podstawowej występuje zjawisko agresji i jaka jest jego skala. 

3. Cel praktyczny pracy: – opracowanie wniosków wynikających z teoretycznej i prakty-
cznej analizy materiału badawczego. 

4. Cel wdrożeniowy pracy: – sformułowanie zaleceń skierowanych do nauczycieli – 
wychowawców dotyczących możliwości zapobiegania zjawisku szerzącej się agresji 
wśród uczniów szkoły podstawowej, przedstawienie pakietu programów 
profilaktycznych do realizacji w szkołach na zasadzie „dobrych praktyk”. 

Problemy i hipotezy badawcze 

Po ustaleniu przedmiotu badań oraz celów następuje kolejny etap badania naukowego, to 
znaczy sformułowanie problemów badawczych. Według słownika wyrazów obcych 
problem jest to „trudna sytuacja, z której należy znaleźć jakieś wyjście, poważna sprawa, 
która wymaga przemyślenia i rozstrzygnięcia”25. Słowo „problem” pochodzi z języka 
greckiego i znaczy przeszkoda lub trudność. Jak twierdzi K. Żegnałek „przez problem 
badawczy w pedagogice należy rozumieć pytanie, na które można uzyskać odpowiedź 
poprzez badania naukowe”26. Podobnie S. Palka uważa, że „problem badawczy jest 
pytaniem, na które odpowiedź uzyskiwana jest na drodze badań naukowych”27. 
Nieco ogólniejszą definicję formułuje J. Sztumski, według którego problemem badawczym 
„nazywamy to, co jest przedmiotem wysiłków badawczych, czyli to, co orientuje nasze 
przedsięwzięcia poznawcze”28. W badaniach pedagogicznych, zalecane jest, aby problemy 
główne formułować w postaci pytań dopełnienia. „W żadnej mierze nie powinno się 

                                                 
23  W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1998, s. 52. 
24  J. Gnitecki, Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza, Poznań 2007, s. 319. 
25  L. Drabik, Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 745. 
26  K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Comandor, 

Warszawa 2008, s. 59. 
27  S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2006, s. 12. 
28  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydaw. Śląsk, Katowice 2005, s. 42. 
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jednak głównych problemów badawczych w pedagogice formułować w postaci pytań 
rozstrzygnięcia”29. Z problemów głównych wynikają problemy szczegółowe. 

Według S. Palki problemy szczegółowe „stanowią swoistego rodzaju „drogowskaz” 
badawczy, wyznaczający kierunki postępowania w toku stosowania poszczególnych 
metod, na przykład metody ankiety. Badacz-pedagog formułując problemy szczegółowe, 
baczy na to, by wynikały one z problemu głównego i ich rozwiązanie służyło rozwiązaniu 
tego problemu, oraz na to, by możliwe było w praktyce badawczej uzyskanie odpowiedzi 
na nie”30. Bardzo istotne jest, aby problemy szczegółowe były ściśle powiązane z problem 
głównym, aby „stanowiły podstawę do budowania odpowiednich hipotez, służyły 
rozwiązaniu tego problemu i były możliwe do rozwiązania za pomocą dostępnych metod, 
technik i narzędzi badawczych”31. 

W podejmowanych badaniach dotyczących zjawiska agresji i przemocy należy postawić 
szereg różnorodnych pytań – problemów badawczych, które będą wyczerpywać stan naszej 
„niewiedzy”. Najczęściej w badaniach wyróżnia się następujące problemy badawcze: 

 Przykładowy problem główny: 

Jak kształtuje się obraz zjawiska agresji wśród uczniów szkół gimnazjalnych? 

Z problemu głównego wynikają problemy szczegółowe: 

1. Jakie formy agresji występują w szkole? 
2. W jakich miejscach w szkole uczniowie najczęściej doświadczają agresji? 
3. Kto najczęściej jest napastnikiem? 
4. Kogo uczniowie informują o doznanej agresji? 
5. Jakie są przyczyny występowania zachowań agresywnych wśród uczniów? 
6. Jak uczniowie i nauczyciele reagują na agresję w szkole? 
7. Czy uczniowie czują się bezpieczni w szkole? 
8. Czy szkoła podejmuje działania profilaktyczne i zaradcze względem zachowań 

agresywnych? I wiele innych. 
Problemy badawcze stanowią podstawę tworzenia hipotez. Słowo „hipoteza” 

pochodzi z języka greckiego i oznacza „przypuszczenie”. Według K. Żegnałka „hipoteza 
to (tymczasowe) przypuszczenie, mające ułatwić (naukowe) wyjaśnienie zjawiska; 
domysł; założenie oparte na prawdopodobieństwie, a wymagające sprawdzenia”32. 
Podobnie znaczenie tego terminu wyjaśnia J. Sztumski. Według niego hipotezą jest 
„przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia 
czegoś, który oczywiście wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji poprzez odpowiednie 
badania stosowane w danej nauce”33. Według M. Łobockiego „hipotezy robocze są 
oczekiwanymi przez badacza wynikami planowanych badań i dotyczyć mogą zarówno 
                                                 
29  S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

2006, s. 14. 
30  Tamże.., s. 18. 
31  K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Comandor, Warszawa 2008, s. 68. 
32  Tamże, s. 69. 
33  J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydaw. Śląsk, Katowice 2005, s. 53. 
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wartości zmiennych, jak i zależności między zmiennymi. Przewidywania swoje, 
co do oczekiwanych wyników badacz opiera przede wszystkim na posiadanym zasobie 
wiedzy i osobistych doświadczeniach, jak również na twórczym i krytycznym do nich 
podejściu. (…) Tworzenie hipotez roboczych wymaga ogromnego oczytania 
i praktycznych doświadczeń badacza w interesujących go kwestiach”34. Dzięki hipotezom 
roboczym badacz jaśniej i wyraźniej widzi sformułowany przez siebie problem badawczy. 
Umożliwia mu to dobór odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych. 

