
METODY BADAWCZEMETODY BADAWCZE



Rodzaje metod, m.in.
• ankiety,
• wywiady,
• panele,
• obserwacje,
• eksperymenty,
• badania symulacyjne,
• pomiary fizjologiczne,
• metody projekcyjne.



ANKIETAANKIETA

Metoda pomiaru pośredniego charakteryzująca się
tym, iż kwestionariusz ankietowy trafia bezpośrednio 
do rąk respondenta, który odpowiada pisemnie lub 

elektronicznie na pytania kwestionariusza. 

Stosowana najczęściej w celu możliwie szyb-
kiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. 



Klasyfikacja ankiet:

1. Zależnie od sposobu doboru respondentów:
– badania reprezentacyjne – gdy zbiorowość próbna 

stanowi statystyczną reprezentację całej zbiorowości,
– badania quasi-reprezentacyjne – badana zbiorowość

tylko pod pewnymi względami spełnia wymagania 
metody reprezentacyjnej,

– badania zbiorowości incydentalnych, przypadkowych, 
gdy respondentami są np. przechodnie uliczni.



Klasyfikacja ankiet:

2. Zależnie od metody kontaktowania się z respon-
dentami:

– ankieta bezpośrednia, – ankieta komercyjna,
– ankieta telefoniczna, – ankieta komputerowa,
– ankieta pocztowa, – ankieta audytoryjna,
– ankieta prasowa, – ankieta rozdawana,
– ankieta radiowa i telewizyjna.



Klasyfikacja ankiet:

3. Według charakteru zbiorowości respondentów:
– badania opinii konsumentów,
– badania opinii ekspertów,
– badania opinii handlowców.
4. Według jawności danych respondenta:
– ankieta jawna, 
– ankieta anonimowa.



Klasyfikacja ankiet:

5. Zależnie od ilości poruszanych tematów:
– ankieta jednotematyczna,
– omnibus.
6. Zależnie od częstotliwości badań:
– badania incydentalne, sporadyczne,
– badania panelowe,
– badania zespołów doświadczalnych.



Kwestionariusz

jest to zbiór pytań zapisanych w określony spo-
sób na kartkach papieru lub w innej formie w celu 
wywołania żądanych odpowiedzi. 

Kwestionariusz ankietowy występuje w ankietowych 
formach pomiaru, w których pytania odczytuje 
respondent i on też udziela odpowiedzi pisemnej, 
mając kwestionariusz w ręku. 



Struktura kwestionariusza:

• nagłówek, w którym  zawarty jest cel, nazwa badania, 
informacja o instytucji firmującej badanie, wyjaśnienie 
o sposobie zaznaczania odpowiedzi, apel do respon-
denta, zaznaczenie, czy ankieta jest anonimowa;

• pytania, związane z celami i przedmiotem badań, 
układając je należy przestrzegać odpowiedniej treści, 
zasad formułowania i kolejności;

• metryczka, za pomocą której uzyskuje się niezbędne 
informacje o indywidualnych cechach respondenta. 



Rodzaje pytań:
1. pytania otwarte, 
2. pytania półotwarte,
3. pytania zamknięte – wyróżnia się trzy typy: 
– pytania z odpowiedzią jednoznaczną,
– pytania z zestawem możliwych odpowiedzi do wyboru (kafeteria 

pytań: dysjunktywna, pozwalająca respondentowi wybrać tylko 
jedną z wymienionych odpowiedzi lub koniunktywna – pozwala na 
wybór co najmniej dwóch podanych wariantów odpowiedzi) lub ze 
skalą odpowiedzi (gdy chcemy poznać stopień czy natężenie 
postaw, ocen, poglądów respondenta),

– pytania z odpowiedzią: „tak” lub „nie” albo „nie wiem”,



Rodzaje pytań:

5. pytania filtrujące,
6. pytania dotyczące zachowań,
7. pytania dotyczące postaw,
8. pytania klasyfikacyjne.



