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METODY ILOŚCIOWE W NAUKACH 
SPOŁECZNYCH 

• Zweryfikować lub sfalsyfikować 
hipotezę/ hipotezy 

• Zadać właściwe pytania 
• Dobrać właściwą próbę 



ANKIETA (SURVEY) 
• Powszechna metoda w badaniach organizacji i 

zarządzania, mająca źródło w pozytywizmie 
(testowanie teorii), umożliwiająca: 
– zbieranie dużej ilości danych 
– z dużej populacji 
– w oszczędny sposób 

 

• Rygorystyczne podejście, mające na celu eliminację 
skrzywień i uzyskanie powtarzalnych rezultatów 
– standaryzacja, powtarzalność, reprezentatywność, 

generalizowalność 
 

 
 



ANKIETY 
• Rodzaje:  

– Opisowy, bada cechy populacji 
– Analityczny bada związki i relacje między zmiennymi i 

testowanie hipotez 

• Ograniczenia: 
– Pomiar opinii/ postaw, nie zachowań 
– Zazwyczaj ograniczony do powszechnie przyjętych 

przekonań 
– Nie umożliwia ustalania efektów przyczynowo-skutkowych  
– Złożone/ skomplikowane ankiety są trudne do realizacji – 

proste zawierają ryzyko przekłamań 
 

 

 
 



ANKIETA/ SURVEY 

Zazwyczaj używana do 
badania zmiennych 



KWESTIONARIUSZ 

§ Planowanie: cel i miary 
§ Format pytań 
§ Sformułowanie językowe 

pytań 
§ Struktura, spójność, layout i 

długość 
§ Zastosowanie i 

przeprowadzenie badania 

Kwestionariusz to 
technika zbierania 
danych gdzie każdy 

respondent proszony 
jest o odpowiedź na 

ten sam zestaw pytań 
w wyznaczonej 

uprzednio kolejności 
 

(deVaus 2002) 



PLANOWANIE BADAŃ 
KWESTIONARIUSZOWY 

• Cel badań: opisowy lub analityczny 
– Miary oparte na literaturze, teorii, badaniach 

pilotażowych 

• Sprawdź miary, zanim użyjesz ich w 
kwestionariuszu! Czy: 
– Oddają właściwie różne aspekty problemu;  
– Są istotne dla problemu;  
– Pomagają w przeprowadzaniu analizy statystycznej 

(zmienne) 
 



ZADBAJ BY ZOSTAŁY ZEBRANE 
KLUCZOWE DANE… 

Niezbędne dane 

Pytanie/ cel badań: .............................. 

Rodzaj badań: .............................. 

Pytania badawcze: Zmienne: 
 

Operacjonalizacja/ 
szczegółowość 
pomiar 

Jak ułożyć pytania na 
podstawie miar?  
 

Wpływ A na B Zmienna 1 : A 
Zmienna 2: B 

Jak zmierzyć każdą 
zmienną (typ, 
jednostki, etc.) 
 

.......................... 
 

(Source: Saunders et al 2009) 





PODSTAWOWE POZIOMY POMIARU 
• Niektóre informacje, które zbieramy mogą już 

występować w formie ilościowych danych  
• Wiek:           ___________ (1, 20, 60, ....) 

– wzrost:   ___________ (1.55, 1.62, 1.89....) 
– inteligencja: IQ =  ___________ (80, 81, 150....) 
– temperatura:  ___________ (00C, 250C, 500C) 
 

• Inne mogą być przekształcone w postać ilościową 
– Jakość:  Niska o, Średniao, Dobrao   

 

– Płeć:                         M o, K o     
 

 
 

 

 
 

ü 

ü 

20 

1.55 

150 

250C 

(M =1, K = 2) 

(niska = 1, średnia= 2, dobra= 3) 



• Wiek: 0, 1, 2, ...., lub  Wzrost: 1.55, 1.89...  
– Skala stosunkowa/ilorazowa (wartość liczb rzeczywistych, zawiera 

zero) 

• IQ: 80, 81, 150....lub Temperatura: 00C, 250C, 500C  
– Skala interwałowa (wartość numeryczna, równe przedziały, brak 

rzeczywistego zera, 500C nie jest dwa razy gorętsze niż 250C) 