Ogólnie można wyłonić następujące cechy charakteryzujące hipotezę badawczą: 
− jest formułowana w postaci zdań oznajmujących, 
− odnosi się bądź do wartości przyjmowanych przez badane zmienne, bądź do relacji 

zachodzących między tymi zmiennymi, 
− jest wnioskiem z dotychczasowych obserwacji i doświadczeń badacza, 
− nie jest twierdzeniem pewnym, ale wysoce prawdopodobnym i wymaga weryfikacji 

poprzez badania naukowe, 
− służy wyjaśnieniu faktów oraz przebiegu procesów i zjawisk pedagogicznych, a także 

przewidywaniu skutków pewnych zdarzeń, zjawisk czy procesów. 
W przedstawianym przykładzie można wyróżnić następujące hipotezy: 

Hipoteza główna: 

Należy przypuszczać, że zjawisko agresji występuje wśród uczniów szkół 
gimnazjalnych. 

Hipotezy szczegółowe: 

1. Należy przypuszczać, że najczęstszymi formami agresji występującymi w szkole 
są: przezywanie, obgadywanie, wyśmiewanie, bójki, kradzieże, zastraszanie. 

2. Należy przypuszczać, że uczniowie najczęściej doświadczają agresji na korytarzu 
szkolnym, w szatni lub w drodze do i ze szkoły. 

3. Należy przypuszczać, że napastnikiem najczęściej jest uczeń starszy uczęszczający 
do tej samej szkoły, co ofiara. 

4. Należy przypuszczać, że uczniowie o doznanej agresji informują rodziców, 
nauczycieli i kolegów. 

5. Należy przypuszczać, że jedną z najczęstszych przyczyn zachowań agresywnych 
według uczniów jest chęć zaimponowania rówieśnikom. 

6. Należy przypuszczać, że uczniowie i nauczyciele nie pozostają obojętni na 
zachowania agresywne, jakie mają miejsce w szkole. 

7. Należy przypuszczać, że uczniowie czują się bezpieczni w szkole. 
8. Należy przypuszczać, że szkoła podejmuje działania profilaktyczne i zaradcze 

względem zachowań agresywnych. 
Po dokonaniu sformułowania hipotez należy przystąpić do wytypowania zmiennych 

i wskaźników niezbędnych do dalszych działań badawczych. 
 

                                                 
34  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2007, s. 133-134. 
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Zmienne i wskaźniki zmiennych 

Pojęcia „zmiennych” i „wskaźników” wiążą się bezpośrednio z problemem i hipotezą 
roboczą. Zmienną najogólniej nazywa się „te objęte badaniem cechy (właściwości), które 
mogą przyjmować różne wartości, czyli podlegają zmianie. (…) Zmiennymi, są więc, 
podstawowe cechy, symptomy, przejawy charakterystyczne dla badanego faktu, zjawiska 
czy procesu, albo różnego rodzaju czynniki będące ich przyczyną lub skutkiem”35. 

W badaniach pedagogicznych najczęściej występują zmienne zależne i zmienne 
niezależne. Według Z. Zaborowskiego „zmienną, którą czyni się przedmiotem badań, 
określa się mianem zmiennej zależnej, a zmienną, której wpływ na zmienną zależną 
chcemy badać nazywamy zmienną niezależną”36. 

Po ustaleniu zmiennych kolejnym etapem procedury badawczej jest określenie 
wskaźników dla zmiennych. Wskaźnik jak sugeruje nazwa, powinien wskazywać coś, 
co da się zaobserwować. Wskaźnik musi być zjawiskiem lub cechą obserwowalną. 
„Wskaźnik – to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na podstawie zajścia którego 
wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem, bądź wreszcie 
z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego iż zachodzi zjawisko, które nas 
interesuje”37. 

Metodolodzy pedagogiki wyróżniają trzy typy wskaźników. Są to: wskaźniki 
empiryczne, wskaźniki definicyjne i wskaźniki inferencyjne. „Wskaźniki, empiryczne 
występują wtedy, gdy wskazywane przez nie zjawisko daje się łatwo i bezpośrednio 
zaobserwować. Są charakterystyczne dla badań empirycznych, a szczególnie przydatne 
w badaniu opinii w różnych sprawach. (…) Wskaźniki definicyjne mają miejsce wtedy, 
gdy wynikają z definicji badanego zjawiska czy faktu pedagogicznego. (…) Wskaźniki 
inferencyjne odnoszą się do zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych, a zatem o ich 
wystąpieniu wnioskujemy lub domniemamy z faktu zajścia wskaźnika obserwowalnego”38. 

Dla potrzeb analizy problematyki agresji pracy ustalono następujące zmienne: 
− Zmienna niezależna: grupa badanych uczniów ze szkoły gimnazjalnej okreśłona 

takimi wskaźnikami, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania. 
− Zmienna zależna: skala zjawiska agresji wśród uczniów szkoły podstawowej, dla 

której wskaźnikami są: rodzaje agresji, częstotliwość występowania zjawiska agresji, 
miejsca występowania oraz sposoby przeciwdziałania agresji. 
 