Zasady układania pytań:
pytania łatwe przed trudnymi,
pytania ogólne przed szczegółowymi,
pytania metryczkowe zawsze na końcu kwestionariusza 
(z wyjątkiem niektórych prób celowych),
w pierwszej kolejności pytania dotyczące świadomości 
istnienia produktów (np. znajomość marki),
w drugiej kolejności pytania o zachowania (np. kupno 
produktów),
w trzeciej kolejności pytania o nastawienie (opinie) do produk-
tów lub firmy,
zasada wzbudzania zainteresowania,
zasada stopniowego wyczerpywania tematu.



Przy formułowaniu pytań istotne jest:

dobór słownictwa,
sugestywność i emocjonalność pytań,
bezpośredniość i pośredniość pytań,
jednoznaczność zbioru alternatyw, 
punkt odniesienia.



Skalowanie
- czynność odwzorowania mierzonej cechy za pomocą

wybranej skali. Zasady skalowania:
a) skalowanie zrównoważone i niezrównoważone;

skalowanie zrównoważone wymaga ustalenia klasy 
środkowej oraz wyznaczenia jednakowej liczby klas 
(przedziałów) o jednakowej intensywności po obu stro-
nach ustalonej klasy środkowej; jeżeli po obu stronach 
skali występuje różna liczba klas lub klasy o niejednako-
wej intensywności, to takie skalowanie jest niezrówno-
ważone;

b) graficzna forma skali: werbalnie, numerycznie, graficznie 
lub w sposób kombinowany;



Skalowanie
c) liczba kategorii skali – zależy od postawy respondenta, 

formy pomiaru i metody analizy danych;
d) parzysta lub nieparzysta liczba kategorii – przesądza 

o tym, czy skala będzie zawierała środkową, neutralną
pozycję;

e) skalowanie wymuszające (ma na celu wykazanie przez 
respondenta ściśle określonej kategorii na skali odpo-
wiedzi) i niewymuszające (gdy respondent nie jest 
w stanie wyrazić swojej postawy; umożliwia 
respondentowi zajęcie stanowiska neutralnego).



Rodzaje skal:

1. Zależnie od sposobu przedstawienia:
– skale werbalne,
– skale liczbowe,  
– skale w postaci wykresów.



Rodzaje skal:
2. Zależnie od stopnia, w jakim skale odzwierciedlają

rzeczywiste cechy:
a) skale nominalne – pozwalają jedynie na stwierdzenie różno-

ści lub równości mierzonych cech; podstawą przyporządko-
wania są jakościowe cechy zjawisk,

b) skale porządkowe – umożliwiają zarówno odwzorowanie 
równości i różności, jak i uporządkowanie mierzonych cech; 
ze względu na różnice w konstrukcji i przeznaczeniu dzieli 
się je na: jednobiegunowe, dwubiegunowe, stopniowe 
i ciągłe,



Rodzaje skal:
c) skale przedziałowe (interwałowe lub jednostkowe) 

– umożliwiają stwierdzenie nie tylko relacji mniej-
szości i większości, lecz także równości odstępów 
między przedziałami skali,

d) skale stosunkowe (proporcjonalne lub ilorazowe) –
umożliwiają dokonywanie pomiarów na najwyż-
szym poziomie dzięki istnieniu stałego, naturalnego 
punktu zerowego i naturalnej jednostki miary; moż-
na na niej porównywać pomiary, obliczając ich 
stosunek.



Rodzaje skal:
3. Skale jednowymiarowe, które dzieli się na:
a) skale proste – odzwierciedlają wartości nadawane przez 

respondentów ocenianym cechom; są to:
– skala rang,
– skala  Thurstone’a,
– skala sumowanych ocen (rangowa)
– skala sumowanych ocen (porównawcza)
b) skale złożone – składają się z kilku skal elementarnych:
– skala pozycyjna,
– skala semantyczna (profili semantycznych lub polaryzacji),
– skala Stapela (odmiana skali pozycyjnej),
– skala Likerta (skala nominalna składająca się z wielu 

pozycji).



