
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305789887

O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych

Chapter · January 2009

CITATION

1
READS

19

1 author:

Krzysztof Puchalski

Instytut Medycyny Pracy im prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź, Poland

65 PUBLICATIONS   132 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Krzysztof Puchalski on 21 September 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/305789887_O_wartosci_zdrowia_na_podstawie_wynikow_badan_sondazowych?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/305789887_O_wartosci_zdrowia_na_podstawie_wynikow_badan_sondazowych?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Puchalski?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Puchalski?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Puchalski?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Puchalski?enrichId=rgreq-b3fd0f2387adfbe34c382fc6ea69195d-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTc4OTg4NztBUzo0MDg2OTUxMjYxNTExNjhAMTQ3NDQ1MTkxOTM2MA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Słowo wstępne

1

Metody, techniki i praktyka

badań społecznych

ATH00 - ksiazka.p65 2010-01-15, 11:221



Aneta Bąk, Łukasz Kubisz-Muła

2

ATH00 - ksiazka.p65 2010-01-15, 11:222



Słowo wstępne

3

Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej

Katedra Socjologii

Metody, techniki

i praktyka

badań społecznych

praca zbiorowa pod redakcją:

Anety Bąk i Łukasza Kubisza-Muły

Bielsko-Biała 2009

ATH00 - ksiazka.p65 2010-01-15, 11:223



Aneta Bąk, Łukasz Kubisz-Muła

4

Redaktor Naczelny:

prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki

Redaktor Działu:

prof. ATH dr hab. Ewa Jurczyńska-McCluskey

Recenzent:

prof. UŚ dr hab. Leszek A. Gruszczyński

Sekretarz Redakcji:

mgr Grzegorz Zamorowski

Projekt okładki:

dr Łukasz Kubisz-Muła

Skład i łamanie:

Drukarnia Sprint

Druk:

Drukarnia Sprint

34-300 Żywiec, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

e-mail: sprint@sprint-druk.ig.pl

Tel.: 33 861 05 06, tel. kom.: 605 575 239

Adres Redakcji

 - Editioral Office- Adresie de redaction – Schriftleitungsadresse:

Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa 2

Tel./fax: 33 827 92 68

ISBN 978-83-62292-08-0

ATH00 - ksiazka.p65 2010-01-15, 11:224



Słowo wstępne

5

ANETA BĄK, ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA

Słowo wstępne

mile Durkheim pisał w Zasadach metody socjologicznej, że celem każdej

nauki są odkrycia. W nauce nie ma jednak odkryć bez rozwiniętej me-

todologii badań i projektowania nowych procedur badawczych.

Rozwój metodologii badań, w tym metodologii badań społecznych, wy-

nika również z krytycznego, lecz nie krytykanckiego, stosunku do własnej

dyscypliny i jej warsztatu metodologicznego, co przekłada się na ciągłe inno-

wacje warsztatu badawczego. Taka postawa jest wskaźnikiem dojrzałości

pojedynczego naukowca i całego środowiska naukowego.

Zebrane w niniejszym tomie artykuły są wyrazem owego zdrowego – kry-

tycznego stosunku do własnej dyscypliny, gdyż generalnie opisują drogi poszu-

kiwania wiedzy o zjawiskach społecznych i sposoby jej interpretacji.

Zamieszczone teksty różnią się między sobą pod względem problematy-

ki, celów szczegółowych i formy. To zróżnicowanie uważamy jednak za atut

niniejszego tomu, a nie jego wadę.

Czytelnik znajdzie więc w niniejszej książce artykuły badaczy o od-

miennej proweniencji naukowej (socjologów, pedagogów i specjalistów od

marketingu z różnych ośrodków naukowych); artykuły typowo teoretycz-

ne oraz łączące teorię badań społecznych z opisem jej praktycznego zasto-

sowania i uzyskanych rezultatów; artykuły traktujące o metodach

ilościowych i jakościowych.

Z metodologicznymi predylekcjami Autorów łączy się sposób, w jaki pre-

zentują swe tezy i obserwacje. Zwolennicy podejścia ilościowego preferują

raczej ascetyczną formę narracji. A contrario, zwolennicy podejścia jakościo-

wego operują rozbudowanymi zdaniami, czasami metaforami, stojąc na sta-

nowisku, że o wartości tekstu decyduje nie tylko jego warstwa merytoryczna,

ale także forma literacka.

Dzięki swej różnorodności w zakresie problematyki niniejszy tom może

zainteresować nie tylko pracowników nauki i studentów, ale także reprezen-

tantów innych środowisk. Pracownicy instytucji pomocowych mogą zdobyć

lub poszerzyć swą wiedzę z zakresu badania postaw prozdrowotnych i tzw.

zjawisk trudnych, takich jak prostytucja czy niepełnosprawność. Przedstawi-

Metody, techniki i praktyka badań społecznych

ATH01.p65 2010-01-15, 11:225



Aneta Bąk, Łukasz Kubisz-Muła

6

ciele kadry zarządzającej zyskują możliwość zapoznania się z metodami ba-

dań marketingowych i rynkowych, sposobami analizy danych zastanych oraz

metodami oceny pracy personelu. Dziennikarze mogą natomiast w niniej-

szym tomie odnaleźć niezbędne informacje na temat badania zjawisk niejaw-

nych, do których między innymi należy korupcja, a także poznać wzory

„dobrej roboty” w zakresie badania opinii publicznej.

Prezentowany tom otwiera tekst Jana Poleszczuka pt.: Publiczny status i war-

tość poznawcza badań społecznych, w którym autor wyróżnia typologię i funkcje

wiedzy pozyskiwanej w badaniach społecznych, zwracając jednocześnie uwagę

na patologiczny mechanizm (re)produkowania oczywistości, głównie za pośred-

nictwem sondaży opinii. Zdaniem J. Poleszczuka, wartość badań społecznych

określana jest nie tylko przez ich aspekt techniczny, ale także przez sposoby in-

terpretacji pozyskanej informacji, a przede wszystkim za sprawą tego, czego ta

informacja dotyczy. Zdaniem Autora wartość poznawcza badań społecznych (…) musi

dotyczyć procesu kreowania nowej wiedzy wspólnej, a więc przyjęcia postawy krytycznej

względem wiedzy już posiadanej (…) i odtwarzającej się jako publicznie komunikowane

truizmy (czasem zgoła nonsensy). Mówienie komuś rzeczy, które już wie, z reguły pro-

wokuje irytację i zdziwienie: to ma być wiedza naukowa?!

W artykule pt.: Socjologia w poszukiwaniu „prawdziwego” obrazu rzeczywi-

stości społecznej Bogusław Blachnicki zastanawia się, czy możemy twierdzić,

że wyniki analiz socjologicznych dostarczają jednego - adekwatnego obrazu

rzeczywistości? Zdaniem Autora, odpowiedź na tak postawione pytanie musi

być negatywna z trzech następujących powodów: a) braku wyraźnie zdefi-

niowanego przedmiotu socjologii; b) zróżnicowanych metod badawczych; c)

uwikłania badaczy w proces historyczny i potrzeby różnych kategorii spo-

łecznych. Z powyższych powodów, jak pisze B. Blachnicki, w socjologii, a także

w innych naukach społecznych, dysponujemy bardzo różnymi wizjami rzeczywisto-

ści społecznej, które trudno rozpatrywać w kategoriach prawdy lub fałszu. B. Blach-

nicki stoi na stanowisku, że te różne obrazy rzeczywistości są w niektórych

miejscach fałszywe, ale dzięki temu, że każdy z nich jest także do pewnego

stopnia prawdziwy, mogą wzajemnie się uzupełniać.

Problematyką rozumnej interpretacji uzyskanych wyników zajmuje się

także Marian Niezgoda w artykule pt.: Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumie-

niem i interpretacją. Metodologiczne dylematy współczesnej socjologii. Autor pre-

zentuje również główne tendencje metodologiczne w socjologii, akcentując

jednocześnie komplementarność metod jakościowych i ilościowych.

Swoiste miejsce w prezentowanym tomie zajmuje artykuł pt.: Świat jako

tekst i przedstawienie. O etycznych dylematach współczesnych badań antropologicz-

nych autorstwa Alicji Froń i Ireneusza Jeziorskiego, który w dużej mierze po-

święcony jest etycznym dylematom badań antropologicznych i sztuce

prowadzenia badań z obszaru tzw. antropologii wizualnej. Autorzy przed-

stawiają ponadto przedmiot, historię i metody antropologii, podkreślając za-
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razem liminalny status antropologa. Jak piszą A. Froń i I. Jeziorski antropo-

log znajduje się „pomiędzy”, gdyż nie należy już do społeczności, z której się

wywodzi, ale także nie został włączony do społeczności, którą obserwuje.

Kolejnym artykułem jest tekst Anny Strzebońskiej pt.: Metaanaliza danych

w naukach społecznych – zarys metodyki analizy statystycznej. Autorka przybliża głów-

ne założenia, poszczególne etapy oraz zalety i wady tzw. metaanalizy – metody

statystycznej służącej pozyskiwaniu wiedzy na drodze wtórnej analizy wyni-

ków. Warto tu dodać, że metaanaliza służy także autorefleksji środowiska na-

ukowego, gdyż jedną z jej podstaw jest ocena poprawności warsztatu

metodologicznego badań, które selekcjonuje się do dalszych analiz.

Adam Skrzypczak w artykule Łączenie źródeł i triangulacja jako strategie popra-

wy jakości badań empirycznych przedstawia główne założenia i schematy mariażu

źródeł oraz metod badawczych, a także związane z tym niebezpieczeństwa. Autor

skupia się na triangulacji szczególnego rodzaju – polegającej na wykorzystaniu

równocześnie metod ilościowych i jakościowych. Dzięki takiemu połączeniu pro-

jekt badawczy może lepiej oddawać naturę rzeczywistości społecznej.

W artykule pt.: Problem zgodności ocen audytorów w badaniu Mystery Client.

Ł. Kubisz-Muła porusza kwestię jakości wyników uzyskiwanych za pośred-

nictwem wyżej wspomnianych badań, w odniesieniu do najbardziej wraż-

liwego czynnika -audytorów. Autor dokonując analizy współczynnika

zgodności poddaje w wątpliwość, czy badania tego typu są zasadne z na-

ukowego punktu widzenia.

Badania na potrzeby zarządzania są także przedmiotem zainteresowania

Ewy Lipianin-Zontek i Zbigniewa Zontka. W artykule pt.: Charakterystyka

badań rynkowych i marketingowych w turystyce Autorzy przedstawiają kanony,

metody oraz etapy badań marketingowych i rynkowych na przykładzie wła-

snego projektu badawczego, a także pośrednio wskazują na przyczyny ewen-

tualnych zniekształceń wyników w badaniach turystyki. E. Lipianin-Zontek

i Z. Zontek podkreślają ponadto, że wyniki badań preferencji turystów muszą

być poddawane dogłębnej analizie, by poprzez bezrefleksyjne uwzględnia-

nie wszystkich życzeń klientów nie obniżać tzw. atrakcyjności pierwotnej

obszaru turystycznego. Sztuka marketingu w turystyce polega zatem nie tyl-

ko na poprawnym przygotowaniu badania, ale także na rozsądnej interpre-

tacji wyników i przemyślanych działaniach następczych.

Techniczne aspekty badania postaw pro-zdrowotnych przykuły uwagę

Elżbiety Korzeniowskiej. W artykule pt.: Wykształcenie w badaniach socjologii

zdrowia – przemiany i dylematy interpretacyjne E. Korzeniowska zwraca uwagę

na problem operacjonalizacji wykształcenia w badaniach z zakresu socjologii

medycyny. Autorka przybliża również wybrane wyniki badań, z których jed-

noznacznie wynika, że wykształcenie formalne jest istotną zmienną warun-

kującą postawy wobec zdrowia. Z tego też powodu niezwykle ważne jest

poprawne wyznaczanie i diagnozowanie poziomów wykształcenia.
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Zagadnieniem stanu zdrowia zajmuje się także Krzysztof. Puchalski w ar-

tykule pt.: O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych. Autora

interesuje przede wszystkim problem konceptualizacji pojęcia zdrowia i wyni-

kające z tego konsekwencje badawcze. K. Puchalski wypowiada się ponadto

na temat technicznych aspektów badania wartości zdrowia, w szczególny spo-

sób uwzględniając kwestię formy zadawanych pytań.

Ciekawe i trudne metodologicznie zagadnienie porusza artykuł Macieja Gur-

towskiego i Jana Waszewskiego pt.: Redukcja do jawności. O pomijaniu zjawisk za-

kulisowych w badaniach socjologicznych. Otóż w kręgu zainteresowań badawczych

Autorów znajdują się działania niejawne. Autorzy słusznie zauważają, że syste-

matyczne pomijanie przez badaczy działań niejawnych czyni ich obserwacje nie-

pełnymi i zafałszowanymi. M. Gurtowski i J. Waszewski proponują ponadto

własną typologię przedmiotu badań socjologicznych, a także wskazują na spo-

soby pozyskiwania wiedzy o zjawiskach zakulisowych.

Izabela Ślęzak w artykule pt.: Metodologiczne problemy badań nad zjawiska-

mi „trudnymi” na przykładzie prostytucji przybliża metodologię teorii ugrunto-

wanej, wskazując sposób jej wykorzystania do badań nad interesującym ją

zjawiskiem. W oparciu o własne doświadczenia badawcze Autorka wskazu-

je utrudnienia w badaniach nad prostytucją. Co warte podkreślenia, I. Ślęzak

z rezerwą podchodzi do dotychczasowych polskich badań nad zjawiskiem

prostytucji, wskazując ich niedociągnięcia metodologiczne.

Zalety teorii ugruntowanej podkreśla także Jakub Niedbalski w artykule

pt.: Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie badań socjologicznych. Roz-

ważania nad zastosowaniem metod jakościowych. Autor zwraca ponadto uwagę

na przeszkody w badaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ostatnim artykułem w tomie, o bardzo podobnej problematyce jak wyżej,

jest tekst autorstwa Katarzyny Piątek pt. Kilka uwag o trudnościach badawczych

problemu niepełnosprawności – na przykładzie kobiet z niepełnosprawnością fizyczną.

Autorka prezentuje wnioski z własnej praktyki badawczej dotyczącej określenia

determinant adaptacji kobiet z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.

Zebrane w książce artykuły, choć prezentujące różne doświadczenia i różne

perspektywy, pokazują, jak trudne jest prowadzenie badań społecznych i sta-

nowią próbę rozwoju warsztatu badań społecznych. Redaktorzy niniejszego

tomu żywią nadzieję, że kiedyś (dzięki podniesieniu społecznej świadomo-

ści, a także za sprawą stałego rozwoju metodologii) nauki społeczne zyskają

podobne poważanie jak nauki przyrodnicze.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

JAN POLESZCZUK

Uniwersytet w Białymstoku

Publiczny status i wartość

poznawcza badań społecznych

a praktykę badań społecznych można patrzeć z wielu stron – wyróż-

niając dziedziny empiryczne, analizując techniki badawcze, standar-

dy metodologiczne. Warto jednak spojrzeć na tę praktykę z jeszcze

innego punktu widzenia. Badania społeczne – w szczególności sondaże (ale

nie tylko) – są standardowymi procedurami pozyskiwania informacji (wie-

dzy) o społeczeństwie1 .

W badaniach komercyjnych (badaniach rynkowych, marketingowych –

rzecz może dotyczyć zarówno marketingu fast-foodów, jak i marketingu po-

litycznego) przedmiotem zainteresowania jest wiedza prywatna badanych

aktorów, ich preferencje oraz związek tych preferencji z zachowaniami (de-

cyzjami zakupu określonych dóbr lub głosowania na preferowane partie po-

lityczne). Reguły sztuki metodologicznej decydują o tym, czy uzyskano

wartościową informację i czy przekłada się ona na efektywne przewidywa-

nia zachowań. Istotne jest jednak to, że uzyskana wiedza – służąca planowa-

niu strategicznych gier rynkowych – nie staje się elementem wiedzy badanych.

Wiedza ta pozostaje prywatną własnością tych, którzy zdecydowali się za-

płacić za jej wytworzenie i mogą z niech korzystać.

Ta prywatyzacja wiedzy społecznej (asymetria dostępu) jest z reguły wa-

runkiem efektywności działań podejmowanych przez podmiot rynkowy. On

wie coś, czego nie wiedzą konkurenci. Wiedza jest dobrem strategicznym,

hasłowo: wiedza to władza, a władza (mówiąc językiem Webera) to zdolność

zrobienia czegoś (zgodnie z własnymi interesami), czego nie mogą zrobić inni.

Paradoks „gry rynkowej” polega na tym, że każdy (w zasadzie) może mieć tę

samą wiedzę, jeśli ją uzyskał, przeprowadzając badania, nie wiedząc jedno-

cześnie, że również inni ją posiadają.

1 Tortury, inwigilacja i eksperymenty są również metodami pozyskiwania informacji, ale nie
będziemy się zajmowali ich metodologią i epistemologią.
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Odmienne przedstawia się logika wykorzystania wiedzy uzyskiwanej

w badaniach niekomercyjnych. Nie jest istotny w tym przypadku formalny

(instytucjonalny) status podmiotu poszukującego informacji. Agendy rządo-

we, administracja, instytuty resortowe (np. zajmujące się turystyką lub

oświatą), GUS, instytucje akademickie, media, firmy komercyjne (w celach

sponsoringu autopromocyjnego), stowarzyszenia zawodowe (potrzeby PR-

owe), same agencje badawcze (autoreklama) i wiele innych podmiotów po-

szukuje użytecznej wiedzy. Największym uznaniem w tej sferze cieszy się

sama „nauka społeczna” – badania naukowe, niezależnie od tego, jaka faktycz-

nie jest wartość uzyskiwanych wyników (czasem są to niestety artefakty) –

dla której najważniejszym kryterium wartości wiedzy jest jej prawdziwość.

Ale istotnym wyróżnikiem wiedzy otrzymanej z badań niekomercyjnych jest

to, że – ex definitione – staje się ona elementem wiedzy samych badanych. Jest to

wiedza publiczna (nie może być wiedzą niejawną, wykorzystywaną w ce-

lach strategicznych, choćby przez agendę rządową!). Jest to wiedza społecz-

na (publiczna), do której w zasadzie mają dostęp wszyscy.

TYPY WIEDZY I PROCES KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

W tym (zdawałoby się prostym) rozróżnieniu typów badań (komercyj-

nych i niekomercyjnych) można dostrzec to, że wiedza społeczna może mieć

kilka form. Po pierwsze - wiedza, „wiem, że…” może być wiedzą prywatną,

wiedzą asymetryczną, która może być używana strategicznie. Po drugie –

wiedza może być wiedzą powszechną („wszyscy wiedzą, że…”), ale nadal po-

zostaje wiedzą prywatną. Po trzecie – wiedza powszechna może stać się

wiedzą wspólną, gdy „wszyscy wiedzą, że”…oraz wiedzą, że wiedzą, że wiedzą

i tak ad infinitum.

Definicja pojęcia wiedzy wspólnej wydaje się nieoczywista, ale oczywiste jest

to, że jeśli dwie osoby patrzą na jakiś przedmiot, to widzą ów przedmiot (wie-

dza), ale nie wiedzą, że patrzą na ów przedmiot, nie mają więc wiedzy o wiedzy

innych, a więc nie mają nie tyle wiedzy przedmiotowej, ale wiedzy z wyższych

pięter hierarchii epistemicznej: wszyscy wiedzą, że…i nikt nie wie, że wszyscy wiedzą,

że… To jest stan wiedzy powszechnej, ale wiedza powszechna nie jest identycz-

na z pojęciem wiedzy wspólnej.

To nie paradoks, ale dość powszechny stan świadomości społecznej, w któ-

rej wiedza indywiduów kształtuje się na podstawie realnego doświadczenia w

podobnych warunkach społecznych, choć uświadomienie sobie owej wspól-

noty doświadczenia nie jest ani oczywiste, ani proste technicznie. W kreowa-

nie wiedzy wspólnej – wiedzy publicznej – muszą być zaangażowane osoby

w tym wyspecjalizowane: naukowcy, publicyści, komentatorzy, agencje badaw-

cze, media i politycy. Wiedza jest przetwarzana w rytualnym procesie komu-

nikowania. Schemat przedstawiający pole zarysowanego problemu wiedzy

i komunikowania społecznego przedstawia
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Rys.1.

Wiedza wspólna i informacja strategiczna - pole rytualnej komunikacji

Proces komunikacji społecznej można podzielić na dwie sfery: (I) sferę

tworzącą zamknięty cykl (społeczeństwo › badanie społeczne › media › społe-

czeństwo), oraz sferę (II) sferę wykorzystującą pozyskiwaną wiedzę do dzia-

łań strategicznych w sferze polityki i ekonomii oraz do kształtowania via media

strategicznych przekazów perswazyjnych (propaganda). Nie będę się zajmo-

wał sferą II, która stanowi tradycyjny przedmiot rozważań na temat społecz-

nej funkcji wiedzy w kontekście władzy. Warto przyjrzeć się sferze I, zwracając

uwagę na dwie rzeczy: (a) wykształcenie się w strukturze społecznej komu-

nikacji specyficznej roli (nazwanej hasłowo „dyżurnym socjologiem”), której

funkcją jest komentowanie wyników badań (ich wyjaśnianie, wyciąganie

konsekwencji, przewidywanie następstw), oraz (b) zamknięcie cyklu, w któ-

rym dokonuje się produkcja lub samoreprodukcja oczywistości.

Przypomnijmy, że wiedza wspólna z założenia owej wspólności (wiedza

publiczna) jest wiedzą symetryczną, nikt jej nie ma więcej lub mniej, jest tru-

izmem, oczywistością i banałem, nie ma wartości strategicznej i wymiennej

(nikt nie kupi od on nas tego, co już ma!). To, że komentatorzy mogą być (i są)

zainteresowani uczestnictwem w tym procesie rytualnej komunikacji, nie jest

istotnym problemem, ale istotne jest to, dlaczego „zwykli ludzie” chcą uczest-

niczyć w tym rytuale? Co – mówiąc kolokwialnie – z tego mają?

MEDIA

Badacze Decydenci
Dziennikarze

„ ”dyżurny socjolog

komentarz-propagadna

Polityka, Ekonomia

Informacja strategiczna

Fakty - metodologia:
pytania i odpowiedzi

Wspólna wiedza:
Samoreprodukujące się oczywistości
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SPOŁECZNA UŻYTECZNOŚĆ WIEDZY SPOŁECZNEJ

Z reguły „zwykli ludzie” sądzą (i nie rejestruje się wyraźnych zmian w tych

opiniach), że wyniki badań społecznych (sondaży) są przydatne dla naukowców

(80-90%) i polityków (70-80%)2 . Można domniemywać, że jeśli naukowcy i poli-

tycy robią z tych wyników pożyteczny dla społeczeństwa użytek, to „zwykli

ludzie” doświadczają pożytku z mądrych decyzji strategicznych (sfera II).

Zachodzi jednak wyraźna zmiana w postrzeganiu pożytku tych badań dla

„przeciętnych obywateli”: o ile w 1992 40% wyrażało takie przekonanie, to już

w 2006 – 60% sądziło, że wyniki badań przydają się „przeciętnym obywate-

lom”. Rodzi się intrygujące pytanie – do czego? I dlaczego nastąpił w ostatnich

latach tak znaczny wzrost częstości tego przekonania?

Zapytani o to, „zwykli obywatele” mówią, że sondaże dają okazję zwy-

kłym ludziom, by mogli powiedzieć, co myślą o różnych sprawach (92%). To

pierwszy przykład samoreprodukującej się oczywistości (truizmu), gdyż na

wypowiadaniu tego, co się myśli, polega właśnie badanie. Trudno przyjąć

interpretację, że w społeczeństwie polskim przełomu XX i XXI wieku niedo-

stępne są inne formy publicznej ekspresji przekonań i jedynie sondaże dają

ludziom (prawdziwą) szansę na powiedzenie tego, co myślą. Sondaż nie jest

formą demokracji („demokracji sondażowej”). W tym samym badaniu 55%

respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „zwykły człowiek nie ma

nic z tych badań”, a 11% - stwierdziło, że nie ma pojęcia, co zwykły człowiek

mieć z tych badań może. Słowem dla 2/3 badanych jest to procedura zbiera-

nia informacji o nieokreślonym (niezrozumiałym) przeznaczeniu. Z tego, że

92% pytanych uważa, że w sondażach ludzie mogą powiedzieć, co myślą,

można jedynie wyciągnąć wniosek (hipotezę), że 8% obywateli czuje, że ma

tak dewiacyjne poglądy albo żyje w tak wrogim i opresyjnym społeczeństwie,

że nawet w anonimowym sondażu bałaby się je ujawnić! Skąd więc się wzię-

ło to rosnące przekonanie o przydatności dla obywateli czegoś, co dla więk-

szości jest niezrozumiałą magią?

Do kogo i o czym mówią sondaże (ogólniej – wyniki badań społecznych)?

Mówią (ustami komentatorów, publicystów, polityków) do tych, którzy się nimi

interesują i ufają ich prawdziwości (z reguły przyjmując kryterium prawdzi-

wości jako zgodności z posiadanymi już przekonaniami). Mówią zaś o tych,

którzy – biorąc w nich udział i szczerze ujawniając swe myśli – stają się „repre-

zentantami” społeczeństwa. Mimo ogromnego wyrafinowania technik próbko-

wania i technik realizacji - badania społeczne wykazują systematyczne

zniekształcenie: interesują się nimi i mają do nich zaufanie młodsi, lepiej wy-

kształceni, z większych miast, lepiej zarabiający.

2 CBOS „Polacy o sondażach”, BS/43/2006. Podaję procent odpowiedzi „w wysokim i średnim
stopniu”, w przedziałach między 1992 a 2006 rokiem.
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Przywołując w tym miejscu ogólne pojęcie „hierarchii społecznej”, można

powiedzieć, że większą szansę udziału w badaniach i większe nimi zainte-

resowanie oraz zaufanie do wyników wyrażają osoby znajdujące się (staty-

stycznie) na wyższych pozycjach hierarchii statusowej. Konsumpcja mediów

– ogólnie przekazów symbolicznych – wymaga kompetencji, a w szczegól-

ności kompetencji w rozumieniu abstrakcyjnych komunikatów (wyników)

badań społecznych.

Nasuwa się więc hipoteza, że uczestniczenie w tym społecznym rytuale

zbierania i komunikowania wiedzy wspólnej musi pełnić ważne funkcje spo-

łeczne w podtrzymaniu hierarchii społecznej, reprodukowaniu symbolicz-

nego porządku. Z tego punktu widzenia nie dziwi zwiększający się poziom

zainteresowania wiedzą wspólną (w wyniku nasilającego się procesu indy-

widualizacji doświadczenia społecznego) oraz że większość zainteresowa-

nych nie rozumie jej funkcji (roli) w reprodukcji ładu społecznego.

Przejdźmy do konkretów. Nie jest chyba jakąś ekstrawagancją teoretyczną

przypuszczenie, że do życia w społeczeństwie ludzie potrzebują wiedzy o tym,

kim są, jakie są przekonania i oczekiwania innych ludzi, jak ich działania mogą

być uzależnione od działań innych ludzi, jakie są pola i metody zaangażowania

na rzecz własnych interesów, do kogo się przyłączyć (kto jest sojusznikiem, przy-

jacielem), kogo unikać (kto jest wrogiem). Co więcej, nie jest to tylko i nie tyle

potrzeba posiadania wiedzy strategicznej, którą mogę wykorzystać w indywi-

dualnych działaniach przynoszącym mi pożytek (pomyślność), ale właśnie po-

trzeba wiedzy wspólnej: wiedzy o tym, kim jestem i na jakim świecie żyję! Wiedzę

o partnerze (żonie, mężu), dzieciach i sąsiadach, przełożonych i podwładnych

w miejscu pracy mogę zdobyć na własną rękę (obserwacja, prowokacja, komuni-

kacja). Ale jak mogę obserwować innych w skali globalnej? Czy rozsądnie jest ich

prowokować, manifestując swą orientację seksualną publicznie (robiąc coming-

out)? Jak się mam z nimi komunikować? Jak się mam prezentować w sferze pu-

blicznej? Co wypada, a co nie? Co mi (kobiecie, mężczyźnie) przystoi, a co nie?

Ogromną część tej wiedzy ludzie uzyskują w procesie socjalizacji, ucząc się prze-

kazu kulturowego (kodu estetycznego i moralnego), szkoła – powszechnie zuni-

fikowany system edukacyjny – również pełni rolę „instytucji” transmitującej

wiedzę i habitusy. Świat społeczny nie jest stały, stabilny, szczególnie gdy ma ona

strukturę hierarchicznej drabiny, a jednostka chce się utrzymać lub wspiąć na jej

wyższe szczeble. Wiedza (informacja) jest więc tym, co redukuje niepewność

immanentnie tkwiącą w strukturze społecznej.

SYMPTOMY NIEPEWNOŚCI I POSZUKIWANIE WIEDZY

Z pewnością problemu niepewności w strukturze społecznej nie da się

ująć w kilku zdaniach. Ale warto wskazać na pewne ważne symptomy nara-

stającej niepewności w sferze życia publicznego, które sprawiają, że jednostka

czuje się dobrze w sferze prywatnej (relacje społeczne przebiegają pod kon-
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trolą jednostek niezależnie od tego, czy mają one charakter prowadzący do

zgody czy konfliktu). Są to symptomy:

(1) zastraszająco niskiego poziomu wskaźników zaufania do innych ludzi i in-

stytucji. Przyjęcie postawy uogólnionej nieufności wskazuje na raczej niską

kompetencję w rozpoznawaniu wiarygodności partnerów interakcji społecz-

nych. Ludzie odznaczający się wysokim poziomem zaufania nie są naiwnia-

kami (altruistami), którzy lubią się narażać na wykorzystywanie, ale osobami

dysponującymi wysoką kompetencją w rozpoznawaniu tych, którzy są god-

ni zaufania, od tych którzy na zaufanie nie zasługują;

(2) słabego zaangażowania we wspólne działania, szczególnie tych które wy-

magają zaufania, ale również zorientowane są na dłuższą perspektywę

czasową związaną raczej z budowaniem rozwiązań instytucjonalnych i

nie ograniczającą się do doraźnych rozwiązań zgodnych z interesami stron;

(3) symptomy związane z agresywną retoryką polityczną, w ramach której

operuje się ostrymi kategoriami podziałów „my-obcy”, implikującymi

wykluczenie, odrzucenie, konstytucję więzi („my”) na poczuciu zagroże-

nia, podejrzliwości, w efekcie akcentujące pryncypializm aksjologiczny

utrudniający mediację i uzyskiwanie kompromisów;

(4) symptomy, które można określić mianem „sentymentalizacji” postaw i reak-

cji w przestrzeni publicznej, głównie związane z funkcjonowaniem mediów,

które nie tylko dostarczają nam informacji o katastrofach lub innych przy-

padkach budzących grozę emocjonalną i moralną, ale zmuszają do wspólne-

go w nich uczestnictwa, przyjmowania postawy żałobnika, dawaniu

świadectwa współczucia, wsparcia lub potępienia, litości lub gniewu i ze-

msty. Nie informacja i wiedza staje się przedmiotem komunikacji, ale rytuał

ekspresji emocjonalnej, który rozładowuje napięcie lub je potęguje, nie po-

zwalając w konsekwencji na poznawczy stosunek do rzeczywistości.

Patrząc na wiedzę społeczną z tej perspektywy możemy zrozumieć nie tyl-

ko przyczyny jej kreowania (podaż), ale również racje jej konsumpcji (popyt)

oraz technologię jej pozyskiwania i dystrybucji. Cechą konstytutywną tego ry-

tualnego procesu społecznej komunikacji wiedzy wspólnej jest to, że jest to

mechanizm samoreprodukującej się oczywistości. I poza tą funkcją autorepro-

dukcji wiedza wspólna nie ma żadnej innej funkcji. Przyjrzyjmy się (krytycznie

i ironicznie) wybranym przykładom wyników badawczych podanych do pu-

blicznej wiadomości. 85% badanych uważa, że obecne warunki życia w Polsce

są szkodliwe dla zdrowia psychicznego ludzi i zwiększają ryzyko zachorowań na

choroby psychiczne (CBOS). Słowem, przytłaczająca większość sądzi, że żyje

w niezdrowym i groźnym świecie. Choć podejrzewam, że wszyscy uznają się

za zdrowych psychicznie i niezagrożonych szaleństwem! 82% badanych uwa-

ża, że upływ czasu jest szybki; osoby z wykształceniem wyższym (58%) uważają
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że czas upływa bardzo szybko, zaś tylko 36% osób z wykształceniem podsta-

wowym tak uważa (CBOS). Z reguły czasu jest mało. To wie każdy. Ale dlacze-

go zegarki osób z wykształceniem wyższym szybciej chodzą niż zegarki tych,

których edukacja skończyła się na podstawówce? 76% Polaków chce wprowa-

dzenia zakazu palenia papierosów w miejscach publicznych (Pentor). Ja nie chcę,

choć nie palę, ale chyba jestem dewiantem. 17% widzów jest uzależnionych od

telewizji (IQS QUANT). Nie - nie jestem dewiantem. Nie mam telewizora, więc

nie należę do grupy uzależnionych (czy to uzależnienie się leczy?). 79% mówi,

że nie kupi wołowiny, wiedząc, że używano paszy zawierającej składniki mo-

dyfikowane genetycznie (PBS). Z tego wyniku ucieszą się z pewnością krowy,

które domagać się będą zdrowej paszy. 86% Polaków deklaruje zainteresowa-

nie wyglądem swego otoczenia, a 79% nie ma zastrzeżeń do architektury (CBOS).