• Jakość: Słaba o, Średnia o, Dobra o  
 

– Skala porządkowa (porządkuje kategorie, 1 to 3 lub (-1) do (+1), 
liczba nie oznacza wielkości dystansu między kategoriami) 

• Płeć:  Mężczyzna o, Kobieta o, Inna o   
– Skala nominalna (kategorie nie są ilościowo odmienne, wartość 

liczbowa bez znaczenia, można wymienić przypisane wartości) 

 
 

 

ü 

ü 

PODSTAWOWE POZIOMY POMIARU 



CO TO ZA SKALA? 

Jakim typem poziomu pomiaru są te skale?  
 
Proszę określić stan cywilny:  
Zamężna/ żonaty o ; Panna/ kawaler o ; Rozwiedziony/-a o; Wdowiec/-a o  
 
Czy zdarzyło się Panu znaleźć czterolistną koniczynę? : Tak o  Nie o  
 
Które produkty zdarzyło się Panu/-i kupić w ciągu ostatnich 6 miesięcy?  
Proszę zakreślić wszystkie, które dotyczą:  
Precel o;         Babka piaskowa o;      Pomidory malinowe o;      Burak cukrowy o 
 
Proszę określić Pani/-a wiek: _______ 
 
Jak często w ciągu ostatniego tygodnia zdarzyło się Pani/-u odczuwać Wanderlust? 
Cały czas o;         Bardzo często o;    Dość często o;  
Czasami o;           Prawie wcale o  
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CO TO ZA SKALA? 

Proszę oznaczyć preferowane sieci sklepów od na skali 1 do 4  
[1 oznacza najbardziej preferowaną, a 4 najmniej]:  

Społem o            Lidl o             Biedronkao          Kooperatywa Wawelska o  
 
Ile razy zdarzyło się Panu/-i w ciągu ostatniego tygodnia dokonać zakupów spożywczych  
za 100 zł lub więcej? 0   1   2   3   4   5   6   Więcej (ile: ______) 
 
Jak oceniłby/-aby Pan/-i swoje dzisiejsze doświadczenie picia porannej kawy?  
 ☺o   K o  Lo 
 
Lody na Starowiślnej są:   Bardzo słabe                            Absolutnie rewelacyjne 
                                               !__!__!__!__!__!__!__!__!__! 
                  1   2  3  4  5  6   7  8  9 
 
Projektowanie Badań Naukowych jest super! 
 
 
 
  
  

Silnie się nie zgadzam 

o 
Nie zgadzam się  

o 
Ani zgadzam, ani nie zgadzam 

o 
Zgadzam się 

o 
Silnie się zgadzam  

o ü 
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4 głów- 
ne typy 

Nominalna 

Porządek 

Interwał/ 
przedział 

Stosunek 
/iloraz 

Skala kategoryczna  
Np. płeć (M,K), 
Tak-nie skala binarna 

Uporządkowane kategorie/ zaszerego- 
wanie  
No. Jakość (dobry/ średni/słaby),Likert 

Skala liczbowa z jednakowymi odstępami  
Np. temperatura (250C) 

Skala liczbowa z rzeczywistym zerem, 
Np. wzrost (1.55m) 

Poziom pomiaru decyduje o tym, jaki rodzaj statystyki można użyć 

POZIOMY POMIARU, 
PODSUMOWANIE 

Skala zmienna w 
SPSS 



PRZYKŁAD 

5. Czy upiekłbyś na Wielkanoc 
ciasto, gdybyś umiał?  

 

 o Yes   o No 

6. Jeśli tak, jaki rodzaj ciasta 
wziąłbyś/ wzięłabyś pod uwagę?  

 

 o Babka drożdżowa o Sernik 
 o Mazurek   o Babka piaskowa 
 o Szarlotka  o Piernik 
 o Pączki o Murzynek  o Beza 

û 
Dodaj „Inne (jakie?)” 



Czy zamierza Pan/-i 
napisać wiersz w 

ciągu najbliższego 
miesiąca?  