 

                                                 
35  K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Comandor, 

Warszawa 2008, s. 77-78. 
36  Z. Zaborowski, Wstęp do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1973, s. 145. 
37  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 33.  
38  K. Żegnałek, Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Comandor, 

Warszawa 2008, s. 84-85. 
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Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Proces badawczy powinien się kierować określonymi regułami i wskazaniami, które będą 
kontrolowały postępowanie badacza. Niezbędnym warunkiem skutecznego rozwiązania 
sformowanych problemów badawczych jest właściwy dobór trafnych i rzetelnych 
sposobów postępowania badawczego, czyli metod badawczych. Przyjmując, iż metodo-
logia to ogólne podejście do tematów badawczych – „wybór metody powinien odzwiercie-
dlać całościową strategię badawczą (…), gdyż to przyjęta metodologia decyduje o tym, 
które metody zostały wykorzystane i w jaki sposób posłużono się każdą z nich.  
Z zagadnieniem wyboru strategii łączą się cztery kwestie:  
1) wczesne podjęcie decyzji dotyczącej metod, które mają być wykorzystane,  
2) dostrzeżenie związków między metodami, metodologami a społeczeństwem,  
3) docenienie roli, jaką pełnią modele w kształtowaniu znaczenia oraz sposobu 

wykorzystania różnych metod,  
4) wybór metody (metod) właściwych dla tematu badawczego”39. 

 

 W opracowaniach metodologicznych oraz rozdziałach poświęconym metodom 
i technikom badań można dostrzec bardzo różne podziały i klasyfikacje metod i technik 
badawczych, i tak na przykład według T. Pilcha i T. Bauman metoda badawcza jest to 
„zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych 
obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania 
określonego problemu badawczego”40. Autor wyróżnia następujące metody badawcze: 
monografia pedagogiczna, eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczni i studium 
indywidualnych przypadków. S. Nowak uznał, iż metody badań naukowych to przede 
wszystkim typowe i powtarzalne sposoby zbierania, opracowywania, analizy i interpretacji 
danych empirycznych służących do uzyskania maksymalnie (lub optymalnie) uzasadnionych 
odpowiedzi na stawiane w nich pytania. „Wybór metod powinien zatem być 
podporządkowany przede wszystkim tematyce badania”41. M. Łobocki zauważył, że metody 
są „pewnym ogólnym schematem reguł dotyczących organizowania określonej działalności 
badawczej, tj.: szeregu specjalnych środków i działań na z góry założony cel badawczy”42. 

Metoda zatem, to określony sposób rozwiązania problemu z zastosowaniem 
odpowiedniej techniki badawczej, przy pomocy właściwych dla tej techniki narzędzi. 
Według Mieczysława Łobockiego „techniki badawcze są bliżej skonkretyzowanymi 
sposobami postępowania badawczego. Podporządkowane są metodom badawczym, 
pełniąc niejako wobec nich wyraźnie służebną rolę. Stanowią jakby „ostatni akord” danej 

                                                 
39  D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 149. 
40  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 68.  
41  S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1012, s. 47. 
42  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych,  Wydawnictwo Impuls, Kraków 2007, s. 243. 
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metody badań, która jest dla nich zawsze istotnym punktem odniesienia i obejmuje kilka 
ich odmian”43. Technika badawcza oznacza czynność, np. obserwowanie, prowadzenie 
wywiadu. Narzędzie badawcze z kolei służy do technicznego gromadzenia danych 
z badań, „jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań”44. 

O wyborze metody decyduje przedmiotowa i bezwzględna konieczność wynikająca 
z natury badanego problemu bądź zjawiska. Ta dopiero decyduje mniej lub bardziej 
jednoznacznie o doborze stosowanej techniki badań, a wybrana technika w sposób 
jednoznaczny wyznacza narzędzia badawcze. Wg procedur metodologicznych metoda jest 
pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego. 
Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do 
narzędzia badawczego. To ostatnie zaś ma zakres najwęższy i jest pojęciem podrzędnym 
zarówno wobec pojęcia metody jak i pojęcia techniki badawczej. 

W badaniach przeprowadzanych przez studentów najczęściej posługiwano się metodą 
sondażu diagnostycznego. T. Pilch twierdzi, iż „metoda sondażu diagnostycznego to 
sposób gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice 
zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasileniu się i kierun-
kach określonych zjawisk społecznych i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie 
zlokalizowanych – posiadających znaczenie wychowawcze – w oparciu o specjalnie 
dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje”45. 

Metoda sondażu diagnostycznego, to metoda badań, której „podstawową funkcją jest 
gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych 
osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstruktywną metody sondażu jest 
sondowanie opinii (wypytywanie)”46. Zaleca się stosować tę metodę zwłaszcza wtedy, 
„gdy pragniemy dowiedzieć się o opiniach respondentów na temat interesujących nas 
spraw oraz o tym, jak je oni oceniają i w ogóle, co o nich wiedzą lub chcieliby wiedzieć na 
ich temat. Przydatna może okazać się również w badaniach postaw, motywów i zaintereso-
wań respondentów czy zasobu posiadanych przez nich wiadomości o badanym zjawisku, 
procesie, zdarzeniu”47. Jak twierdzi M. Łobocki, metoda ta najczęściej znajduje zastosowa-
nie w badaniach ankietowych, rozmowach i wywiadach48. O wartości zebranych metodą 
sondażową materiałów i informacji decyduje trafność formułowanych pytań badawczych, 
a przede wszystkim sposób doboru respondentów oraz ich reprezentatywność. Dlatego też 
ważne są sposoby pozyskiwania informacji za pomocą odpowiednio dobranych technik. 
A.W. Maszke przez technikę rozumie zespół konkretnych czynności praktycznych 
związanych ze zbieraniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analizy i wysuwa-
nia na tej podstawie wniosków i uogólnień49. M. Łobocki techniką badawczą określa 
                                                 
43  Tamże…, s. 27. 
44  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 71. 
45  Tamże…, s. 121. 
46  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2007, s. 243. 
47  Tamże…, s. 244. 
48  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 143. 
49  A.W. Maszke, Metodologiczne… , s. 80. 
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sposób zbierania materiałów oparty na dokładnych i jasnych dyrektywach, 
weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych50. Zaś T. Pilch przez technikę 
rozumie czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami 
pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzonych informacji, opinii, faktów51. 
Wyróżnia się następujące techniki badawcze: obserwacja, wywiad, ankieta, badanie 
dokumentów, analiza treści i techniki projekcyjne. W badaniach sondażowych mamy dwie 
techniki badawcze: ankietę i wywiad. Istotne znaczenie mają także trafnie dobrane 
i właściwie opracowane narzędzia badawcze, czyli wystandaryzowane kwestionariusze 
ankiety i wywiadu. 