Gdyby mieli zastrzeżenia, to musieliby się przyznać do abnegacji albo wziąć

się za miotły. 74% Polaków przynajmniej od czasu do czasu pija kawę i to naj-

częściej mieloną (Ipsos). Gdyby pijali kawę niemieloną, to byłby interesujący

wynik. 80% badanych homoseksualistów deklaruje zadowolenie z tego, kim są, jak

żyją i wyglądają. To o 20% więcej niż średnia w całym społeczeństwie (TNS OBOP).

Chcesz być szczęśliwy w tym naszym nietolerancyjnym kraju, zmień orienta-

cję seksualną. 84% Polaków uważa, że dzikim zwierzętom jest potrzebna ludzka

pomoc, żeby mogły przetrwać (CBOS). Dzikim chorym, czyli tym, które nie

przetrwają, pomoc się przyda. Skądinąd wiadomo, że dzikie zwierzęta radzą

sobie świetnie i to tym lepiej, im dalej są od człowieka. Szans na przetrwanie

nie mają natomiast zwierzęta udomowione.

Przykładów tego typu „wiedzy” można podać wiele: rzeka banału i non-

sensu produkowanego przez agencje komercyjne i naukowe płynie szerokim

nurtem przez media do sfery publicznej. Jaką zaspakaja potrzebę? Jeśli chcesz

wiedzieć, czy jesteś normalny, przyjrzyj się wynikom badań społecznych. Nie

znajdziesz wyraźnych dyrektyw działania, gdyż wiedza wspólna nie jest

podstawą sukcesu strategicznego w interakcjach społecznych. Ale jest pod-

stawą samozadowolenia, gdyż pozwala wyjaśnić (usprawiedliwić) postawę

względem chorych psychicznie lub własne szaleństwo i głupotę (ofiary świa-

ta), lenistwo (czas ucieka), rygoryzm (zakaz palenia), strach i niewiedzę (de-

moniczne geny), abnegację (zadowolenie estetyczne), złość na

homoseksualistów (szczęśliwcy), podtrzymanie wiary, że jest się panem stwo-

rzenia (dzikie zwierzęta nie przetrwają).

Wiedza wspólna reprodukuje stereotypowe zasoby przekonań. Rytuały jej

generowania nie prowadzą do zwiększenia zasobów poznawczo wartościo-

wej wiedzy społecznej. Z reguły jest to quasi-wiedza zawarta w językowych cli-

che, którymi posługują się badani, badający i komentujący wyniki komentatorzy,

tzw. „dyżurni socjologowie” pełniący rolę ekspertów. Na tym polega ów za-

mknięty cykl reprodukcji wiedzy wspólnej. Sytuacja komentatorów staje się

ryzykowna, gdy muszą wyjaśniać (oswajać) sprzeczności w wynikach badań.
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Zdarzyło się, że PBS (Pracownia Badań Społecznych) podała do wiadomości

publicznej, że PO ma większe poparcie wyborcze niż PiS, a GfK-Polonia, że więk-

sze poparcie ma PiS niż PO. Kto ma rację? Kto się myli? Komu uwierzyć? Znany

ekspert-komentator zapytany przez dziennikarkę wyjaśnia: „PBS bierze pod

uwagę tylko tych, którzy na pewno wiedzą, na kogo głosować. [GfK] uwzględ-

nia jeszcze osoby, które nie są zdecydowane”. I dalej: „PBS (…) uwzględnia także

opinie ludzi, którzy polityką się mniej interesują (…) GfK uwzględnia przede

wszystkim preferencje tych, którzy są dobrze zorientowani w polityce”. Jeśli przyj-

miemy hipotezę (chyba dość rozsądną), że wiedza o własnych preferencjach

wyborczych i zainteresowanie polityką są ze sobą skorelowane, to wyjaśnienie

eksperta pozbawione jest sensu. Różnica – zdaniem eksperta – jest konsekwencją

arbitralnych decyzji „metodologicznych”, a więc – konkluzja komentarza: dalej

nie wiadomo, kto ma większe poparcie polityczne, PO czy PiS. I to oswojenie sprzecz-

ności (dysonansu) jest meta-komunikatem, na którym zależało ekspertowi, zwo-

lennikowi (nieskrywanemu) PiS. Niepewność jest lepsza niż prawdziwy wynik

informujący publicznie o osłabieniu pozycji politycznej formacji, z którą sympa-

tyzuje ekspert. Wynik ów stałoby się właśnie wiedzą wspólną. Wiedzą wspólną

ma zaś pozostać wiedza, że nie wiadomo, kto ma mocniejszą pozycję. Z tego

przykładu wynika, że komentatorzy nie tylko uczestniczą w reprodukcji posia-

danych już zasobów wiedzy wspólnej, ale również aktywnie uczestniczą w jej

wytwarzaniu lub – jak w tym przypadku – podejmują wysiłek niedopuszczenia

do wykształcenia się wspólnej wiedzy. Kreowanie niepewności jest również stra-

tegią reprodukowania struktury władzy „skrystalizowanej” (zakrzepłej) we wspól-

nej wiedzy o tym, że nie wiadomo, jak jest (wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą,

że…nie wiadomo, kto ma większe poparcie wyborcze!).

EPILOG: STARA ROLA W NOWYM PRZEBRANIU

Publiczny status wiedzy wspólnej oraz jej funkcje w kreowaniu z jednej

strony samozadowolenia, z drugiej – reprodukcji uwikłanych w nią relacji wła-

dzy, porządku społecznego pokazują, że wartość poznawcza badań społecz-

nych nie jest tylko kwestią wyrafinowania instrumentów pozyskiwania

informacji (szeroko rozumianego pomiaru). Wiedza społeczna – w szcze-

gólności wiedza wspólna – to sfera niezwykle wrażliwa na interpretacje.

Eksperci („dyżurni socjologowie”) uczestniczą w jej tworzeniu. Z reguły

nie są neutralnymi obserwatorami.

Wartość poznawcza badań społecznych – jeśli ma znaleźć swą autono-

miczną funkcję – musi dotyczyć procesu kreowania nowej wiedzy wspólnej,

a więc przyjęcia postawy krytycznej względem wiedzy już posiadanej przez

społeczeństwo, wyróżnione grupy, jego segmenty, i odtwarzającej się jako

publicznie komunikowane truizmy (czasem zgoła nonsensy). Mówienie

komuś rzeczy, które już wie, z reguły prowokuje irytację i zdziwienie: to ma

być wiedza naukowa?! Ale mówienie publicznie rzeczy, które podważają wie-
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dzę wspólną lub złudzenia jej posiadania, bywa ryzykowne. Bajka Hansa Ch.

Andersena „Nowe szaty cesarza” pokazuje nie tylko mechanizm i funkcję

wspólnego złudzenia (wiedzy wspólnej), ale również ukazuje, że na publicz-

ne kwestionowanie wspólnej wiedzy (samozadowolenia) mogą pozwalać

sobie dzieci lub inni „zinstytucjonalizowani” pozytywni dewianci – szaleńcy

(charyzmatycy) i błaźni, których rolą jest to, że nie boją się powiedzieć tego,

co myślą inni, przekształcając wiedzę powszechną w wiedzę wspólną.

Wkraczając w sferę publiczną, socjolog-ekspert musi umieć połączyć –

toute proportion gardée - rolę szaleńca i błazna. W przeciwnym razie stanie

się smutnym nudziarzem lub groźnym propagandystą. Społeczna rola so-

cjologa wymaga ponownego i gruntownego przemyślenia w warunkach

nowoczesnego porządku społecznego, zasad jego legitymizacji i rozwoju

„przemysłu badawczego”. Myślę, że pojęcie wiedzy wspólnej daje dobry

punkt wyjścia do problematyzacji relacji między wartością wiedzy a jej pu-

blicznym statusem oraz rolą nauk społecznych (nie tylko osobistą rolą „dy-

żurnych socjologów”).
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych
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Socjologia w poszukiwaniu

„prawdziwego” obrazu

rzeczywistości społecznej

czestnicy życia publicznego często szafują pojęciem prawdy. Dobrym

przykładem może być wielokrotnie powtarzane przez jednego ze zna-

nych polityków sformułowanie, że coś jest „oczywistą oczywistością”.

Pewność polityków, że dysponują jedynym prawdziwym obrazem rzeczywi-

stości, nierzadko podbudowywana jest wypowiedziami przedstawicieli róż-

nych nauk społecznych. Przypomnijmy przy tej okazji „instytucję” medialnego

eksperta „od wszystkiego” głoszącego z niewzruszoną pewnością prawdy na-

uki. Posługując się przy tym przysługującymi im tytułami naukowymi, mogą

oni dodatkowo potęgować w opinii publicznej wrażenie, że dysponowanie

wiedzą pewną i zarazem użyteczną to przede wszystkim kwestia dobrej woli

oraz wykorzystania odpowiednich umiejętności.

Narodzinom socjologii jako nauki powołanej przez Augusta Comte’a

w celu opracowania naukowych zasad reorganizacji społecznej towarzy-

szyła bardziej powściągliwa myśl. Kierując się pozytywistyczną teorią na-

uki, rezygnuje z możliwości absolutnego poznania istoty rzeczywistości

społecznej, gdyż to byłoby powrotem do stadium metafizycznego w roz-

woju ludzkiej myśli. Socjologii wyznacza praktyczne zadania w postaci od-

krywania stałych związków między zjawiskami, co powinno, jego zdaniem,

pozwolić przewidywać przyszłe zjawiska społeczne, a w konsekwencji

wykorzystać posiadaną wiedzę do wprowadzenia pożądanego porządku

społecznego. Tym samym zakłada potrzebę i zarazem możliwość dyspono-

wania wiedzą obiektywną. Rozpoczęła się długa przygoda socjologii

w poszukiwaniu takich obrazów rzeczywistości społecznej, które byłyby

przydatne w realizacji praktycznych celów.

Możliwość osiągnięcia wiedzy absolutnej została zakwestionowana wiele

lat przed pojawieniem się socjologii przez reprezentantów angielskiego

empiryzmu. Skrajnie sceptyczna teoria poznania Hume’a wątpiła, by kie-
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dykolwiek możliwe było dotarcie do pełnej prawdy na temat czegokolwiek.

Nie dyskwalifikowało to oczywiście dyskusji wokół tego, czym jest praw-

da, a także jej przeciwieństwo, czyli fałsz w badaniach naukowych.

Warto zastanowić się, bez wchodzenia w szczegóły, co może oznaczać w na-

ukach społecznych pojęcie „prawdziwy” i tym samym „fałszywy” obraz rzeczy-

wistości społecznej. Analiza będzie oparta na wstępnym założeniu, wynikającym

z nadal powszechnie stosowanej logiki dwuwartościowej, że zdanie może być

albo prawdziwe, albo fałszywe. Wynikające z empiryzmu założenie, iż dotarcie

do absolutnej prawdy nie jest możliwe, nie oznacza przecież, że zadaniem nauki

jest dotarcie do fałszu. Powstaje pytanie, co w uprawianiu socjologicznych ba-

dań empirycznych może być przeszkodą w uzyskaniu mniej lub bardziej praw-

dziwego obrazu rzeczywistości społecznej?

Biorąc pod uwagę dotychczasową historię socjologii jako dyscypliny na-

ukowej, można wymienić co najmniej trzy zasadnicze powody. Pierwszy z nich

to kłopot z określeniem, czym jest to, co skłonni bylibyśmy nazwać społeczną

rzeczywistością. Druga kwestia dotyczy sposobów badania owej rzeczywisto-

ści, szczególnie w sytuacji niezgodnych wyników w zależności od stosowanej

metody badań. Trzeci problem wynika z wpływu na uzyskiwane obrazy rze-

czywistości sytuacji społecznej samego badacza. W dalszej części artykułu do-

konany zostanie krótki, z konieczności powierzchowny, przegląd

wymienionych trzech aspektów, które mogą być powodem zasadniczych trud-

ności w uzyskaniu prawdziwego obrazu rzeczywistości.

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ

JAKO PRZEDMIOTU BADAŃ

Comte, określając przedmiot socjologii, wykorzystał własną typologię

nauk podstawowych. Socjologia jako ostatnia nauka pozytywna zajmować

miała się wszystkim tym, czym nie zajmowały się matematyka, astronomia,

fizyka, chemia i biologia. Główny cel uprawiania socjologii to możliwie szyb-

ka i skuteczna naprawa społeczeństwa. Takie rozumienie rzeczywistości spo-

łecznej okazało się jednak dalece nieprecyzyjne, stąd jego następcy próbowali

na różne sposoby wykroić z owej „reszty” własny kawałek „tortu”, który

powinien, ich zdaniem, być przedmiotem zainteresowania socjologii jako

dyscypliny naukowej.

Niepowodzenia w praktycznym zastosowaniu socjologii skierowały jej

rozwój w kierunku tworzenia wielkich systemów teoretycznych. Typowym

przykładem może być powstały w wielu odmianach ewolucjonizm, w któ-

rym rzeczywistość społeczna była utożsamiana z dosyć ogólnikowo pojętym

społeczeństwem. Poszukiwaniu własnego przedmiotu socjologii dużo miej-

sca poświęcił dopiero Emil Durkheim. Empirycznej socjologii nie można, jego

zdaniem, zbudować, posługując się niejasnym pojęciem społeczeństwa. So-

cjologia może być nauką samodzielną tylko jako nauka o faktach społecz-
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nych, czyli jako zespół teorii wyjaśniających różne dziedziny faktów, takich

jak moralność, religia, prawo, gospodarka itp. Według Georga Simmla socjo-

logia również nie może być nauką o społeczeństwie w ogóle, gdyż wówczas

jej przedmiotem byłoby wszystko to, co nie jest przedmiotem nauk przyrod-

niczych. Byłby to po powrót do „imperialistycznych” zapędów Comte’a. So-

cjologia w rozumieniu Simmla winna badać jedynie czyste formy stosunków,

działań, zrzeszeń, zaś ich treść to przedmiot innych nauk społecznych.

W socjologii Vilfredo Pareto z kolei zasadniczą cechą społeczeństwa są tzw.

residua oraz odpowiadające im derywacje. Pierwsze to instynkty i uczucia

będące rzeczywistymi, chociaż nie zawsze uświadamianymi motywami ludz-

kiej działalności. Pochodne twory residuów to derywacje, czyli określenia

nadające działaniu pozory logiczności.

Na zakończenie tego krótkiego przeglądu warto jeszcze wspomnieć Maxa

Webera. W jego ujęciu socjologia to nauka, która stara się interpretować i rozu-

mieć działania społeczne, bo one są istotnym elementem rzeczywistości społecz-

nej. W tym rozumieniu wszystkie formy zbiorowości i wytwory społeczne można

sprowadzić do prawidłowych i powiązanych ze sobą działań jednostek.

Nietrudno zauważyć, jak znacznie różni się przedmiot socjologii w tych kil-

ku wymienionych koncepcjach, a niezamierzona przez poszczególnych autorów

konsekwencja to odmienne obrazy społecznej rzeczywistości.

Poszukiwania przedmiotu socjologii były kontynuowane w późniejszym

okresie rozwoju tej dyscypliny. Od połowy XX wieku w socjologii zachodniej

dominowało podejście funkcjonalne, którego najbardziej znaczącym przed-

stawicielem był Talcott Parsons. Stworzył on rozbudowany gmach analitycz-

nych pojęć, w którym specjalne znaczenie odgrywało pojęcie systemu

społecznego. Systemy społeczne charakteryzują się w jego rozumieniu czte-

rema rodzajami problemów związanych z ich przetrwaniem, czyli adaptacją,

osiąganiem celów, integracją oraz kultywowaniem wzorów. Tworzyły one

cztery tzw. imperatywy funkcjonalne.

Przeciwstawną wizję społeczeństwa proponują teorie konfliktu. Pierwszeń-

stwo w tym względzie należy przyznać Karolowi Marksowi, który nakreślił

dramatyczny obraz społeczeństwa targanego konfliktami klasowymi. Po dłu-

gim okresie uśpienia tego podejścia – oczywiście pomijając kultywowanie or-

todoksyjnego marksizmu – Ralf Dahrendorf przedstawił własny z założenia

jednostronny model konfliktowy jako uzupełnienie dominacji modelu funk-

cjonalnego. W tym modelu nacisk na integrację zastąpiony został przez zwró-

cenie głównej uwagi na zjawiska władzy, panowania i konfliktu

przeciwstawnych interesów. Między tymi dwoma skrajnymi ujęciami można

sytuować teorie wymiany, które starają się uwzględniać zarazem zjawiska in-

tegracji i konfliktu powstających w sytuacji wymiany dóbr oraz związanej z

tym możliwości uzyskiwania nagród. Dobrym przykładem może być dialek-

tyczne podejście Petera Blaua.
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Kolejne różne ujęcia rzeczywistości społecznej proponują jeszcze struktu-

ralizm, interakcjonizm symboliczny, etnometodologia i wiele innych sposo-

bów uprawiania socjologii wspominanych przy okazji prezentowania

historycznych oraz współczesnych teorii socjologicznych.

Wielu autorów, sytuując pole swoich zainteresowań w ramach danej teo-

rii i określając przedmiot socjologii, pośrednio lub wprost formułuje przeko-

nanie, że ich wizja prowadzi do uzyskania bardziej adekwatnego, bliższego

prawdy obrazu rzeczywistości społecznej w porównaniu do konkurencyj-

nych ujęć. W skrajnym przypadku można być przekonanym, iż dany sposób

rozumienia rzeczywistości społecznej pozwala na dotarcie do jedynej i wła-

ściwej prawdy obiektywnej, zaś pozostałe ujęcia mogą, co najwyżej, w ogra-

niczonym stopniu docierać do owej prawdy. W polskim doświadczeniu

najłatwiej przypomnieć tego rodzaju roszczenia wyrażane swego czasu przez

licznych przedstawicieli marksistowskiej teorii społeczeństwa.

Historia socjologii przynosi wiele odpowiedzi na pytanie, czym jest rzeczy-

wistość społeczna? Odzwierciedleniem tego było stosowanie niespójnych lub

nawet przeciwstawnych obrazów społecznej rzeczywistości, co często znajdo-

wało wyraz w postaci braku zrozumienia, czy też wręcz personalnych konflik-

tów między prominentnymi przedstawicielami poszczególnych socjologicznych

szkół. W krytycznych wypowiedziach pojawia się ponadto zarzut, że wiedza

o rzeczywistości społecznej nie podlega kumulacji. Wystarczającym wskaź-

nikiem w tym względzie może być bezradność nauk społecznych w prze-

widywaniu i tym bardziej w kształtowaniu procesów społecznych. Socjologia

i nauki o polityce nie ustrzegły się na przykład sromotnej porażki w swych

analizach dotyczących trwałości ustroju socjalizmu. Kryzys gospodarczy

wykazał z kolei bezsilność ekonomicznych modeli, w których takie nieokre-

ślone kategorie jak zaufanie społeczne czy też wola polityczna musiały za-

stąpić pozornie precyzyjne matematyczne modele.

Dotychczasowe dokonania nauk społecznych podważają więc premo-

dernistyczne przekonanie, że możliwe jest osiągnięcie jednej prawdy

o świecie społecznym, zaś modernistyczne rozwiązanie wielu komplemen-

tarnych prawd również okazuje się zawodne. W rezultacie dysponujemy

bardzo różnymi wizjami rzeczywistości społecznej, które trudno rozpa-

trywać w kategoriach prawdy lub fałszu. Postmodernizm proponuje w tej

sytuacji dosyć skrajne rozwiązanie. Rzeczywiste miałyby być tylko nasze

wyobrażenia. Kwestionuje się odpowiedniość między językiem naukowym

i twardą rzeczywistością. Rzeczywistość nie istnieje przynajmniej w ta-

kim sensie, że iluzoryczna jest pogoń za jej jednoznacznym i jednolitym

obrazem. Istnieją tylko jej rozmaite wizerunki uchwycone z różnych stron.

Tworząc te wizerunki dokonujemy niezbędnej selekcji zjawisk i zdarzeń,

z konieczności posługujemy się zastanym aparatem językowym i pojęcio-

wym. Pojęcie rzeczywistości społecznej zostaje zastąpione przez analitycz-
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ne, cząstkowe wyobrażenia, zaś określenie „prawdziwy obraz rzeczywi-

stości” traci po prostu swój dotychczasowy sens, stąd w przymiotniku

„prawdziwy” pojawia się cudzysłów.

Współczesna socjologia w zasadzie uchyla się przed dokładnym defi-

niowaniem swego przedmiotu i nie zastanawia się, czym, najogólniej rzecz

ujmując, jest tzw. rzeczywistość społeczna. Zdecydowanie rzadziej stara

się budować teorie obejmujące całość tego, co dałoby się określić mianem

„społeczne”. W zamian, idąc wyraźnie z duchem postmodernizmu, ciągle

powołuje do życia nowe subdyscypliny, uwzględniające mniej lub bar-

dziej wycinkowe obrazy rzeczywistości społecznej. Przykładem mogą być

socjologie płci, ciała, biedy, ryzyka, zaufania i wiele innych „działek” upra-

wianych przez współczesnych badaczy. Każda z tych subdyscyplin pre-

zentuje swoistą perspektywę, zaś w stosunku do siebie są to wprawdzie

uzupełniające się, ale nie mające jakiegoś wspólnego mianownika obrazy

społecznej rzeczywistości.

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU METOD BADANIA

RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ

Określając przedmiot socjologii, Comte wymienił również metody, przy

pomocy których ta ostatnia z nauk podstawowych może ustalić niezmien-

ne prawa rządzące zjawiskami społecznymi. Cztery główne metody stoso-

wane jego zdaniem w socjologii to obserwacja czysta, eksperyment właściwy,

metoda porównawcza oraz najważniejsza z nich metoda historyczna, po-

zwalająca porównywać kolejne stany ludzkości. Zasadniczy cel zastosowa-

nia tych metod to wykrycie praw budowy i rozwoju społeczeństw. Comte

dostrzegał pewne trudności, na przykład w prowadzeniu ścisłej obserwa-

cji, które mogą wynikać z wpływu przesądów, czy też z uwikłania badacza

w różne interesy grupowe. Konstruowanie właściwego obrazu rzeczywi-

stości miało być mimo tego możliwe dzięki należytemu przygotowaniu teo-

retycznemu i kulturze naukowej badacza.

Przyjmując podobne rozwiązanie dotyczące stosowanych metod, Herbert

Spencer wymienia już zdecydowanie więcej trudności towarzyszących bada-

niom socjologii jako nauki o rozwoju społeczeństw. Pomijając rejestr owych

trudności, warto podkreślić, że podobnie widzi możliwość ich przezwycię-

żenia poprzez ćwiczenia umysłu badacza.

Socjologiem, który zapoczątkował głębsze zainteresowanie metodologią

badań nad społeczeństwem, był dopiero Durkheim. Słynna formuła, iż fakty

społeczne należy badać „tak, jak rzeczy”, oznacza przede wszystkim tyle, że

mogą i powinny być obserwowane poprzez ich przejawy materialne. Comte

zakładał, że zjawiska społeczne to obiekty namacalne, poznawalne bezpo-

średnio, zaś według Durkheima fakty społeczne mogą być obserwowane tyl-

ko pośrednio. Główny problem tej ostatniej koncepcji polegał na niejasnym
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przechodzeniu od postrzegalnych materialnych symboli do określeń o fak-

tach społecznych, w czym mógł ujawnić się ukryty wpływ potocznych do-

świadczeń, dalece niezgodny z pozytywistycznym modelem nauki.

Uprzedzając nieco końcowy wniosek, warto nadmienić, iż z tym kłopotem

socjologia nie radzi sobie zbyt dobrze do dnia dzisiejszego.

Socjologia wyraźnie zmieniła swoje oblicze, także w sensie stosowanych

metod, wraz z pojawieniem się nurtu humanistycznego, którego najbardziej

znaczącym reprezentantem stał się Max Weber. Radykalnie zmienił się też

cel badań, gdyż zamiast odkrywania obiektywnych praw rozwoju społecz-

nego socjologia, zdaniem Webera, powinna przede wszystkim starać się

rozumieć, czyli interpretować subiektywny sens ludzkich działań. Realiza-

cja tego celu miała być możliwa między innymi dzięki wykorzystaniu me-

tody typów idealnych. Nie wnikając znowuż w szczegóły, typ idealny to

swoisty schemat pojęciowy pokazujący przebieg działania, gdyby nie było

ono zakłócone, ale przebiegałoby racjonalnie i celowo. Typy idealne są za-

tem abstrakcjami i w rzeczywistości w zasadzie nie występują. Wcześniej

w naukach społecznych taki sposób postępowania stosowali ekonomiści,

tworząc modele zjawisk gospodarczych, czego dobrym przykładem może

być schemat analizy zastosowany przez Marksa w jego Kapitale. Jeszcze

wcześniej podobnej rewolucji w sposobie uprawiania fizyki dokonał Isaak

Newton, bo wprawdzie można sobie wyobrazić i matematycznie opisać,

ale nie sposób zobaczyć na przykład ciała, które poruszałoby się ruchem

jednostajnie prostoliniowym i przyspieszonym.

Podobnie jak abstrakcyjne zasady dynamiki Newtona ujmowały w posta-

ci wzorów rzeczywisty ruch ciała, tak typ idealny miał pozwolić zrozumieć

rzeczywiste działania ludzi. W socjologii matematyczne równania musiały

być jednak zastąpione przez logiczne operacje. Newralgicznym punktem tej

metody było abstrahowanie i dokonywanie myślowej izolacji poszczególnych

czynników. W tym miejscu konieczne było, zdaniem Webera, wykorzysty-

wanie doświadczenia, obserwacji, różnego rodzaju dokumentów i materia-

łów, głównie – przynajmniej w tamtym okresie – historycznych. Weber ze

znakomitym rezultatem wykorzystał ten sposób badania działań społecznych

w połączeniu z metodą historyczno-porównawczą, na przykład w analizie

roli etyki protestanckiej w powstaniu nowożytnego kapitalizmu.

William Thomas i Florian Znaniecki z kolei w badaniach polskich chło-

pów-emigrantów w Ameryce, szukając adekwatnego materiału do badania

obiektywnej i subiektywnej strony ludzkich działań, wykorzystali listy, au-

tobiografie, pamiętniki, wspomnienia itp. W ten sposób pojawiła się nowa,

dzisiaj rzadko już stosowana metoda dokumentów osobistych. W tym sa-

mym okresie tzw. szkoła chicagowska z godnymi uwagi efektami zastoso-

wała metodę badań monograficznych, szczególnie w przypadku badań na

wielkimi miastami amerykańskimi. Jedną z zasadniczych cech tej metody
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jest wykorzystanie bogatej palety zastanych, jak również wywołanych przez

badacza materiałów empirycznych.

Kilkadziesiąt lat rozwoju socjologii nie wyeliminowało wątpliwości, czy

jako nauka ma ona swój odrębny przedmiot, jak również, czy dysponuje ona

adekwatnymi metodami badania zjawisk społecznych. Jedni – na przykład fran-

cuski matematyk Henri Poincare – postrzegali socjologię jako naukę mającą

najwięcej metod i najmniej rezultatów. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy,

problem polegał na tym, że wielu znanych socjologów stosowało własne, czę-

sto oryginalne, ale jednorazowe rozwiązania. Nie dysponowano więc metoda-

mi rozumianymi jako wyuczalne i powtarzalne sposoby postępowania.

Wielu innych krytyków zauważało ponadto, że socjologowie, obserwu-

jąc te same zjawiska, dochodzą do zupełnie różnych konkluzji, co – pomija-

jąc inne powody – może wynikać z kapryśnej natury zjawisk społecznych

oraz niewystarczającej wydolności stosowanych metod. Zróżnicowane ob-

razy rzeczywistości społecznej powstające w wyniku stosowania różnych

metod badawczych niewątpliwie stanowiły i do dzisiaj stanowią dla socjo-

logii trudny do rozwiązania problem.

W okresie międzywojennym daje się zauważyć silny wpływ neopozyty-

wizmu na metodologię badań naukowych, czego doświadczyła również so-

cjologia. Neopozytywizm podkreślał zasadniczą rolę tzw. zdań

protokolarnych, z których w drodze indukcji należy wyprowadzać zdania

ogólne. W latach trzydziestych amerykańscy socjologowie doznali kilku spek-

takularnych porażek, nietrafnie przewidując wyniki wyborów. Nawet tak

wycinkowe obrazy rzeczywistości okazały się w sposób niepodlegający dys-

kusji błędne. Szereg okoliczności spowodowało, że grupa socjologicznie zo-

rientowanych metodologów w USA mogła opracować w tym okresie

statystyczne metody doboru próby i analizy materiału empirycznego. Wyło-

niła się z tego przede wszystkim metoda sondażowa, w której rolę zdania

protokolarnego pełni pojedyncza odpowiedź na konkretne pytanie wywia-

du lub ankiety. Skomplikowany aparat statystyczny pozwala następnie na

jednoznaczne przejście w drodze indukcji od pojedynczej informacji do uogól-

nień w postaci rozkładów jednej zmiennej, analizy tabelarycznej i innych bar-

dziej zaawansowanych technik statystycznej analizy danych.

Drugie narodziny socjologii – o czym tak dobitnie pisał swego czasu Stani-

sław Ossowski – doprowadziły do sytuacji, w której coraz częściej przedstawi-

ciel tej dyscypliny był utożsamiany z kimś, kto najpierw zadaje pytania, a potem

na tej podstawie buduje abstrakcyjne, mniej lub bardziej nasycone statystycz-

nymi wyliczeniami obrazy rzeczywistości. W tej sytuacji musiały się pojawić

pytania, czy owa ścisłość nie jest tylko pozorem. Na przykład w polskiej socjo-

logii przetoczyła się na początku lat sześćdziesiątych – także z powodów ide-

ologicznych – dyskusja na temat tzw. ankietomanii, której echa do dzisiaj

częściowo są aktualne. Krytyczne wypowiedzi dotyczące nadmiernej ufności
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w rezultaty badań ilościowych, których metoda sondażowa jest głównym, cho-

ciaż nie jedynym, reprezentantem, doprowadziły z biegiem czasu do powrotu

do badań jakościowych. W nowej wersji w niewielkim stopniu przypominają

one doświadczenia z wcześniejszego okresu rozwoju socjologii, w którym wy-

korzystywano przede wszystkim okazyjne materiały historyczne, przypadko-

we ilustracje życia społecznego i potoczną obserwację życia codziennego.

Metody badań jakościowych nie są równie łatwo wyuczalne i powtarzalne jak

badania ilościowe, ale także w tym względzie dokonał się bardzo znaczący

postęp, dotyczący na przykład nowoczesnych środków technicznych ułatwia-

jących zapis, a następnie analizę informacji zebranych w czasie prowadzenia

obserwacji i wywiadów.

Powierzchowna nawet obserwacja wyników analiz socjologicznych wska-

zuje jednoznacznie na to, że zastosowanie różnych metod daje w rezultacie

bardzo różne, czasami niespójne, czy wręcz sprzeczne obrazy rzeczywistości.

W aktualnej sytuacji polskiej socjologii potwierdzenie takiego wniosku może

być utrudnione jedynie ze względu na niedostatek badań. Tym bardziej kłopo-

tliwe dla statusu badań socjologicznych są znaczące różnice wyników przy

zastosowaniu różnych wersji tego samego typu narzędzi. Dobrym przykła-

dem mogą być notowane kilkunastu procentowe nieraz różnice w poparciu

dla poszczególnych partii politycznych. Wytłumaczeniem w tym przypadku

może być „kuchnia” badań ankietowych związana z techniką doboru próby,

sposobem formułowania pytań, ale nie można też wykluczyć politycznego

uwikłania poszczególnych instytucji badawczych.