 

Tak o   Nie  o  û 

Czy zamierza Pan/-i napisać 
wiersz w ciągu najbliższego 

miesiąca?  
Tak             
Nie  
Nie wiem    

o 
o 
o 

Czy zamierza Pan/-i napisać wiersz w ciągu 
najbliższego miesiąca?  

 
Zdecydowanie nie         
Prawdopodobnie nie     
Nie wiem               
Prawdopodobnie tak 
Zdecydowanie tak 

o 
o 
o 
o 
o 

Czy respondent może 
znać jednoznaczną 

odpowiedź?  



Ile kulek lodów 
waniliowych zjada Pan/i-i 

każdego tygodnia?  

 

----------- û 

Jak często je Pan/-i lody waniliowe 
podczas przeciętnego tygodnia 

Rzadziej niż raz na tydzień 
1 do 3 razy tygodniowo 
4 do 6 razy tygodniowo 
Więcej niż 7 razy na tydzień 

o 
o 
o 
o 

Czy respondent może dokładnie 
to pamiętać? 



Jakie tytuły filmów 
pamięta Pan/-i z 

wczorajszej wizyty w 
kinie?  

 

……………….. û  
Respondent prawdopodobnie nie 

zrozumie, o co chodzi w tym 
pytaniu. Lepiej podejść do 
problemu inaczej: „proszę 

sporządzić listę filmów, które były 
reklamowane przed ostatnim 

seansem kinowym” 



Proszę opisać 
atmosferę podczas 
wczorajszego sensu 

w kinie 
 

----------- 
û 

Czy respondent będzie w stanie 
wyrazić odpowiedź? Czy 
umiał(a)byś porównać 

odpowiedzi? Musisz zapewnić 
respondentom odpowiednie 
opcje do wyboru i poprosić o 

wskazanie najbardziej 
odpowiedniej.  



SFORMUŁOWANIE 
PYTANIA 

Czy sposób zadania pytań jest zrozumiały i odpowiedni?  
•Jasność i precyzja 

– Unikaj niejasnych sformułowań,  
żargonu, skomplikowanego słownictwa 

•Neutralność 

– Unikaj naprowadzających, wymu- 
szających pytań,  

•Pytania sensowne 
•Wrażliwość 
 

            

Jak często ogląda Pan/-
i telewizję? 

§ Często 
§ Czasami 
§ Rzadko 

Czy preferuje Pan/-i 
filmy egzystencjalne?  

 

Tak o   Nie o  

Osoby, spóźniające się na seans kinowy są 
szczególnie niekulturalne i przeszkadzają innym. 
Powinno się je bezwarunkowo wypraszać z sali 

kinowej. Czy zgadza się Pan/-i z tym stwierdzeniem?  

 

Tak o  Nie o  

û 

û 
û 



Jak często odwiedza Pan/-i 
knajpy w ciągu typowego 

miesiąca?  

Nigdy 
Sporadycznie  
Czasami 
Często  

o 
o 
o 
o û 

Nie używaj 
niejednoznacznych słów 

Jak często odwiedza Pan/-i 
kawiarnie i puby w ciągu 

typowego miesiąca?  

Rzadziej niż raz 
1 do 2 razów  
3 do 4 razów 
Więcej niż 4 razy 

o 
o 
o 
o 



Czy uważasz, że 
lody ze Starowiślnej 

są smaczne jako 
deser po obiedzie?  

 

Tak o   Nie o  û 
Pytanie podwójne – 
zadaj dwa pytania 
zamiast jednego!  



Czy zgadzasz się, że 
Krakowianie nie 

powinni jeść lodów 
wyprodukowanych 

poza regionem 
małopolskim, by nie 
okazać się osobami 

nielojalnymi? 
Tak 
Nie                
Nie wiem  

o 
o 
o û 

Pytanie naprowadzające 

Czy uważasz, że 
Krakowianie mogą 

jeść lody 
wyprodukowane w 
różnych regionach?  

Tak 
Nie 
Nie wiem  

o 
o 
o 



SFORMUŁOWANIE PYTAŃ 
• Czy respondenci będą mieli wystarczającą wiedzę, by 

udzielić odpowiedzi?  

