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METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

 

Punktem wyjścia w całym procesie badawczym jest sprecyzowanie problemu badawczego oraz 

wyznaczenie celów analizy. Będą one miały wpływ na tok postępowania w dalszych fazach 

tego procesu., czyli głównie na określenie przedmiotu badań, podmiotu, metod, technik i 

narzędzi badawczych. W uściśleniu przedmiotu badań może okazać się pomocny 

sformułowanie pytań szczegółowych, które będą precyzować i uściślać główny problem 

badawczy, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie naukowe. Po tych etapach możliwe jest 

określenie podmiotu badań – czyli osób, które udzielą odpowiedzi na postawione pytania i 

dostarczą konkretnych informacji w tym temacie. Istotnym procesem jest dobór skutecznych 

metod badawczych oraz narzędzi, które posłużą do zgromadzenia danych. Zazwyczaj w 

większości nauk stosuje się zarówno metody jakościowe jak i ilościowe a wśród nich 

różnorodne techniki umożliwiające zebranie informacji. 1 

Z kolei M. Łobocki uściślając wszelkie czynności postępowania badawczego wskazuje 

na następujące charakterystyczne etapy postępowania badawczego: 

1. Pojawienie się określonej sytuacji problemowej; 

2. Sprecyzowanie wszystkich problemów badawczych (główny i szczegółowe); 

3. Stawianie przypuszczeń, czyli hipotez roboczych 

4. Dokonywanie syntezy przewidywanych wyjaśnień hipotez; 

5. Weryfikacja postawionych wcześniej przypuszczeń – hipotez. 2 

 W związku z tym proces badawczy w literaturze metodologicznej stanowi „łańcuch 

następujących po sobie i z góry określonych etapów (faz, ogniw, kroków) czynności 

badawczych, które stanowią pewną zamkniętą całość. Oznacza to, iż badacz nie może pominąć 

żadnego z etapów, by nie zakłócić logicznej zasady ciągłości i wynikania.”3 

1. Przedmiot badań  

 Na początku całego procesu badawczego bardzo ważną czynnością, jakiej powinien 

podjąć się badacz, jest uściślenie przedmiotu badań. Na ogół jest nim konkretne zjawisko 

                                                 
1 K. Gadomska-Lila, Metodologia badań kultury organizacyjnej, [w:] Edukacja Ekonomiczna Menedżerów 

2011, nr 3, s.13-14. 
2 Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. „IMPULS”, Kraków 2001, s. 176. 
3 B. Żechowska, Wybrane… dz. cyt., s. 9.  
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umiejscowione w problematyce teorii oraz praktyki konkretnej dyscypliny naukowej.4 Wszelki 

badania zawsze odnoszą się do konkretnych przedmiotów jak też pewnego aspektu,  w oparciu 

o który są prowadzone. Posługując się terminem „przedmiot badań” zazwyczaj ma się na 

uwadze rzeczy oraz obiekty w sensie dosłownym, oraz zdarzenia i wszelki zjawiska, którym 

one podlegają i na podstawie których badacz chce oprzeć swoje badanie. Przedmiotem badań 

mogą być zarówno lekarze, nauczyciela, pracownicy określonych instytucji, tak i 

zainteresowani uczniów, ich postawy społeczne, konkretne metody pracy jakiejś grupy, itp.5 

Jak podaje S. Nowak przedmiotem badań są „obiekty i zjawiska, o których w odpowiedzi na 

postawione pytania chcemy formułować twierdzenia.” Badacz określając przedmiot próbuje 

udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie „co?”, a więc jakie konkretne zagadnienie czy 

zjawisko odnoszące się do danej grupy będzie stanowić obiekt dociekań badawczych. 6 

Z kole jak uściśla J. Apanowicz, przedmiotem badań naukowych można nazwać 

określony fakt, czy tez informację, która została ujęta w określonym wyjaśnieniu naukowym 

problemu badawczego. Przedmiot mogą stanowić wszelkie działania oraz elementy, które w 

toku procesu badawczego będą podlegać opracowaniu i wyjaśnieniu, jak tez wszelkie 

informacje odnośnie opracowanego podmiotu, który przyjmuje formą nowych wiadomości. 