Brak odpowiednich funduszy w zasadzie nie pozwala na zastosowanie

różnych metod w badaniach empirycznych prowadzonych w celach stricte

naukowych. Tym bardziej godna uwagi jest dosyć typowa sytuacja w komer-

cyjnych instytucjach badań rynkowych, w których dla określenia grup doce-

lowych i skuteczności reklamy często wykorzystuje się jednocześnie metody

ilościowe i jakościowe, realizowane z reguły przez odrębne instytucje badaw-

cze. Niezależnie od różnic uzyskiwanych wyników traktuje się te badania

jako komplementarne, co powinno przynajmniej zwiększyć szansę na osią-

gnięcie bardziej adekwatnych wniosków praktycznych.

Socjologia ma więc podwójny kłopot. Po pierwsze różnie definiowany

jest jej przedmiot, o czym była mowa w poprzednim punkcie. Po drugie wy-

korzystuje wiele metod badawczych, które – abstrahując od popełnianych

błędów – przynoszą różne, czasem niespójne, nieraz nawet sprzeczne obrazy

rzeczywistości społecznej. Trudno byłoby uznać jakieś obrazy rzeczywistości

za jednoznacznie prawdziwe, zaś inne za fałszywe. Najbardziej sensowne

wydaje się traktowanie tych obrazów jako komplementarne. Ku temu roz-

wiązaniu mogą skłaniać co najmniej dwa powody.

Po pierwsze, rzeczywistość społeczna jest wielowymiarowa, stąd po-

szczególne metody mogą wydobywać na powierzchnię jej odrębne atrybu-
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ty i właściwości. W tym przypadku odstąpienie od kwalifikacji różnych

obrazów w kategoriach prawdy i fałszu wynika z założenia dotyczącego

natury rzeczywistości.

Drugi powód ma charakter metodologiczny i związany jest z pojęciem

trafności i rzetelności badań empirycznych.  Pojęcie trafności dotyczy pyta-

nia, czy udało nam się zmierzyć to, co zamierzaliśmy zmierzyć? Pomijając

bardziej szczegółowe rozróżnienia rodzajów trafności, warto zauważyć,

że odpowiedź na zadane pytanie zależy w dużej mierze od wyboru określo-

nego paradygmatu i konkretnej teorii, co w sposób znaczący określa przed-

miot zainteresowań badawczych. Wracamy zatem do konkluzji

przedstawionych w poprzednim punkcie tekstu. Z kolei ocena rzetelności

związana jest bezpośrednio ze stosowanymi narzędziami badawczymi, czyli

praktycznie jest ona zakładnikiem stosowanej metody. W tym przypadku

aktualne pozostają powyżej sformułowane wnioski.

SOCJOLOGIA W POSZUKIWANIU SPOŁECZNYCH ŹRÓDEŁ

OBRAZÓW RZECZYWISTOŚCI

Socjologię charakteryzuje z jednej strony wyjątkowe bogactwo inter-

pretacji przedmiotu badań, zaś z drugiej strony obfitość i nikła standary-

zacja stosowanych metod badawczych. Otrzymujemy w rezultacie wiele,

nie zawsze spójnych, obrazów rzeczywistości społecznej. Różnorodność

tych obrazów może mieć jeszcze jedno źródło, a mianowicie może zależeć

od tego, kto je formułuje.

W początkowym okresie rozwoju socjologii zwracano uwagę głównie na

pewne osobiste predyspozycje socjologa. Na przykład Spencer jako trudności

podmiotowe w uprawianiu socjologii wymieniał nastawienia intelektualne,

postawy uczuciowe, uprzedzenia wynikające z wychowania (patriotycznego,

stanowego, politycznego, religijnego) badacza. Przezwyciężenia tych trudno-

ści szukał w ćwiczeniach umysłu przygotowujących do pracy naukowej.

Przekonanie o tym, że różne obrazy rzeczywistości mogą być powiązane

ze społeczną sytuacją badacza i są mniej lub bardziej świadomym odzwier-

ciedleniem społecznych interesów, pojawiło się wraz z powołaniem do życia

nowej subdyscypliny, czyli socjologii wiedzy. Tworząc nazwę „socjologia

wiedzy”, Max Scheler zwracał uwagę na odmienne style myślenia klasy niż-

szej i wyższej. Jego zdaniem, bezsporny jest socjologiczny charakter wszel-

kich form wiedz, myślenia i postrzegania. Z kolei Karl Mannheim, konstruując

własną wersję socjologii wiedzy, zakładał nieunikniony związek treści i ram

pojęciowych z sytuacją życiową, dostrzegał zależność wiedzy od warunków

bytu, korelację między myśleniem i strukturą społeczną. W tym ujęciu myśl

społeczna wszystkich stronnictw w każdej epoce musi mieć ideologiczny cha-

rakter. Obawiając się skrajnego relatywizmu czy też myślowej anarchii, po-

szukiwał sposobu integracji rozmaitych partykularnych interpretacji. Uważał,
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że gwarancję prawdziwości myśli społecznej mogą zapewnić jedynie inte-

lektualiści, gdyż tylko ich pozycja społeczna nie jest klasowo zakorzeniona.

Wcześniej Marks uważał, że gwarancją prawdziwości teorii społecznej może

być przyjęcie za punkt odniesienia interesów klasy robotniczej. Miała to być

jedyna klasa żywo zainteresowana zniesieniem wszelkich przejawów wyzy-

sku i niesprawiedliwości, a tym samym zainteresowana również pełnym

i obiektywnym poznaniem, pozwalającym wykorzystać znajomość praw hi-

storii do budowy bezklasowego społeczeństwa.

Obydwie wspomniane próby przezwyciężenia partykularnych obrazów

rzeczywistości społecznej i znalezienia klucza do prawdziwej myśli społecznej

okazały się oczywiście chybione. Ważnym osiągnięciem socjologii wiedzy było

samo postawienie problemu relacji myśli i bytu, wyrażenie przekonania, że

abstrakcyjne kategorie, umożliwiające odzwierciedlenie rzeczywistości, zależą

od określonych stosunków społecznych, od strukturalnych okoliczności ich

powstania. Patrząc na myśl społeczną z takiej perspektywy, można fakt poja-

wienia się socjologii traktować jako swoistą odpowiedź na przejście od społe-

czeństwa opartego na gospodarce dworskiej do społeczeństwa opartego na

gospodarce rynkowej. Francuski pozytywizm Claude’a Saint-Simona czy Com-

te’a byłby odpowiedzią na potrzeby klasy tzw. industrialistów. Teoria społecz-

na Marksa byłaby próbą określenia szczególnego jego zdaniem znaczenia i roli

klasy robotniczej. Z kolei socjologia wiedzy Mannheima może być potrakto-

wana jako próba usytuowania roli intelektualistów ponad podziałami klaso-

wymi. W tego rodzaju analizach socjologiczny funkcjonalizm często interpretuje

się jako odpowiedź na potrzeby anglosaskiej klasy średniej.

Różne obrazy rzeczywistości społecznej proponowane przez kolejne pa-

radygmaty i teorie wypracowane w dotychczasowej historii socjologii nie

muszą być tylko odpowiedzią na mniej lub bardziej ujawnione potrzeby

konkretnych klas czy też kategorii społecznych. Coraz częściej uwzględnia

się zróżnicowanie wynikające z miejsca i czasu, w których zachodzą zjawi-

ska i procesy będące przedmiotem badań socjologicznych. W tym przypad-

ku podkreśla się to, że każda epoka rodzi inne problemy i opisuje je w swoisty

dla danego okresu sposób. Bardziej szczegółowe omówienie tego wątku wy-

kracza poza ramy artykułu. Przypomnijmy zatem myśl, że w takiej sytuacji

socjologia staje się nauką wiecznie młodą, bo ruch cywilizacji ciągle dostar-

cza nowych problemów, ciągle muszą pojawiać się nowe teorie, bo stare

przestają pasować do nowych czasów. Stare „prawdziwe” teorie, będące

początkowo w miarę poprawnym obrazem rzeczywistości, stają się z bie-

giem czasu coraz bardziej „fałszywe”, zaś nowe czeka zapewne podobny

los. Pojęcie „prawdziwego” obrazu rzeczywistości podlega tak dalece rela-

tywizacji, że z kolejnego powodu traci praktycznie sens.

Poszczególne teorie społeczne od pomysłów Comte’a poprzez Marksa

i Webera do na przykład współczesnej teorii sieci Manuela Castellsa można
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zatem ujmować jako odpowiedź na społeczne problemy pojawiające się

w aktualnych historycznych warunkach. Społeczna rzeczywistość nie jest nie-

zmiennym, immanentnym bytem, ale zawsze występuje w konkretnych hi-

storycznych realiach. Dopóki istnieje społeczeństwo, socjologia będzie więc

nauką wiecznie młodą, ogłaszanie „końca historii” nie ma sensu, ciągle nie-

zbędne będą kolejne teorie dostarczające nowych odpowiedzi na nowe pro-

blemy. W naukach społecznych to nie wielość teorii, ale odwrotnie, zbyt długa

dominacja jednej teorii może być groźna, gdyż najczęściej prowadzi do skost-

nienia wiedzy, która wraz z upływem czasu coraz słabiej pozwala zrozumieć

zmieniającą się rzeczywistość i coraz gorzej zaspakaja konkretne społeczne

potrzeby. Dobrym i aktualnym przykładem dla nauk społecznych może być

ekonomia, której naukowe modele wypracowane po wielkim kryzysie z lat

trzydziestych przestały odpowiadać gospodarce kształtowanej w warunkach

globalizacji. Wskazanie na grupy ludzi, którym najlepiej służyła koncepcja

rynkowego radykalizmu, nie zmienia faktu, że ta wiodąca – jak do niedawna

się wydawało – dyscyplina nauk społecznych jest bezradna w obliczu głębo-

kiego kryzysu ekonomicznego.

Podsumujmy więc ten wątek. W socjologii różne obrazy rzeczywistości

społecznej pojawiają się również jako odpowiedź na specyficzne zapotrzebo-

wanie poszczególnych kategorii i grup społecznych, jako reakcja na zmienia-

jące się w czasie i w przestrzeni społeczeństwo.

Rozwijając ten wątek, należałoby jeszcze uwzględnić kontrowersyjny i kło-

potliwy do jednoznacznego rozstrzygnięcia problem wartościowania w naukach

społecznych. Abstrahując w tym momencie od błędów, które badacze społecz-

ni mogą popełniać w formułowaniu tych obrazów, to chociażby z wymienio-

nych wcześniej powodów nie można ich wielości oceniać w kategoriach fałszu

i prawdy. Każdy z tych obrazów może nieść co najmniej cząstkę prawdy przy-

pisaną do określonej pozycji społecznej lub bardziej ogólnie do konkretnego

czasu lub miejsca. O ile celowe, chociaż dzisiaj nie wiemy, na ile skuteczne,

może być poszukiwanie teorii „Wszystkiego” w fizyce, o tyle tworzenie Jedy-

nej Prawdziwej Teorii w socjologii czy ogólnie w naukach społecznych jest po

prostu bezsensowne.

PODSUMOWANIE

Wniosek płynący z dotychczasowej analizy nie jest specjalnie odkryw-

czy. Metodologiczny punkt widzenia dotyczący prawdziwości obrazów rze-

czywistości jest właściwie taki sam od początku pojawienia się nowożytnej

nauki. Do takich obrazów dążymy, ale nauka nigdy nie daje pewności, że

takimi obrazami dysponujemy. Główny problem polega na tym, że taki

wniosek z wielkim trudem przebija się do społecznej świadomości. Najbar-

dziej widać to w myśleniu potocznym wrażającym się w tym, że ludzie chcie-

liby na co dzień jasno i wyraźnie wiedzieć, że – by posłużyć się obiegowym
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powiedzeniem – „białe jest białe, a czarne jest czarne”. W dyskursie politycz-

nym i społecznym również bez widocznych ograniczeń szafuje się pojęciem

prawdy, w czym nierzadko uczestniczą przedstawiciele świata nauki, uwiary-

godniając wypowiedzi swoimi licznymi tytułami naukowymi. Patrząc na życie

naukowe z perspektywy historycznej, także znajdujemy wystarczająco dużo

przykładów, w których dominowało silne przeświadczenie, że dany punkt wi-

dzenia pozwalał na docieranie do obiektywnej prawdy. Najbardziej spektaku-

larnym i znanym starszym przedstawicielom nauk społecznych w Polsce

przykładem jest nieco wstydliwa dzisiaj przygoda z teorią marksistowską, z jej

leninowską koncepcją prawdy, naukową ideologią, obiektywnym interesem

klasowym, fałszywą świadomością itp., itd.

Wymienione dotychczas, jak również inne możliwe jeszcze trudności,

komplikacje, przeszkody, bariery w badaniach empirycznych pozwalają

jednoznacznie stwierdzić, że z bardzo wielu powodów zaistnienie czegoś

takiego jak „obiektywny”, „prawdziwy” obraz rzeczywistości, przynaj-

mniej w naukach społecznych, nie jest osiągalne. Na zakończenie warto

posłużyć się znamiennym w swojej wymowie cytatem. „Jednomyślność

opinii może być odpowiednia dla Kościoła, albo przestraszonych ofiar ja-

kiegoś (starodawnego czy nowoczesnego) mitu, względnie dla słabych,

uległych zwolenników jakiegoś tyrana; różnorodność opinii jest cechą

konieczną wiedzy obiektywnej i metoda, która popiera różnorodność jest

również jedyną metodą zgodną z humanistycznym poglądem na świat.”

(Feyerabend 1979: 47) Różnorodność interpretacji, wielość obrazów rze-

czywistości społecznej może swobodnie ujawniać się w sytuacji, którą

przed laty Karl Popper nazywał społeczeństwem otwartym, zaś jego głów-

nym przykładem winno być środowisko naukowe.

W naukach społecznych z wielu powodów płonne jest oczekiwanie na

możliwość osiągnięcia wiedzy, którą można byłoby nazwać „prawdziwym

obrazem rzeczywistości”, co tym samym ogranicza sensowność stosowania

określenia „fałszywy obraz rzeczywistości”. Możemy tylko mówić o w pew-

nym sensie „fałszywych” obrazach rzeczywistości, gdyż nie dysponując

wiedzą obiektywną o społeczeństwie nie posiadamy miary, która pozwoliła-

by trafnie i rzetelnie ocenić stopień owej „fałszywości”. Każdy obraz jest za-

tem po trosze „fałszywy” i „prawdziwy” zarazem.

Tak rozumianą powszechność „fałszywych” obrazów rzeczywistości na-

leżałoby oddzielić od rozlicznych i nieuniknionych w badaniach empirycz-

nych błędów. Jednak pojęcie „błędne obrazy rzeczywistości” to odrębny temat

wymagający uwzględnienia zupełnie innych, często bardzo technicznych

zagadnień, związanych głównie z „kuchnią” badań społecznych. Jeszcze inna

kwestia to możliwość realnego pomiaru wpływu popełnianych błędów na

konstruowane obrazy rzeczywistości, co niejednokrotnie też jest bardzo ilu-

zoryczne. Często wiemy, że popełniliśmy w badaniach błędy, ale nie wiemy,
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jak dalece wpłynęły one na uzyskany obraz rzeczywistości. Socjologia wyda-

je się zatem skazana na posługiwanie się jednocześnie „fałszywymi” w opi-

sanym sensie i zarazem błędnymi obrazami rzeczywistości. Uzyskanie wiedzy

obiektywnej i prawdziwej to cel nieosiągalny. Wierząc, że nasze dokonania

badawcze mogą być w jakiś sposób przydatne, powinniśmy odnosić się do

uzyskiwanych wyników empirycznych z dużą dozą pokory.
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Pomiędzy weryfikacją hipotez

 a rozumieniem i interpretacją.

Dylematy metodologiczne

współczesnej socjologii

WPROWADZENIE

Być może tytuł tego szkicu jest bardziej obiecujący niż jego zawartość.

Bierze on się z przekonania autora, że współcześnie z takimi dylemata-

mi metodologicznymi w dziedzinie socjologii mamy do czynienia.

Wystarczy przejrzeć półki z literaturą metodologiczną, gdzie obok siebie

stoją coraz liczniejsze podręczniki statystyki dla socjologów, psychologów i

pedagogów, a w podręcznikach metodologicznych coraz więcej miejsca po-

święca się zaawansowanym metodom analiz statystycznych i opisom możli-

wości wykorzystania komputerowych pakietów do takich analiz (np. Górniak,

Wachnicki 2000, Nawojczyk 2007). Jako przykład może służyć nie tylko już

zasłużony podręcznik Huberta Blalocka (Blalock 1975), ale także prace Geor-

ge’a Fergusona i Yoshio Takane (Ferguson, Takane 2009), Grażyny Wieczor-

kowskiej, Piotra Kochańskiego i Magdaleny Eljaszuk (Wieczorkowska,

Kochański, Eljaszuk 2003), czy Grzegorza Lissowskiego, Jacka Hamana i Mi-

kołaja Jasińskiego (Lissowski, Haman, Jasiński 2008).

Równocześnie na tych samych półkach coraz liczniej są obecne podręcz-

niki do badań jakościowych albo ogólnych, jak prace Davida Silvermana (Si-

lverman 2007, Silverman 2009), Matthew Milesa i Michaela Hubermana (Miles,

Huberman 2000), ostatnio wydanych Normana Denzina i Yvonny Lincoln

(Denzin, Lincoln 2009) oraz Marcusa Banksa (Banks 2009), podręczniki me-

tod np. Earla Babbiego (Babbie 2005, Babbie 2008) czy Chavy i Davida Na-

chmiasów (Frankfort-Nachmias, Nachmias 2001)1 .

1 Należy także wspomnieć o specjalistycznym (dostępnym w internecie) czasopiśmie „Przegląd
Socjologii Jakościowej”.
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Pojawiło się także na rynku wiele książek specjalistycznych poświęco-

nych różnym typom obserwacji, wywiadu (np. zogniskowanego), analiz

konwersacyjnych, dyskursu czy wykorzystania materiałów wizualnych

w badaniach socjologicznych (Olechnicki 2003a, Olechnicki 2003b, Sztomp-

ka 2003). W tym roku ukazała się po polsku mająca już 42 lata książka

Barneya Glasera i Anselma Straussa „Odkrywanie teorii ugruntowanej”

(Glaser, Strauss 2009).

Ważnym argumentem za poświęceniem nieco uwagi tej kwestii jest nie

tylko zawartość podręczników metod badawczych czy obecność problema-

tyki metodologicznej w pracach publikowanych w postaci książkowej lub

artykułów w czasopismach, tworzących klimat dyskusji wokół tych spraw.

Istotne jest to, że coraz częściej są to prace oparte na badaniach prowadzo-

nych z wykorzystaniem metod jakościowych (np. Konecki 2005, Olechnicki

2009), zmieniające obraz uprawiania socjologii.

Nie znaczy to, iż nie jesteśmy codziennie atakowani „słupkami”, wykre-

sami, procentami będącymi rezultatami coraz liczniejszych badań sondażo-

wych. Pełno jest tych komunikatów w prasie i telewizji, niemało jest także

publikacji powstałych w oparciu o dane typu sondażowego z zastosowaniem

mniej lub bardziej wyrafinowanych technik analizy statystycznej.

Przeciwstawianie sobie danych empirycznych typu jakościowego i ilo-

ściowego, a także odmiennych typów analizy może budzić wątpliwości. Tym

bardziej że na poziomie analitycznym i interpretacyjnym nie są to różnice nie

do pokonania. Niewątpliwie jednak obserwujemy na gruncie nauk społecz-

nych dwie, a nawet trzy tendencje.

Pierwsza z nich wyraża się w przekonaniu, że nauka musi mieć charakter

obiektywny, wyzbyty subiektywizmu badawcza w sposobie postrzegania

przedmiotu badania. Stąd postulat, aby posługiwać się takimi danymi, które

taki sposób podejścia zapewniają.

Druga zwraca uwagę na specyfikę społecznej rzeczywistości, odmiennej

od przyrodniczej, i na pewne szczególne właściwości badań społecznych i hu-

manistycznych – na trudne do uzyskania w praktyce wyzbycie się wczuwania

badacza w sytuację obiektu badania, na trudność lub niemożliwość odejścia od

ocen. Podkreśla się, że nawet wtedy, gdy dysponujemy danymi obiektywnymi

i posługujemy się technikami indukcyjnej analizy statystycznej, uzyskane sta-

tystyczne zależności trzeba zawsze interpretować w kategoriach teorii socjolo-

gicznej. A to, jaką orientację teoretyczną przyjmujemy jako platformę wyjaśnień,

określa kierunki interpretacji uzyskanych wyników.

Trzecia tendencja polega na przekonaniu, że badania społeczne powin-

ny wykorzystywać w jednym projekcie badawczych zarówno różne typy

danych oraz sposoby ich gromadzenia (generujące dane ilościowe i jako-

ściowe), jak i różne, w praktyce komplementarne, sposoby ich analizy i in-

terpretacji. Często nazywa się to „triangulacją metod badawczych”.

ATH04.p65 2010-01-15, 11:2234



Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem ...

35

Ideą tego tekstu jest przybliżenie problemów, jakie generuje uprawianie

empirycznej socjologii, bez ambicji do kompletności analizy. Będę się starał

pokazać, że nie są to problemy zupełnie nowe, aczkolwiek spowodowane eks-

pansją badań właściwych naukom społecznym2  z jednej strony, a z drugiej,

wykorzystywaniem technik badawczych właściwych tym naukom w praktyce

– sondaży opinii publicznej, badań marketingowych (także na użytek polity-

ki). Być może jest tak, że rosnące znaczenie badań społecznych powoduje wzrost

zainteresowania sposobem, w jaki są realizowane, ważnością formułowanych

na ich podstawie wniosków i ich wartością prognostyczną.

SKĄD TAKIE PYTANIA?

Można powiedzieć, jesteśmy obecnie świadkami wielu przewartościowań w

dziedzinie nauk społecznych. Część z nich ma swe korzenie w przeszłości i jest

związana ze starym sporem o ich „naukowość”, o to, czy stosowane w nich regu-

ły badania odpowiadają standardom wykreowanych na gruncie nauk przyrod-

niczych, czyli „prawdziwych nauk”3 . Bo to ich osiągnięcia są nagradzane

najbardziej prestiżową Nagrodą Nobla (wyjątkiem są nagrody: literacka, poko-

jowa i w dziedzinie ekonomii). To odkrycia przyrodników są traktowane jako te,

które zmieniają życie człowieka, wyznaczają kierunki przemian cywilizacyjnych.

To projekty badawcze przyrodników są finansowane zarówno ze środków pu-

blicznych, jak i prywatnych, jako najważniejsze, bo próbujące odpowiedzieć na

najbardziej nurtujące ludzkość pytania: jaka jest natura wszechświata, struktura

materii, jak powstało życie, jakie mechanizmy nim kierują? Są one kosztowne,

ponieważ wymagają budowy i stosowania bardzo skomplikowanej aparatury.

Wystarczy przypomnieć koszty urządzeń używanych w eksperymentach fizy-

ków atomowych, astrofizyków i astronomów. Niewiele mniejsze pieniądze prze-

znacza się na badania w dziedzinie chemii i biologii, skutkujące odkryciami

ważnymi dla medycyny, a zatem dla ratowania życia. Jednymi z największych

inwestorów w badania z dziedziny chemii i biologii są koncerny farmaceutycz-

ne. Ważne jest także to, że rezultaty badań w tych dziedzinach są stosunkowo

szybko wdrażane do praktyki w postaci nowych technologii, a w konsekwencji

nowych, bardziej doskonałych produktów.

Skala nakładów na badania w naukach społecznych jest nieporównywal-

na, chociaż pytania, na które próbują odpowiedzieć, nie są nieważne: jak żyć

w zmieniającej się rzeczywistości, jaka jest natura i mechanizmy zjawisk

i procesów społecznych, czy możliwe jest wyeliminowanie konfliktów?

2 Nie tylko socjologii, ale i politologii, antropologii (etnologii), psychologii, pedagogiki czy historii.
3 Pewnymi widocznymi oznakami tego sporu są określenia wydziałów w uniwersytetach

anglosaskich i francuskich. Sciences grupują nauki przyrodnicze, arts (lettres) obejmują
humanistykę i nauki społeczne.
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Najwięcej inwestuje się w te typy badań, których wyniki daje się zastoso-

wać, aby osiągnąć zamierzone cele, np. skutecznego wpływania na masy

ludzkie czy poszczególne grupy, będące w polu zainteresowania instytucji

finansujących takie badania4 .

Co bardziej interesujące, przedstawiciele tych dyscyplin, które zalicza się

do „nauk”, zawłaszczyli dla siebie prawo do ustalania standardów nauko-

wości, wyznaczania takich standardów badań, aby można je było uznać za

naukowe5 . Należy do nich stosowanie jawnych i obiektywnych sposobów

pozyskiwania danych oraz równie jawne i obiektywne ich analizowanie przy

pomocy także jawnych i obiektywnych procedur.

Praktycznie od zarania istnienia socjologii, jako nauki empirycznej, tym, któ-

rym nie wystarczało tworzenie spekulatywnych modeli systemów społecznych,

przyświecał wzór uprawiania nauki wypracowany na gruncie nauk przyrodni-

czych. Znalazł on odbicie w procesie „uempiryczniania” socjologii, nastawieniu

na gromadzenie danych w miarę możliwości obiektywnych, policzalnych i ana-

lizowanie ich za pomocą narzędzi, które dostarczała statystyka i matematyka.

Jednak równocześnie silny był nurt tych badaczy, którzy twierdzili, iż my,

przedstawiciele trochę pogardzanych „sztuk”, mamy do czynienia z innym ro-

dzajem rzeczywistości, która jest znacznie bardziej skomplikowana i która jest

wynikiem istnienia nas, jako ludzi – to są nasze wyobrażenia o otaczającym świe-

cie, sposób jego postrzegania, oceniania itp. Stąd odpowiedź na najważniejsze w

nauce pytanie, dlaczego, nie musi być wyłącznie oparta o opis i potwierdzenie

statystyczne zależności przyczynowo-skutkowych. Lub inaczej, nawet wtedy,

gdy jakieś zależności potwierdza statystyka, potrzebna jest jeszcze ich interpre-

tacja w kategoriach jakiejś teorii socjologicznej. Być może ważniejszym „mecha-

nizmem” badawczym jest rozumienie ludzkich działań. Nie znaczy to, że

interpretacja i nadawanie znaczenia (sensu) ludzkim działaniom może nie brać

pod uwagę reguł wnioskowania, praw logiki. To kryterium nie znika, wtedy gdy

wykorzystuje się i interpretuje dane typu jakościowego.

Socjologia empiryczna przeżywała różne okresy fascynacji nowo odkry-

wanymi sposobami badania. Stosunkowo szybko odkryto zalety wykorzysty-

wania wszelkiego rodzaju dokumentów wytwarzanych przez instytucje

społeczne, czy tych zbieranych według z góry przygotowanych narzędzi (kwe-

stionariuszy). Wcześniej etnografowie i antropologowie społeczni odkryli za-

lety obserwacji, szczególnie uczestniczącej, dla gromadzenia wiedzy o kulturze

4 Przede wszystkim w celu planowania akcji marketingowych (także w dziedzinie polityki), ale
także dla skutecznych sposobów prowadzenia wojen.

5 Interesujące jest to, że bardzo często przyrodnicy autorytatywnie wypowiadają się w kwestiach
społecznych, z reguły nie mając odpowiedniej wiedzy o naturze tych badań. Widocznie uznają,
że potoczna obserwacja jest wystarczającym sposobem badania rzeczywistości społecznej i
humanistycznej.

ATH04.p65 2010-01-15, 11:2236



Pomiędzy weryfikacją hipotez a rozumieniem ...

37

i strukturze społecznej ludów pierwotnych. Zalety obserwacji dostrzegli także

socjologowie, wykorzystując ją do studiów przypadków (problemów i zbioro-

wości). William Thomas i Florian Znaniecki odkryli zalety dokumentów osobi-

stych, jako tych, które dostarczają informacji o sposobie przeżywania przez

ludzi sytuacji, postrzegania rzeczywistości społecznej. Te ostatnie można uznać

za orientację na pozyskiwanie i interpretowanie danych jakościowych.

Jednak równolegle w naukach społecznych, w tym i w socjologii, nabierały

znaczenia tendencje, aby wyzwolić badania społeczne z subiektywizmu, jaki

przypisywano metodzie dokumentów osobistych i obserwacji. Uznano, że tym,

co poddaje się zewnętrznej, obiektywnej, wyzbytej czynnika subiektywnego

obserwacji, jest zachowanie w jego zewnętrznym przebiegu, rozumiane, jako

reakcja żywego organizmu na bodziec mający źródło w zewnętrznym otocze-

niu jednostki. Tylko to można śledzić i badać, nie zajmując się wnętrzem jed-

nostki, jej motywami skłaniającymi ją do takich, a nie innych zachowań.

Po dokonanej przez George’a Gallupa trafnej prognozie zachowań wy-

borczych uznano, że sondaże przeprowadzane na próbach reprezentacyjnych

stwarzają możliwość uogólniania wyników badań na całą populację gene-

ralną. Dodatkowo, uzyskane w wyniku takiego sposobu badania, wystanda-

ryzowane odpowiedzi można poddać obróbce statystycznej. Można także

konstruować narzędzia badawcze umożliwiające pomiary i porównywanie

ze sobą różnych populacji.

Te przykłady pokazują, że metodologiczne dylematy – co jest przed-

miotem badań socjologa (antropologa) i jak należy go badać? – mają już

swoją historię. Można uznać, że zawsze towarzyszyły one refleksji nad

społeczeństwem, jego istotą i sposobami badania. Problem polegał cho-

ciażby na tym, czy społeczeństwo to zbiór jednostek, czy swoisty twór

ponadjednostkowy? Ale zwolennicy tej drugiej tezy mieli świadomość, że

jest on badawczo dostępny jedynie poprzez badanie jednostek (indywi-

dualizm metodologiczny) (por. Boudon 1998, Szmatka 1980). Nie mniej-

sze znaczenie dla dyskusji o obiekcie badania było zdefiniowanie jego

przedmiotu. Jak pamiętamy, dla Emila Durkheima były nim fakty, które

zalecał „traktować jak rzeczy”, a ich wyróżnikiem był ponadjednostkowy

charakter i zarazem przymus, jakie na jednostki wywierają. Jak wspomnia-

łem wyżej, dla neopozytywistycznie zorientowanych behawiorystów były

nim zachowania i tylko zachowania oraz ich konfiguracje (nawyki, wy-

uczone wzory zachowań). Wszystko inne – świadomość, motywacje, po-

stawy itp. nie były według nich dostępne poznawczo. Dla Znanieckiego

domeną poszukiwań badawczych socjologa była rzeczywistość kulturo-

wa, świat ludzkich przeżyć, ocen, wartości, a przejawem aktywności czło-

wieka (członka społeczeństwa) działanie (podobnie jak u Webera). Ten nurt

myślenia o rzeczywistości społecznej i roli, jaką w jej tworzeniu odgry-

wają działające podmioty, znalazł swoje rozwinięcie zarówno w interak-
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cjonizmie symbolicznym, etnometodologii i, chyba najbardziej daleko

posuniętym, konstrukcjonizmie, gdzie mówi się o społecznym tworzeniu

rzeczywistości (Berger, Luckman 1983).

Banalnym jest twierdzenie, że tym, co decyduje o sposobach badania, są

nie tylko zastosowane metody i techniki, ale przede wszystkim orientacja

teoretyczna, sposób postrzegania, opisywania i interpretowania rzeczywistości

społecznej (faktów społecznych). Metody badań są w zasadzie pochodną przy-

jętej orientacji teoretycznej. Najlepszym tego przykładem jest zastosowana

przez Thomasa i Znanieckiego w „Polskim chłopie w Europie i Ameryce”

metoda dokumentów osobistych.

Dla nauczyciela akademickiego zajmującego się kilkadziesiąt lat pro-

wadzeniem kursów metod badawczych dla studentów socjologii zawsze

pojawia się pytanie, czego uczyć, na co zawracać uwagę szczególną, a co

można pominąć? Czy koncentrować się na jednym z podejść badawczych

czy pokazać całe ich spektrum? Czy może położyć nacisk na kwestie ogól-

ne, uniwersalne dla procesu badawczego niezależnie od orientacji teore-

tycznych i rodzajów analizowanych danych, a może skupić się głównie na

aspektach warsztatowych – konstruowania narzędzi badawczych, groma-

dzenia danych, technik ich analizy?

Ten dylemat jest praktycznie nierozwiązywalny, ponieważ trudno sobie

wyobrazić poprawnie przeprowadzone badania bez obydwu aspektów,

ogólnego i warsztatowego. Trudność polega także na tym, że socjologia nie

stoi w miejscu – pojawiają się w niej coraz to nowe idee, sposoby widzenia

rzeczywistości, teoretyzowania, co ma swoje konsekwencje w sferze badań.