• Czy Twoje pytanie pomaga zebrać dane na właściwym 
poziomie szczegółu, by zrealizować cel badań?  

• Nie używaj żargonu. Czy pytania są skomplikowane? Czy 
zawierają słowa, które mogą nie być znane wszystkim 
respondentom? Czy wszyscy zinterpretują wszystkie słowa 
w ten sam sposób? 

• Czy nie zadajesz tego samego pytania wielokrotnie? Czy 
wszystkie pytania są istotne?  



SFORMUŁOWANIE PYTAŃ 
• Sprawdź gramatykę.  

• Uprość pytanie gramatycznie. Unikaj 
skomplikowanych konstrukcji zdania, powodujących 
niejasność. Unikaj słowa ”nie” w pytaniu, na które ma 
zostać udzielona odpowiedź „tak” lub „nie”.  

• Upewnij się, czy pytanie nie sugeruje jakiejś 
odpowiedzi. 

• Czy pytanie może sprawić, że respondent poczuje się 
nieswojo? Czy jest osobiste?  

• Czy instrukcje są proste i „niebiurokratyczne”?  



JAK POPRAWIĆ ODSETKI 
ZWROTU? 

• Należy docenić lub nagrodzić respondentów.  
• Wrażliwe tematy na końcu kwestionariusza.  
• Wprowadzenie wyjaśniające (ale nie naprowadzające), że 

zachowania, o które pytamy są powszechne, np. „badania wykazują, 
że większość europejskich gospodarstw domowych jest zadłużona” 
przed pytaniem o długi na kartach kredytowych.  

• Kategorie odpowiedzi zamiast żądania podania konkretnych liczb.  



STRUKTURA, KOMPOZYCJA, 
DŁUGOŚĆ 

§ Struktura: kategorie/ tematy/ sekcje 
– Naturalny / logiczny porządek, od ogółu do 

szczegółu, łatwo podążać za tokiem pytań 
• Kompozycja:  
– Przerwy, czcionka, pojedynczy lub 

obustronny wydruk 
• Długość: (koszt, odsetek zwrotu)  
– Musi zawierać wszystkie pytania potrzebne 

do naświetlenia tematu badań  
– Ale nie może być za długi  
• Zwięzły i atrakcyjny!  
 

Struktura: 

§ Tytuł kwestionariusza 

§ Instrukcje (cel, kwestie 
etyczne: anonimowość)  

§ Instrukcje (jak wypełnić, 
zwrócić, deadline)  

§ Pytania 

§ Dane demograficzne  

§ Podziękowania, kontakt 



PRÓBY 

§ Etapy  
§ Techniki: losowe i nielosowe 
§ Operat losowania 
§ Wielkość próby 
§ Błędy 



JAK DOBRAĆ PRÓBĘ? 

“Proces wybierania części określonej 
populacji po to, by je zbadać, 
zazwyczaj celem wnioskowania 
dotyczącego całej populacji, w tym 
częsci nieprzebadanej” (Bradley 2010, 
s.148) 



KIEDY UŻYWAĆ PRÓBY? 

 

•Dobieranie próby – gdy 
badania całej populacji są: 

– … niepraktyczne 
– … zbyt kosztowne 
– … zbyt czasochłonne 

 

§ Populacja: wszystkie 
jednostki wchodzące w 
skład zbiorowości 
badanej 
 

§ Próba: mały 
reprezentatywny 
podzbiór populacji 



Population, sample & individual cases (Source: Saunders et al 2009) 

Próba, populacja, 
przypadek (do 

studium przypadku)? 