Rodzaje skal:

4. Skale wielowymiarowe:
– skalowanie wielowymiarowe (MDS),
– pomiar wieloczynnikowy (conjoint): metoda 

pełnego profilu wyboru oraz porównań parami.



WYWIADWYWIAD

rozmowa kierowana, w której biorą udział co 
najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad 

i respondent. 
Badający stara się oddziaływać na badanego 

stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia 
odpowiedzi na temat będący przedmiotem badań. 



Rodzaje wywiadów:
1. Według swobody udzielania odpowiedzi przez 

respondenta:
wywiady pogłębione, które polegają na swobodnej 
wypowiedzi respondenta w oparciu o nasuwające się
skojarzenia, przypomnienia i fakty; badacz najczęściej 
tylko notuje, nagrywa, słucha odpowiedzi;
wywiady zogniskowane – charakteryzują się mniejszym 
stopniem dowolności odpowiedzi, ponieważ badacz 
poprzez zadawanie pytań kieruje respondenta na 
określony temat.



Rodzaje wywiadów:
2. Ze względu na swobodę zadawania pytań przez 

badacza:
wywiady ustrukturyzowane (skategoryzowane, 
standaryzowane) – instrumentem pomiarowym jest 
standaryzowany kwestionariusz z wyskalowanymi 
odpowiedziami, dołączony do szczegółowej i rozbu-
dowanej instrukcji przeprowadzenia wywiadu;
wywiady częściowo ustrukturyzowane,
wywiady nieustrukturyzowane.



Rodzaje wywiadów:
3. Ze względu na miejsce prowadzenia wywiadu:

wywiady w sklepach,
wywiady uliczne,
wywiady w domach itp.

4. Ze względu na poinformowanie respondenta o celu 
badania (charakter wywiadu):
wywiady jawne,
wywiady ukryte.

Występuje również wywiad jawny nieformalny 



Rodzaje wywiadów:
5. Ze względu na kontakt z respondentem:

wywiad bezpośredni,
wywiad telefoniczny;

6. Ze względu na liczbę osób biorących udział
w wywiadzie bezpośrednim:
wywiady indywidualne,
wywiady zbiorowe (grupowe, focus).



Wywiad grupowy
Badacz prowadzący wywiad grupowy nazywany jest 

moderatorem. 
Główne cechy focusu to:
– grupa w miarę jednorodna (np. według płci),
– wielkość grupy waha się od 6 do 15 osób,
– czas trwania wywiadu wynosi od 1,5 do 2 h,
– liczba wywiadów wynosi od 3 do 6 z kolejnymi grupami,
– rozmowa w grupie jest kontrolowana przez moderatora, 

który prowokuje interakcje oraz kontroluje dyskusję,
– rekrutacja raczej „na ulicy”,
– niemożność generalizowania wyników na całą

populację.



Wywiad grupowy

Etapy organizowania wywiadu grupowego:
1. Zdefiniowanie celu wywiadu.
2. Organizacja wywiadu: wybór czasu i 

przygotowanie miejsca, rekrutacja uczestników 
wywiadu oraz wybór moderatora,

3. Stworzenie scenariusza dyskusji (instrukcji).
4. Przeprowadzenie wywiadu.
5. Analiza wywiadu (przygotowanie raportu).



Wywiad grupowy

Efekty grupowe:

efekt synergii,
efekt kuli śniegowej,
efekt stymulacji,
efekt bezpieczeństwa,
efekt spontaniczności.



Wywiad grupowy
Techniki i metody pomocne przy przeprowadzaniu wywiadu: 
1. gdy badanie ma na celu odkrycie odczuć, opinii czy 

motywów konsumentów, są to: 
sorting,
odgrywanie ról,
projekcja,
konfrontacja,
pytania deprywacyjne.



Wywiad grupowy

2. gdy badanie służy tworzeniu nowych produktów, to do 
popularnych technik zalicza się:
zestawianie cech, 
zależności wymuszone,
analiza morfologiczna (tzw. metoda Zwicky’ego), 
burza mózgów (tzw. technika Osborna),
synektyka (tzw. technika Gordona).