„Wywiad jest techniką zdobywania informacji przez bezpośrednie stawianie pytań 
tym wybranym osobom, które mogą nam udzielić pewnej sumy informacji. 
Ankieta natomiast jest metodą pośredniego zdobywania informacji przez pytania stawiane 
wybranym osobom za pośrednictwem drukowanej listy pytań, zwanej kwestionariuszem. 
Cechą wspólną dla obu technik jest „wypytywanie” badanych osób, cechą różniącą 
zaś „dystans” społeczny między pytającym a odpowiadającym (respondentem)”52.  

Ankieta „jest techniką gromadzenia informacji polegającą na wypełnianiu najczęściej 
samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu 
standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera”53. Ankieta jest najbardziej 
powszechną i najczęściej stosowaną metodą gromadzenia informacji w badaniach 
ilościowych. Polega ona na pisemnym komunikowaniu się badacza z respondentem. 
Taka forma komunikacji ma kilka podstawowych zalet; ma również ograniczenia. 
Jest dokładna i trwała, ale trudniejsza niż komunikacja ustna oraz zabiera więcej czasu 
niż np. wywiad. Narzędziem pomiarowym stosowanym w ankiecie jest zawsze 
kwestionariusz, samodzielnie wypełniany przez respondenta. Informacje zebrane za 
pomocą metody ankietowej umożliwiają zarówno diagnozę, jak i prognozę. „Ankieta jest 
niezastąpiona w badaniach pedagogicznych jako narządzie poznawania cech zbiorowości, 
faktów, opinii o zdarzeniach, danych liczbowych” 54. 

Dla potrzeb prac dyplomowych studenci posługują się w trakcie pracy badawczej 
samodzielnie skonstruowanym kwestionariuszem ankiety, która jest anonimowa. 
Dzięki anonimowości wypowiedzi respondentów mają większą szansę, aby być 
swobodnymi, otwartymi i szczerymi. Ten rodzaj ankiety nadaje się szczególnie do badań 
nad zagadnieniami wymagającymi osobistych wynurzeń respondentów i dotyczącymi 
spraw drażliwych czy wręcz intymnych. Między innymi zjawisko agresji w szkole 
do takich należy. 

Pytania ankiety są zawsze konkretne, ścisłe i jedno-problemowe. Wśród nich ważne 
miejsce zajmują pytania otwarte, zamknięte i półotwarte.  

                                                 
50  M. Łobocki, Metody…, s. 140. 
51  T. Pilch, T. Bauman, Zasady…, s. 42. 
52  W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995 s. 146. 
53  T. Pilch, T. Bauman, Zasady…, s. 96. 
54  Tamże…, s. 97. 
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W ankiecie konstruowanej do przeprowadzenia badań najczęściej stosuje się pytania 
zamknięte, a wśród nich pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne oraz pytania 
półotwarte i w mniejszym stopniu otwarte, gdyż te ostatnie wymagają szczególnej 
inwencji twórczej, a najczęściej są pomijane. 

Pytania zamknięte – często stosowane w ankiecie – są pytaniami „z ustalonymi z góry 
możliwymi odpowiedziami. Spośród nich respondent dokonuje własnego samodzielnego 
wyboru. Pytania takie nazywa się także pytaniami wyboru”55 albo pytaniami 
kafeteryjnymi, a możliwe (gotowe) na nie odpowiedzi nazywa się kafeterią. Wśród pytań 
zamkniętych często spotykanymi są pytania alternatywne, dysjunktywne i koniunktywne. 

Pytania alternatywne, nazywane także pytaniami rozstrzygnięciami lub pytaniami 
z dwuczłonową odpowiedzią, „rozpoczynają się zwykle od partykuły „czy” i mają na ogół 
charakter dychotomiczny”56. Odpowiedzi na pytania alternatywne to np.: tak lub nie, 
dobrze lub źle, jestem za lub przeciw. 

Pytania dysjunktywne „wymagają wyboru spośród więcej – niż w pytaniach 
alternatywnych – możliwych odpowiedzi, ale wybór odnosi się zawsze tylko do jednej 
z kilku gotowych odpowiedzi”57. 

Pytania koniunktywne – podobnie jak pytania dysjunktywne – są pytaniami z więcej 
niż dwiema gotowymi odpowiedziami. Odróżniają się natomiast od tamtych tym, 
że wymagają dokonania wyboru więcej niż jednej spośród podanych odpowiedzi. 

Pytania półotwarte stanowią niejako pośrednią formę między pytaniami zamkniętymi 
i otwartymi. „Każde z pytań półotwartych przewiduje wybór spośród przewidzianych 
z góry odpowiedzi i jednocześnie umożliwia swobodne wypowiedzi osób badanych 
na zadany w pytaniu temat. Najczęściej po wyliczeniu możliwych odpowiedzi na zadane 
pytania, czyli zamieszczeniu tzw. kafeterii, pozostawia się wolne miejsce na dopisanie 
lub powiedzenie „innych” wypowiedzi bez sugerowania, o jakie konkretnie chodzi”58. 