ETAPY DOBORU PRÓBY 

1. Jaki jest CEL badań?  

(Source: Based on Bradley 2010, Saunders et al 2009) 

 

2. Jaki jest obiekt badań? (POPULACJA) 

3. Jakie są odpowiednie techniki? Jaka wielkość próby? 
Przeprowadź badania na próbie (PROCEDURY) 

4. Sprawdź czy próba reprezentatywna. Sporządź RAPORT z badań 



Losowe 
 

• Jednostka posiada określone 
prawdopodobieństwo zostania 
wybraną do próby 

• Ważny odsetek odpowiedzi 
• Kosztowne 
• Obiektywne 

 

Zazwyczaj w ankietach; logiczne 
wnioskowanie – generalizacja z 
próby na populację 

TECHNIKI DOBORU PRÓBY 

Nielosowe 
 

• Opiera się na decyzji badacza 
• Możliwości błędów, które ciężko 

jest zmierzyć 
• Tańsze 
• Subiektywne 
 

Dopuszczalne w przypadku konieczności 
zbierania danych zbyt obfitych w 
informację lub na etapie pilotażu, gdy 
wyłonienie próby niemożliwe 

(Source: based on Saunders et al 2009, Bradley 2010, Malhotra 2010) 



TYPOWE TECHNIKI 
DOBORU PRÓBY 

(Source: Saunders et al 2009) 



PRÓBY LOSOWE 

• Simple random sampling (prosta próba losowa) 
– Wybierz losowo próbę z ramy do zbierania prób 
– Prawdopodobieństwo doboru = niezbędna wielkość próby / 

wielkość populacji (każdy element populacji ma równe 
prawdopodobieństwo zostania włączonym w próbę) 

• Systematic random sampling (próba systematyczna) 
– Punkt wyjścia w oparciu o proces losowy, potem każda n-ta 

jednostka z listy  
– Frakcja pobierania prób = populacja / wielkość próby. Np. 

potrzebujemy próbę 500 z bazy danych 15 000 à każdy 30-ty 
wpis wybrany (15 000/500) 

 



PRÓBY LOSOWE WARSTWOWE 
Stratified random sampling (warstwowe próby losowe) 
•Populacja podzielona zawczasu na homogeniczne grupy, np. grupy wiekowe, 
wykształcenie, etc.  
•Z każdej warstwy dobierane próby losowe; wszystkie próby razem – próba 
warstwowa 
Cechy 
•Bardziej wydajne niż zwykła próba losowa (mniejsze) 
•Unika się wylosowania nieproporcjonalnej ilości jednostke z jednej grupy 
•Wymaga kompletnej listy jednostek z każdej warstwy 
•Próba proporcjonalna: proporcja próby pobieranej z każdej warstwy musi 
być taka sama 
•Próba nieproporcjonalna: wielkość próby z każdej warstwy w zależności od 
względów analitycznych 
 



PRÓBY LOSOWE KLASTROWE 

• Próby klastrowe 

– Opracuj klastry, które zawierają 
populacje reprezentatywne dla szerszej 
populacji 

– Losowo wybierz grupę klastrów do 
ankiety 

– Losowo wybieraj jednostki z wybranych 
klastrów 

• Próbkowanie wielostopniowe 
– Poszerzona procedura próby klastrowej 
– Losowy wybór klastrów, a następnie losowy 

wybór przypadków w wybranych klastrach 

 

Np. potrzebujesz próby 
1000 z populacji 38 
milionów 
o Jeśli losowo à bardzo 

rozproszona 
geograficznie 

o Zastosuj klastry, np.: 
Kraków, Suwalszczyzna, 
Warszawa.... 



PRÓBY NIELOSOWE 
• Próba kwotowa (quota sampling) 

– Zapewnia, że pewne cechy próbki będą reprezentowane dokładnie 
w takim zakresie, w jakim poszukuje badacz 

– Szybszy, tańszy i łatwiejszy w przeprowadzeniu niż losowe próbki, 
ponieważ nie jest wymagana faza doboru (za to bardziej podatny na 
odchylenia) 

– Np. spacerując po kampusie spotykasz różnych studentów, z którymi 
rozmawiasz według określonych kwot takich jak płeć, wiek, kierunek 
studiów… 

• Próby celowe/ eksperckie (judgement/ purposive sampling)  

– Badacz podejmuje decyzję, aby wybrać przypadki, które 
najlepiej umożliwią mu/jej odpowiedź na pytania badawcze i 
spełnienie ich celów 

– Np. wybierz studentów z Ukrainy by przeprowadzić ankietę na 
temat prawosławnej etyki pracy 

 



PRÓBY NIELOSOWE 
• Ochotnicy 

– Efekt kuli śnieżnej : zacznij od znalezienia kilku członków 
grupy, do której trudno dotrzeć, a następnie poproś, aby 
skontaktowali cię z innymi potencjalnymi rozmówcami (raczej 
w badaniach jakościowych) 

– Autoselekcja:  badacz reklamuje respondentów w mediach, 
drukach lokalnych, witrynach sklepowych, domach kultury, itp. 