Wywiad grupowy

Syndromy (zjawiska) grupowe:

myślenie grupowe,
przesunięcie poziomu ryzyka.



PANELPANEL
stała grupa osób, która zgadza się dostarczać dane 

w określonym czasie. Cel badania panelowego: uzyskanie 
informacji o zmianach w kształtowaniu się zjawisk 

rynkowych następujących w pewnym okresie czasu. 
Cechy: 
– pomiar wielokrotny (powtarzalność) w różnych odcinkach 

czasu, 
– względnie stała zbiorowość próbna, 
– ciągłość, 
– systematyczność. 



Rodzaje paneli:
1. Ze względu na podmiot badawczy:
– panel konsumentów,
– panel punktów sprzedaży.
2. Ze względu na formę pozyskania informacji:
– panel pocztowy,
– panel telefoniczny
– panel bezpośredni.



Rodzaje paneli:
3. Ze względu na skład uczestników panelu:
– panele statyczne oparte na nie zmienionym zespole 

uczestników przez cały czas trwania pomiarów,
– panele dynamiczne, których skład jest zmieniany 

i uzupełniany proporcjonalnie do zmian populacji 
badanej, z uwzględnieniem naturalnego zmniejszania 
się grupy uczestników.

4. Ze względu na różnorodność poruszanych tematów:
– panele jednotematyczne (klasyczne),
– panele wielotematyczne (omnibus).



OBSERWACJAOBSERWACJA

ukierunkowane, zamierzone, celowe, 
systematyczne i prowadzone według ustalonego 

planu postrzeganie badanych obiektów. 
Obserwacja jest najczęściej traktowana jako 

pomiar dodatkowy i uzupełniający. 



Trzy wymiary obserwacji:

1. Obserwacja niekontrolowana lub kontrolowana.
2. Obserwację jawna bądź ukryta.
3. Obserwację niestandaryzowana i standaryzowana.



EKSPERYMENTEKSPERYMENT

manipulowanie przez eksperymentatora zmiennymi 
w taki sposób, aby oddziaływały one na inne 

zmienne, których zmiany poddawane są
pomiarom. 

Zmienne manipulowane nazywa się zmiennymi 
niezależnymi lub przyczynami, a zmienne poddane 
pomiarom – zmiennymi zależnymi lub skutkami. 



Eksperyment wykorzystuje się do:
• testowania produktu - przede wszystkim w fazie 

powstania projektu i prototypu produktu; prowa-
dzi się testy techniczne oraz akceptacyjne;

• testowania sprzedaży – polega na badaniu 
wpływu warunków sprzedaży na zachowanie 
nabywców; 

• testowania rynku – polega na zmianie jednego 
bądź kilku czynników rynkowych i określeniu 
skutków tych zmian.



Formy eksperymentu:

1. Eksperyment laboratoryjny (sztuczny).
2. Eksperyment rynkowy.



Źródła powstawania błędów 
w eksperymentach
– wpływ pierwszego pomiaru,
– wpływ czynników niekontrolowanych,
– reakcje respondentów związane z upływem czasu, np. 

starzenie się, zmęczenie,
– wpływ instrumentu pomiarowego,
– zmiany składu prób,
– niewystarczający czas pomiarów lub liczba pomiarów 

po dokonaniu zmian eksperymentalnych;
– inne źródła błędów, np. sztuczność sytuacji 

eksperymentalnej.



BADANIA SYMULACYJNEBADANIA SYMULACYJNE

można określić jako technikę rozwiązywania 
problemów, polegającą na śledzeniu w czasie 
zmian zachodzących w dynamicznym modelu 

systemu. 
Budowane modele zdarzeń i procesów mogą być

modelami fizycznymi lub matematycznymi 
o charakterze statycznym lub dynamicznym. 