Kwestionariusz ankiety zawiera, zatem szereg pytań ułożonych i sformułowanych 
zgodnie z koncepcją badacza. Sprawą znaczącą jest liczba pytań zawartych 
w kwestionariuszu ankiety. Zbyt duża ich liczba zwykle zniechęca respondentów 
do starannych odpowiedzi lub do uczestnictwa w badaniach ankietowych w ogóle. 
Dlatego należy je ograniczyć do niezbędnego minimum. 

W badaniach można zastosować ankietę audytoryjną (środowiskową). „Przeprowadza 
się ją zwykle w miejscu pracy osób badanych, np. w szkole, lub fabryce, a także w takim 
miejscu zamieszkania, jak internat, dom dziecka, koszary itp. Zastosowanie ankiety 
audytoryjnej wymaga bezpośredniego rozprowadzenia jej przez ankietera wśród specjalnie 
dobranych osób badanych”59. Ta forma ankiety ma pewne zalety, łatwo objąć nią 

                                                 
55  M. Łobocki, Metody i techniki, s. 253.  
56  Tamże…, s. 254. 
57  Tamże…, s. 254. 
58  Tamże…, s. 255. 
59  Tamże…, s. 260. 
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odpowiednio wyselekcjonowaną grupę respondentów, mamy również pewność zwrotu 
wszystkich egzemplarzy ankiet wcześniej dostarczonych.  

W badaniach dotyczących agresji prowadzonych metodą sondażu diagnostycznego 
obok techniki ankiety wskazane jest zastosowanie techniki wywiadu, w tym przypadku 
np. z pedagogiem szkolnym. „Wywiad jest rozmową badającego z respondentem 
lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny 
kwestionariusz”.60 Wywiad służy głównie do rozpoznawania faktów, opinii i postaw danej 
zbiorowości. Materiał uzyskany tą drogą pozwala na analizę układów i zależności między 
zjawiskami. Materiał badawczy uzyskany drogą wywiadu może być uzupełnieniem, 
bądź zaprzeczeniem danych uzyskanych techniką ankietową, może również ją wzbogacać 
o nowe, nieznane fakty. Wywiad w przypadku badań nad agresją, wywiad z pedagogiem 
szkolnym – daje obraz zjawiska oraz projekcję działań opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych w kierunku profilaktyki agresji.  

Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą porównać rzeczywistość prezentowaną 
przez uczniów w badaniach ankietowych z rzeczywistością widzianą przez nauczyciela – 
pedagoga szkolnego, w ten sposób dokona się również weryfikacja pewnych założeń 
hipotetycznych. 

Opracowane zatem narzędzia badawcze należy przygotować w odpowiedniej ilości 
formularzy i przygotować się do prowadzenia badań zgodnie z wcześniej przyjętym 
schematem organizacyjnym i wybranym terenie badawczym. 

Teren i organizacja badań 

Dopełnieniem koncepcji metodologicznej jest dobór terenu badań, który polega na wyborze 
odpowiedniego terytorium, w tym przypadku wybór szkoły gimnazjalnej. Z uwagi na 
korzystną lokalizację wskazana jest placówka, która znajduje się niedaleko miejsca 
zamieszkania badacza, tak, aby mógł w stosowny sposób odbyć zaplanowane badania. 

Wcześniejsze poznanie placówki pod kątem występowania interesującego nas 
zjawiska jest pożądanym elementem warunkującym między innymi potwierdzenie założeń 
badawczych, głównie hipotez roboczych. Jak pisze Pilch: „wybór terenu badań to przede 
wszystkim typologia wszystkich zagadnień, cech i wskaźników, jakie muszą być zbadane, 
odnalezienie ich na odpowiednim terenie, u odpowiednich grup społecznych 
lub w układach i zjawiskach społecznych i następnie wytypowanie rejonu, grup zjawisk 
i instytucji jako obiektów naszego zainteresowania”61. Odpowiedni zatem wybór terenu 
i osób badanych, uzależniony od problemów i hipotez, ma ogromne znaczenie dla dalszego 
przebiegu badań. „Przedmiotem badań pedagogicznych jest określony zbiór zjawisk, 
procesów lub osób. Badania mogą być całościowe, czyli wyczerpujące, gdy prowadzone są 
na zbiorowości generalnej, zwanej też populacją. Terminem tym określamy zbiór 

                                                 
60  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 91. 
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jednostek posiadających cechę, którą chcemy badać. Prawie nigdy nie udaje się to 
w odniesieniu do całej populacji, dlatego najczęściej badaniami obejmujemy tylko część. 
Ten wybrany w ściśle określony sposób wycinek zbioru jednostek nazywa się populacją 
próbną, czyli próbą. Powinna ona być reprezentatywna dla całej populacji, co oznacza, 
że jej struktura ma odpowiadać znaczącym właściwościom danej populacji”62. Najczęściej 
stosuje się badania cząstkowe, czyli reprezentacyjne, które polegają na wyodrębnieniu 
grupy (próby) z całości populacji poprzez właściwe losowanie. Istnieje kilka sposobów 
doboru próby metodą losową; do najpopularniejszych należą: prosty wybór losowy, 
systematyczny wybór losowy, warstwowy wybór losowy, celowy wybór losowy, 
losowanie próby warstwowej wielostopniowej itp. W badaniach pedagogicznych 
prowadzonych na okoliczność pisania prac licencjackich czy też magisterskich prowadzi 
się badania na mniejszych liczbowo grupach, korzystając zazwyczaj z próby incydentalnej, 
aniżeli reprezentatywnej. Jest to wariant korzystniejszy z uwagi na możliwości 
weryfikacyjne, czas trwania badań, ich pracochłonność, nakład środków. Stąd 
w studenckich pracach dyplomowych należy ograniczyć zakres badanej populacji do ściśle 
określone grupy liczącej kilkadziesiąt, a najwyżej kilkaset osób. „Badania pozbawione 
starannie dokonanego wyboru terenu badań i osób często nie mają większej wartości 
metodologicznej. Stąd w pracy badawczej trzeba dokładnie opisać i uzasadnić wybór 
obydwu elementów”63.  