Oznaczałoby to z jednej strony nacisk na odwoływanie się do ogólniejszych

koncepcji teoretyczno-metodologicznych, a z drugiej konieczność śledze-

nia pojawiających się nowych technik gromadzenia i analizy danych, szcze-

gólnie tych, które mają wspomaganie komputerowe.

Te ostatnie mają ścisły związek z gwałtownym (przynajmniej na pol-

skim gruncie) wzrostem ilości komercyjnych instytucji badawczych i re-

alizowanych przez nie badań. Wielkie korporacje przeznaczają niemałe

środki na poznanie potrzeb potencjalnych klientów, ale także ich właści-

wości pozwalających na określenie najbardziej skutecznych sposobów

perswazji. Stacje telewizyjne i radiowe inwestują w badania oglądalności

i słuchalności. Słynne „słupki” decydują o tym, ile reklam potencjalnie

można zebrać na rynku, jakie programy są oglądane i mogą przyciągnąć

reklamodawców, a które nie.

Również sfera polityki stała się klientem instytucji badawczych, realizu-

jących sondaże. Politycy z ciekawością i niepokojem śledzą rezultaty sonda-

ży dotyczące preferencji wyborczych oraz popularności poszczególnych

liderów. Te badania są wykorzystywane nie tylko dla projektowania kampa-

nii politycznych (głównie wyborczych), ale także dla planowania bieżących
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działań politycznych, a przede wszystkim dla kształtowania przez specjali-

stów od public relations wizerunku partii i poszczególnych osób.

Badania komercyjne mają swoją logikę. Muszą być realizowane szybko

(bo klient nie będzie czekał, tylko pójdzie do konkurencji), muszą przyno-

sić precyzyjne odpowiedzi na stawiane przez klienta pytania i podpowiedź,

jakie zastosować środki, aby osiągnąć zamierzony cel. Zapewne z tego po-

wodu instytucje realizujące badania komercyjne stosują wszelkie dostępne

najnowocześniejsze rozwiązania, szczególnie te wynikające z zastosowania

komputerów do generowania narzędzi i automatyzacji wprowadzania da-

nych oraz wykorzystania najnowszych technik analitycznych oferowanych

przez pakiety statystyczne, w tym także do analiz tekstu. To zapewnia szyb-

kość działania.

Jednak standaryzowane badania sondażowe realizowane na reprezenta-

cyjnych próbach nie pozwalają na pójście „w głąb” i np. poznanie motywacji

stojących za decyzjami klientów. Mogą przynieść informacje o popularności

instytucji, osób, produktów, marek, ale z trudnością przynoszą odpowiedź,

dlaczego? Dlatego z reguły towarzyszą im badania jakościowe, np. grupowe

wywiady zogniskowane.

Można postawić tezę, że ze względu na wspomniane wyżej uwarunko-

wania (szybkość i precyzja) badania komercyjne wyznaczają pewne trendy

stosowania w badaniach społecznych nowości technicznych, a także genero-

wanych przez nie nowych technik gromadzenia danych i ich analiz (np. tech-

nik substytucji danych pozwalających na łączenie danych z różnych badań

czy analiz braków danych). To niekoniecznie oznacza stosowanie czy poja-

wianie się nowych metod badawczych, ale na pewno sprzyja rozwojowi no-

wych technik6 . Można zatem powiedzieć, że badania komercyjne mają wpływ

na rozwój metodologii badań społecznych.

Jednak sama doskonałość metodologiczno-techniczna nie zawsze wystar-

cza. Niezbędna jest także rama interpretacyjna uzyskanych wyników, czyli

odwołanie do teorii socjologicznej. To stanowi domenę dociekań socjologii

akademickiej. I tutaj także można obserwować znaczące przewartościowa-

nia. Wynikają one przede wszystkim z refleksji nad zmieniającym się obiek-

tem badań – społeczeństwem (obojętnie jak postrzeganym). I tutaj napotykamy

także na problemy, które teoria socjologiczna stara się rozwiązać.

6 Przez metodę badawczą rozumiem powtarzalny sposób badania, oparty na przyjętych
założeniach ontologicznych i epistemologicznych, czyli założeniach o charakterze badanej
rzeczywistości i jej dostępności poznawczej dzięki takiemu, a nie innemu sposobowi
gromadzenia i analizy danych. Dobrym przykładem tak rozumianej metody badawczej jest
metoda dokumentów osobistych. Technika badawcza oznacza dla mnie przede wszystkim
określony sposób gromadzenia danych. Dobrym przykładem techniki może być technika ankiety
audytoryjnej czy pocztowej.
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JAKIE TRENDY?

Gdyby przyjrzeć się głównym tendencjom badawczym na terenie współ-

czesnej socjologii, czy nawet szerzej nauk społecznych, stosunkowo łatwo

można zauważyć dwa nurty, mające swoje źródła z jednej strony w tradycji

socjologii, a z drugiej w zmienności współczesnego społeczeństwa, pojawie-

niu się nowych zjawisk, ale także podejść teoretycznych i badawczych.

Pierwszy z nich można metaforycznie określić jako spełnienie się marzeń

neopozytywistycznie zorientowanych naturalistów, czyli:

• zbliżanie się nauk społecznych do kanonu „prawdziwych nauk”, czyli nauk

przyrodniczych, nie tylko bazujących na obserwacji dostępnych obiektyw-

nie danych (faktów), ale polegające na budowaniu bardziej precyzyjnych

teorii w naukach społecznych (socjologii, psychologii, ekonomii) – teorii

„trzeciej generacji”: a. abstrakcyjnych, b. ogólnych, c. uniwersalnych, d. sfor-

malizowanych, e. testowalnych (eksperyment naukowy jest testem nie hi-

potez, ale teorii) (por. Szmatka 2002) – np., teoria elementarna, teoria

racjonalnego wyboru. W konsekwencji badacze odwołują się do ekspery-

mentu (często realizowanych na specjalnie przygotowanych i oprogramo-

wanych stanowiskach komputerowych) jako metody badań.

• Stworzenie nowych technik i narzędzi badawczych pozwalających na gro-

madzenie obiektywnych danych. Przykładem może być np. telemetria i wy-

korzystywanie technik skalowania, ale także komputerowo wspomagane

wywiady (wystandaryzowane) telefoniczne (CATI) czy komputerowo wspo-

magane wywiady indywidualne (CAPI), a ostatnio komputerowo wspoma-

gane wywiady w Sieci (CAWI). Nie mniejsze znaczenie mają programy

umożliwiające przeszukiwanie wielu baz i docieranie do poszukiwanych

danych oraz ich analizę (data mining).

• Wykorzystanie statystyki i matematyki do takiej analizy zgromadzonych

danych, która wykracza poza prostą statystykę indukcyjną, pozwalając

na budowanie złożonych modeli zjawisk i ich testowanie (weryfikację).

Jest to możliwe dzięki coraz doskonalszemu, o coraz większej mocy obli-

czeniowej, a równocześnie taniejącemu (i przez to bardziej dostępnemu)

sprzętowi komputerowemu, a także dzięki odpowiedniemu oprogramo-

waniu pozwalającemu na takie analizy7 .

Jednak pojawiają się wątpliwości, czy ten model badań, zorientowanych

obiektywistycznie, opartych o analizę „twardych danych” się nie wyczerpał?

Czy nie jest tak, iż ustalenia uzyskane dzięki zastosowaniu np. eksperymen-

tów czy skomplikowanych analiz statystycznych nie prowadzą do banalnych,

7 Interesująco na ten temat pisze Jarosław Górniak (Górniak 2005), pokazując różnorodne
zastosowania komputerów w badaniach socjologicznych.
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zdroworozsądkowych wniosków? Czy badania realizowane według tego

modelu (paradygmatu) przynoszą odpowiedzi na zasadnicze z punktu

widzenia teorii społecznej pytania czy raczej mnożą odpowiedzi na pyta-

nia szczegółowe?

Te niepokoje są jedną z przyczyn odejścia od zaczerpniętych z nauk przy-

rodniczych modeli uprawiania nauki i weryfikacji modeli przyczynowo-skut-

kowych na rzecz:

• tworzenia teorii mniej sformalizowanych i trudniej, jeśli w ogóle, testo-

walnych;

• uczynienia rozumienia, interpretacji i empatii podstawowymi kategoria-

mi analizy teoretycznej, pozwalającymi na dotarcie do istoty działań ludz-

kich i kryjącymi się za nimi motywacjami, sposobami postrzegania świata

i swojego w nim miejsca, konstruowania rzeczywistości społecznej;

• propagowanie badań zaangażowanych, krytycznych wobec zastanych sytu-

acji i mechanizmów społecznych, czego dobrym przykładem mogą być uczest-

niczące badania w działaniu (badania interwencyjne), łączące badanie,

diagnozę i działania w kierunku zmiany, ale także znoszące rozdział między

badaczem i badanymi, ponieważ ci ostatni także stają się badaczami;

• położenie nacisku na znaczenie, jakie kontekst społeczny i kulturowy ma

dla rozumienia oraz interpretacji zjawisk społecznych i ludzkich działań.

Inną przyczyną jest uświadomienie sobie przez badaczy zmienności rze-

czywistości społecznej, a dokładniej tempa procesów zmian, które kiedyś trwały

setki lat, a obecnie stają się doświadczeniem jednego pokolenia. Są one w dużej

mierze konsekwencją wpływu technologii i techniki, szczególnie technik ko-

munikacyjnych na kształt społeczeństwa, sposób jego funkcjonowania i wa-

runków, w jakich przyszło działać ludziom. Można mówić o swoistej

ponowoczesnej rzeczywistości społecznej zdominowanej przez przekazy do-

cierające do nas za pośrednictwem mediów (także tych nowych). Zatem tym,

co interesuje badaczy, są tworzone przez ludzi i media obrazy, negocjowanie

znaczeń, ale także tworzenie wizerunków samych siebie (szczególnie w prze-

strzeni wirtualnej). Pojawiają się więc przed socjologią nowe wyzwania:

1. Jak badać tę rzeczywistość? – hiperrzeczywistość, rzeczywistość wirtu-

alną czy cyberprzestrzeń – będące konsekwencją zawłaszczenia przez

media procesu kreowania rzeczywistości;

2. Czy teoretyczny aparat pojęciowy i metody badawcze tradycyjnej socjo-

logii są adekwatne do opisu, badania i wyjaśniania tych nowych zjawisk?

Można postawić tezę, iż socjologowie są obecnie raczej na etapie eks-

ploracji, dokumentowania zmian i „nowego”, niż systematycznego po-

znawania i wyjaśniania.
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Jest także we współczesnej socjologii obecny nurt będący reakcją na odczu-

waną nieskuteczność „wielkiej narracji” kojarzonej z modernizmem, zawod-

ności teorii formułowanych w rezultacie badań wielkich struktur, zmiany

społecznej, ale także abstrakcyjnych teorii opisujących zjawiska na poziomie

mikro. Postmodernizm w sferze metodologicznej oznacza skierowanie uwagi

ku konkretowi, szczegółowi, przypadkom, które należy opisać i wyjaśnić. Ozna-

cza to także skierowanie uwagi na różne przejawy codziennego życia8 .

Czy to wszystko, o czym pisałem wyżej, ma swoje konsekwencje metodo-

logiczne? Myślę, że tak.

Eksploracja nowych zjawisk, przyjęcie tezy o konstruowaniu rzeczywi-

stości społecznej przez nas samych i przez media, nastawienie na jej krytykę

i zmienianie, czy orientacja na obserwację przejawów codzienności prowa-

dzi, w moim przekonaniu, w kierunku podejść (badań) jakościowych. Stąd

renesans wcześniej używanych technik gromadzenia danych, takich jak wy-

wiady pogłębione, narracyjne czy biograficzne, ale także zogniskowane wy-

wiady grupowe. Przynoszą one dane, dzięki którym można rekonstruować

sposoby myślenia, nazywania (konstruowania) zjawisk społecznych, których

badani byli/są uczestnikami.

Zwrot do codzienności, badania interwencyjne (uczestniczące badania

w działaniu) zwróciły uwagę na walory obserwacji, szczególnie uczestniczącej,

jako sposobu nie tylko gromadzenia danych, ale także przeżywania wraz z obiek-

tami badań tych samych sytuacji, w tych samych warunkach.

Podobny rezultat przyniosło założenie, iż we wszystkich wypadkach mamy

tak naprawdę do czynienia z tekstami (obraz jest też tekstem), a zatem należy

wypracować sposoby ich analizy. Stąd zainteresowanie nie tylko klasyczną

analizą treści, ale także analizą dyskursu, analizą konwersacyjną. Zresztą sprzy-

jają temu coraz częstsze programy komputerowe do analizy tekstów (Atlas.ti,

Procvalis, Mxqudata, Ethnographer, by wymienić jedynie najpopularniejsze).

Stwarzają one nowe możliwości analityczne: stosowanie rozbudowanej anali-

zy klasyfikacyjnej i typologicznej, analizę zależności słów kluczy (słów sztan-

darowych), analizę pól semantycznych czy tworzenie map kognitywnych. Ale

także są one narzędziami ułatwiającymi analizę danych z wywiadów pogłę-

bionych, wywiadów narracyjnych, wywiadów zogniskowanych.

8 Warto tu wspomnieć interesujący tom tłumaczeń pod redakcją Piotra Sztompki i Małgorzaty
Boguni-Borowskiej „Socjologia codzienności” (2008).
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KONKLUZJE

Nie chcę przez to powiedzieć, że badania jakościowe są obecnie dominu-

jącym podejściem. Tak nie jest. Starałem się pokazać funkcjonowanie obu

orientacji badawczych: tej zorientowanej na gromadzenie i analizowanie

„twardych danych” - łatwiejszych do kwantyfikacji, i tej ukierunkowanej na

gromadzenie i analizowanie „danych miękkich”, z trudem poddających się,

jeśli w ogóle, kwantyfikacji.

W ramach tej pierwszej można budować wielowymiarowe modele zja-

wisk i testować je, używając zawansowanych technik analitycznych, jakich

dostarczają statystyka i matematyka. Jest to zatem ów nurt badań obiektywi-

stycznych, zorientowanych na to, aby precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie

jak jest, a w zasadzie ile i jak często, a po przetestowaniu hipotez orzec, z jakim

prawdopodobieństwem. Odpowiedź na pytanie dlaczego jest uzyskiwana

poprzez śledzenie wzajemnych związków między zmiennymi włączonymi

do analizy. Wyniki takich badań, realizowanych na próbach reprezentacyj-

nych, można generalizować na populację generalną.

W ramach tej drugiej otrzymujemy taki opis rzeczywistości, który zwraca

uwagę na różnorodność zjawisk, a nie na częstotliwość ich występowania. Ba-

dania odpowiadają zatem nie na pytania ile? i jak często?, a jedynie jak? i dlacze-

go? Wyniki badań jakościowych nie są reprezentatywne, nie można ich

generalizować na populację, nie pokazują powszechności poglądów, a jedynie

ich zróżnicowanie. Ale przynoszą w zamian coś innego – zaangażowanie ba-

dacza, jego i badanych sposób postrzegania zjawisk społecznych.

Funkcjonowanie obok siebie – a także wzajemne przenikanie – tych dwóch

podejść powoduje, że socjologia jest nadal żywa i zmienna. Nie dziwimy się,

gdy obok siebie funkcjonują teoria ugruntowana, socjologia codzienności,

socjologia wizualna oraz teoria elementarna, teoria racjonalnego wyboru czy

socjologia matematyczna.

Wydaje się, że pointą tego tekstu może być stwierdzenie twórcy i propa-

gatora badań uwzględniających bardzo szeroki kontekst społeczny, histo-

ryczny i kulturowy, twórcy metody integralnej - Kazimierza

Dobrowolskiego: „Księga życia tchnie… niewyczerpanym bogactwem zjawisk.

Odczytywana drogą bezpośrednich obserwacji, ustawicznie doskonalonych, odsła-

nia fakty, związki, współzależności do tej pory nieuchwycone lub niedostatecznie

widziane” (Dobrowolski 1963: 8).
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Świat jako tekst i przedstawienie.

O etycznych dylematach

współczesnych badań

antropologicznych.

Redagując ten dziennik, od samego początku walczę

z trucizną: ideą publikacji

Michel Leiris

Bierz po prostu rzeczy wedle oblicza i smaku,

w jakim ci się objawiają,  ot, po prostu, z dnia na dzień

Psalm XCIII, 11, Eklezjasta

WYNALAZEK LUSTRA, CZYLI HISTORIA PROTOANTROPOLOGII

W TRZYDZIESTU SIEDMIU ZDANIACH

ródło antropologii bije z siły kwestionowania pewników zachodniej kul-

tury, naszych utartych wizji, konstrukcji, przyzwyczajeń, mitów, pew-

ności siebie, przyjmowania tego, co jest, za niezmienne, uniwersalne.

Antropologia to przedłużenie romantycznego buntu wobec oświeconego rozu-

mu i wobec przebóstwienia człowieka uwzorowanego na obraz i podobieństwo

nauk przyrodniczych. Jedną z jej cech, i jedynym aksjomatem, jest pewność sie-

bie w podważaniu utartych opinii i odwieczne próby łamani rutyny życia co-

dziennego, przez co jej główne zadanie zasadza się na tym, że będąc sztuką,

inscenizuje ona doświadczenie intersubiektywności.

Któż jest tym pierwszym odkrywcą światów możliwych, równoległych,

nienarzucających się? Owe relacje z „nowymi światami” mają swą długą histo-

rię. Zaczynają się Dziejami Herodota, historyka greckiego (Herodot, 2002). Do-

strzeżenie „świata Innego” daje początek refleksji dotyczącej stosunku „świata”

do dotychczasowego „antyświata”. Refleksja ta wychodzi od znanego i okre-

ślonego świata swojskiego/mojego/naszego (Grecji, cywilizacji). Ten świat nie
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może być bezimienny, płynny i nieokreślony. Herodot bowiem w V wieku p.n.e.

wprowadził do tradycji europejskiej pokusę przeglądania się w lustrze „Inne-

go”. Ryszard Kapuściński określił naturę Herodota jako wędrowcy/podróżni-

ka, który wie, że aby poznać Innych/Obcych, należy wyruszyć w drogę, dotrzeć

do Nich: do Lidyjczyków, do Scytów, do Persów1 . Wie, że Oni są tym elemen-

tem, bez którego nie zrozumie samego siebie. Zaczyna rozumieć „świat możli-

wy Innych”. Wtedy to tryska źródło poznania, porównania i mierzenia się

z obcą materią (Kapuściński, 2004; Kapuściński, 2006).

Tukidydes, inny grecki historyk, zaprezentuje nam różną od powyższej,

odmienną postawę – zainteresowanie wyłącznie światem swoich, i zredu-

kuje myśl do cywilizacji (Tukidydes, 2003). Tak, jak później wiktorianie

w antropologii, zakomunikuje nam w formie „monologów”, „przemów”

opowiadanych „o sobie”, „z mojej/naszej perspektywy”, i w wygodnym

fotelu. Warto tu dla ilustracji przywołać Michała Bachtina, który, w swym

klasycznym podziale nauk, zwracał uwagę na niezmiernie ciekawą rzecz.

Podzielił on więc nauki na: nauki monologiczne (ścisłe) i dialogiczne (hu-

manistyczne). Tukidydes i ewolucjoniści monologują swe ciekawe bez-

sprzecznie, ale ograniczone horyzontalnie, diatryby. Granicą nauki – pisał

Bachtin - w naukach ścisłych okazuje się identyfikacja a = a […]. W jakiej mierze

można skomentować sens (obrazu czy symbolu)? Tylko przy pomocy innego (izo-

morficznego) sensu (obrazu czy symbolu). Możliwa jest albo względna racjonaliza-

cja sensu (zwykła analiza naukowa), albo jego pogłębienie przy pomocy innych

sensów […] pogłębienie drogą poszerzania, drogą dalekiego kontekstu (Bachtin,

1976: 64). Właśnie, dalekiego kontekstu.

Dialogicy – jak Herodot, podróżnicy, odkrywcy, awangarda karawan, po-

czynili wielkie kroki w kierunku przejścia od wyobrażeniowego wizerunku

barbaros en masse, do zindywidualizowanej postaci przedstawicieli światów

innych kultur. I choć mogą istnieć charakterystyczne dlań „wzory kultur”

(klasyczne rozważania Ruth Benedict), to każdy przecież z nas: Pigmej, Po-

lak, Japończyk, czy Indianin Oneida, wykazują szeregi różnic pomiędzy sobą.

Nie jesteśmy przecież bezwolną masą w magmie wzoru (a = a).

Okres karawan: kupców, wymiany handlowej, kulturowej, przenikania

wzorów, muzyki (Savall; 2008)2 , sztuki (Figura, Kotlarski, 1999), filozofii

1 „Żeby więc dotrzeć do tego, co zapamiętane, trzeba dojść do człowieka, a jeżeli mieszka on
daleko od nas, musimy do niego pójść, wyruszyć w drogę, a kiedy już się spotkamy –
usiąść razem i wysłuchać, co nam powie, wysłuchać, zapamiętać, może zapisać”
(Kapuściński, 2004: 77).

2 Mowa tutaj a wydawnictwie muzyczno-literackim Jerusalem. LaVille des deux Paix: La Paix celeste

et la Paix terrestre, Jordiego Savalla. Jest to znakomita lekcja - jak przez muzykę i w muzyce
zbiegają się różnorodne tradycje wschodu i zachodu, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, z ich
konfesyjnymi odpryskami.
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(Schopenhauer, 1994)3 , odkrycia geograficzne, konkwista [wraz z którym

pojawia się europocentryzm, przeradzający się w manię wielkości, próż-

ność, pychę swoich/chrześcijan, homogenizujących samych siebie jako har-

monijną całość, innych natomiast ujrzy jako dzikich, leniwych, których

kobiety rodzą bez bólu, mając w dodatku waginę wspak, a mężczyźni mie-

siączkują i żywią się wszelką ohydą (Jeziorski, 2009)].

Sięgnijmy do Michela de Montaigne’a, którego stanowisko wyrażone w „Pró-

bach” miało na celu całkowite zneutralizowanie bakcyla europocentryzmu:

A cóż nam powie w tej potrzebie filozofia? – zapyta Montaigne - <abyśmy się trzymali

praw naszego kraju>: to znaczy, tego falującego morza mniemań ludu [...]. Cóż to za

prawda, której granice określa pasmo gór i która, poza niemi staje się kłamstwem4 . To

stanowisko absolutnie prekursorskie.

Podejście Montaigne’a antycypowało o trzy wieki późniejsze stanowisko

relatywizmu kulturowego, czyniło z niego wizjonera problemów i pytań, któ-

re dopiero w przyszłości uobecnią się w pełni. Będą one fundamentalne dla

antropologii. Inny, niezłomny obrońca człowieczeństwa Indian, Bartolomeo de

Las Casas („Krótka relacja o wyniszczeniu Indian”) postulujący zastąpienie

konkwisty (podboju, przemocy i gwałtu) pokojowym odkrywaniem, w któ-

rym zatraci się opozycja ludzie (Europejczycy/chrześcijanie) – nieludzie (Inni/

dzicy), zmieniając się w przeciwieństwo „My” – „Oni”. Humanizm renesanso-

wy, w okresie którego dokona się kumulacja wiedzy, zrzucenie ciasnego gorse-

tu zabobonu i powolne raczkowanie z przestrzeni dziecięctwa w inną z napisem

„stan prawie dojrzały – witamy!” w kierunku odczarowania zaczarowanego.

A ten, który idealizuje stan natury Jan Jakub Rousseau (w przeciwieństwie do

Hobbesa, który stan natury demonizuje) ze swą koncepcją „szlachetnego dzi-

kusa”, ten, który wyróżnił parę opozycji: kulturę i naturę i dla Claude’a Lévi-

Straussa stał się ojcem współczesnej antropologii. W końcu oświecenie daje

początek nowej erze, którą charakteryzować będą (według Kapuścińskiego)

trzy przełomy: przełom antropologii Bronisława Malinowskiego, przełom

Emanuela Levinasa i przełom wielokulturowości5 . Tak rodzi się nowa społecz-

na nauka – Antropologia kultury, którą później Clifford Geertz nazwie „niefor-

malną logiką prawdziwego życia” (Geertz, 2003b: 47).

 3 Któż jak nie Artur Schopenhauer odkrywa dla nas filozofię Wschodu jako antidotum na nasze
wieczne zachcianki?

4 Nie masz nic straszniejszego do pomyślenia, jak zjeść własnego ojca: wszelako ludy te które miały

niegdyś ten obyczaj, czerpały go z uczuć pobożnych i przywiązania [...] Łatwo osądzić, jakim

okrucieństwem i ohydą, dla ludzi napojonych i przesiąkniętych tym zabobonem, byłoby rzucić zewłok

rodziców na gnicie w ziemi i pożywienie zwierząt i robaków. (de Montaigne, 1917: 237-239).
5 O dwóch ostatnich pokrótce. Levinas to odpowiedź filozofii na kryzys połowy XX wieku, na

atrofię stosunków międzyludzkich, postępującą technologizację życia, na kryzys wojen, rzezie,
na atrofię relacji Ja - Inny. Zwraca uwagę indywidualizacja Innego, spotkanie z Innym. Filozofia
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„ABY POZNAĆ DZIKIEGO, NALEŻY STAĆ SIĘ DZIKIM”, CZYLI O ALICJI

W KRAINIE CZARÓW

„Intensywne badania terenowe”, tak brzmiał główny postulat meto-

dologiczny przełomu pierwszego - Malinowskiego. Życie Trobriandczy-

ka należy pochwycić całościowo i jak najszerzej, kładąc nacisk na trzy

elementy: jak ludzie określają swe działania, jak rzeczywiście postępują

w życiu codziennym oraz jak myślą. Malinowski zdaje się jest świadom

faktu, że Inni ludzie inaczej się nam „prezentują” a inaczej „działają”. Po

raz pierwszy, mniemamy, ujawniony zostaje aspekt, nieuświadomiony jesz-

cze w pełni, a może tylko nienazwany.

Akcent zdecydowanie pada tutaj na rzecz, o której często zapominają so-

cjologowie, a może po prostu ją lekceważą, na świadomość/wskazanie dyso-

nansu pomiędzy sferą deklaratywności i sferą codzienności, codziennej

praktyki życia (kultury rozumianej jako sposoby życia człowieka!). Urucha-

mia to w nas szeregi skojarzeń i naprowadza na koncepcje, które rozwiną

dwa wątki. Pierwszy z nich to „przedświadomość” performatywnego cha-

rakteru antropologii. Drugi to „przedświadomość” analiz antropologii sym-

bolicznej. A co dla nich będzie charakterystyczne? Przeznaczeniem

antropologa stanie się odtworzenie myślowego modelu świata i rzeczywisto-

ści (bliskie już rozważaniom dla nas najistotniejszym, w tym artykule, czyli

wizualności i sensoryczności). Antropologia rytu i antropologia symboliczna

nie byłaby więc możliwa bez Malinowskiego.

KIEDY IGRAM Z MOJĄ KOTKĄ, KTÓŻ WIE, CZY ONA BARDZIEJ

NIE BAWI SIĘ MNĄ, NIŻ JA NIĄ? CZYLI PERFORMATYWNY

PARADOKS ANTROPOLOGII

W 1925 roku, za namową Franza Boasa, Margaret Mead podjęła swe pierw-

sze badania na Samoa. Skoncentrowała się na aspektach dojrzewania, seksu-

alności, płci. Ich wyniki opublikowała w książce „Dojrzewanie na Samoa”

(Mead, 1986). Czytelnik dowie się z niej między innymi, że w tym prostym

jego zasadza się na różnicy, jej znaczeniu, akceptujemy Innego, ale to właśnie jest bogactwem
i wartością. Ta różnica nie przekreśla utożsamienia się z Innym: „Ja jestem kimś Innym”. Ja
bowiem tworzy się w procesie (jak u Simmla i Eliasa) w relacji do Innego. Przełom

wielokulturowości; w świecie fanatyzmu (ożywienie gorliwości religijnej ma charakter wsteczny),
demagogii, wykluczenia, obozów dla uchodźców (Darfur!), wspólnotę ludzką trzeba chronić
jak ludzkie ciała, jest ona tak samo krucha, i wystawiana na destrukcyjne działania. Zdali sobie
z tego sprawę antropolodzy, ze szkoły Franza Boasa poczynając. Tak jak dla nacjonalisty osoba
ludzka zredukowana jest do jednego wymiaru – do narodu, dla antropologa człowiek nie jest
redukowany do jakiejś jednej przestrzeni, i to często rozumianej w kategoriach jakiejkolwiek
redukcji, za wyjątkiem kulturowej w rozumieniu i stopniowaniu – najpierw człowiek, różny,
Inny, różnić go może religia, sposób wychowania, kultura symboliczna. Jest różny, Inny, ale
nigdy nie gorszy! Istotne pytanie – jak żyć w spluralizowanej rzeczywistości?
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społeczeństwie6  mamy do czynienia ze znaczną swobodą seksualną, że młode

panny wcześnie rozpoczynają życie seksualne i dość luźno traktują „te” spra-

wy; dojrzewanie przebiega bez większych napięć i konfliktów. Wszystko to

dzieje się niemal spontanicznie i inaczej niż na Zachodzie, właściwie bez jakiś

większych i uciążliwych restrykcji ze strony kultury. Obraz przedstawiony przez

badaczkę przypominał raj na ziemi, gdzie ludzie żyją tylko z miłości i dla niej.

Mead, sama bardzo młoda, przeprowadzała pogawędki właściwie ze swoimi

rówieśnicami. Dziesięć tygodni, które poświęciła na naukę języka krajowców,

dodatkowo ograniczało głębszy wgląd w to społeczeństwo.

Derek Freeman, nowozelandzki antropolog, od lat czterdziestych pro-

wadził badania na Zachodnim Samoa (Freeman, 1983). W ich wyniku zmu-

szony był zakwestionować wizerunek Samoa jaki przedstawiła Mead. To,

co widział, odbiegało znacznie od społeczności opisanej przez Mead. Okres

dojrzewania generował tam podobne konflikty jak u nas, twierdzi Fre-

eman. Poza tym książka Mead jest chybiona pod względem merytorycz-

nym. Po pierwsze, wspomniana powyżej kwestia słabej znajomości języka;

po drugie, stosunki kolonialne (Gandhi, 2008) - w oczach Samoańczyka

Mead mogła być kojarzona z administracją kolonialną, większość z kra-

jowców czuła obawę „przed odsłanianiem się” i zadrę; po trzecie przyj-

mowała krajowców (dziewczyny) w domu należącym go rodziny Holtów

związanych z administracją amerykańską; po czwarte, młode Samoanki

celowo (biorąc pod uwagę powyższe i wiek Mead) wprowadzały ją w błąd

swymi opowieściami o „beztroskiej miłości pod palmami”, to czego bra-

kowało im w realnym doświadczeniu, uzupełniały bogactwem wyobraź-

ni (Freeman, 1983; Pollard, 1992).

Życie na Samoa podlegało, wbrew temu, co pisała Mead, surowym pra-

wom, ścisłym regułom, które regulowały zachowania seksualne. Ten ob-

raz beztroski seksualnej krytykowali zresztą i sami Samoańczycy (studenci

w USA od lat siedemdziesiątych). Samoańskie dziewczęta odgrywały, na

scenie życia, przed antropolożką swe role, co przyczyniło się do wykre-

owania przez nią takiej a nie innej rzeczywistości. Z jednej strony mamy

do czynienia z przykładem, jak głęboko zakorzenione przekonania bada-

cza/badaczki, jeśli będzie on/ona nastawiony/a na poszukiwanie dowo-

dów, które by potwierdziły jego/jej z góry przyjęte założenia teoretyczne,

mogą prowadzić do nieświadomych błędów. Z drugiej zaś antropologii

nie można sprowadzić do ustalania faktów, gdyż także zajmuje się ona

rejestracją wzorów zachowań i działań (a myślenie też jest działaniem, jak

6 W rzeczywistości Samoańczycy swe „dziewictwo” stracili wcześniej. Przed I wojną światową
Amerykanie zainstalowali tam bazę marynarki wojennej. W momencie badań Mead miejscowa
kultura była właściwie w stanie agonalnym.
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jest nim zaniechanie). Poza tym dwie osoby mogą patrzyć na tę samą rze-

czywistość i widzieć ją w odmienny sposób. Takim determinantem może

być też płeć badacza/badaczki7 .

Z kulturą jest podobnie jak, powiedzmy, z kwartetem Lutosławskiego.