• Dogodne (convenience sampling)  
– Użyj próbki, która "jest wygodna dla badacza jedynie dzięki jej 

dostępności” (Bryman and Bell 2003, p.104)  
– Raczej nienaukowa metoda, ale niski koszt i może być 

wykorzystana do pilotażu 





• Operat losowania: pełna lista wszystkich przypadków w populacji, z której 
pobrana zostanie próbka (katalogi / bazy danych itp.) 

• Główne problemy: 
– Istniejące bazy danych (czy aktualne?) 
– Zakres możliwego generalizacji z próbki 
– Ważność, niezawodność i unikanie stronniczości 

Example: Badanie umiejętności językowych studentów z Ukrainy w Polsce 
 

o Operat = 3 niezależne źródła danych (GUS, Ambasada Ukrainy, USOS) 
o Losowa próba warstwowa spośród całkowitej populacji (w oparciu o uczelnię, kierunek studiów 

– studia językowe, humanistyczne, pozostałe), kontakt emailem. 206 studentów odesłało 
ankiety. 201 ważnych. 

OPERAT LOSOWANIA 
(SAMPLING FRAME) 



SKĄD OPERAT LOSOWANIA?  

Miejsca fizyczne: uczelnie, osiedla, 
organizacje… 
Listy: 

Lista wyborcza 
Katalogi telefoniczne 
Osobiste kontakty  
Listy członków… 



WIELKOŚĆ PRÓBY 
• Wielkość próby zależy od: 

– Pewność w danych i margines błędu jakie mogą być tolerowane 
– Wariancja (niejednorodność) charakterystyki populacji 
– Rodzaje analiz do przeprowadzenia na danych 
– Wielkość całkowitej populacji, z której pobierana jest próbka (w 

mniejszym stopniu) 
• Istnieją wzory do obliczenia, ale mogą odnosić się do poprzednich badań 
• Znaczenie wskaźnika odpowiedzi - główne kwestie 

– Osoby niebędące respondentami i analiza odmów 
– Oblicz aktywną szybkość odpowiedzi 
– Oszacowanie stopy odpowiedzi i wielkości próby 

Dla porównania: Gdy badacz jakościowy przeprowadza wywiady zastanawia się, kiedy przestać 
wracać do tej samej osoby lub kiedy zakończyć wywiady z różnymi rozmówcami?  

à Badania ilościowe: wymagana wielkość próby; Badania jakościowe: punkt 
nasycenia 

 



4 reprezentatywne miasta w 
Azji Wschodniej (na różnych 
poziomach rozwoju i 
modernizacji): 
 Pekin (Chiny) 
•Tokio (Japonia)  
•Hanoi (Wietnam) 
•Singapore (Singapore) 
 
1 spośród 3 studentów na kampusie 

 

Jaka to metoda doboru 
próby? 

PRZYKŁAD 

Wielostopniowy - klastry, a następnie próbkowanie pseudolosowe 



Populacja 
docelowa 

Operat 
losowania 

Próba 
wymagana 

Próba 
faktyczna 

Błąd 
operatu 

Błąd 
doboru 
próby 

Błąd 
braku 
odpowied
zi 

(Source: based on Zikmund 1997) 

TYPOWE BŁĘDY DOBORU 
PRÓBY 



LIST WPROWADZAJĄCY 

Ankieta powinna 
zostać poprzedzona 
listem, szczególnie 
gdy: 

– Ankieta 
pocztowa 

– Ankieta 
internetowa 

– Kwestie etyki 
wymagają 
wyjaśnienia 

 
(Source: Saunders et al 2009) 



PRZEPROWADZENIE ANKIETY 

• Wybierz sposób 
przeprowadzenia à 
i technikę  
(poczta, email) 
 