POMIARY FIZJOLOGICZNEPOMIARY FIZJOLOGICZNE
a) pomiar fal mózgowych za pomocą elektrookulogramu sprzężonego 

z elektroencefalogramem i komputerem; 
b) pomiar ruchu gałek ocznych – instrument pomiarowy to 

tachistoskop;
c) pomiar ruchu źrenic – instrumentem pomiarowym jest pupilometr;
d) pomiar wrażliwości skóry – wrażliwość skóry jako reakcja 

emocjonalna na różne bodźce objawia się ilością wydzielanego 
potu; reakcja ta jest niemożliwa do kontroli przez respondenta; 
instrumentem pomiarowym jest psychogalwanometr;

e) pomiar natężenia głosu – posłużono się względną częstotliwością
wibracji głosu człowieka jako reakcją na określone bodźce.



METODY PROJEKCYJNEMETODY PROJEKCYJNE
zaliczają się do metod jakościowych. Wyraz 

„projekcyjny” oznacza pośredniość pytań lub 
bodźców. 
Celem ich jest dotarcie do osobowości, postaw 
i motywów działania badanych osób na podstawie 
tego, co one mówią lub piszą o innych ludziach 
oraz sytuacjach. Jest to poznawanie osobowości 
drogą pośrednią. 



Rodzaje metod projekcyjnych:
1. Metody skojarzeń – polegają na wywołaniu u respon-

dentów natychmiastowego (w ciągu 3-4 sekund), spon-
tanicznego skojarzenia z danym słowem. Wyróżnia się:

a) metody skojarzeń swobodnych, mają dwie odmiany:
– metoda, zgodnie z którą respondent podaje jakikolwiek 

jeden wyraz kojarzący się z wyrazem podanym przez 
badacza,

– metoda skojarzeń sukcesywnych – respondent podaje 
kolejno kilka powiązanych ze sobą skojarzeń słownych.



Rodzaje metod projekcyjnych:

b) metody skojarzeń kontrolowanych, w których ogranicza 
się dowolność skojarzeń; odmiany to:

– metoda ograniczająca wyrażane skojarzenia słowne do 
ściślejszych odpowiedzi, np. antonimy, kolory itp.,

– prezentowanie respondentowi na kartach testu 
gotowych odpowiedzi w postaci kilku słów, spośród 
których respondent wybiera jedno kojarzące się z poda-
nym wcześniej innym słowem-bodźcem. 



Rodzaje metod projekcyjnych:
2. Metody uzupełnień – polegają na uzupełnianiu przez 

respondenta przedstawionych mu w testach niekomplet-
nych zdań (tzw. stemów) oraz kończenie krótkich history-
jek, dotyczących badanych aspektów postępowania 
konsumentów na rynku i sposobów konsumpcji. Dwie 
grupy tych metod: 

– metody uzupełnień zdań, np. metody uzupełnień luk 
słownych w zdaniu lub metody uzupełnień części zdań, 
zwykle zakończenia,

– metody uzupełnień krótkich opowiadań – uzupełnienie 
opowiadania, dopisanie dalszego ciągu lub dokonanie 
wyboru.



Rodzaje metod projekcyjnych:
3. Metody konstrukcji – badani proszeni są o skonstru-

owanie opowiadania, opisu lub dialogu dotyczącego 
prezentowanego bodźca. Bodźcami tymi są najczęściej 
rysunki lub wieloznaczne i niewyraźne obrazy. Metody 
te to:

– testy rysunkowe (balonikowe) – składają się z jednego 
lub kilku rysunków przedstawiających rozmowę dwu lub 
więcej osób,

– testy obrazkowe (nazywane też testami apercepcji te-
matycznej – TAT)  – opierają się na prezentacji jednego 
lub więcej rysunków bądź fotografii przedstawiających 
schematycznie i niezbyt wyraźnie określoną sytuację



Rodzaje metod projekcyjnych:

4. Metody wyobrażeń (nazywane testami 
„wyobraź sobie i zgadnij”, testami „odgrywania 
ról).
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