Jak ów kwartet jest aleatoryczna. Nie istnieje bez czyjegoś odczytania, profe-

sjonalnej wiedzy, spontaniczności, bez skrzypiec, altówki, wiolonczeli, lecz

przecież tylko do nich się nie sprowadza. Kulturę rozumiemy jako złożoną

strukturę znaczeń, lecz nie skrywa się za nią żadna określona koncepcja zna-

czenia. Interesuje nas głównie znakowa warstwa owego sposobu życia.

Innym przykładem na „nabieranie” antropologa i wkładanie w jego gło-

wę tego, co chce zobaczyć, jest Edward Evans-Pritchard i Nuerzy. Evans-Prit-

chard, antycypując badania późniejszych antropologów szkoły symbolicznej,

dowodzi, iż należy próbować przedstawiać religię z punktu widzenia tubyl-

ca, niejako od wewnątrz. Badacz zdaje się mówić, że jest tak, jak jawią się one

mnie, lecz za pośrednictwem „praktykującego” Nuera, jak one się ze sobą

wiążą i łączą, jaką mają społeczną wagę oraz jakie znaczenia. Próbując tego

dokonać, napotkał jednak opór (Jeziorski, 2007a). Okazało się, że informato-

rzy nabierali antropologa i opowiadali mu niestworzone rzeczy. Im bardziej

stosował wobec nich przemoc symboliczną, pod postacią naciskania, tym

bardziej go nabierali. Evans-Pritchard odkrył jednak rzecz niezwykle ważną

dla nas, a mianowicie, dla antropologa równie ważne jest to, co „pokazywa-

ne” jak i to, co jest ukrywane! (Evans-Pritchard, 2007).

W „L’Afrique fantome” Michel Leiris także sobie to uświadamia, gdy pi-

sze, że Krajowcy są bardzo ubawieni naszymi pytaniami, które wydają im się niewia-

rygodnie jałowe [...] Wydaje mi się, że nic się nie ruszyło i że krajowcy wyjawiają

niektóre małe sekrety, skrywając starannie ten najważniejszy (Leiris, 2007). Jeszcze

czymś innym jest pisanie o własnej kondycji, kondycji antropologa. Krytyczne

podejście do przedmiotu swych badań, metod w nich stosowanych, w końcu

siebie samego wymaga antropologicznej ironii. W pracy w terenie oznaki po-

ważnego skrzywienia w rozumieniu sytuacji pojawiają się prawie zawsze po

stronie informatorów. Możemy czerpać z tego naukę (wszystko jest informacją,

brak informacji jest też informacją!), która uświadamia nam, co się czuje, gdy

jest się branym za durnia i jakich strategii winien antropolog użyć, aby się

z tym pogodzić (Geertz, 2003a: 58-59). Poza tym ja mogę postrzegać rzeczy

inaczej niż informatorzy. Gdy socjologowi wydaje się z reguły, że jest panem

sytuacji, antropolog ma świadomość własnego uwikłania w badaną rzeczywi-

stość. Trzeba więc poddać w wątpliwość panujące przekonanie w naukach

7 Przywołajmy tylko, nie rozwijając już tego wątku, te inne spojrzenia Ruth Benedict i Bronisława
Malinowskiego na wyspiarzy Dobu. Co dla pierwszej było paranoją, dla drugiego nie było
wielkich różnic pomiędzy Trobriandczykiem a Dobu.
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społecznych, że badania w ich zakresie sprowadzają się do odkrywania za-

krytych sznurków, za pomocą których porusza się ludzikami z tektury. Lu-

dzie nie są z tektury, a sznurki nie istnieją. Inną jeszcze kwestią jest, że badacze

społeczni na codzień w terenie nie chodzą w białych kitlach i czy tego chcą,

czy nie, są uwikłani w różne „względy” moralne, są ludźmi, którzy odczu-

wają. Muszą skupiać w sobie stanowisko zaangażowanego aktora i postron-

nego obserwatora. Antropologiczne badanie to forma zachowania ludzkiego,

które nie pozwala na sztuczne rozdzielenie zawodowych i niezawodowych

sfer życia, lecz je zespala. W terenie musimy nauczyć się jednocześnie my-

śleć, jak i żyć. Badacz-antropolog pozostaje bardziej wyalienowany, niż by

chciał, i mniej racjonalny-„mózgowy” niż mu się zdaje. Zaangażowanie

i chłodna analiza to można nazwać ironią, zdystansowaniem, bezinteresow-

nością. Taka etyczna postawa to droga pomiędzy patologiami nauki – scjen-

tyzmem i subiektywizmem (Geertz, 2003a: 65-68).

ROZBIJANIE LUSTRA

Ujawnił to „Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu” Malinowskiego.

Z jednej strony mamy bowiem monografie Trobriand, które Geertz nazwie

„pięknymi kreacjami” (Geertz, 2000), a z drugiej szczerą do bólu, rozbraja-

jącą autoanalizę badacza jako Obcego (Malinowski, 2002). Pojawia się więc

świadomość swoistej metaantropologii (Hastrup, 2008).

Tożsamość badacza pozbawiona zostaje lokalizacji, i taka traci rację bytu w za-

korzenieniu. Stając się bytem intencjonalnym, tożsamość antropologa tworzy

hybrydę, rozproszenia niejako podmiotowości, pozbawia monolityczności i za-

stępuje ją mgławicowością, płynnością, przygodnością, domagając się nieustan-

nej autorefleksji i wglądu w samoświadomość (Kalaga, 2007: 7). Jak w epoce

„lektury lokalnej” i fragmentacji praktyki, łączyć własne postulaty etyczne z rze-

czywistością badaną, której przecież sam badacz jest częścią? Czy jego tożsa-

mość ubogaca się pod wpływem własnych badań, czy jeszcze bardziej rozprasza?

Badacz jest insiderem i outsiderem jednocześnie, ale także jego los to odwieczne

zawieszenie pomiędzy! Jest liminalny! Los liminalny! Nie może sam się zakła-

mać w twórczym spotkaniu z Innym/Obcym w kontekście najważniejszej z ludz-

kich sfer - sferze ludzkiego życia, gdzieś poza dobrem i złem8 .

PRZEZWYCIĘŻANIE CZYLI ANTROPOLOGIA JAKO POJMOWANIE ŻYCIA

Jak pojąć czyjeś życie? Jak pojąć moje życie? Czy możemy je zrozumieć po-

przez dotarcie do tego, jakie wyobrażenia o świecie mają Inni? Tak, odtworzenie

mentalnego modelu świata badanej społeczności winno stanowić podstawę

8 W tym miejscu właściwie kończy się szeregiem pytań inny artykuł jednego z autorów tego
tekstu (patrz: Jeziorski, 2007b: 251-267).

ATH05.p65 2010-01-15, 11:2251



Alicja Froń, Ireneusz Jeziorski

52

współczesnej, krytycznej antropologii. To po pierwsze, a po drugie zaś badanie

antropologiczne to widzenie życia kultury jako procesu, a nie jako substancjalnej

kategorii. Ten proces jak teatr zakłada obecność publiczności i aktorów (Hastrup,

2008). Droga do poznania kultury i ludzkich działań prowadzić powinna przez

analizę wyobrażeń członków badanej społeczności, krajowców, tubylców, pier-

wotnych o świecie i społecznej rzeczywistości. Można to uczynić nade wszystko

przez badanie struktur symbolicznych: mitów (w tym wizji rzeczywistości) i ry-

tuałów. Obcować z mitem to nie tyle analizować i rozumieć, ile ulegając sile opowieści,

poddając się jej rytmowi, pół-tworzyć ją, pół-powtarzać (Tokarska-Bakir, 2000: 392).

Antropologia symboliczna wydała na świat wiele wnikliwych analiz kultur pier-

wotnych ukazujących je jako swoiście interpretowane symboliczne teksty.

Jedną z nich jest praca Victora Turnera, który tak właśnie rozumiał powo-

łanie antropologii. Takie pojmowanie badanej przez antropologa rzeczywi-

stości najwyraźniej możemy dostrzec w wydanych niedawno w języku

polskim książkach, m.in. w Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu (Tur-

ner, 2006), książce, która postawiła na głowie dotychczasowe rozumienie sys-

temów symbolicznych w antropologii. Polem jego analiz stały się głównie

systemy religijne, rytuały i symbole. Przed nim pewne elementy takiego poj-

mowania badanych zjawisk kulturowych odnaleźć możemy choćby u Evan-

sa-Pritcharda, który antycypując badania Turnera i innych antropologów

szkoły symbolicznej, dowodził, iż należy próbować ukazać badaną kulturę z

punktu widzenia tubylca, od wewnątrz.

Aby to osiągnąć, Turner rozwija trójfazową koncepcję rytuałów przejścia

Arnolda van Gennepa. Za najważniejszą uznając fazę środkową - liminalną

(nie bez wpływu zapewne jego katolickiej konfesji), w której uczestnicy rytu-

ału doświadczają głębokiego poczucia wspólnoty. Turner zauważa, iż w sta-

nie przejściowym między dwiema innymi fazami, uczestnicy rytuału znajdują

się „pomiędzy” (jak antropolog!). Nie należą już do społeczności, której byli

częścią, ale nie zostali jeszcze włączeni do innej grupy. Liminalność jest sta-

nem zawieszenia, niejasnym okresem, którego wyznacznikami mają być:

pokora, odosobnienie, sprawdziany, niezdefiniowana przynależność do gru-

py płciowej oraz communitas (Turner, 2005)9 .

9 W studiach inicjacji chłopców u tegoż ludu Turner ukazał żywą i intensywną rzeczywistość
działania symboliki w systemie rytualnym. Ukazując, w jaki sposób rytuał obrzezania chłopców
(Mukanda) oraz rytuał dojrzewania dziewcząt (Nkang’a) udramatyczniają występujące podziały
i opozycje pomiędzy mężczyznami i kobietami w społeczeństwie matrylinearnym (dziedziczenie
i sukcesja w linii matki), gdzie władza i autorytet są domeną mężczyzn i kobiet opuszczających
swe matki i osiedlających się po ślubie w wioskach swoich mężów. Konflikt pomiędzy
zapewniającym ciągłość strukturalną pierwiastkiem żeńskim a posiadającym władzę

pierwiastkiem męskim jest „nieśmiertelnym robakiem”, jak pisze Turner, kultury tego ludu,
maskowanym, modyfikowanym i wyjaśnianym w rytuałach, mitach i symbolach. Rytuał, jak
mniemał, jest procesem dramatu społecznego, przywracania równowagi, niwelowania
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ŚWIAT ŻYCIA STAJE SIĘ WIDOCZNY, GDY KURCZY SIĘ I ZNIKA

Antropologia utraciła przedmiot badań. Nie ma już pierwotnych, dzikich,

ale pojawiają się na jej horyzoncie inne wyzwania rodzące nowe dylematy

moralne. Ten antropologiczny problem odsyła więc do zjawiska „kryzysu

reprezentacji”. Obcego, tradycyjnie rozumianego nie ma! Używając określe-

nia Jamesa Clifforda, badanie antropologiczne dziś to rodzaj surrealizmu an-

tropologicznego, collage’u (Clifford, 2000: 133-168). Konstruowanie

wyobrażeń o Obcym, mówiąc językiem Geertza, można traktować jako hi-

storie, które ludzie „opowiadają sobie o sobie” (Geertz, 1973: 448).

Antropologia stała się poszukiwaniem kulturowych znaczeń, które funk-

cjonują w przestrzeni społecznej kultur rozumianych jako wyodrębnione for-

my bycia w świecie (Burszta, 2004: 74), w kulturowym kontekście, jako staranny

opis „kulturowego detalu”, „lokalnej lektury”, gdzie w potencjalnie niewiel-

kim obrazku widać dzisiaj lepiej i więcej niż w rozległej i bezimiennej panora-

mie. Antropologia nie jest odkrywaniem Kontynentu Znaczenia, ale stopniowym

wyciąganiem wniosków z coraz pełniej i lepiej odczytanych znaczeń (Burszta, 2004:

78). Taki jest zasadniczo cel współczesnych analiz antropologicznych.

Antropologia, będąc sztuką eklektyczną, zrywa z koncepcjami nauk huma-

nistycznych i społecznych jako tych, które opierają się na ideale odziedziczonym

po naukach przyrodniczych, czyli na koncepcji, że działamy na przedmiocie,

który jest niezależny od teorii (Hastrup, 2008). Rozumienie życia to rozumienie

go w kategoriach życia wynajdywania i konstruowania. Nie posiadamy tożsa-

mości, lecz je wynajdujemy. Tożsamość wyłania się w trakcie refleksji i działania,

co udowadnia w swych performatywnych praktykach Karen Hastrup (Hastrup,

2008). Wcześniej czyniła to Edith Turner, żona Victora. Zamiarem Turner było

przedstawienie swych reakcji (reakcji antropologa) oraz reakcji i zachowania in-

nych uczestników na zdarzenia, które miały miejsce, oraz na jej obecność w trak-

cie rytuałów Ndembu. Malinowski przyczynił się więc do powstania mitu

o samotnym antropologu, który badając Innych, dokonuje swoistej przemiany

i staje się kimś w rodzaju pośrednika pomiędzy swoją i badaną kulturą. Badanie

rytuałów od wewnątrz dokonane przez Turnerów podważa ów mit. To bowiem

poszczególne symbole i wyobrażenia tubylcze odzwierciedlają różne struktury

umysłowe i społeczne. Badać więc należy subiektywne, podmiotowe doświad-

czenia ludzi, poprzez uczestnictwo w rytuale (życiu) Innych! Antropolog w tym

kontekście uświadamia sobie fakt, jak ważną rolę odgrywa on sam w kreowaniu

antagonizmu. Możemy więc jego analizy nazwać „procesualną analizą symboli”. Rytuał
dostarcza pewnego klucza do zrozumienia tego, co ludzie myślą i jak odczuwają świat

w określonym kontekście społeczno-kulturowym i wobec wzajemnych relacji. Warto dodać,
że interesował go także rytuał współcześnie, uczestnictwo w sztuce oraz eksperymenty
Jerzego Grotowskiego.
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rzeczywistości, którą bada i opisuje. A bada myślącą i czującą jednostkę, któ-

ra jest twórcą swego społeczeństwa i kultury. Do zrozumienia tego posłuży

antropologowi rzeczona wcześniej ironia (dystans) i solidarność (zaangażo-

wanie) (Rorty, 2009)10 . Te „minima moralia” antropologicznych badań po-

zwolą nam zobaczyć jeszcze coś.

WIZUALIZACJA DOŚWIADCZENIA. DAĆ NARZĘDZIE DO RĘKI INNEGO

Jeszcze do niedawna przyjmowano, że metody wizualne w naukach spo-

łecznych, również w antropologii i socjologii, spełniają funkcję dokumentującą

życie społeczne, czego wyrazem były studia nad afroamerykańskim gettem

(fotograf Bruce Davidson), ubóstwem (fotograf i reformator społeczny Jacob

Riis), zmianami społecznymi (amerykańska fotograf Dorotea Lange wspólnie

z socjolożką Margaret Hagoot), marginalizacją (fotograf Robert Frank) i inne

(Harper, 2006). Były one dowodami ilustrującymi opisywane zjawiska. Jednakże

wraz z dowartościowaniem materiałów wizualnych, jako strategii badawczych,

na których oddziaływanie jednostki, jak i grupy są wystawione, warto przyj-

rzeć się formom artykulacji powstałym w wyniku przesunięcia akcentu z eks-

presji słownej na sensoryczną, z logos na ocularis (Rose, 2001: 7).

WIZUALIZACJA A WIDZIALNOŚĆ

W rezultacie pionierskiego podejścia do kultury wizualnej i jej pro-

duktów jako mnemonicznych11  materiałów badawczych powstała nowa

konceptualizacja wizualności, która rozwinęła się w opozycji do widzialno-

ści. Obrazy ruchome i nieruchome rozumiane jako media badające tkankę

społeczną, nie ograniczają się do ukazywania tego, co jest dostępne „nie-

uzbrojonemu oku”, lecz sytuują swe działania w horyzoncie wizualności.

Naturę widzialności, upraszczając, można by zawrzeć w zwięzłej formule

„zobaczyć to tyle, co dokonać naocznego rejestru” umożliwiającego prze-

jęcie kontroli nad znaczeniem.

Widzialność byłaby zatem kategorią odnoszącą się do fizycznej umiejętno-

ści postrzegania ludzi, rzeczy, wydarzeń. W tej perspektywie widzenie nie-

słusznie utożsamiane jest z poznaniem, bowiem zatrzymuje się ono na

powierzchni obrazu. W przeciwieństwie do niego, wizualność12  kieruje się in-

nymi regułami, gdyż poza fizycznym postrzeganiem obiektów wokół nas do-

konuje się konstruowanie pół wizualnego postrzegania; badania wizualności

10 Prawda jest tak samo jak tożsamość konstruowana, a nie, jak chcą historycy – odkrywana.
11 Mnemoniczny – pamięciowy, psychiczny.

12 Podobnego rozdzielenia dokonuje Gillian Rose dzieląc, „vision” i „visuality”. Pierwsza dotyczy
tego, co „ludzkie oko może fizycznie zobaczyć”, a jego zakres jest ograniczony i selektywny,
druga wplata wizję sieć konstrukcji nacechowanych znaczeniami.
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odkrywają całą sferę zjawisk, które towarzyszą bergerowskim „sposobom wi-

dzenia” (Berger, 1972), mechanizmom postrzegania, budowania swojskiego pola

postrzegania; tego, co widzimy, w jaki sposób selekcjonujemy widzialne i co jed-

nocześnie wykluczamy z pola postrzegania, czyniąc tym samym niewidzialnym,

tym, czego nie postrzegamy wcale. Ponadto idzie o to, jakie relacje zachodzą

między obiektami zwizualizowanymi, które zawsze postrzegamy przez odnie-

sienie do siebie (Rose, 2001: 9), subiektywnie. Skutkiem takiego pojmowania wi-

zualnych przedstawień staje się skupienie na kontekstach, w jakich obrazy

występują, w jakich są produkowane, konsumowane i przeżywane.

Obrazy, niezależnie od swej formy przedstawienia oraz technologii wy-

konania, zazwyczaj reprezentują rzeczywistość, przedstawiając ją jako pod-

daną wstępnej interpretacji. Ich przedstawiana zawartość jest już poddana

selekcji, przetworzeniu, rekonstrukcji dokonanej przez autora. Patrząc w okre-

ślony sposób, konstruuje on to, co widzi, jednocześnie poddając swą wizję

reżimom wizualności, to jest: „sposobom konstrukcji; temu jak patrzymy, jak

wolno nam patrzeć lub, co jesteśmy zmuszeni zobaczyć, jak postrzegamy to,

co widzimy i tego, czego nie dostrzegamy” (Rose, 2001: 8) świadomie lub nie.

W konsekwencji na plan pierwszy wysuwają się mechanizmy postrzegania

uwarunkowane doświadczeniem historycznym, kulturowym, indywidual-

nym i grupowym, w tym również doświadczeniem z wizualnością. W kon-

sekwencji to, co widzimy, nie jest obiektywnym, twardym „faktem

społecznym”, lecz konstruktem, który można poddać analizie i interpretacji

na wzór innych społecznych konstruktów z charakterystycznymi dlań koda-

mi i uwzorowaniem. Badanie obrazów byłoby zatem badaniem sposobów,

mechanizmów, wzorów, które rządzą postrzeganiem rzeczywistości.

WIZUALIZACJA A KONSTRUKTYWIZM

Próby ontologicznego zinterpretowania wizualnych przedstawień kierują

się założeniami o subiektywnej ich naturze. Są one rezultatem zaangażowania

aktorów społecznych w nadawanie sensów i znaczeń kategoriom społecznym

na podstawie własnej percepcji (Bryman, 2008: 19). Badacze stosujący fotogra-

fie i/lub film w swych badaniach13  odchodzą od poszukiwania jednorodnej

i spójnej interpretacji danych wizualnych, dopuszczając ich intersubiektywne

odczytanie. W zgodzie z tym nurtem pozostaje perspektywa konstruktywi-

zmu, która sprowadza się do przekonania o aktywnym współtworzeniu rze-

czywistości społecznej, w której społeczne fenomeny wraz z ich znaczeniami

są nieustannie „negocjowane” przez aktorów społecznych. Porządek społecz-

ny i jego kategorie nie stanowią zewnętrznych wobec aktorów faktów, lecz są

13 Dotyczy to głównie badań prowadzonych przez Sarah Pink, Marcusa Banksa, Jona Prossera
oraz Gillian Rose.
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wynikiem interakcji symbolicznych, które podlegają przekształceniom i rein-

terpretacji pod wpływem nowych uzgodnień. Stąd konstruktywista zaintere-

sowany jest sposobami, reżimami tworzenia, budowania, formułowania

i przekształcania reprezentacji będących wynikiem płynnego życia społeczne-

go w jego codziennych przejawach. Tym samym dopuszczamy do głosu poli-

semiczność przedstawień, które dla różnych osób mogą znaczyć coś innego,

pozostając jednocześnie ucieleśnieniem realności dla nich wszystkich.

Skoro społeczne kategorie są konstruowane interakcyjnie, to owe kon-

strukty mogą przyjmować również formy wizualne jako skutki owych inte-

rakcji (Rose, 2001: 11). Tym samym stają się wizualnymi manifestacjami

mechanizmów negocjacji. Pamiętając, iż nie każda idea będzie artykułowana

wizualnie, gdyż istnieją abstrakty, których ujrzeć nie sposób („nikt nigdy nie

widział stosunku społecznego, pokrewieństwa czy kosmologii” (Hastrup,

2004: 89), niemniej brak wizualnego potwierdzenia dla przyjętego modelu

teoretycznego może narazić na podejrzenia o jego iluzoryczność. Innymi sło-

wy: wizualne przedstawienia umożliwiają dostęp do tych elementów życia

społecznego, które na ogół są niewidzialne lub nieuchwytne dla metod ilościo-

wych, wydobywając ich efemeryczne znaczenia na powierzchnię. Fotogra-

fia/film, rysunek jako formy wizualizacji stanowią katalizator uruchamiający

sieć skojarzeń, unaturalniając wywiad, precyzując wiedzę, uszczegółowia-

jąc to, co słowo pisane14  nie zawsze jest w stanie wydobyć15 .

Należy podkreślić, iż przyjęcie stanowiska konstruktywistycznego odsyła nas

do dwóch modeli odczytania materiałów wizualnych: realistycznego oraz reflek-

syjnego. Pierwszy, tradycyjny przyjmuje realizm przedstawienia rzeczywistości

i jest traktowany jako medium rejestrujące jej fragmenty, które - jak pragnęła,

przywoływana już wcześniej, M. Mead – mają być uratowane od zapomnienia,

aby stać się zapisem z badań terenowych (Mead, 1975: 3-10).

Model refleksyjny wymusza pochylenie się nad sposobami, poprzez któ-

re badacz wpływa na zawartość przestawienia, formę i treści, jakie ono

odsłania. To model „hermeneutycznego pogłębiania”. Problematyzując za-

równo obecność osoby badacza, jego status, płeć, pochodzenie, doświad-

czenia, osobowość, jak i obecność samego medium przedstawiającego

(aparatu/kamery), które wykraczają poza mechanizm obiektywizacji ba-

dania poprzez własne zaangażowanie w obserwację. Sarah Pink utrzy-

muje, że subiektywnie doświadczana rzeczywistość powinna być badana

w ten sam sposób – nie tylko obserwację siebie i uczestników badania,

14 Badacz oczywiście „zmuszony” jest prowadzić dziennik, zapis metaantropologiczny, dyskurs
wewnętrzny, o czym była mowa powyżej (Malinowski, 2002).

15 Living Resemblences: pokazuje w jaki sposób uczestnicy projektu interpretują podobieństwa
rodzinne wykorzystując fotografie rodzinne.
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lecz przez współuczestnictwo, czyli własną interakcję z informatorami,

których subiektywne znaczenia składają się na intersubiektywne pojmo-

wanie świata (Pink, 2001: 17-29).

Możemy tu, na antropologicznym poletku, zdecydowanie uznać lekcję,

jaką dał nam Alfred Schütz. Ów świat ma znaczenie i sens dla mnie/nas

i dany jest mi/nam do interpretacji, gdyż żyję/my naiwnie w tym-świecie.

Co ważne dla mnie/nas to codzienne przedmioty, którymi się otaczamy,

ludzie z którymi łączą mnie/nas jakieś stosunki, ich język jest dla mnie środ-

kiem do wyrażania tego, co myślą i rozumienia ich intencji i vice versa. Tyl-

ko poprzez takie odniesienie do mnie/nas stosunek z Innymi zyskuje swoisty

sens. Tym sensem są stopniowalne kategorie: „My”, „Inni”, „Wy”, „Oni”.

Struktura świata „rodzi się” na naszych oczach. Świat staje przed naszym

wzrokiem podzielony na pola w różnym stopniu istotne dla mnie/nas (pola

obcości – Waldenfels, 2002) Pola są także w różnym stopniu przeze mnie/

nas doświadczane, w różnym stopniu doświadczane przez Innego, bo „Ja”

także jestem doświadczany, „Ja” także jestem Inny. Jako antropolog jestem

Obcy. Właśnie w tych wzajemnych aktach ustanawiania i interpretacji sen-

su tworzy się mój/nasz świat życia, świat potocznej subiektywności, będą-

cy zarazem światem społecznym „Innego”.

To właśnie intersubiektywność stanowi o fundamentach sensu jednej

i drugiej rzeczywistości, czyli codzienności i obiektywności i umieszcza ją w ra-

mach świata przeżywanego. Intersubiektywność ufundowana jest w świecie

doświadczenia „My” (Waldenfels, 2002; Levinas, 1998). Antropolog jednak

nie jest niesiony przez strumień intencjonalności i na pewnym etapie badań

doświadczenia świata przeżywanego ulegają zawieszeniu. Antropolog nie

uznaje już siebie samego i swych zainteresowań za centrum świata! Świat

widziany i przeżywany, przedmiot badań, jest już światem Innych, nie wła-

snym (Schütz, 1960; Schütz, 1989).

Mariaż wizualności i konstruktywizmu umożliwia analizowanie sposo-

bów patrzenia na materiał wizualny, jego subiektywną interpretację dającą –

przez analizowanie społecznych konstrukcji jako wygenerowanych przez

interakcję - pogłębiony wgląd w naturę relacji społecznego świata, również

sposobów odpamiętywania, budowania fragmentów tożsamości, struktury

wykluczenia itp. Warto również pamiętać, iż konstrukty jako rezultaty współ-

pracy rozmaitych stron stają się produktami społecznymi i jako takie są stwa-

rzane nierzadko w określonym celu16 .

16 Jednym z badań opartych na analizie konstruktywistycznej jest badanie Lantz i Booth z 1998
roku dotyczące społecznej konstrukcji „raka piersi”. Rezultatem tego badania jest stanowisko
autorów, iż częstym elementem konstruktu „raka piersi” jest przypisywanie znaczeń, również
winy tym ofiarom choroby, które oddalają w czasie termin urodzin pierwszego dziecka (Por.
Bryman, 2008: 21).
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BRIDGING THE DISTANCE, CZYLI KONSTRUOWANIE AUTOPORTRETU

PRZEZ MŁODYCH LUDZI W DWÓCH SPOŁECZNOŚCIACH. OPIS BADANIA

Dopuszczając myśl o konstruktywistycznej naturze porządku społeczne-

go (i tożsamości badacza i badanych), rośnie zainteresowanie dla sposobów

postrzegania, tworzenia (tak, tworzenia – twórczości! kreacji!) własnego świata

przez grupy. Ów porządek sytuuje je na peryferiach lub wyklucza, symbo-

licznie odbierając im głos. Oddajmy więc głos „Innemu”.

Most nad Oceanem, czy w amerykańskiej wersji Bridging the Distance, za-

kładał współpracę nad projektem fotograficznym osób różnej proweniencji:

Indian z grupy Oneida i mieszkańców podlaskiej wioski. Projekt zakładał

wykorzystanie fotografii (zastanych, wykonanych przez uczestników), które

na etapie opracowywania jego przebiegu wydawały się nieszkodliwym me-

dium, dostarczającym informacji o obydwu społecznościach, potencjalnych

danych komparatystycznych.

Badanie poprzez działanie (Action Research) jako metoda badawcza17 , która

znana jest pod postacią „antropologii działania” (Walker, 2008: 2), przynależy

do obszaru badań jakościowych. Ma ono na celu wprowadzenie zmiany, co

sprawia, iż staje się rodzajem interwencji społecznej, która przez współpracę

uczestników umożliwia pogłębione rozumienie zjawisk społecznych w ich in-

terakcyjnym przebiegu. Badanie przez działanie stawia wyzwania przyjętym

stereotypom zakorzenionym w wiedzy potocznej, przez fenomenologiczne

epoche, przekraczając poznawcze ograniczenia, redefiniując wiedzę o świecie i

modyfikując jej założenia. Głównym założeniem tej metody badawczej jest

wykorzystanie materiałów wyprodukowanych i wypracowanych przez uczest-

ników18  (Prosser, 2008), poprzez współpracę z aktorami społecznymi.

Zaprojektowane działanie miało realizować kilka zadań, z których nad-

rzędnym była redukcja dystansu w różnych jego wymiarach: kulturowym,

religijnym, geograficznym, pokoleniowym, między innymi przez:

a) autoprezentację młodych ludzi;

b) spotkanie grup o odmiennych przekonaniach w skali mikro i makro;

c) zainicjowanie dialogu pomiędzy odległymi grupami za pośrednictwem

środków elektronicznych, wystaw podróżujących;

d) oddanie głosu małym społecznościom z pogranicza kulturowego.

17 Ron Walker postrzega ją jako strategię badawczą. Walker aplikuje tę strategię badawczą
w projekcie Seeing Beyond Violence www.uea.acuk/care/people/RW_recent_writing

18 Jon Prosser kategoryzuje następujące materiały badawcze według aspektów zorientowania
badania i dostępu do danych: dane „znalezione” [found data], stworzone przez badacza
[researcher-created data], stworzone przez respondenta [respondent – created data] i przedstawienia
[representations].
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Adresatami przedsięwzięcia byli młodzi ludzie, których zadanie polega-

ło na sporządzenie fotograficznego autoportretu swojego miejsca i społecz-

ności, w której żyją, przedstawienie schützowskiego codziennego świata

przeżywanego w jego przebiegu i z jego własną dynamiką.

SPOJRZENIE INNEGO. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W PERCEPCJI

Analiza porównawcza zebranego materiału ukazała te aspekty, które są

podobne i te aspekty, które są różne w spojrzeniu na własną społeczność oraz

swoje miejsce. Zbiega się to z antropologiczną metodą wizualnego rejestru

kulturowego repertorium, która odsłania współzależność przedmiotów, obiek-

tów wizualnych i ludzi jako uczestników tego samego kontinuum sfery świa-

ta przeżywanego, co sprawia, że:

Kulturowy inwentarz wykracza poza materialne elementy, stając się uszcze-

gółowieniem ludzkich funkcji, jakości życia, natury ludzkiego dobrobytu. Fo-

tograficzny inwentarz rejestruje nie tylko wachlarz artefaktów w domu, lecz

również relację miedzy nimi, styl ich rozmieszczenia w przestrzeni wszystkich

aspektów, które definiują oraz artykułują sposób, w jaki ludzie użytkują i upo-

rządkowują swoją przestrzeń i własność. Takie informacje nie tylko ułatwiają

wgląd we współczesny charakter ludzkiego życia, ale opisują akulturację i tro-

pią kulturową ciągłość i zmianę (Colliers, 1986: 45).

Oto niektóre z motywów, powtarzające się w toku wykonywania fotografii:

Od zewnątrz do wnętrza (Collier, 1975: 215)

Młodzi ludzie rozpoczynali autoprezentację od inwentarza miejsc usytuowa-

nych na zewnątrz (cerkwi, ulicy, cmentarza, znaków, sklepu, krzyży, zwierząt),

kierując się do strefy wewnętrznej (wnętrz domów, cerkwi, nabożeństwa, fotogra-

fii członków rodziny, społeczności, sąsiadów, krewnych, prac polowych i codzien-

nych obowiązków, jak obrządek). Od miejsc publicznych, wspólnych zewnętrznych

przestrzeni, takich jak: boisk sportowych, placów zabaw, szkół, miejsc śmiertel-

nych wypadków innych dzieci, wież (przeciwpożarowej i wodnej), miejsc spotkań

młodzieży, sklepów, dróg i sposobów transportu (autobusów), komputerów jako

dróg komunikacji z przyjaciółmi, krewnymi, zewnętrznym światem, do sfer pry-

watnych, intymnych (części ciała). Kierunek zmieniał się proporcjonalnie wraz

z wzrostem zaufania do nas – obcych w grupie.