• Dobierz próbę i 
przeprowadź ankietę 
 

• Rozważ: 
– wcześniejsze 

powiadomienie 
– zachęta 
– przypomnienie 

 

• Śledź i zbieraj odpowiedzi 

Samodzielne Ankieterzy 

Próba Mniejsza kontrola 
kto odpowiada 

Większa 
niezawodność 
danych 

Jakość 
próby 

Mogą dyskutować 
pytania z innymi 
osobami 

Mogą chcieć 
przypodobać się 
ankieterom  

Zwrot Niski Wysoki 

Czasochło
nność 

Większa Mniejsza 

Zasoby Niski koszt Wyższy koszt 

(Source: based on Saunders et al 2009, Bradley 2010) 



TECHNIKI ANKIETOWANIA 

 
Telefoniczne 
(tradycyjne lub 
wspomagane 
komputerowo) 

 
 
 
 

 
Poczta 

(listowne, dołączone do 
pism) 

 
Internet 
(email,  

website, media 
społecznościowe) 

 
Osobiście 

(na ulicy, w domu, 
umówione) 

• tanie i szybkie 
• dobry wskaźnik 

odpowiedzi 
• pytania wyjaśnione 

• Tani 
• bez uprzedzeń 
przesłuchujących 

• może korzystać z 
pomocy wizualnych 

• uzupełnij swój czas 
• rozproszona próbka  

• Wygodna 
• pomoce wizualne 

• duża, szeroko 
rozprzestrzeniona 
internetowa baza 

danych 

• wysoki wskaźnik 
odpowiedzi 

• elastyczność 
• możliwość pogłębiania 

• możliwość użycia 
wizualizacji 

• trochę stronniczości 
• bez rekwizytów i 
pomocy wizualnych 

• powolne slow 
• słaby zwrot 

• słaba elastyczność 
 

• niski wskaźnik 
odpowiedzi 
• płytkie 

• wirtualni respondenci 

• Kosztowny 
• wysokie ryzyko błędu 

(Source: content based on Hollensen 2011, Malhotra 2009) 



CZY ANKIETA POCZTOWA? 

Koperta  
Koperta   Wielkość, wygląd, adresowanie 
Znaczek   
 

List wprowadzający 
Logo   Sposób przekonywania Post-scriptum 
Personalizacja  Podpis 
 

Ankieta 
Długość                 Wielkość  Layout             Format  
Treść                 Reprodukcja Kolor              Anonimowość 
 

Koperta zwrotna 
Typ koperty   Znaczek 
 

Zachęty 
Pieniężna/ niepieniężne Z góry/ po zakończeniu badań     

(Source: Malhotra 2009) 



PILOTAŻ  
•Może poprawić jakość danych, pomóc w zapewnieniu 
lepszego zwrotu i poprawić wiarygodność (szczególnie 
ważne przy nowych pomiarach): 

– Testuje terminologię ankiety 
– Sprawdza przejrzystość instrukcji (dla całego kwestionariusza i dla 

konkretnej sekcji /pytania) 
– Sprawdza potrzebny czas i formaty odpowiedzi 
– Sprawdza treść pytań, identyfikuje pytania potencjalnie mylące, 

obraźliwe, prowadzące lub kontrowersyjne 

– Sprawdza kompletność dostarczonych odpowiedzi 

•Najlepiej zbierać informacje zwrotne wraz z 
kwestionariuszami pilotażowymi i odpowiednio zmieniać 
studium 



JAKOŚC BADAŃ 
KWESTIONARIUSZOWYCH 

Trafność (Validity) 
•Czy ankieta mierzy to co powinna 
mierzyć? 

Rzetelność (Reliability) 
•Czy inny badacz, który powielałby 
twoje metody, uzyskałby takie 
same wyniki? 

 

•Czy respondent odpowie w taki 
sam sposób przy innej okazji 
(ponowny test)? 

Niezbędne etapy, by pytanie było ważne i 
wiarygodne 

(Source: Saunders et al 2009, based on Foddy 1994) 
 



INTERPRETACJA! 

Nie umożliwia ustalania efektów przyczynowo-skutkowych  
 
https://www.tylervigen.com/spurious-correlations  
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