Mając na uwadze wszystkie powyższe uwagi studenci w tym punkcie zazwyczaj 
opisują teren rozpoczynając od charakterystyki środowiska: umiejscowienie na mapie, 
kilka zdań o gminie, dane demograficzne, instytucje rynku pracy, zatrudnienie, instytucje 
kulturalne, oświatowe itp. Następnie dokonują opisu danej szkoły bądź szkół, w których 
prowadzone będą badania pedagogiczne; usytuowanie budynku, baza lokalowa, 
charakterystyka i liczebność uczniów, klas, liczba nauczycieli, statut, program szkoły, 
zajęcia pozaszkolne itp. 

W wielu przypadkach podawany jest również motyw wyboru tej a nie innej placówki, 
chociażby ze względu na znajomość problematyki badań. Z reguły mówi się o tym, 
iż gimnazja, ze względu na charakterystykę okresu adolescencji uczniów są placówkami, 
w których nie sposób nie stwierdzić problemów wychowawczych, w tym właśnie agresji. 
Zatem studenci prowadząc badania w gimnazjach opisują skalę występowania zjawiska 
agresji, poszukują przyczyn, miejsc występowania, analizują działania wychowawcze, 
profilaktyczne realizowane w szkołach i kreślą autorskie programy naprawcze. 

Przeprowadzenie badań 

Zgodnie z przyjętą koncepcją i terminarzem badań następuje moment przeprowadzenia 
badań właściwych. Wielu autorów z dziedziny metodologii zaleca przeprowadzenie 
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najpierw badań próbnych, a następnie po ich weryfikacji przystąpienie do badań 
właściwych, jednakże nie w każdym przypadku jest to konieczne. F. Bereźnicki stwierdził, 
że badania próbne mają sprawdzić: „poznawczą poprawność sformułowanych problemów 
badawczych, możliwość empirycznej weryfikacji hipotez opracowanymi technikami, 
organizację badań, a więc czas konieczny na wykonanie poszczególnych prób, 
ich kolejność, teren, itp.”64. Badania próbne pozwalają sprawdzić praktycznie całą 
koncepcję badawczą. Przystępując zatem do badań właściwych należy postępować 
zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami. Najkorzystniejsze jest przeprowadzanie badań 
przez samego badacza, bowiem jego wiedza merytoryczna i umiejętności diagnozy 
pedagogicznej potrafią wykryć nawet najdrobniejsze mankamenty bądź zakłócenia. 
„Odpowiednio dobrane lub samodzielnie skonstruowane metody badawcze są i zawsze 
pozostaną tylko określonymi narzędziami badań. Ich skuteczność zależy nie tylko 
od przysługującej im obiektywności, rzetelności i trafności. Cechy te określają ich jakość 
wyłącznie jako narzędzi badawczych, nie gwarantują zaś w sposób automatyczny 
ich skutecznego zastosowania. Skuteczność badań zależy także w dużym stopniu od 
samego sposobu posługiwania się dobranymi lub uprzednio skonstruowanymi metodami 
badawczymi. Dlatego też podczas przeprowadzania badań niebagatelne znaczenie ma pilne 
przestrzeganie przynajmniej kilku podstawowych warunków”65. Wśród najważniejszych 
M. Łobocki wyróżnia: atmosferę pozbawioną większych napięć psychicznych, stworzenie 
osobom badanym odpowiednich warunków do maksymalnej koncentracji, dobre 
samopoczucie badanych, pozytywna motywacja, poprawne warunki przeprowadzania 
badań, unikanie zachęcania i dopingowania badanych, dokładne rejestrowanie całości 
przebiegu badań. W przypadku badań nad agresją ważny jest ten klimat przeprowadzania 
badań, gdyż chodzi o udzielenie szczerych wypowiedzi, z czym osoby będące ofiarami 
agresji mogą mieć z tym pewien problem. Natomiast osoby będące agresorami mogą mieć 
zupełnie inne spojrzenie na ten problem. Reasumując: prawidłowość przeprowadzania 
badań warunkuje rzetelny materiał badawczy. 

Przygotowanie materiału do analizy 

Po przeprowadzeniu badań uzyskujemy surowy, nieuporządkowany materiał empiryczny 
(wypełnione kwestionariusze ankiet, oraz kwestionariusz wywiadu), który należ poddać 
kilku ważnym czynnościom porządkującym. Według Pilcha ten etap rozpoczyna się od 
uporządkowania materiału, które „może być przeprowadzone według następujących zasad: 
zakresu zagadnienia (zagadnienia ogólne lub szczegółowe), grupy społecznej lub rodzaju 
zjawiska, przy zależności społecznej (uczniowie, rodzice, grupy rówieśnicze, odległość do 
szkoły a sprawność nauki itp.)”66. W przypadku badań w przedmiocie agresji bardziej 
                                                 
64  Tamże…, s. 52. 
65  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2010, s. 192. 
66  T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 195. 