Jeśli badacz w początkowym etapie nie określi przedmiotu badań jego praca staje się 

pozorowana. Praca, która nie ma wyraźnie określonego przedmiotu badań i problemu 

badawczego pozbawiona zostaje cech naukowych. 7 Tak więc zgodnie z poglądem S. Palki 

przedmiot badań odnosi się zarówno do rzeczy jak i obiektów w sensie dosłownym, oraz 

zdarzeń czy zjawisk, którym one podlegają i w oparciu o które prowadzi się badania. Odnosząc 

się np. do nauk pedagogicznych, przedmiotem badań mogą być nauczyciela, uczniowie, 

rodzice, czy placówki oświatowe, a także współgrające z nimi wszelkie procesy i zjawiska, jak 

na przykład zainteresowania uczniów, niepowodzenia szkolne, postawy i aspiracje oraz inne 

pedagogiczne wydarzenia. Tak więc w tym przypadku przedmiotem badań jest zazwyczaj cały 

proces wychowawczy, w obrębie którego uwzględnia się wszystkie instytucje jak i procesy 

dydaktyczno-wychowawcze bazujące na wszechstronnym rozwoju jednostki jak i wynik tego 

procesu, którym jest wychowanie.8 

   

                                                 
4 J. Gnitecki, Metodologa pedagogiki i metodologia badań pedagogicznych, Wyd. Naukowe Pol. Tow. Pedag., 

Poznań 2007, s. 96.  
5 A. W. Maszke, Metody… dz. cyt., s. 92. 
6 M. Guziuk., Podstawy… dz. cyt., s. 31. 
7 J. Apanowicz., Metodologia… dz. cyt., s 101-102. 
8 S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. GWP, Gdańsk 2010, s. 158.  
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Formułowanie konkretnych pytań badawczych zawsze prowadzi do uzyskania 

konkretnej wiedzy, którą na ogół traktuje się jako niezweryfikowaną. Takie postępowanie 

nazywa się indukcyjnym, gdyż prowadzi krok po kroku do tworzenia twierdzeń, teorii, które 

wciąż jednak podlegają falsyfikacji. Wiedza ta ma już jednak charakter dedukcyjny ponieważ 

jej celem jest sprawdzenie postawionych wcześniej przypuszczeń nazywanych naukowo 

hipotezami. W związku z tym formułowanie pytań badawczych umożliwia zebranie informacji 

naukowych a ich weryfikację umożliwia jedynie utworzenie hipotez roboczych.9 

M. Guziuk podaje kilka wyznaczników prawidłowo sformułowanych problemów 

badawczych: 

1. Są pytaniami bądź zespołem pytań; 

2. Są rozstrzygalne empirycznie; 

3. Powinny zawierać wskazówki odnośnie swojego rozwiązania; 

4. Muszą wyczerpywać zakres zawartej w temacie badań niewiedzy; 

5. Zawierają zależności pomiędzy zmiennymi; 

6. Stanowią ukierunkowanie zainteresowań badacza. 

Zgodnie z poglądem T. Pilcha „sformułowany problem badawczy musi wyczerpywać 

zakres naszej niewiedzy, która zawarta jest w temacie badań.” 10 M. Łobocki wyróżnił kilka 

rodzajów problemów badawczych. Należą do nich: 

- problemy naukowo i subiektywnie badawcze; 

- problemy przybierające formę pytań dopełnienia oraz rozstrzygnięcia; 

- problemy dotyczące właściwości zmiennych oraz relacji pomiędzy zmiennymi. 

Wszystkie problemy naukowo-badawcze mają na celu odkrycie nieznanych dotąd 

zjawisk. Z kolei problemy subiektywnie badawcze są zagadnieniami nieznanymi jedynie dla 

osób pytających, w tym wypadku dla badacza. Pierwsze z nich, tj. problemy naukowe, dotyczą 

pytań, na które nikt dotąd nie udzielił odpowiedzi, bądź tez wiedza nie została jeszcze w tym 

obszarze dostatecznie zbadana. Natomiast problemy subiektywne są nowe tylko dla osoby 

                                                 
9 K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 105. 
10 M. Guziuk., Podstawy … dz.,. cyt., s.32-34.  
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analizującej zagadnienie, nie obeznanej wszechstronnie w płaszczyźnie dotychczasowych 

osiągnięć naukowych. 11 
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