Miejsca kultu

Cerkiew i Długi Dom (w społeczności Oneida) stały się równie częstymi

motywami obrazów fotograficznych, z tym, że na Podlasiu wstęp do cerkwi

był swobodny, poza ikonostasem, poza którym fotografie wykonywali przy-

służnicy (ministranci), którzy fotografowali uczestników religijnych ceremo-

nii. Natomiast zakaz fotografowania miejsc kultur jest mocno zakorzeniony

wśród Oneidów, tak jak niechęć młodych do ujawniania ceremonii przed
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obcymi, nie – Oneidami (w czasie ich trwania zakazywano nam przebywania

w pobliżu, okolicy, w rezerwacie, nakazując jego opuszczenie). Ciekawym

spostrzeżeniem jest fakt, iż młodzi Oneidowie, których rodziny przynależą

do tradycyjnej grupy, nie widzą istnienia kościołów chrześcijańskich na ob-

szarze ich miejscowości, chociaż jest ich około sześciu.

Symbolika

Chętnie natomiast młodzi Oneidowie fotografowali irokeską symboli-

kę: pasy – wampumy19 , malowane na obiektach budowlanych, takich jak

wieży wodnej, czy trybunach i Community Center oraz znaczące dla mito-

logii grupy obiekty (Stojący Kamień20 ). Młodzi nowowolanie przywiązują

wagę do wszechobecnych krzyży przydrożnych, zarówno tych prawosław-

nych, jak i katolickich usytuowanych na tzw. początku i końcu wioski i na

rozstajach drogach w lesie.

Ludzie

Wśród fotografowanych osób dominowały babcie i dziadkowie, rodzeństwo,

przyjaciele, liderzy religijni, rzadziej rodzice, zajmujący się pracą zarobkową.

Warto podkreślić, iż osoby nieobecne - zmarli krewni również są intensywnie obec-

ne w świadomości młodych, chociaż okazują oni tę więź w odmienny sposób:

dzieci w Nowej Woli odwiedzają cmentarz, miejsca upamiętniające zmarłych

przyjaciół, młodzi Oneidowie nie odwiedzają cmentarzy, chętniej opowiadając

o przedmiotach należących do zmarłych (takich jak samochód dziadka stojący od

piętnastu lat na trawniku koło domu czy wspomnieniach wspólnych czynności

jak wspólne oglądanie czarno-białych filmów)21 .

Stosunek do przestrzeni

Tym, co ściśle wiąże się z rolniczą spuścizną obydwu społeczności, jest sto-

sunek do przestrzeni, która zmusza mieszkańców do szukania sposobu jej przy-

swojenia. Dla młodych nowowolan cennym środkiem transportu są rowery

19 Tradycyjne irokeskie wampumy wykonane z nanizanych na sznurki fioletowych i białych muszli
stanowiły symboliczny zapis mitologii, opowieści, umów politycznych, których odczytanie
należało do wybranej osoby, która z pamięci recytowała genealogię i prawo społeczności
przynależących do tzw. Ligi Irokeskiej.

20 Stojący Kamień (Standing Stone) nazwa szkoły podstawowej w rezerwacie Southwold oraz
symbol społeczności Oneida.

21 Warto zauważyć, że ikoniczna funkcja obrazu powiązana stosunkiem „śladu, rysu”
z reprezentowanym obiektem ukazywana jest w sposobach patrzenia/manipulowania/
przechowywania fotografii zmarłych członków rodziny, które umieszczane są w centralnych
miejscach zamieszkiwanych przestrzeni, z którymi prowadzone są rozmowy,
zapośredniczając kontakt z nieobecnymi.
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widoczne na obrazach, nierzadkie są podróże w/na maszynach rolniczych

i furach. Oneidowie zaś przemieszczają się najczęściej w samochodach krew-

nych lub przyjaciół, często w przyczepie samochodów. Pokonywanie odle-

głości rowerem w podlaskiej miejscowości, nierzadko pieszo, wpływa na

inny sposób percypowania przestrzeni w Nowej Woli - każdy kamień, za-

kręt, drzewo opowiada własną historię. Wtedy fosa staje się strumykiem,

gdzie można się kąpać, a kamienie odkrywają przed podróżującymi tajem-

nicze znaki. Oneidowie chętnie ukazują wiedzę potoczną o miejscu, opo-

wiadając o długiej Nellie22  oraz małych ludziach23 , jednak dotyczą miejsc

rozmieszczonych w pobliżu własnego domu. Szersza topografia miejsca

i ludzi nie zawsze jest trafnie rozpoznawana.

Las

Obie społeczności są postrzegane przez bliskość z naturą. Oneidowie chęt-

nie polują na dzikie zwierzęta, czego nie uchwyciły fotografie, natomiast no-

wowolanie korzystają z zasobów okolicznych lasów. Dopiero filmy nagrane

przez młodych uświadomiły, że granice wioski nie kończą się w miejscach

ustawienia krzyży, lecz mentalnie wykraczają daleko poza nią, wkraczając

głęboko w las, gdzie znajdują się sekretne polany jagód, krzyże świadczące o

ciągłości rodu, grobach przypadkowych osób, wilczych jamach, miejsc zrzu-

cania poroży, okopów carskich czy spacerowych ścieżek mieszkańców. Wśród

Oneidów dominuje przekonanie, że lasy okoliczne są niebezpieczne i dlate-

go nie ma ich na fotografiach24 .

Ruch, transport, mobilne sklepy

Unieruchomienie jest jedną z przeszkód, stąd ruch poza miejsce zamiesz-

kania jest ważnym tematem fotografii; kto prowadzi, czym dojedziemy, do-

kąd? W obu badanych społecznościach uwadze młodych ludzi nie uszły

obwoźne sklepy, które towarzyszą codzienności, dowożąc podstawowe pro-

dukty. W podlaskiej miejscowości fotografowanie obwoźnej piekarni zawsze

22 Długa Nellie (Long Nellie) - opowieść o pojawiającym się duchu dziewczyny, która - szukając
przyjaźni wśród żywych - usiłuje objąć swymi długimi ramionami użytkowników ścieżki
znajdującej się na terenie rezerwatu.

23 Opowieści o małych ludziach są powtarzane przez dzieci, które wyznają, iż zdarza im się widzieć
małych ludzi w rozmaitych kolorach, niektórzy są mili, inni mniej. Dzieci utrzymują, iż – aby nic
złego nie spotkało domowników - trzeba zostawiać małym ludziom pokarm na skraju lasu.

24 Nowowolanie chętnie wspomagali się kamerą, filmując opowieści w trakcie prowadzenia
wywiadów ze starszymi, pieśni cerkiewne, wiersze, oraz trasy np. do odległego o kilka
kilometrów cmentarza. Oneidowie nie korzystali z możliwości pokazania miejsca, „chodząc
z aparatem”, wyjaśnienia mogą dostarczyć rzadkie momenty pieszych wędrówek
sporadycznych spacerowiczów.
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w tym samym miejscu wzbudziło podejrzenia i sprowokowało pytania o po-

wody. W ten sposób przy pomocy fotografii ujawniony został pakt pomiędzy

właścicielami piekarni i jedynym na terenie sklepem.

Domena prywatna

Indianie Oneida wykonali niewiele fotografii w ramach strefy intymnej -

w domu, gdyż inicjatorami przedsięwzięcia byli obcy - badacze. Młodzi no-

wowolanie nie mieli takich wątpliwości co do miejsc, przedmiotów, ludzi,

które wybrali jako obiekty swych fotograficznych kompozycji. Obie grupy

eksperymentowały z obrazami fotograficznymi; usiłując uchwycić na foto-

grafii spirits25 , „małych ludzi,” czy „śpiewające anioły”.

Środowisko naturalne

W Nowej Woli fotografie młodych wyraźnie pokazują ścisłą więź ze środo-

wiskiem (lasami, okalającymi miejscowość, dzikimi, gospodarskimi, domowymi

zwierzętami). Owa autentyczna więź i zakorzenienie w rolnictwie potwierdza

wybór tematów fotografii: żniwa, zbiory, przetwory, owoce lasu, atrybuty dzi-

kich zwierząt znajdujące się w domach, itp. Dzieci nie akcentowały symbolicz-

nego wymiaru owej więzi, co okazało się niezwykle istotne dla młodych

Oneidów, którzy skwapliwie obfotografowywali symbolikę zmitologizowanej

relacji z środowiskiem (kukurydzę znaną z opowieści o Trzech Siostrach, po-

ziomki, czy szałwię jako rośliny oczyszczające)26 . Uderzające jest to, że One-

idowie zupełnie pomijają rozległe pola kukurydzy i upraw w ogóle, „nie

widząc” tych roślin, natomiast doskonale orientują się w ich wymiarze symbo-

licznym; ornamentów stroju, symboli Oneidów, flag, znaczeń roślin leczniczych

itp. Pośród Oneidów rolnicze korzenie uległy przekształceniu i utrwaleniu

w wizualnej kulturze społeczności, podczas gdy w Nowej Woli podobna sym-

bolika nie objawia się tak intensywnie.

Ławki i klanowe gawry (clans’dens)

Idee integracji społecznej realizują na Podlasiu tradycyjne ławki – ginący

atrybut miejsca – gdzie spotykały się pokolenia, młodzi ludzie mogli przyglą-

dać się sobie wzajemnie, omawiać aktualne wydarzenia, dyskutować. W trak-

cie trwania projektu młodzi mieli niezwykle ułatwione zadanie, rozmawiając

25 Wśród młodych Oneidów istnieje przekonanie, iż duchy przodków (spirits) mają wpływ na
rzeczywisty świat. Można je na przykład przywoływać lub utrzymywać na dystans poprzez
określone zachowania, głośno śpiewając, gwiżdżąc po zmroku.

26 Rośliny lecznicze, zwłaszcza szałwia, poza ich leczniczymi właściwościami, stosowane są
w ceremoniach Długiego Domu. Szałwia posiada, wśród tradycyjnych odłamów
społeczności tubylczych, ładunek symboliczny, wynoszący ją do rangi rośliny chroniącej
przed nieszczęściami.
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z najstarszym pokoleniem na ławeczce przed ich domem. W miejscu zamieszka-

nia Oneidów, w Southwold, brak tych nieformalnych miejsc spotkań utrudnił

komunikację ze starszymi. Celebracja wspólnoty przyjęła tu quasi - rytualną for-

mę stając się kalendarzowym świętem o nazwie Solidarity Day with the First Na-

tions, które oferuje wspólne uczestnictwo w przygotowanym programie. Klanowe

pomieszczenia (trzech klanów: niedźwiedzia, żółwia i wilka) są częścią Commu-

nity Center, gdzie regularnie odbywają się spotkania członków klanów.

Niewidzialne

W Southwold przestrzeniami niewidzialnymi dla młodych są cmentarze.

Żadne dziecko, nastolatek, którzy wzięli udział w fotograficznym przedsię-

wzięciu, nie zauważało ich obecności, mijając je w codziennej drodze do domu,

wracając ze szkoły. Jednak najbardziej frapująca obserwacja związana jest

z niewidzialnością kościołów protestanckich, których na terenie rezerwatu jest

co najmniej kilka. Nastoletni uczestnicy zagadywani o wspomniane budynki

nie umieli udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W retrospektywie ów brak obec-

ności kościołów (również jako kategorii pośród innych obiektów mentalnych

map) na zdjęciach można wytłumaczyć tym, iż pomimo naszych wysiłków,

aby młodzi rozmaitych frakcji wzięli udział we wspólnym przedsięwzięciu,

osoby współpracujące przynależą do grupy określającej siebie jako „tradycyjni

Oneida,” co stanowi - ich zadaniem - synonim „prawdziwych”, „autentycz-

nych” Oneida, stawiając pod znakiem zapytania tożsamość pozostałych dwóch

grup Oneidów zamieszkujących obszar USA.

Poza elementami niewidzialnymi pojawiały się obiekty, fragmenty prze-

strzeni unieobecniane celowo. Uczestnicy świadomie omijali dom „czarow-

nicy,” która „potrafi rzucać uroki.” Ta ostatnia postać może zostać uznana –

jak się wydaje – za wewnętrznego Innego. Uczestnicy na Podlasiu fotografo-

wali wszystko łącznie z fragmentami nielegalnej dystrybucji alkoholu, pali-

wa, papierosów, stawiając nas przed dylematem etycznym: ukazania ich

prawdy o miejscu czy rezygnacji z niej dla dobra społeczności. Jednak mło-

dzi ludzie na Podlasiu – podobnie do młodych Oneidów w południowej pro-

wincji Ontario – nabierali wody w usta na wspomnienie „szeptuch”27 .

Fotografie zakazane

Część fotografii wzbudziła kontrowersje, gdyż młodzi ludzie uchwycili

na obrazach: osoby, sytuacje, miejsca, które z różnych przyczyn początkowo

opatrzono zakazem prezentacji. Na ogół zmieniały ten stan kolejne negocja-

cje. Kontrowersje wzbudzały zdjęcia, które przedstawiały: nieuporządkowa-

ny pokój, strój, w którym wykonuje się codzienną pracę, czynności codzienne

27 Kobiet, którym przypisywana jest moc magiczna.
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nie „nadawały się do sfotografowania” – zdaniem młodych fotografów.

Dzieci z równą niechęcią fotografowały prace gospodarskie, unikając fo-

tografii np. podczas jazdy wozem (nakładały kaptury dla zachowania ano-

nimowości wobec osób z sąsiednich miejscowości) – tej części swego życia

nie chcą prezentować publicznie. Młodzi ludzie dużą wagę przywiązy-

wali do fotografowania twarzy i ciała – traktując je jako dobra osobiste, na

którymi sprawują kontrolę.

Przemoc symboliczna

Istotna jest również obserwacja dotycząca wprowadzenia fotografii do spo-

łeczności. Fotografia jako obraz staje się narzędziem – otwieraczem podskórnych

mechanizmów przemocy symbolicznej. Dzieci odwzorowały zachowania do-

rosłych wobec tych jednostek, które są uznane za odmieńców. Jednakże odrzu-

cane, nieobecne osoby w świecie dorosłych, tworzą widzialne postaci świata

przeżywanego młodych. Ci ostatni mogą nie zauważać realnie istniejących

aspektów własnej przestrzeni, będąc jednocześnie wyczulonymi na wszelkie

wymiary inności, które – wbrew woli28  wykluczonych – fotografują. Fotogra-

fia zatem może stać się zarówno narzędziem przemocy symbolicznej (Sontag,

1996; Barthes, 1996), kontroli nad wizerunkiem Innych, jak i sposobem pozna-

nia siebie – nie – w sobie, lecz siebie – jako – innych. W tym sensie fotografia umoż-

liwia samorozumienie, odsłania konflikty skrzętnie skrywane przed obcymi,

brutalnie wydobywając podskórne rany.

Obcy

Praca młodych ludzi nad foto-narracją odsłoniła nowe formy zdystanso-

wania, które były uprzednio niewidoczne. W obydwu niewielkich badanych

społecznościach istnieje oswojony wzór obcego: białego wśród Oneidów i wiedź-

my, cyganki na Podlasiu, w myśl obserwacji, iż obcość krąży po orbicie tego

samego (Waldenfels, 2002). Ponadto zdjęcia ukazały, iż wewnątrz każdej spo-

łeczności istnieją jednostki spychane na margines, które zmarginalizowana

grupa wyklucza i unika.

Z życia fotografii

Wykonane fotografie, jak książki po złożeniu do druku, żyją własnym

życiem, są interpretowane i reinterpretowane na wiele sposób, wykorzy-

stywane w różnych kontekstach. Obecność fotografii otwiera na nowy typ

28 Starsi mieszkańcy Nowej Woli, dla których spotkania z sąsiadami są jedną z nielicznych
rozrywek, opowiadają o powtarzającym się mechanizmie przemocy symbolicznej, gdy
przejeżdżający samochodami przez wioskę młodzi ludzie zwalniają na krótki moment, mijając
starsze osoby siedzące na ławkach przed domami, jedynie po to, aby wykonać zdjęcie i... odjechać
w pośpiechu.
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doświadczeń – sensorycznych. Jak zatem owo „poczucie miejsca” wyrażają

zmysły: węch, słuch, dotyk, smak, i wzrok. Pink zwraca uwagę na sformuło-

wanie „poczucie miejsca” (Pink, 2007: 207), przypominając, iż kategoria „po-

czucie”, pochodząc od pojęcia „czuć”, sprowadza się do sensorycznej więzi

z miejscem (miejsce jest odczuwane, zmysły są umiejscawiane: miejsca nabie-

rają sensu, zmysły tworzą ich sens, miejsce/miejsca są uzmysławiane, podczas

gdy zmysły są umiejscawiane przez oddanie im miejsca w posiadanie)29.

Zdjęcia reżyserowane

Osobną kategorię fotografii stanowią te wykonane pod dyktando infor-

matorów. Zdjęcia wyreżyserowane przez uczestników ukazują osoby ubrane

w odświętną odzież, na ławkach i gankach lub też w białych pomieszcze-

niach. Na istotę takich obrazów składa się kilka elementów:

a) łatwiej pozyskać zgodę informatorów na wykorzystanie fotografii,

b) umożliwiają pogłębiony foto-wywiad; dyskusję na temat zdjęcia, pozna-

nie stanowiska informatora,

c) odsłaniają sposoby konstrukcji własnej identyfikacji.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż słowo pisane nie stanowi jedynego

medium komunikacji, co więcej, uzyskało status nadrzędny wobec innych

sensów, kolonizując te obszary wiedzy, które uzyskano drogą pozawerbalną,

a zatem ignorując rzeczywistość tych innych, którzy nie posługują się spraw-

nie słowem pisanym (dzieci) oraz tych, dla których słowo pisane nie stanowi

kluczowego medium komunikacji, ponieważ ich rzeczywistość opisują sma-

ki, dźwięki, dotyk i obraz.

Postulat osobnej metodologii dla wizualizacji jest stanowiskiem, które

otwiera spektrum możliwości zarówno użytkowania metod wizualnych, jak

i ich obudowania odpowiednim kośćcem metodologicznym, a ten wymaga

od socjologii zorientowanej antropologicznie „porzucenia możliwości czysto

obiektywnej nauki społecznej oraz odrzucenia idei, iż słowo pisane jest do-

minującym medium etnograficznego przedstawienia” (Pink, 2006: 4).

29 Sensoryczne doświadczenie ukazało swą moc zwłaszcza wśród Oneidów, gdy młodzi ludzie
dotykali, głaskali liczący czterysta lat pas Oneidów umieszczony w Field Museum w Chicago,
aby następnie poprosić o zrobienie zdjęcia swym dłoniom, nim zostały umyte. Zdjęcie wówczas
zajęło pozycję pośrednią pomiędzy człowiekiem a światem przodków. W Nowej Woli obok
zmysłu dotyku, który służył uczestnikom doświadczaniu artefaktów, lnu, zwierząt, do głosu
doszedł zawłaszcza zmysł słuchu, pozwalając (lub nie) usłyszeć głosy „śpiewających aniołów”
w cmentarnej kaplicy.
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ETYKA W WIZUALNYCH METODACH

Za najistotniejszy aspekt kodu etycznego w badaniach wykorzystujących

materiały wizualne uznaje się „zachowanie prywatności”, w tym anonimowo-

ści i poufności danych. Natura materiału wizualnego utrudnia zachowanie

anonimowości uczestników, miejsc i sytuacji. Ujawnienie danych wizualnych

umożliwia łatwe ich rozpoznanie. Dlatego badanie niejawne, w którym badane

jest zachowanie nieświadomych uczestników, gdzie osoba badacza występuje

w przebraniu, nie jest użyteczne (otrzymany materiał nie uzyskał zgody uczest-

ników na publikację czy jakikolwiek na inny sposób analizy uzyskanych da-

nych). Konsekwencją tego założenia jest projektowanie badań jawnych, których

rezultaty uzyskiwane są w procesie współpracy, produkują obrazy wizualne oraz

szczególny rodzaj wiedzy jako wypadkowej dyskusji między informatorem

i badaczem. Istnieje trzecia możliwość, w której dwie strony - badacz i informa-

tor - współpracują, aby uzyskać dane dotyczące trzeciej strony, która nie ma

świadomości uczestnictwa w badaniu.

Rzeczą „dobrej praktyki” jest uzyskanie pozwolenia na zarówno wykona-

nie fotografii i/lub kręcenie filmu, jak i późniejsze wykorzystanie materiału

badawczego do analizy i upowszechnienia wyników, jak również przetwarza-

nie danych w kolejnych zestawieniach, porównaniach i publicznych prezenta-

cjach. Prawa autorskie odgrywają rolę, zwłaszcza gdy chodzi o działania,

w których uczestnicy sami przygotowują materiał wizualny, gdyż pozostają

ich właścicielami, również po zakończeniu badań.

Pozyskanie zgody na wszystkie elementy działania: od fazy rozpoznania

wizualnych doświadczeń grupy, przez produkowanie danych wizualnych, po

tworzenie obrazów w badaniach w terenie i końcowy proces przetwarzania

danych wizualnych jest niezbędne. Zgoda ma kluczowe znaczenie podczas

współpracy z grupami marginalizowanymi, których wizerunek w przeszłości

podlegał zawłaszczeniu i nadinterpretacji (np. pomiędzy kolonizatorem a sko-

lonizowanymi), które w pracy nad przygotowaniem materiału wizualnego będą

chciały kierować się własnymi interesami raczej niż samym poznaniem. Ów

proces pokaże strategie, jakie stosuje społeczność dla konstruowania własne-

go wizerunku i utrzymania nad nim kontroli.

Pytanie o pozwolenie na wykonanie fotografii nierzadko pokrywa się z prze-

chodzeniem od przestrzeni publicznych do prywatnych. W przestrzeniach pu-

blicznych można fotografować osoby publiczne (aktorów), w prywatnych należy

pytać o pozwolenie. W każdym przypadku należy zadbać o kontakt z tak zwa-

nymi gatekeepers – strażnikami (z osobami, których autorytet legitymizuje bada-

nie, przez współuczestnictwo zapewnia powodzenie badań).

Kolejna zasada dotyczy unikania szkody wyrządzanej informatorom/

społeczności swym badaniem. To niezwykle istotny element każdego bada-

nia antropologicznego. Ponieważ bardzo trudno ukryć tożsamość uczestni-
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ków wizualnych projektów, dlatego należy zastanowić się, czy wizualny

materiał nie zaszkodzi uczestnikom projektu (np. badania wśród bezdom-

nych, chorych, niepełnosprawnych, itp.). Innym aspektem unikania szko-

dzenia jest sprawowanie kontroli nad danymi wizualnymi, które w każdej

chwili wraz z dołączanymi fragmentami wizualnych danych mogą okazać

się szkodliwe, zwłaszcza w sytuacji nieuprzywilejowanych grup oraz dzie-

ci, które często nie zdają sobie sprawy z wagi podpisywanej zgody, oddając

informacje wizualne o sobie/rodzinie/środowisku pod nadzór grupy ba-

daczy. Stąd zgoda na publikacje może dotyczyć serii fotografii/filmów

i pojedynczych fotografii/filmów.

Zasadą działań opartych na współpracy badaczy i informatorów jest pozo-

stawienie czegoś w zamian, po to również, aby odrzeć badania z nierówności

sił, eksploatacji jednej strony, wartościowszym jest stworzenie czegoś wspól-

nie, gdy obie strony podzielają wkład w przygotowanie materiału wizualnego.

Nie tylko badacz jest aktywnym uczestnikiem projektu, lecz również informa-

tor, co wzmacnia podmiot/informatora i stanowi wyzwanie wobec istnieją-

cych struktur władzy, które uderzają w życie informatorów i badaczy. Wizualne

materiały, których społeczność jest współwłaścicielem, nie są jedynie rekom-

pensatą wobec nierówności wpisanych w relację badacza i badanego, lecz mogą

stać się czynnikiem uruchamiającym samorozumienie, samopoznanie, a w sen-

sie pragmatycznym mogą wzbogacić lokalne muzeum, wystawy, albumy. Me-

chanizm samorozumienia jednak, wzmacniając społeczność, może okazać się

bolesnym doświadczeniem, co ukazują interakcje zachodzące wokół samych

przedstawień wizualnych.

Dzieląc metody wizualne (Wiles, Prosser, Bagnoli i inni, 2008) ze wzglę-

du na sposób powstania: a) znalezione dane, b) stworzone przez badacza,

c) stworzone przez respondentów, d) przedstawienia, warto sobie uświa-

domić, że etyka badań obejmuje materiały wizualne stworzone przez wszyst-

kich uczestników badania.

Jon Prosser wymienia cztery podejścia odnoszące się do etyki badań wi-

zualnych (Prosser, 2008):

a) w oparciu o następstwa badania (consequentialist),

b) uwzględniające inne, niż wyniki badań, walory badania (nonconsequntia-

list),

c) w oparciu o zasady przyjęte przed badaniem (principialist),

d) podejście przyjmujące troskę o grupę objętą działaniami za walor najwyż-

szy (ethics of care).

Badacze posługujący się podejściem opartym o następstwa badań utrzy-

mują, że etyczne decyzje powinny być oparte na konsekwencjach specyficz-

nych działań; tak zatem działanie jest moralnie właściwe, gdy zwiększa
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przewagę dobra nad złem. Podejście oparte na konsekwencjach badania zmu-

sza badacza do oceny tego, jaki rezultat może przynieść decyzja i zdecydo-

wać się na bardziej korzystną. Przykładowo badacz może rozważać

zastosowanie jawnego bądź niejawnego badania dotyczącego chorych lub

niepełnosprawnych oraz czy badanie będzie skuteczniejsze dla społeczeń-

stwa jako całości, choć ze szkodą dla samych badanych, których tożsamość

zostanie ujawniona.

Zwolennicy podejścia pozakonsekwencyjnego uznają, że inne kwestie, niż

rezultaty badań, winny być brane pod uwagę niezależnie od konsekwencji.

Badacz kierujący się tym podejściem będzie obstawał przy tym, co jest etycznie

słuszne, aby podtrzymać zaufanie uczestników, raczej niż jego efektami dla

szerszego społeczeństwa. To podejście jest powiązane z pryncypialnym, które

zasadza się na szacunku wobec autonomii, korzyści, nie szkodzeniu i uczciwo-

ści w badaniach. Szacunek dla autonomii wiąże się z kwestiami wolontariatu,

świadomej zgody, dyskrecji i anonimowości. Podejście takie opiera się na zasa-

dach etycznych, chociaż utrzymanie zasad dyskrecji i anonimowości może być

trudne dla badaczy wizualnych.

Model badań oparty na etycznej trosce jest najrzadziej stosowany, gdyż etycz-

ne decyzje są podejmowane w oparciu o współczucie, troskę oraz pragnienie

działania przy pomocy sposobów, które są korzystne dla jednostek lub grupy.

Omawiany model stosowany jest w badaniu uczestniczącym, w którym bada-

cze wchodzą w bliskie relacje z uczestnikami. Pink, Banks, Rose przekonują do

stosowania relacji opartych na współpracy, które cechuje stosowanie etyki

w oparciu o troskę o jego uczestników. Najbardziej rozpowszechniona zasada

badawcza puentuje, iż należy zmierzać do maksymalizacji korzyści moralnych

i minimalizacji możliwych szkód (Wiles, Prosser, Bagnoli, 2008).

Wśród elementów składających się na „wizualne zasady dobrej prakty-

ki” (Prosser, 2008) są wymieniane:

a) Zasady etyki muszą być ustalone i uzgodnione przed rozpoczęciem pro-

jektu badawczego, lecz nie stanowią ich wersji ostatecznej30 .

b) Różnorodne metodologiczne rozwiązania winny zostać uwzględnione w

zasadach etycznych31 .

30 Usytuowanie w kontekście: w pracy z dziećmi jest wymagana zgoda opiekunów prawnych i
rodziców, edukacyjnym – zgoda administracji, która kieruje się własnymi korzyściami, czasem
interdyscyplinarnym podejściem badaczy, co wpływa na etykę przyjętą w badaniu i zwiększa
potencjalny konflikt wartości, ról, interesów.

31 Badania wizualne zakładają wykorzystanie szerokiego wachlarza metodologicznych rozwiązań,
technik, z których każda może podnosić subtelne etyczne kwestie, dlatego powinna być ujęta
w całokształcie przyjętych zasad dla projektu badawczego (np. zapewnienie anonimowości
autorom zdjęć/filmów, rysunków, itp.).
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c) Dobro uczestników badania (w tym ochrona danych) musi być brana pod

uwagę w pierwszej kolejności32 .

d) Magazynowanie, dostęp do danych oraz zabezpieczenie w celu ochro-

ny prawa do prywatności i poufności stanowi przedmiot etyki wizual-

nych badań33 .

Etyka jako zestaw ogólnych reguł stosowanych w różnych sytuacjach su-

geruje, iż istnieją uniwersalne zasady określające postępowanie w złożonych

sytuacjach. W przypadku wizualnych metod nie istnieje gotowy kod etycz-

ny, lecz jest on wypracowywany wspólnie z uczestnikami badania z uwzględ-

nieniem sytuacji społeczno-politycznej społeczności, w której badanie jest

prowadzone. Zatem etyka wizualna jest zdeterminowana przez konkretne

decyzje, podejmowane każdorazowo w trakcie kolejnego badania.

ETYKA W ZAKRESIE DANYCH WYGENEROWANYCH PRZEZ BADACZA

Stosując się do zasady ochrony prywatności badanych, badacz musi wy-

negocjować zakres swobody i ograniczenia, jakimi poddane będą wyprodu-

kowane przez niego obrazy.

Zgoda

Jednym z pierwszych kroków jest wspólne wypracowanie świadomej i do-

browolnej zgody uczestników na bycie filmowanym i fotografowanym (świado-

mość dotyczy celów badania, stosowania metod wizualnych oraz procesu

przechowywania i powtórnego wykorzystania materiałów wizualnych, w tym

ich upowszechnienia), co sprowadza się do obszernego wyjaśnienia zaintereso-

wanym szczegółów badania. Pisemna lub ustna zgoda, zawsze zarejestrowana

na filmie/dyktafonie deklaracja chroni zarówno prowadzących badania, jak

i instytucje zlecające badania przez potencjalnymi pozwami. Na ogół zgoda uczest-

ników na wykorzystanie materiałów wizualnych nie jest zawierana jednokrot-

nie, lecz podlega negocjacjom. W każdej zatem chwili uczestnik może wycofać

się z niej lub wyrazić zgodę dotyczącą określonych aspektów badań. Ponadto

negocjacje mogą dotyczyć całości projektu lub jego fragmentu.

32 Uczestnicy zawsze spełniają centralną rolę, szczególnie grupy nieuprzywilejowane, peryferyjne,
obciążone stygmatem wykluczenia z procesu podejmowania decyzji czy wpływu na auto-
wizerunek w szerszym społeczeństwie. Udział dzieci, których głos z reguły jest peryferyjny,
musi zostać poddany dokładnej analizie ze względu na przystąpienie do badania (wymagane
zgody, które w każdej chwili mogą zostać wycofane w trakcie trwania projektu), uczestnictwo
(sposób pozyskiwanie danych, np. wśród nieletnich, chorych), rezultaty badania (zdjęcia /
filmy uzyskane przemocą, lub uzyskanie informacji poufnych, których ujawnienie zaszkodzi
uczestnikom obecnie i/lub w życiu dorosłym).

33 Technologia cyfrowa umożliwia zebranie materiału w krótkim czasie i jego zwielokrotnienie,
co ma wpływ na przetrzymywanie danych i ich identyfikację.
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Badania utajnione

Badania prowadzone w ukryciu nie stanowią dostatecznie wiarygodne-

go materiału analitycznego. Ponadto przyjmuje się (Prosser, 2008; Rose, 2001;

Pink, 2006; Banks, 2001), iż tego rodzaju badania są nieetyczne i dostarczają

ograniczonej poznawczo wiedzy, bez możliwości konfrontacji uzyskanych

informacji z doświadczeniami i poglądami nieświadomych uczestników.

Zaufanie

Jeżeli zaufanie wypracowywane pomiędzy badaczem a uczestnikami ba-

dania jest podstawowym kryterium w typowych badaniach antropologicznych,

to w badaniach opartych na materiale wizualnym stanowi kryterium rozstrzy-

gające o ich powodzeniu. Zaufanie uczestników, utracone na jednym z etapów

badań w polu badawczym, kończy badanie wizualne. Dzieje się tak, ponieważ

przedstawienie/obraz jest materią łatwo podatną na deformację, zarówno ze

strony badacza, jak i samych badanych. Stąd od stopnia zaufania pomiędzy

badanymi i badaczami zależy wynik wspólnych działań34 .