Elżbieta Bednarek.  Sposoby badania zjawiska agresji wśród młodzieży szkolnej. Przykład metodologiczny 

172 

przydatny będzie nieco inny sposób porządkowania, którym pisze M. Łobocki: 
„porządkowanie wyników badań polega w pierwszym rzędzie na wyselekcjonowaniu tych 
spośród nich, które wydają się niezbędne dla znalezienia ostatecznych rozstrzygnięć 
badawczych. Jednocześnie dokonuje się klasyfikacji wyodrębnionych danych wedle 
określonej zasady podziału. Oczywiście tam, gdzie jest to tylko możliwe obowiązuje 
zasada podziału logicznego, tj. troska o to, aby dokonany podział był klasyfikacją 
względnie wyczerpującą i rozłączną. Klasyfikacji dokonuje się w szczególności z uwagi na 
jej przydatność w analizie jakościowej i ilościowej uporządkowanego materiału 
badawczego”67. Z kolei F. Bereźnicki opracowanie materiału rozpoczyna od wstępnej 
selekcji, która polega na „odrzuceniu informacji zbytecznych, niewiarygodnych, mało 
istotnych…68”. Po sprawdzeniu tych materiałów pod względem poprawności i rzetelności 
należy uporządkować, usystematyzować pogrupować według określonych kryteriów 
wynikających z celów badań. Taki materiał , który został już uporządkowany, ale jeszcze 
nie opracowany stanowi materiał surowy, który następnie zlicza się sposobem kreskowym 
lub komputerowym Następnie sklasyfikowane i odpowiednio skategoryzowane dane 
umieszcza się w tabelach zbiorczych, które z kolei dzieli się na tabele problemowe, 
które stanowią bazę do ich opisu, czyli analizy materiału badawczego. 

Analiza materiału badawczego 

Kolejnym, być może najtrudniejszym etapem postępowania badacza jest analiza materiału 
badawczego. „Po stabelaryzowaniu i graficznym przedstawieniu materiału badawczego 
oraz rejestrze i charakterystyce tych jego fragmentów, których nie można przedstawić 
liczbowo, przystępuje się do analizy jakościowej i ilościowej”69. Działanie to zakłada 
porównanie uprzednio zgromadzonych danych, wyeksponowanie pewnych zależności, 
uwarunkowań, przyczyn i skutków oraz szukanie uzasadnienia, czy też potwierdzenia 
na podstawie dotychczasowych doświadczeń naukowych w świetle literatury przedmiotu. 
Niezwykle ważna jest tutaj znajomość teorii w obrębie rozpatrywanych zagadnień, 
jednakże nie powinna przesłaniać wartości badawczej, a w umiejętny sposób wyjaśniać 
zaistniałe fakty badawcze.  

„Teoria zatem nie powinna być ani symbolem statusu, ani jedną z dodatkowych 
możliwości rozwoju projektu badawczego. Badanie bez teorii jest zawężone w stopniu 
niemożliwym do zaakceptowania. Teoria bez badania stanowi natomiast jedynie 
rozważania w fotelu”70. Prace dotyczące porównywania uzyskanych wartości liczbowych 
określają zależności, jakie występują między cechami lub zjawiskami. Głównym zadaniem 
analizy jakościowej jest bowiem stworzenie mapy wszystkich zależności między 

                                                 
67  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 

2010, s. 196. 
68  F. Bereźnicki, Prace magisterskie…op. cit., s. 54. 
69  M. Łobocki, Wprowadzenie…, s. 196. 
70  D. Silverman, Prowadzenie…, s. 146. 



Pedagogika.  Badania, dyskusje, otwarcia.    Zeszyt 2.    Specyfika pomiaru w badaniach społecznych. 

173 

elementami badanego zjawiska, bądź układu. Jak uznał Pilch: „jest to jeden z najważniej-
szych momentów procesu badawczego, decyduje bowiem o przydatności przeprowa-
dzonych badań dla praktyki wychowawczej, daje podstawę, jeśli zależności są rzeczywiste, 
do podejmowania interwencji, które mogą sprzyjać i ułatwiać nasze plany wychowawcze 
bądź eliminowanie zjawisk, które swoim istnieniem niweczą lub utrudniają pracę 
wychowawczą w danym środowisku lub zbiorowości”71. W praktyce prezentowane dane 
statystyczne ujęte w tabelach, wykresach, czy figurach graficznych – muszą zostać 
wnikliwie opisane, przeanalizowane zarówno w kwestii liczbowej, procentowej, jak 
i merytorycznej. Stąd w działach problemowych stosowany jest schemat: wprowadzenie, 
tabela, opis i analiza oraz interpretacja. Taki sposób pozwoli na łatwość formułowania 
wniosków oraz weryfikację założonych hipotez. 

„Słowem, opracowanie wyników badań jest tylko wtedy poprawne, kiedy nie 
ogranicza się jedynie do ich zwykłego uporządkowania, ale w niemal równej mierze 
obejmuje swym zasięgiem zarówno analizę jakościową, jak i ilościową”72. Autor zwraca 
uwagę na fakt, iż analiza jakościowa odnosi się również do wielu zmiennych zależnych, 
natomiast ilościowa staje się niezbędna w przypadku zmiennych niezależnych. Istotne jest, 
aby z dokonanego opisu i analizy wyprowadzić poprawne wnioski ogólne, szczegółowe 
i praktyczne.  

Na podstawie wiedzy teoretycznej badacz w oparciu o uzyskane wyniki badań 
interpretuje zaistniałe fakty, zdarzenia, zjawiska i wysuwa stosowne wnioski. 

Wnioski kończące pracę dyplomową powinny opierać się na analizie i interpretacji 
zebranego materiału badawczego i powinny dotyczyć „ praktycznego zastosowania 
wyników badań w szkolnictwie, instytucjach oświatowo-wychowawczych. Mogą się 
odnosić do optymalizacji metod oddziaływania pedagogicznego, zmian innowacyjnych 
w systemie nauczania lub wychowania itp.”73. Ważnym elementem podsumowania 
opracowania teoretycznego badań jest weryfikacja hipotez, czyli sprawdzenie, na ile 
wcześniej założone tezy potwierdziły się lub nie. W przypadku omawianego tematu agresji 
badacz może nakreślić własny program profilaktyczny umieszczając go w punkcie: 
projektowanie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych. Szkoły, bowiem, realizują 
własne programy wychowawczo-profilaktyczne, niemniej jednak zarówno praca 
badawcza, jak i program mogą stanowić ważny element do dyskusji rady pedagogicznej 
w danej szkole. Jeśli zaistnieje możliwość wdrożenia programu – zostaną zrealizowane 
wszystkie cele nakreślone na wstępnym etapie metodologicznym. 

Skonstruowana praca badawcza z częścią teoretyczną, metodologiczną i analityczną zyska 
wówczas dodatkowy walor praktyczno-wdrożeniowy, który stanowić będzie credo całości. 

 

 
                                                 
71  T. Pilch, Zasady…, s. 219. 
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Podsumowanie 

Wszystkie zamieszczone powyżej definicje i interpretacje ważnych zagadnień 
metodologicznych mają na celu przybliżenie problematyki badań i stanowią pewne 
uzasadnienie konieczności przyswojenia tej wiedzy (dotyczącej konsekwentnego wiązania 
celów badań, z budowaniem modelu badań, w tym wyznaczaniem zmiennych badań, 
ich pomiaru, stawianiem pytań badawczych, hipotez, by tak wybrać metodę badań 
i zbudować narzędzia pomiaru, aby dało się odpowiedzieć na stawiane pytania, spełnić 
założone cele badań wyznaczone za sprawą kwerendy i luki poznawczej w danym 
przedmiocie badań). Umiejętne zaplanowanie badań, a więc prawidłowe opracowanie 
koncepcji badawczej stanowić ma punkt wyjścia do powszechnego udziału studentów 
w badaniach pedagogicznych w obrębie ważnych problemów i zjawisk społecznych. 
Następnie dalsze postępowanie badacza rozwijać będzie zarówno jego wiedzę teoretyczną, 
metodologiczną, diagnostyczną jak również umiejętności praktycznego działania tak 
niezbędne w pracy każdego pedagoga. Etapy tych działań pozwalają nie tylko na 
ukończenie studiów (licencjackich, magisterskich, poprzez skonstruowanie pracy 
dyplomowej), ale przede wszystkim wdrażają do wielopłaszczyznowych działań 
praktycznych, dają możliwość sprawdzania teorii w praktyce i budowania praktyki 
w oparciu o dorobek wiedzy –zagadnienia teoretyczne. Stanowią zatem o weryfikacji 
wiedzy, umiejętności i kompetencji badawczych absolwenta pedagogiki. 
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Sposoby badania zjawiska agresji wśród młodzieży szkolnej  

– przykład metodologiczny 
 

Streszczenie 

Tematem wielu prac dyplomowych są przejawy zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej. Jest to 

problem wielopłaszczyznowy, ponieważ w każdym prawie przypadku zachowanie agresywne jest 

sygnałem, że uczeń znajduje się w sytuacji, w której sam nie może sobie poradzić. Zachowania 

agresywne to zjawiska spotykane wielokrotnie na ulicach, w szkołach a nawet w domach, a nasilanie się 

tych zachowań wśród młodzieży wzbudza niepokój u wychowawców, nauczycieli, rodziców. 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy licencjackiej lub magisterskiej oraz 

złożenie egzaminu dyplomowego. Zatem konieczne jest skonstruowanie koncepcji badań według 

określonych wymagań (kryteriów) naukowych, przeprowadzenie badań i opracowanie wyników, 

co składa się na uzyskanie pozytywnej oceny pracy. Znajomość podstawowych zasad 

metodologicznych, w tym, takich zagadnień jak: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy, 

zmienne i wskaźniki, metody, techniki, narzędzia badawcze; pozwoli należycie przygotować pracę. 

Przypomnienie kilku podstawowych informacji z tym związanych ma na celu pomoc studentom 

w optymalnym opracowaniu zagadnienia. 

Słowa kluczowe: agresja, przemoc, szkoła, badania, metodologia, profilaktyka. 

 

 

Ways of studying the phenomenon of aggression  

among school students – a methodological example 
 

Summary 

The theme of many dissertations is the manifestation of aggressive behaviours of junior high school 

students. This is a multifaceted issue because, in almost every case, an aggressive behaviour 

is a signal that the student is in a situation with which he cannot cope on his own. Aggressive 

behaviours are phenomena repeatedly met in streets, schools and even at homes, 

and the intensification of these behaviours among adolescents raises concerns to educators, 

teachers and parents.  

The condition of graduation is to prepare a Bachelor's or Master's thesis and take the final 

exam. Therefore, it is necessary to construct a concept of research according to specific scientific 

requirements (criteria), carry out research and develop results, which decides about getting 

a positive assessment of the work. Knowledge of the basic methodological principles, including 

such issues as the object and purpose of research, problems and hypotheses, variables 

and indicators, methods, techniques, research tools, will enable a student to prepare the work 

properly. Reminding students some basic information connected with it is designed to help them 

develop a problem optimally.  

Keywords: aggression, violence, school, research, methodology, prevention.
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wykształcenie technika technologa, pilota i nawigatora wojskowego przydatne 
w wieloletniej karierze w Siłach Zbrojnych, w której otrzymał stopień pułkownika.  
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pracowników nauki, wybitnych specjalistów dla Sił Zbrojnych, służb bezpieczeństwa 
narodowego i wewnętrznego oraz administracji i gospodarki. Przez ostatnie lata był 
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w Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka 
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