Ponadto ustanowienie relacji wzajemnego zaufania w badaniach wizual-

nych decyduje o jego kolejnych etapach, podczas których dochodzi do wspól-

nego wypracowywania znaczeń dla zebranych danych wizualnych, których

współwłaścicielami stają się wszyscy uczestnicy – badacze i badani.

Odmowa

Jeżeli uczestnik badania odmawia zgody na wykorzystanie/zinterpretowa-

nie/przetwarzanie materiału wizualnego, zamyka możliwość podjęcia badania

w formie wizualnej. Złamanie zakazu nie tylko staje się aktem nieetycznym, lecz

skazuje potencjalne badanie na poznawcze ograniczenia, gdyż zamyka je na in-

terpretacje uczestników, którzy nie ujawnią własnego sposobu odczytania przed-

stawień wyprodukowanych bez ich zgody. Warto jednak pamiętać, iż odmowa

jest sama w sobie informacją dla badacza (np. o stopniu zdystansowania wobec

pojawiających się w grupie obcych).

Publikacja, magazynowanie, przechowywanie danych

Zgoda na dalsze przetwarzanie danych stawia badacza przed dylematami:

Czasu - Jak długo można przechowywać film, fotografię (30/40 lat)?

Po jakim czasie należy niszczyć dane?

Własności - Autor jest właścicielem zdjęcia, lecz co z osobami na fotografii

w albumie rodzinnym? Czy widoczni na fotografii żyjący krewni powinni wy-

dać zgodę na publikację?

34 Badacze zorientowani wizualnie podkreślają, iż angażując się w relację przyjaźni z badanymi,
można pozyskać stosunkowo wiarygodne dane. Nierzadko zatem owi badacze przyznają się
do podtrzymywania przyjacielskiej relacji już po zakończeniu badań w społeczności.
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Formatu - W jakim formacie przechowywać zdjęcia?

Ilości - Czy należy uzyskiwać zgodę na każde zdjęcie, serię, czy wszystkie?

Kontekstu - Czy kontekst prezentacji fotografii/filmu powinien posia-

dać zgodę jego autora?

ETYKA DOTYCZĄCA DANYCH WIZUALNYCH GENEROWANYCH

PRZEZ UCZESTNIKÓW

Wizualnie zorientowani badacze podejmują działania, których założeniem

jest wyposażenie uczestników w kamery wideo lub aparaty fotograficzne,

rozciągając jednocześnie hipotezę Sapira-Whorfa na dziedzinę poznania wi-

zualnego (Banks, 2008)35 .

Celem tych badań jest analiza sposobów postrzegania oraz auto-defini-

cji własnej tożsamości, artykulacja społeczności za pośrednictwem video-

pamiętnika, fotograficznego autoportretu. Te materiały w następnej kolejności

służą wywiadom, w których materiały wizualne stanowią punkt odniesie-

nia. Gdy materiały wykonane przez uczestników są wykorzystywane jedy-

nie do prowadzenia wywiadów, wówczas pozyskanie zgody nie stanowi

dużego problemu. Trudności narastają, gdy badacz zechce posłużyć się foto-

grafiami w upowszechnieniu rezultatów badania.

Prawo własności

Konieczne staje się udzielenie prawa własności badaczowi, gdyż pod

względem legalnym właścicielem zdjęcia jest jego twórca, jednak osoby na

zdjęciu/filmie nie muszą wyrazić zgody na ich pokazywanie. Ważna jest za-

tem kontrola nad wykonanym przez siebie wizerunkiem.

Konsekwencje

Ważne jest również, aby przewidywać konsekwencje obrazów wykona-

nych przez badanych (np. niektórzy uczestnicy naszych projektów, uzysku-

jąc płyty CD z wykonanymi przez siebie zdjęciami, umieścili je w facebook

i naszej-klasie, samodzielnie umożliwiając ich obieg).

Kontekst

Zgodę na wykorzystanie zdjęć determinuje kontekst ich powstania.

W przypadku dzieci, obok pozyskania zgody opiekunów prawnych/rodzi-

ców, należy rozważyć potencjalne wykorzystanie materiałów przez młodych

ludzi, przewidując przyszłe rezultaty obecnych fotografii/filmów.

35 Zob. także: Alan Radley Images of Homeless, 2005, Ron Walker Seeing through Violence, 2004.
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Anonimowość

W sytuacji materiałów wykonanych przez uczestników kwestia zachowa-

nia anonimowości autorów może być niezrozumiała, gdyż na ogół uczestnicy

badania opartego na materiale wizualnym pragną, aby ich twarze, miejsca,

działania ukazywały wszelkie szczegóły kompozycji obrazu filmowego/foto-

graficznego. Pragnąc zachować anonimowość uczestników badania, badacze

zmuszeni są podjąć działania zmierzające ku usunięciu łatwo-rozpoznawal-

nych (zwłaszcza w społeczności, w której zostały wykonane filmy/zdjęcia)

fragmentów przedstawienia (np. zamazania rysów twarzy), co skazuje ich na

sprzeciw ze strony uczestników badania. Tymczasem biorąc pod uwagę poli-

semiczną naturę obrazów, łatwość ich reprodukcji, a poprzez ten fakt – łatwość

dekontekstualizacji i, co się z tym wiąże, nadużyć, zadaniem badaczy (szcze-

gólnie, gdy działanie dotyczy młodych ludzi) jest ochrona uczestników wbrew

ich woli, a nawet ochrona przed nimi sami, czyli konsekwencjami, z których

w chwili uczestnictwa w badaniu nie zdają sobie sprawy.

Badanie zakładające wzajemną współpracę badaczy i informatorów ma

na celu wzmocnienie uczestników, którzy poprzez możliwość reprezentowania

siebie w filmie/fotografii, ich produkcję i upowszechnienie realizują cele spo-

łeczności (np. redukowanie dystansu międzypokoleniowego, marginaliza-

cji). Taka forma badań umożliwia także auto-komentowanie własnego spojrzenia na

rzeczywistość oraz artykulację poglądów dotyczących politycznych, społecz-

nych, kulturowych kontekstów.

WSPÓLNE SKLEJANIE LUSTRA. ZAKOŃCZENIE

Warto pamiętać o słowach Georga Simmla (Simmel, 2006), iż budowanie

mostów skutkuje koniecznością pokonywania oporu „przestrzeni osobno-

ści”, co wymusza „rozszerzenie sfery naszej woli na przestrzeń”, wymaga

intensywnej ingerencji w tę osobność, jej przełamania i wdarcia się do jej

wnętrza. Nie należy przy tym abstrahować od historycznego kontekstu miej-

sca i grupy, minionych doświadczeń wykluczenia w wymiarze zarówno jed-

nostkowym, jak i grupowym, co na poziomie świata przeżywanego zdradza

postulowana przez Rortyego ironia wobec siebie i świata zewnętrznego.

Metody wizualne mają moc magicznego lustra, w którym i badacz, i społecz-

ność badana mogą się przeglądać. Czy to inne rozumienie cooleyowskiej jaź-

ni odzwierciedlonej? Być może.

Magia obrazu zasadza się na niezwykłym fenomenie, kiedy to samo zdję-

cie nabiera rozmaitych znaczeń w zależności od tego, kto na nie patrzy. I tak

na jednym z wybranych zdjęć widać dwie starsze osoby: kobietę i mężczy-

znę, którzy rozmawiają z dziećmi w okolicy omszonego płotu z drewna. Po

jego wywołaniu zapytane osoby dostrzegały w zdjęciu: kwitnącą wiśnię,

majową zieleń, wiadro „jak u mojej babci”, uśmiech na twarzach pary. Nato-

miast tym, co widziały oczy zobrazowanych osób, była odzież, w której zwy-
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kle wykonują prace polowe – ubiór, którego nikt z widzów nie zauważył

poza samymi zainteresowanymi. Rację wydaje się mieć Roland Barthes (Bar-

thes, 1996, 77), gdy pisze, że z nieokreślonego „szerokiego pola” studium,

odbiorca wybiera własny szczegół, na którym się koncentruje, punctum, które

odsłania. Fotografia z jej wieloznacznością, której sensy konstruuje intersu-

biektywna refleksja nad treścią obrazu fotograficznego, z mocą przekracza-

nia dyscyplin, nabiera swoistego pogranicznego charakteru. Jej charakter

wykracza już poza walor dokumentu, odbicia, odzwierciedlenia rzeczywi-

stości, a umożliwia przyglądanie się sobie i własnej, grupie dostarczając przy

tym różnorodnych perspektyw, uformowanych na rozstaju spojrzeń pośród

których badani i badacz (a jakże!) z nieskrywanym zdumieniem odkrywali

ja-jako-nie-ja, siebie jako Innych.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

ANNA STRZEBOŃSKA

Uniwersytet Jagielloński

Metaanaliza danych w naukach

społecznych – zarys metodyki

analizy statystycznej

spółcześnie obserwowany rozwój badań społecznych jest wypadkową

interdyscyplinarności wielu dziedzin nauki, czego rezultatem jest

przenikanie metodologii badawczej stosowanej np. w warunkach

eksperymentalnych do badań quasi eksperymentalnych.

Konieczność adaptacji osiągnięć metodologicznych nauk przyrodniczych

- w tym w szczególności medycyny - z zakresu metaanalizy (Evidence Ba-

sed Medicine - Ewaluacja Badań Medycznych
1
) na grunt nauk społecznych

bierze się stąd, iż jednokrotne uzyskanie danego wyniku nie wystarcza już

do uznania go za wiarygodny, co jest konsekwencją rozprzestrzenienia się

wśród badaczy wiedzy o ułomności pojedynczego badania empirycznego.

Wiarygodny jest wynik powtórzony kilkakrotnie, najlepiej z niezależnych

źródeł. Takie możliwości oferuje metaanaliza, która w ramach programu

badawczego systematycznie przegląda zastane wyniki badań w celu ich

porównania, a przez to uzyskania nowych informacji, które dotychczas nie

były wykorzystywane, oraz generowania wniosków możliwych do wycią-

gnięcia jedynie poprzez porównanie wyników kilku niezależnych projek-

tów badawczych (poszukiwanie prawidłowości).

Metaanaliza odgrywa kluczową rolę także w planowaniu nowych przed-

sięwzięć badawczych. Po pierwsze, jest użyteczna w procesie konceptualizacji

ponieważ wyszukuje najlepsze doniesienia naukowe na dany temat („dobre

1Autorem pojęcia „Evidence Based Medicine (EBM)” jest prof. David Sackett. Trudno jest
przetłumaczyć na język polski słowo „evidence”, dlatego obok funkcjonujących w naszym
kraju nazw EBM (POWAP - Praktyka Medyczna Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych
Publikacjach czy MODNa - Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych), Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) zaproponowało termin „Ewaluacja Badań
Medycznych”, który pozwala na zachowanie tak popularnego na całym świecie akronimu EBM.
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praktyki”). Poprzez kumulację wiedzy zgromadzonej w pojedynczych bada-

niach naukowych wskazuje, na które pytania badawcze już uzyskano odpo-

wiedzi, jakie teorie lub warianty planowanej interwencji są najodpowiedniejsze

do wyjaśnienia danego zjawiska społecznego (zdolność falsyfikacji teorii), jak

również wskazuje na „czynniki krytyczne”, od których zależą uzyskane rezul-

taty badawcze np. specyficzna grupa badanych.

Z drugiej strony metaanaliza w wyniku systematycznej kumulacji wyni-

ków badań pierwotnych pozwala zrozumieć mocne i słabe strony metod ba-

dawczych współcześnie wykorzystywanych w projektach o charakterze

empirycznym. Dysponując dostatecznie dużą statystyczną informacją w bazie

danych wyników badań, można testować związek między zaobserwowanymi

efektami a różnymi metodami badawczymi, użytymi miarami wyników, pro-

cedurami zbioru danych zastosowanymi przez eksperta do generowania po-

wyższych informacji. Jak pokazały przeprowadzone metaanalizy, projekt

badania ma znaczący wpływ na uzyskiwane efekty ze względu na obciążenia

wyników wynikające z zastosowań określonych statystycznych rozwiązań (Lip-

sey, Wilson1993). Może się okazać, że bardzo ogólne wskaźniki
2
 o rozległym

użyciu mogą wykazywać się małą zdolnością do ujmowania znaczących efek-

tów końcowych (Lipsey 2000), że dobór miar wraz ze wskazaniem ich hory-

zontu czasowego może być równie ważny jak wybór respondentów czy rodzaju

podejmowanej interwencji (Lipsey 1992).

Po trzecie, metaanaliza może być wykorzystana jako narzędzie do podno-

szenia jakości zarządzania publicznego. Prezentowane zaplecze badawcze ma

strategiczne znaczenie zwłaszcza na polu projektowania i prowadzenia polityki

publicznej, gdyż przez budowę systematycznej bazy zmierzonych efektów zre-

alizowanych programów polityki publicznej możemy być zdolni, omijając poli-

tyczne naciski, ocenić, które z rodzajów podejmowanych interwencji zasługują

na miano efektywnych, także w ekonomicznym znaczeniu. Ponadto, takie za-

plecze badawcze bazujące na ciągłej recenzji spowoduje zwiększenie skuteczno-

ści i efektywności realizowanych polityk oraz poprawi przejrzystości działania

administracji publicznej, gdyż dokona również oceny twórców programów spo-

łecznych pod kątem ich jakości, skuteczności i efektywności pracy.

Warto dodać, że na arenie międzynarodowej metaanaliza z powodzeniem

wykorzystywana jest od lat 60-tych XX wieku głównie w medycynie, edukacji,

naukach społecznych, ekologii, marketingu czy też politykach publicznych. Nie-

stety, w Polsce ta forma analizy danych ciągle ma znaczenie marginalne – z wy-

jątkiem badań klinicznych. Do chwili obecnej na terenie naszego kraju nie zostały

przeprowadzone większe metaanalizy na gruncie nauk społecznych.

2 Więcej na temat metodologii konstruowania wskaźników można znaleźć w artykule Wskaźniki

w ewaluacji ex-post programów publicznych (Górniak, Keler 2007).
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Niniejszy artykuł wprowadza w zagadnienie metaanalizy danych, by za-

rysować złożoność i wieloaspektowość prezentowanej metody badawczej.

METAANALIZA A PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY- ZDERZENIE DEFINICJI

Metaanaliza to pojęcie z zakresu analizy danych, które słowami swojego

twórcy Gene V. Glassa oznacza statystyczną analizę polegająca na wtórnym od-

krywaniu wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źró-

dłach pierwotnych w celu łączenia odkryć (Chalmers, Hedges, Cooper 2002).

Innymi słowy, prezentowana metoda statystyczna koncentruje się na syste-

matycznym przeszukiwaniu literatury z danego obszaru, by po procedurach

kodowania dokonać zbiorczej analizy ilościowej, interpretacji i podsumowa-

nia wyników tematycznie jednorodnych badań pierwotnych w celu identyfi-

kacji wspólnych wzorców czy też rozbieżności występującymi między

zakwalifikowanymi badaniami.

Prawidłowo przeprowadzona metaanaliza jest w stanie nie tylko po-

twierdzić zauważony rezultat badawczy, ale także pozwala zidentyfikować

istniejące rozbieżności w wynikach badań oraz wskazać na źródła tychże

różnic. Dany rezultat badawczy może okazać się pozytywny np. tylko

w konkretnych okolicznościach.

Warto podkreślić, że metaanalizę interesują jedynie wyniki pierwotnych stu-

diów, czyli informacje umieszczone w raportach. Bazą dla analiz statystycznych

są różne parametry statystyczne badań pierwotnych (np. miary tendencji cen-

tralnej, proporcje, ilorazy szans), nie zaś ich podstawowe dane empiryczne.

Metaanaliza wyników badań pierwotnych jest elementem i rezultatem pro-

cesu przeglądu systematycznego (systematic review). Celem przeglądu syste-

matycznego jest podsumowanie najlepszych dostępnych badań dotyczących

przyjętego pytania badawczego. Najczęściej odbywa się on poprzez syntezę

wyników kilku bądź kilkunastu badań pierwotnych. Przeprowadzając ten ro-

dzaj badania, używa się przejrzystych procedur wyszukiwania, oceniania

i syntezy wyników analizowanych badań pierwotnych. Wszelkie wykorzysta-

ne procedury badawcze są ustalone i opisane w taki sposób, by możliwe było

powtórzenie procesu badawczego przez innych badaczy. Włączone badania są

analizowane pod kątem jakości, a także możliwości łączenia wyników poje-

dynczych badań. Ważnym elementem przeglądu systematycznego jest recen-

zja naukowa prezentowanych rozwiązań metodologicznych oraz wniosków

(peer review). Istotnym jest, by recenzentami były wybrane osoby ze środowi-

ska naukowego mające szczegółową wiedzę z danego działu nauki.

Prawidłowy przegląd systematyczny wg. Cochrane Collaboration
3
winien

zawierać:

3 Materiał na stronie internetowej http://www.campbellcollaboration.org

ATH06.p65 2010-01-15, 11:2279



Anna Strzebońska

80

• Klarowne kryteria włączania i wyłączania badań pierwotnych

• Opisaną procedurę przeszukiwania literatury

• Procedury kodowania i analizy włączonych badań

• Metaanalizę (oczywiście, jeżeli jest możliwa)

Zatem metaanaliza jest rodzajem przeglądu systematycznego. Oczywi-

ście nie ma przeszkód, by stosować metaanalizę i jakościowe przeglądy w

jednakowych czasie, niejako równolegle, by wspólne analizy dały lepsze oraz

bardziej zrozumiałe wyniki końcowe. Jedno z podejść stosowanych w meta-

analizę autorstwa Roberta Slavina, zwane Syntezą Najlepszych Dowodów

(Best Evidence Synthesis)
4
 polega na takim łączeniu jakościowych i ilościo-

wych technik badawczych w danym badaniu, bazującym na systematyczny

przeglądzie wyników.

METODYKA METAANALIZY – GŁÓWNE ETAPY

Przeprowadzając metaanalizę na wybrany temat badawczy, należy

przejść przez wszystkie wymienione poniżej etapy, które w dużej mierze są

zgodne z klasycznymi etapami procesu badawczego stosowanymi na grun-

cie nauk społecznych. Należą do nich:

Etap 1: Przegląd istniejących teorii wraz z identyfikacją zmiennych kluczowych,

czyli zdefiniowanie problemu oraz kryteriów badawczych (kodów).

Etap 2: Przegląd systematyczny literatury.

Etap 3: Sklasyfikowanie i zakodowanie cech badań.

Etap 4: Analiza statystyczna, czyli ustalenie miar ilościowych dla badań pier-

wotnych.

Etap 5: Interpretacja i prezentacja wyników meta analizy.

Etap 1: Przegląd istniejących teorii wraz z identyfikacją zmiennych kluczo-
wych, czyli zdefiniowanie problemu oraz kryteriów badawczych (kodów).
Tak jak w większości projektów badawczych, także w metaanalizie pierw-

szym krokiem do wykonania jest konceptualizacja problemu badawczego.

Generalnie należy dołożyć wszelkich starań, by do metaanalizy pobrać wszyst-

kie badania pierwotne traktujące o tym samym problemie społecznym.

Dobór badań do metaanalizy winien opierać się na precyzyjnie zdefinio-

wanym problemie badawczym.

W celu zwiększenia prawidłowego doboru badań pierwotnych badacz

przeprowadzający metaanalizę winien odpowiedzieć na następujące pyta-

nia, które umożliwiają kontynuowanie określenia problemu badawczego:

4 W celu szczegółowej lektury patrz : Slavin, R.E., Best-evidence synthesis: An alternative to meta-

analytic and traditional reviews (Slavin 1986: 5-11), oraz Slavin, R.E.,, Best evidence synthesis: an

intelligent alternative to meta-analysis, (Slavin 1995: 9-18).
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• Jakie są poglądy dotychczasowych autorów raportów z badań?

• Jakie teoretyczne koncepcje jawią się w tych poglądach?

• Jakie są wspólne punkty istniejące między różnymi koncepcjami teore-

tycznymi?

• Pod jakim względem dotychczasowe koncepcje są niewystarczające i na

które pytania dociekań naukowych nie udzielają odpowiedzi?

• Jaka metodologia stanowi punkt wyjścia przyjętych ustaleń i jaka jest w

tym świetle prawidłowość oraz obiektywność przyjętych ustaleń? (Ko-

zuh 1999: 56)

Kwestią kluczową jest sprawdzenie, czy zbiór badań włączonych do

metaanalizy dotyczy tego samego konstruktu teoretycznego, w wąskim

lub szerokim znaczeniu, biorąc pod uwagę restrykcyjność ustalonych kry-

teriów. Oczywiście im bardziej restrykcyjne są kryteria włączania do zbior-

czych analiz badań pierwotnych, tym łatwiej uzasadnić jest

porównywalność uzyskanych wyników. Warto zaznaczyć, że kryteria włą-

czania badań pierwotnych powinno ustalić się wcześniej, jeszcze przed

rozpoczęciem analizy danych.

Decydując o tym, które z zidentyfikowanych badań pierwotnych włą-

czyć do meta analizy, należy pamiętać także o kryterium jakości zastoso-

wanego modelu metodologicznego. Jednym z głównych dylematów,

z którym musi zmagać się badacz przeprowadzający metaanalizę, jest spo-

sób postępowania z badaniami o niskiej jakości wykonania. Należy sobie

odpowiedzieć na pytania, czy włączać czy też wyłączać tego typu bada-

nia z analizy? Ustalenie zbyt szerokich, zbyt liberalnych kryteriów „wej-

ścia” dla badań pierwotnych może powodować zwiększenie błędu

oszacowania wyników, a co za tym idzie, osłabić zaufanie do wyników

metaanalizy. Z drugiej strony zbyt restrykcyjne nastawienie może unie-

możliwić generalizowanie wyników i zwiększyć ryzyko pominięcia waż-

nych doniesień naukowych. Generalnie, jeżeli dostępne dane są zbyt niskiej

jakości, zbyt niejednorodne to nie należy przeprowadzać metaanalizy

a poprzestać na jakościowym opisie zebranych raportów. Innym sposo-

bem radzenia sobie z brakiem jednorodności włączonych badań jest prze-

prowadzenie metaanalizy w podziale na grupy wyróżnione ze względu

na jakość uzyskanych z nich wyników.

Z punktu widzenia jakości doniesień badawczych, niektóre badania są bar-

dziej skłonne do pokazywania prawdziwego, łącznego „efektu”. By zniwelo-

wać wpływ badań niskiej jakości, do procedury metaanalizy wprowadzono

system ważenia badań pierwotnych. Wagi dobierane są w taki sposób, by

uwzględniały ilość informacji zawartych w pojedynczych badaniach. General-

nie, większe badania, które mają mniejszy błąd standardowy, mają większą

wagę wyników niż małe próby z większym błędem standardowym.
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Aby uczynić możliwym wyliczenie wag rezultatów poszczególnych ba-

dań i ich wkładu w ostateczne ustalenia meta analizy, należy opisać w kate-

goriach ilościowych- z pomocą protokołu kodowego - ich cechy

metodologiczne, jak i tematyczne.

W celu zwiększenia precyzji wyników protokół kodowania wraz z pro-

cedurą oceny jakości poszczególnych doniesień naukowych winien być przy-

gotowany z wyprzedzeniem, by mógł zostać poddany weryfikacji przez

wybrane osoby ze środowiska naukowego, mające szczegółową wiedzę

z danego działu nauki. Procedurę włączania i kodowania pierwotnych ba-

dań naukowych winny przeprowadzać niezależnie przynajmniej dwie oso-

by, by móc porównać wyniki swoich prac, zweryfikować poprawność

kodowania materiału i po raz kolejny sprawdzić przyjęty system punktacji.

Takie kodowanie materiału przez dwóch badawczy, oczywiście stosujących

te same kryteria włączania i wyłączania poszczególnych doniesień nauko-

wych z metaanalizy, jest niezwykle pomocne, gdyż pozwala zminimalizo-

wać ryzyko pominięcia ważnych doniesień naukowych czy też

zweryfikować poprawność kodowania materiału.

Obliczone oceny jakości raportów należy podać dla każdego badania, gdyż

indywidualny wynik ma decydujący wpływ w procedurze ważenia poszcze-

gólnych doniesień badawczych.

W przypadku kodowania cech tematycznych i metodologicznych po-

równanie może skupić się na ocenie następujących kategorii autorstwa

Marka W. Lipsey’a i Davida B. Wilsona (Lipsey, Wilson 2002: 16-23):

• Ogólnych cech badania - tj. określony typ interwencji, spełnienie założeń

teoretycznych.

• Cechy respondentów - należy na przykład doprecyzować kategorie wieko-

we, jeżeli respondenci określani są mianem osoby dorosłe. Próg wieku

może dotyczyć osób powyżej 16 roku życia, od 18 czy 21 roku życia.

• Kluczowe zmienne - czyli określenie, w jakiej formie mają być dostępne intere-

sujące badacza zmienne np. wyrażone na skali, wyrażone w proporcjach.

• Metody badawcze - tj. dobór próby do badania. Jeżeli np. przegląd dotyczy

zarówno badań przeprowadzonych na próbach losowych, jak i nieloso-

wych obliczenia powinny zostać wykonane w podziale na te dwa typy

badań, ponieważ nielosowy dobór próby może zawyżać wielkość uzy-

skanego efektu. Doniesienia muszą mieć charakter ilościowy i najlepiej

opierać się na losowym doborze próby do badań, chociaż inne rodzaje

badań również mogą być włączone do metaanalizy.

• Zakres kulturowy i językowy - jeżeli na przykład ograniczymy się tylko do

badań, które opublikowano w języku angielskim, to mamy dużą szansę

na pominięcie ważnych badań opisanych w innych językach. Przyjęty ję-

zyk opracowania wyników winien mieć uzasadnienie w przyjętej kon-

ceptualizacji danego problemu badawczego.
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• Ramy czasowe - do procesu metaanalizy winno zakwalifikować dane na

tyle aktualne, na ile to tylko jest możliwe. Należy podjąć decyzję odno-

śnie zakresu dat, które warunkują włączenie poszczególnych badań do

procesu metaanalizy, tak by było jasne, które badania pierwotne nie zo-

stały uwzględnione w analizie, nie przez pominięcie, ale na skutek zbyt

wczesnego bądź późnego udostępnienia wyników.

• Rodzaj publikacji - np. publikowane i niepublikowane raporty dotyczące

zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego osób starszych w Pol-

sce. W przypadku, kiedy z tego samego badania zostało opublikowanych

więcej niż jeden raport na podobny temat, do analizy należy zakwalifiko-

wać tylko jeden z dostępnych raportów.

• Kompletność informacji - nawet najbardziej precyzyjne i jednoznaczne określone

kategorie nie mogą same w sobie zagwarantować wysokiej trafności i rzetelności

kategoryzowania cech badań, jeżeli raporty badań nie zawierają wszystkich po-

trzebnych danych (Kozuh 1999: 77). Różnice w prezentowanych wynikach

badań w dużej mierze wynikają z niedokładnego opisu zastosowanej me-

todologii pomiaru. Jest to jeden z czynników krytycznych warunkujących

powodzenie dokonania poprawnej metaanalizy.

Po ustaleniu kryteriów włączania i kodowania cech badań pierwotnych

następuje etap 2, polegający na zbieraniu potrzebnych danych do przepro-

wadzenia metaanalizy.

Etap 2: Przegląd systematyczny literatury.
Należy pamiętać, że metaanaliza jest zasadniczo jedną z metod bazującą

na syntezie dostępnej literatury na określony temat. Dlatego też, na tym eta-

pie, badacz dokonuje systematycznego przeszukiwania publikowanych i nie-

publikowanych badań pierwotnych w celu odnalezienia adekwatnych, czyli

spełniających ustalone kryteria włączania doniesień naukowych.

Należy przeszukiwać wszelkie dostępne źródła danych, do których za-

licza się:

• Książki lub monografie

• Czasopisma naukowe

• Prace magisterskie i dysertacje doktorskie

• Czasopisma specjalistyczne, biuletyny informacyjne, niepublikowane ra-

porty badań (dostępne często w nielicznych egzemplarzach w bibliote-

kach instytucji naukowych)

• Pozostałe prace niepublikowane

• Bazy bibliograficzne lub inne dostępne w postaci elektronicznej (Kozuh

1999: 101-102)

Poszukując danych do metaanalizy, należy przeszukać każde z dostęp-

nych źródeł. Często badacze decydują się na włącznie jedynie publikowa-

nych wyników badań. Nie jest to poprawne, gdyż wyniki statystycznie istotne
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są chętniej (i częściej) publikowane od tych pokazujących brak różnic istotnie

statystycznych (tzw. obciążenie publikacyjne publication bias). Dlatego należy

starać się dotrzeć do wszystkich badań, które spełniają ustalone kryteria włą-

czania. Innymi słowy, musi być systematyczny przegląd także niepubliko-

wanych sprawozdań dotyczących danego pytania badawczego w celu

uniknięcia stronniczości wyników. Jeżeli jednak wystąpił problem z dostę-

pem do niepublikowanych źródeł, to koniecznie należy go szczegółowo opi-

sać w sprawozdaniu z analizy.

Identyfikując raporty badawcze, należy wyszukać słów kluczowych czy

to w tytule, abstrakcie czy też w treści publikacji. Użyteczne jest również

wyszukiwanie po nazwisku autora lub nazwie czasopisma.

Natomiast przeszukując bazy elektroniczne, w pierwszej kolejności należy

zwrócić uwagę na tytuły i dostępne streszczenia, które stanowią dobry punkt

do eliminowania tych doniesień, które nie spełniają ustalonych wymagań. Warto

zwrócić uwagę, że od struktury tychże baz danych i sposobu, w jaki kierujemy

zapytania do bazy, zależą otrzymywane rekordy wyników.

Preferowany jest kontakt z autorami poszczególnych raportów z badań

pierwotnych w celu wyjaśnienia, powstających na etapie kodowania rapor-

tów, nieścisłości. Pożądane jest również wyszukiwanie ekspertów i naukow-

ców pracujących w obszarze zainteresowania. Takie osoby mogą zasilić

szeregi potencjalnych recenzentów procedur i wyników metaanalizy, jak

już zostało wspomniane wcześniej.

Etap 3: Sklasyfikowanie i zakodowanie cech badań.
Po wyszukaniu wszelkich doniesień z danej dziedziny (także tych niepubli-

kowanych) należy dokonać wstępnej selekcji materiału i zadecydować, które

z wyszukanych badań pierwotnych spełniają założenia metodologiczne niezbęd-

ne do przeprowadzenia omawianego rodzaju syntezy. Przede wszystkim winny

być zakwalifikowane te badania, które mają charakter ilościowy, a ich wyniki są

porównywalne pod względem zastosowanej teorii oraz metodologii wyrażania

wyników badań (np. za pomocą miar tendencji centralnej, ilorazu szans).

Na tym etapie metaanalizy należy dokonać streszczenia i spisu danych

wraz z klasyfikacją właściwości badań pierwotnych. Z punktu widzenia

możliwości obliczania łącznego efektu zakwalifikowanych badań, konieczne

jest pozyskanie następujących danych (Kozuh 1999: 107):

• Dane, które wyrażają efekt pojedynczego badania (średnie arytmetycz-

ne i wariancje wszystkich prób lub populacji użytych w badaniu, współ-

czynniki korelacji).

• Dane dotyczące liczebności prób.

• Dane dotyczące wartości parametrów uzyskanych z testów hipotez sta-

tystycznych oraz poziomu istotności osiągniętego w każdym pojedyn-

czym teście.
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Z punktu widzenia analizy statystycznej cech badań Robert Rosenthal

(1991: 42-43)opublikował listę 17 grup danych, które winny zostać opisa-

ne dla każdego z pierwotnych doniesień naukowych. Prezentowana lista

jest bardzo wartościowa, gdyż wynika z wieloletniego doświadczenia au-

tora w prowadzeniu badań z wykorzystaniem metaanalizy. Oto wspomnia-

na lista zmiennych, które musimy opisać:

• Wyczerpujące dane bibliograficzne.

• Dane o autorze badania (z powodu późniejszych kontaktów i konsultacji).

• Płeć osoby, która zbierała dane.

• Status osoby, która gromadziła dane (np. student, doktorant, pracownik

naukowy).

• Stosunek między osobą zbierającą dane a wykonawczą metaanalizy (np.

student-profesor, podwładny-pracodawca).

• Płeć osób w badanej próbie lub populacji.

• Dane dotyczące doboru próby.

• Płeć wykonawcy ewaluacji.

• Sposób wyboru wykonawcy ewaluacji.

• Stosunki interpersonalne między wykonawcami.

• Precyzyjne określenie zmiennych zależnych.

• Specyfika modelu badania.

• Charakterystyka grup kontrolnych.

• Opis kontroli prowadzenia ewaluacji.

• Dane dotyczące komunikacji między wykonawcą a osobami poddanymi

badaniu (np. sposób motywowania do udziału w badaniu).

• Oczekiwane efekty ewaluacji.

Prezentowana lista zmiennych jest kluczowa do obliczenia wagi poszcze-

gólnych publikacji w celu szacowania zbiorczego efektu.

Etap 4: Analiza statystyczna, czyli ustalenie miar ilościowych dla badań
pierwotnych

Etap analizy statystycznej zostanie omówiony pobieżnie, gdyż wyjaśnienie

szczegółowych kwestii dotyczących algorytmu i logiki obliczania miar ilościo-

wych dla badań pierwotnych wykracza poza ramy tego opracowania
5
.

Jednym z głównych założeń metodologicznych metaanalizy jest po-

stulat, by w przeciwieństwie do tradycyjnych przeglądów systematycz-

nych, nie ograniczała się jedynie do statystycznej istotności wyników (które

w dużej mierze zależą od wielkości próby), ale dostarczała informacji na

temat kierunku i wielkości wpływu poszczególnych badań pierwotnych

5 Zainteresowanych odsyłam do bibliografii, gdzie znajdują się dane bibliograficzne publikacji
szczegółowo omawiających poszczególne aspekty analizy statystycznej w metaanalizie.

ATH06.p65 2010-01-15, 11:2285



Anna Strzebońska

86

na całkowity efekt podejmowanej interwencji, (Lipsey, Wilson 2002: 3-5).

Taki kierunek i wielkość wpływu reprezentowany jest poprzez miarę

zwaną wielkością efektu (effect size).

Aby móc obliczyć wielkość efektu (effect size), muszą być spełnione zało-

żenia metodologiczne wspomniane na poprzednich etapach, mówiące o tym,

że zidentyfikowana zmienna zależna winna wpisywać się w kontekst tema-

tyczny, a analizowane wyniki winny być niezależne od wielkości próby.

Kolejnym założeniem jest wymóg porównywalności parametrów statystycz-

nych analizowanych badań pierwotnych. Prawdą jest, iż z wyjątkiem niewielu

badań, przedsięwzięcia empiryczne różnią się zastosowaną operacjonalizacją

(czyli procedurami pomiaru) dla kluczowych zmiennych. Różne miary mają

różne wartości numeryczne. Dlatego też jednym z kluczowych konceptów

wykorzystywanych w metaanalizie jest standaryzacja, czyli normalizowanie

wyników badania, by mogły być one porównywane między różnego rodzaju

doniesieniami naukowymi (uniezależnienie od jednostek pomiaru).

Po zastosowaniu procedury standaryzacji możliwe jest oszacowanie su-

marycznego efektu obliczonego na podstawie wyników wszystkich badań

pierwotnych włączonych do analizy. Dodatkowo należy dokonać oceny wy-

liczonej miary mocy efektu (effect size) przez poszczególne badania pier-

wotne (effect netto).

Analiza statystyczna danych w metaanalizie opiera się na:

• Dokonaniu wyboru sposobu szacowania wartości efektów na daną po-

pulację. Należy wybrać sposób obliczenia wielkości efektu (może bazo-

wać na miarach tendencji centralnej, proporcji, ilorazie szans bądź miarach

korelacji). Zazwyczaj należy dokonać wyboru między metodą stałych efek-

tów (fixed-effects) a metodą efektów losowych (random effects). W momen-

cie wyboru metody stałych efektów wyniki z analizy mogą być uogólnione

tylko na te przypadki badań, które zostały włączone do metaanalizy. Me-

toda efektów losowych zakłada natomiast, że badania włączone do meta-

analizy są losową próbą z wszystkich publikacji z danego zakresu

tematycznego. Innymi słowy, wyniki w tej metodzie mogą być uogólnia-

ne na wszelkie projekty badawcze z interesującej badacza dziedziny wie-

dzy. Model efektów losowych opiera się na założeniu, że badania są częścią

dużej zbiorowości podobnych badań.

• Dokonaniu wyboru adekwatnej miary oceny siły efektu (wskaźniki Co-

hena, Glassa, Hedgesa).

• Dokonaniu oceny stopnia homogeniczności wyników (na podstawie

Q Hedgesa bazującej na rozkładzie chi kwadrat) oraz należy przyjąć

poziom ufności wyników (najczęściej na poziomie 95%).

• Ocenie obciążenia publikacyjnego (opisanego na etapie 2 metaanalizy).
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PODSUMOWANIE

Jak każda metoda analityczna, także metaanaliza nie jest pozbawiona wad.

Przede wszystkim ze względu na swoją skomplikowaną i czasochłonną pro-

cedurę wymaga wiele wysiłku od badacza, który poprzez arbitralny wybór

miary efektu decyduje o jakości sformułowanego wniosku. Dodatkowo ilo-

ściowe podsumowania mogą nie uchwycić jakościowych różnic między po-

jedynczymi badaniami, czyli mogą być niezbyt wrażliwe np. na specyficzne

relacje między grupami respondentów.

Często występująca krytyka metaanalizy pod kątem tzw. „jabłek i poma-

rańczy” dotyczy kwestii braku porównywalności danych, mimo zastosowanej

standaryzacji, a dokładniej problemu, iż włączone badania do kumulatywnej

analizy nie mierzą tak naprawdę tych samych związków czy relacji. Omawia-

na kwestia nabiera znaczenia w przypadku ustalenia mało restrykcyjnych kry-

teriów włączania badań pierwotnych do metaanalizy, z których wynika kolejny

słaby punkt takiego rodzaju analiz, a mianowicie efekt garbage in garbage-out

związany z niską jakością analizowanych danych.

Z drugiej strony poprawne stosowanie się do założeń i rozwiązań metodo-

logicznych w procedurze dokonywania metaanalizy pozwala na minimalizo-

wanie wyżej wymienionych słabych stron tego rodzaju analiz i uwypuklenie

swoich przewag, takich jak: zdolność do znalezienia relacji między badaniami

włączonymi do metaanalizy, które są niewidoczne na poziomie poszczegól-

nych badań (jedynie w zestawieniu); ochrona przed nadinterpretacją różnic w

badaniach czy też uwzględnienie wielkiej liczby pojedynczych badań, czym

przewyższa tradycyjne przeglądy systematyczne.

Ponadto omawiany sposób podejścia do analizy danych publikowanych

w raportach nakłada dyscyplinę w procesie podsumowania oraz publikacji

wyników poszczególnych badań i wyznacza standardy opisu, które dema-

skują niską jakość przeprowadzonych badań, gwarantując utrzymanie wy-

sokiego standardu metodologicznego w obszarze badań empirycznych.

Metaanaliza nie jest panaceum, które rozwiąże wszystkie problemy z inte-

gracją i interpretacją zsumowanych wyników badań, ale jest użytecznym i po-

tężnym narzędziem do tłumaczenia wyników zbiorczych, jak i pojedynczych

badań (efekt netto) w obszarze nauk społecznych.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

ADAM SKRZYPCZAK

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Łączenie źródeł i triangulacja

jako strategie poprawy jakości

badań empirycznych

iezależnie od innych autorów, w poniższym tekście metodologia ro-

zumiana jest jako sposób organizowania i prowadzenia badań, zbiór

zasad i warunków formalnych, które tworzą i organizują naukowy

proces gromadzenia wiedzy (Gelo, Braakmann, Benetka 2008: 270). Akcent

jest tu więc położny na praktykę badawczą, a nie na jej akademicki opis.

Socjologia rozdarta jest pomiędzy dwa zasadnicze podejścia metodolo-

giczne: ilościowe i jakościowe. Paradygmaty te różnią (oprócz odmiennych

grup sympatyków) stojące za nimi założenia epistemologiczne oraz inne ro-

zumienia celów stawianych badaniom empirycznym. Według przedstawi-

cieli podejść ilościowych, zjawiska społeczne należą do obiektywnej

rzeczywistości, gdzie zachodzą zależności o charakterze przyczynowym.

Zwolennicy paradygmatu jakościowego rzeczywistość postrzegają jako spo-

łecznie konstruowaną. Jedni za ukoronowanie działań badawczych uznają

wyjaśnianie i przewidywanie, drudzy rozumienie. Najpełniej różnice ujaw-

niają się jednak na poziomie praktyki badawczej.

Poniższy tekst omawia wybrane aspekty problematyki badań, łączących różne

rozwiązania metodologiczne. Precyzyjne zdefiniowanie strategii badawczych

wykorzystujących łączenie źródeł i triangulację, a także ich ścisłe rozgraniczenie

wykracza poza ramy tej pracy. Jest tak, ponieważ we wspomnianym obszarze

panuje „definicyjna beztroska”, co powoduje, że poszczególne terminy u róż-

nych autorów występują w odmiennych, a niekiedy dość odległych, znaczeniach.

W tym kontekście pojawiają się takie sformułowania jak: łączenie, integracja, trian-

gulacja, fuzja, mieszanie danych lub metod. Pewne niezbędne do dalszych roz-

ważań minimum definicyjne znajdzie się jednak w kolejnych akapitach.

Celem zawartych w poniższym tekście rozważań jest zasygnalizowanie

dynamicznego i ważnego, jak się zdaje, aspektu współczesnej refleksji meto-

dologicznej na gruncie nauk społecznych. Jego waga wynika w największym
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stopniu z ambicji, jakie stawiają sobie badacze promujący łączenie źródeł i trian-

gulacje. W ich tekstach, idących w podobnym kierunku, znaleźć można na-

dzieję na zakończenie metodologicznego sporu miedzy zwolennikami orientacji

ilościowej i badaczami preferującymi metody jakościowe. Ale nie tylko. Udo-

skonalenie metodologii badań empirycznych ma się stać również odpowie-

dzią na zarzuty „kryzysu socjologii” (por. Gliński 2004: 226).

W tekście przedstawione zostaną więc główne założenia łączenia źródeł

i triangulacji. Opisane zostaną możliwe zyski z sięgnięcia po takie rozwią-

zanie, a także zasygnalizowane potencjalne niebezpieczeństwa, związane

ze wspomnianymi w tytule strategiami.

TRUDNE SŁOWO „TRIANGULACJA”
W obszarze refleksji metodologicznej względnie stały zakres problemów

związanych z wykorzystywaniem
1
 różnych metod zbierania danych, pro-

wadzenia różnego rodzaju analiz i wyciągania wniosków, czerpiących z róż-

nych tradycji teoretycznych, określany jest za pomocą kilku terminów.

Po pierwsze spotkać można się z terminami dotyczącymi wykorzysta-

nia w ramach jednego planu badawczego więcej niż jednej techniki zbiera-

nia informacji. Określenie integracja danych popularne jest zwłaszcza na

gruncie komercyjnie zorientowanych badań mediów (Baker 2007: 436). Do-

tyczy to łączenia informacji o jednym respondencie pochodzących z więcej

niż jednego źródła, np. danych telemetrycznych z dzienniczkiem lub wy-

wiadem kwestionariuszowym. Jest to podejście wyłącznie ilościowe. Innym

przykładem może być jedno ze znaczeń terminu triangulacja, określające

na gruncie badań jakościowych korzystanie z kilku źródeł związanych

z jednym respondentem, na przykład dokumentów osobistych (zdjęć, albu-

mów ze zdjęciami) i wywiadów bezpośrednich. Tak rozumiane sposoby

prowadzenia badań w środowiskach o orientacji ilościowych i jakościowych

nie budzą większych kontrowersji i w obrębie każdego z „obozów” są uzna-

ne za legitymowane, a nawet pożyteczne. Widać tu również, że obydwa

wymienione określenia dotyczą raczej łączenia danych, rozmaicie zresztą

rozumianych, niż metod badawczych.

W debacie metodologicznej funkcjonuje również rozumienie integracji

metod i triangulacji, jako łączenia technik zbierania danych, sposobów anali-

zy i interpretacji pochodzących z przeciwstawianych sobie paradygmatów:

jakościowego i ilościowego. Występują one pod różnymi nazwami, jednak

najtrafniejszymi wydają się, zdaniem autora, właśnie szerokie rozmienia łącze-

nia źródeł i triangulacji metodologicznej.

1 W ramach rozwiązywania tego samego problemu badawczego (metody ilościowe) lub
eksplorowania tego samego zakresu tematycznego (metody jakościowe).
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PROGRAM ŁĄCZENIA ŹRÓDEŁ I TRIANGULACJI
Wykorzystanie w ramach jednego planu badawczego przynajmniej dwóch

metod badawczych, pochodzących z różnych paradygmatów sprawia, że

podejścia jakościowe i ilościowe przestają być całościami o nieprzekraczal-

nych granicach, a stają się dwoma krańcami kontinuum, na którym badacz

sam określa swoje cele w kategoriach: generalizacji i kontekstualizacji, wyja-

śniania i rozumienia, dedukcji i indukcji, testowania i generowania hipotez

(Gelo, Braakmann, Benetka 2008: 280).

Warto zwrócić uwagę na szeroko podkreślaną możliwość opisywania przez

badania łączące źródła ilościowe i jakościowe różnych aspektów zjawisk, a tym

samym epistemologiczne uzupełnianie się. Co więcej, pojawia się teza, że po-

dejścia takie lepiej oddają „naturę rzeczywistości społecznej”, zasadzającą się

w dualizmie podmiotów i struktur (Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Dickin-

son, Fielding, Sleney, Thomas 2006: 48). W ten sposób dwa podejścia wspólnie

pozwalałyby lepiej przedstawić istotę świata społecznego.

To pogląd trudny do zweryfikowania, ale być może po części tłumaczący

rosnącą popularność podejść łączących paradygmaty. Korzystanie z nich by-

łoby tu „torowane” przez przyjmowanie teorii strukturacji i zbliżonych do

niej innych koncepcji agency – structure.

Innym możliwym wyjaśnieniem mógłby być wzrastający pragmatyzm

badaczy, którzy zainteresowani w pierwszym rzędzie gromadzeniem wie-

dzy ze swojego, szczegółowego obszaru badań, mniejszą wagę przykładają

do epistemologicznych rozbieżności pomiędzy stanowiskami metodologicz-

nymi (Moran-Ellis, Alexander, Cronin, Dickinson, Fielding, Sleney, Thomas

2006: 49). Zjawisko zasygnalizowane przez tę interesującą hipotezę wzmac-

niać może przepływ wiedzy i osób pomiędzy badaniami społecznymi, pro-

wadzonymi w polu akademickim, a badaniami komercyjnymi,

prowadzonymi w agencjach badawczych.

W literaturze spotkać można liczne typologie badań wykorzystujących

integrację i triangulację metodologiczną, ogniskujące uwagę na wybranych

aspektach metodologii (por. Bryman 2006: 99 i nast.; Ma, Norwich 2007: 214).

Najważniejsze spotykane kryteria to:

a) funkcja badań lub powód sięgnięcia po dane rozwiązanie metodologicz-

ne;

b) czasowy aspekt badań (skupiający się wokół pytania czy badania jako-

ściowe i ilościowe prowadzone są równocześnie, czy następują po sobie);

c) charakter paradygmatu dominującego w procesie badawczym;

d) etap badań, na którym prowadzona jest integracja i triangulacja metod

(zbieranie, analiza czy interpretacja danych).
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Poniżej przywołana jest jedna z typologii, łącząca wspomniane kryteria

Wykres 1. Plany badawcze wykorzystujące łączące paradygmaty ilościo-

wy i jakościowy.

Badania prowadzone jednocześnie
a) Scalanie danych:

Plan triangulacji

b) Zakorzenienie danych:

Plan zakorzenienia

Badania następujące po sobie
a) Łączenie danych:

Plan wyjaśniania

Plan eksploracji

Ilościowe Jakościowe

Interpretacja
wyników

ilościowych
i jakościowych

lub
Interpretacja

wyników
jakościowych

Interpretacja
wyników

ilościowych

Ilościowe

Jakościowe

Jakościowe

Ilościowe

Ilościowe

Wykorzystanie
jakościowych

do interpretacji
ilościowych

Jakościowe

Jakościowe

Wykorzystanie
ilościowych do

interpretacji
jakościowych

Ilościowe
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b) Zakorzenienie danych:

Plan zakorzenienia

Pierwszym istotnym rozróżnieniem, które zostaje tu wprowadzone, jest

wskazanie na badania prowadzone jednocześnie, tj. badania, w których jed-

nostkami badania dla metod ilościowych i jakościowych są ci sami respon-

denci, przebadani w tym samym czasie. W badaniach następujących po sobie

daje się wyraźnie wyznaczyć następstwo czasowe badań, a prowadzone są

one na tych samych lub innych jednostkach.

W powyższym schemacie wyróżniono plan triangulacji, którego podsta-

wowym celem jest zebranie różnych, ale uzupełniających się wzajemnie in-

formacji na ten sam temat. Warunkiem definicyjnym tego planu jest

równorzędne traktowanie (uznanie za równie istotne w procesie badawczym)

metod ilościowych i jakościowych. W planie zakorzenienia jedna z metod peł-

ni rolę pomocniczą, najczęściej na etapie analizy, materiału zebranego z po-

mocą drugiej metody. Plan ten występuje zarówno w badaniach

prowadzonych równocześnie, jak i następujących po sobie. Plan wyjaśniania

zakłada przeprowadzenie badania ilościowego, a następnie zaprojektowania

i przeprowadzenia badania jakościowego, umożliwiającego wyjaśnienie wy-

ników badani pierwszego. Z sytuacją odwrotną mamy do czynienia w planie

eksploracji (Gelo, Braakmann, Benetka 2008: 280-283).

CELE I KORZYŚCI Z ŁĄCZENIA ŹRÓDEŁ I TRIANGULACJI
Spośród różnorodnych zestawów potencjalnych korzyści stosowania łącze-

nia źródeł i triangulacji w szerokim sensie na szczególna uwagę zasługuje spo-

rządzony przez Alana Bryman’a, profesora z Uniwersytetu Leicester. Badając

publikacje autorów sięgających po strategie badawcze będące przedmiotem

tego opracowania, poszukiwał zarówno powodów sięgnięcia po integrację

i triangulację (motywów towarzyszących badaczom przed projektem), jak i ko-

rzyści wskazywanych po zakończeniu badań. Stworzył w ten sposób listę przy-

toczoną poniżej w całości. Nazwy powodów i korzyści (zamieszczone

w oryginale w nawiasach) pochodzą od Bryman’a, co powoduje, że termin

triangulacja pojawi się w kolejnym już w tym tekście znaczeniu. Wskazywane

przez tego badacza (Bryman 2006: 105-107) powody lub korzyści to:

Źródło: Gelo O. Braakmann D., Benetka G., Quantitative and Qualitative Research: Beyond the
Debate, Integrative Psychological & Behavioral Science 2008, s. 281.

lub
Interpretacja

wyników
jakościowych

Interpretacja
wyników

ilościowych

Ilościowe

Jakościowe

Jakościowe

Ilościowe
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1) Zwiększenie trafności (triangulation) – badania łączące elementy jakościowe

i ilościowe mogą być wykorzystane w celu wzajemnej kontroli wyników.

2) Przeciwdziałanie słabościom (offset) – zakłada, że obydwa podejścia mają

immanentne słabości i wady, które mogą być minimalizowane przez uży-

cie drugiego z podejść.

3) Kompletność (completeness) – wynika ze wspomnianego założenia, że tyl-

ko oba podejścia jednocześnie, w pełny sposób oddają obiektywno – su-

biektywny charakter rzeczywistości.

4) Wprowadzenie dynamiki (process) – dotyczy stosowania metod jako-

ściowych w celu uzupełnienia podejść strukturalnych o elementy zwią-

zane ze zmianą.

5) Odmienne pytania badawcze (different research questions) – obie metody

odpowiadać mogą na odmienne pytania badawcze, poszerzając w ten spo-

sób zakres tematyczny badań.

6) Wyjaśnianie (explanation) – jedna z metod może służyć do wyjaśniania

wyników uzyskanych z wykorzystaniem drugiej metody.

7) Zaskakujące wyniki (unexpected results) – użycie łączenia źródeł prowadzić

może do uzyskania zaskakujących, nieoczywistych wyników.

8) Przygotowanie narzędzi badawczych (instrument development) – w dużej

części projektów wykorzystano metody jakościowe jako etap wstępny

przygotowania narzędzi ilościowych.

9) Dobór jednostek badania (sampling) – w tym przypadku jeden z etapów

służyć ma wskazaniu jednostek następnie badanych w drugim.

10) Wiarygodność (credibility) – związane jest to ze zwiększaniem trafno-

ści, jednak zdaniem części badaczy dodatkowym „zyskiem” jest uwia-

rygodnienie badań.

11) Tworzenie kontekstu (context) – badania łączące źródła mogą tworzyć

kontekst dla wyników lub wstępnie szkicować obszar badawczy.

12) Dostarczenie ilustracji (illustration) – wyniki zwłaszcza badań jakościo-

wych stanowić mają ilustrację dla wyników lub tez.

13) Użyteczność wyników (utility) – nieco odmienny od wspomnianych już

zysków z większej trafności, wiąże się z oczekiwaniem badaczy nasta-

wionych komercyjnie lub na praktyczne cele społeczne i polityczne, aby

wyniki były możliwe do aplikacji.

14) Potwierdzanie i odkrywanie (confirm and discover) – wykorzystanie me-

tod jakościowych do generowania hipotez, a metod ilościowych do ich

weryfikacji.

15) Wielość perspektyw (diversity of views) – dotyczy zarówno różnych opinii

respondentów, jak i perspektyw poszczególnych badaczy.

16) Wzmocnienie wyników (enhancement) – w przypadku zbieżnych wyni-

ków, wykorzystanie łączenia źródeł owocuje wnioskami trudniejszymi

do zakwestionowania.
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Jak widać, przytoczone motywy niejednokrotnie przenikają się i uzu-

pełniają, ale widać w nich przynajmniej trzy główne nurty. Po pierwsze:

eksponowana w niemal wszystkich opracowaniach poprawa jakości wy-

ników badań (Bryman 2006: 101). Podkreśla się tu przede wszystkim zwięk-

szenie trafności wyników. Po drugie: powody związane z ułatwieniami

w procesie badawczym. Po trzecie: część uzasadnień idzie w kierunku

uprawomocniania wyników poprzez sam fakt korzystania z różnych roz-

wiązań metodologicznych.

JAKIE SĄ NIEBEZPIECZEŃSTWA?

U badaczy sięgających po tego typu plany badawcze widać entuzjastyczne

do nich podejście. Warto więc zastanowić się, jakie potencjalne zagrożenia mogą

wiązać się z wykorzystaniem łączenia metod jakościowych i ilościowych.

Po pierwsze, niebezpieczeństwem może być fabrykowanie wiarygod-

ności badań poprzez wprowadzanie do ilościowych planów badawczych

nieistotnych z punktu widzenia analizy elementów jakościowych, lub na

odwrót. Sygnałem ostrzegawczym mogą być wskazywane w poprzednich

akapitach sytuacje, kiedy badacze uznają łączenie źródeł za samodzielny

cel procesu badawczego. Najlepszym mechanizmem zabezpieczającym

wydaje się być tu tworzenie łączonych zespołów badawczych, w których

badacze wzajemnie kontrolować będą poziom merytoryczny i „sensowność

wykorzystania” łączonych źródeł.

Po drugie, jako problem jawi się nawiązywanie do różnych założeń teo-

retycznych i różnych „racjonalności procesu badawczego”. Powoduje to, że

niekiedy określenie, jakie założenia stały za postawionymi wnioskami, może

być utrudnione. Powodować to może u innych przedstawicieli dyscypliny

brak jednolitych ram interpretacyjnych i, co jeszcze groźniejsze, jednolitych

kryteriów przyjęcia lub odrzucenia wyników badań. Ten problem również

wydaje się do uniknięcia, o ile tylko badacze poświęcą dostateczną uwagę

opisaniu wykorzystywanej metodologii i teorii, a więc każdorazowemu

wskazaniu ram interpretacyjnych.

Po trzecie i najważniejsze, niebezpieczeństwem wydaje się, że w przy-

padku części autorów łączenie i triangulacja metod wydają się być reme-

dium na wszystkie problemy metodologiczne nauk społecznych, a okres

sporu pomiędzy paradygmatami przejdzie, ich zdaniem, do historii jako

epizod niczym nieuzasadnionego zastoju intelektualnego. Pomijając naiw-

ność takich przekonań, istnieje jeszcze jeden aspekt projektu, który osta-

tecznie zakończyć ma debatę pomiędzy obozem ilościowym i jakościowym.

Zanim ostatecznie uznana zostanie przewaga badań łączących podejście ilo-

ściowe i jakościowe, nauki społeczne jako zbiór dyscyplin, przynamniej raz

jeszcze powinny zmierzyć się z pytaniem: czy różnice między paradygma-

tami nie odzwierciedlają czegoś więcej niż tylko upodobania „narracyjne”?
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Innymi słowy, czy nie są one wynikiem, na przykład odmiennych płciowo

stylów myślenia, jak sądzą niektóre orientacje feministyczne? Lub wyra-

zem jakieś uniwersalnej racjonalności, jak chcieliby neopozytywiści? Ta

wątpliwość, póki co, nie znajduje przekonującej odpowiedzi, a projekt łącze-

nia źródeł i triangulacji, niewątpliwie atrakcyjny ze względów praktycz-

nych, odsuwa to pytanie na bok.

PODSUMOWANIE

Przestawione powyżej koncepcje stanowią zaledwie zręby refleksji po-

święconej łączeniu źródeł i triangulacji. Trudno nie zgodzić się przynajmniej

z częścią wskazywanych korzyści, płynących z sięgnięcia po te strategie.

Z drugiej jednak strony, wątpliwości związane z epistemologicznym statu-

sem wiedzy uzyskanej poprzez łączenie źródeł i triangulację powodują, że

zakończenie sporu zwolenników orientacji ilościowej i jakościowej może

okazać się dużo bardziej odległe w czasie.

Bibliografia:

Baker K. (2007): Data integration methodologies in market research. An overview,

International Journal of Market Research, nr 4

Benton T., Craib I. (2003): Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do

postmodernizmu, Wrocław 2003.

Bryman A. (2006): Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?,

Qualitative Research, nr 1

Coxon T. (2005): Integrating Qualitative and Quantitative Data: What Does the User

Need?, FQS (Forum: Qualitative Social Research), nr 2

Fielding N., Schreier M. (2001): Introduction: On the Compatibility between Qualitative

and Quantitative Research Methods, FQS (Forum: Qualitative Social Research), nr 1

Gelo O, Braakmann D., Benetka G. (2008): Quantitative and Qualitative Research:

Beyond the Debate, Integrative Psychological & Behavioral Science

Gliński P. (2004): Integracja technik badawczych, [w:] Sztabiński P., Sztabiński F.,

Sawiński Z. (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych,

Warszawa

Kelle U. (2001): Sociological Explanations Between Micro and Macro and the

Integration of Qualitative and Quantitative Methods, FQS (Forum: Qualitative

Social Research), nr 1

Ma A., Norwich B. (2007): Triangulation and Theoretical Understanding, International

Journal of Social Research Methodology, nr 3.

Moran-Ellis J., Alexander V., Cronin A., Dickinson M., Fielding J., Sleney J., Thomas

H. (2006): Triangulation and integration: processes, claims and implications,

Qualitative Research, nr 1

ATH07.p65 2010-01-15, 11:2298



Łączenie źródeł triangulacji ...

99

Onwuegbuzie A., Leech N. (2005): On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance

of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies, International

Journal of Social Research Methodology, nr 5

Sawiński Z. (2005): Źródła rozwoju metodologii badań marketingowych, w: Sztabiński

P., Sztabiński F., Sawiński Z. (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach

społecznych, Warszawa

Wyka A. (1993): Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa

ATH07.p65 2010-01-15, 11:2299



Adam Skrzypczak

100

ATH07.p65 2010-01-15, 11:22100



Problem zgodności ocen ...

101

Metody, techniki i praktyka badań społecznych

ŁUKASZ KUBISZ-MUŁA

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Problem zgodności ocen audytorów

w badaniu mystery client

WPROWADZENIE

roblem jakości danych generowanych przez badania mystery client

jest niezwykle istotny, gdyż na ich podstawie często kształtowana

jest polityka organizacji. To między innymi od wyników badań

wspomnianego rodzaju zależy, czy pracownik zostanie zwolniony, otrzy-

ma naganę lub pochwałę.

Wykorzystywanie rzetelnych metod i technik badawczych jest zatem ważne

nie tylko z powodu odpowiedzialności naukowej, ale także z powodu odpowie-

dzialności w ogóle. Wydaje się, że przedstawiciele nauk społecznych i specjaliści

od badań rynkowych nie zdają sobie często sprawy z wpływu, jaki na życie in-

nych ludzi wywierają wyniki wątpliwych sposobów badania.

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie ba-

dawcze: Jaka jest i od czego zależy zgodność ocen osób, które generują dane w bada-

niach mystery client? Jest to w zasadzie pytanie o poziom i uwarunkowania

ewentualnego zafałszowania obrazu rzeczywistości uzyskiwanego za pośred-

nictwem badań mystery client.

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ MYSTERY CLIENT

Badanie mystery client
1
 polega na obserwacji zachowania pracowników

organizacji i późniejszym wystandaryzowanym jego opisie przez audytorów
2
,

1 Spolszczona wersja tego terminu brzmi: tajemniczy klient. Inne angielskojęzyczne określenia
opisywanego badania to: mystery shopping, phantom shopping, shadow shopping, pseudo customers,
a w badaniach jakości usług medycznych – pseudo patients, simulated/standardised patients lub
patient instuctor.

Pomysł wykorzystania podstawionych osób do badania jakości usług medycznych zaproponował
w latach 60-tych XX wieku Howard S. Barrows (zob. m.in.: Barrows 1968).

2 Do określenia audytorów używa się między czasami terminów: mystery shoppers lub mystery

customers.
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posiadających zwykle wymyśloną tożsamość i/lub postępujących według

wcześniej przygotowanego scenariusza
3
.

Początki badań mystery client przypadają na lata 40-te XX wieku, gdy

omawiany rodzaj badań wykorzystały banki (Newhouse, Larson 2004: 2).

Aktualnie mystery client stosowany jest zarówno przez organizacje nastawio-

ne na zysk, jak i organizacje niekomercyjne, np. urzędy, agencje rządowe (zob.

m.in.: Wilson 1998: 152).

Badania mystery client podejmowane są głównie w celu oceny jakości pra-

cy własnego personelu lub personelu firm pośredniczących w sprzedaży pro-

duktów i usług wytwarzanych przez organizację (np. na zasadzie franchisingu).

Rzadziej mystery client prowadzi się z intencją określenia słabych i mocnych

stron konkurencji (Dawes, Sharp 2000).

Funkcją mystery client nie jest jednak wyłącznie ocena jakości pracy persone-

lu. Mystery client służy także monitorowaniu skuteczności prowadzonych szko-

leń oraz motywowaniu i wywieraniu stałej presji na pracowników w celu

utrzymywania wysokiej efektywności
4
 (zob. m.in. Jesson 2004; Ross, Perry 1999).

Badania mystery client występują w kilku odmianach.

W zależności od sposobu kontaktu audytora z personelem organizacji

możemy wyróżnić: a) badania oparte na kontaktach face-to-face; b) badania

telefoniczne; c) badania za pośrednictwem poczty internetowej
5
.

W zależności od sposobu rekrutacji audytorów wskazać możemy badania

z wykorzystaniem podstawionych osób jako klientów organizacji oraz bada-

nia z wykorzystaniem prawdziwych klientów organizacji jako audytorów
6
.

W zależności od tego, kto dokonuje oceny, wyróżniamy natomiast tradycyj-

ny mystery client (audytor jest osobą obsługiwaną, a zatem stroną aktywną

w interakcji audytor-pracownik) i tzw. semi-mystery client/shoppers (zob. Hiu-Min

Chen, Ching-Chow Yang, Ming-Kai Song, Hsing-Yi Yang 2007), gdy audytor jest

osobą towarzyszącą i stroną pasywną w interakcji klient-pracownik.

Przegląd literatury przedmiotu nie daje zdecydowanej odpowiedzi na

pytanie o „metodologiczną przynależność” badania mystery client.

3 W literaturze przedmiotu mystery client określa się najczęściej jako technikę badawczą. Pojawiają
się jednak także prace, w których omawiane badanie nazywa się metodą. Fakt ten dowodzi nie
tylko chaosu terminologicznego w naukach społecznych, ale także, do pewnego stopnia,
intuicyjności podziału na techniki i metody badawcze.

4 Badania pokazują, że choć stosowanie mystery client podnosi jakość pracy, to jednocześnie jest
dla ponad 80% pracowników źródłem stresu i niepokoju (Douglas, Douglas, Davies 2007).

5 Czasami w jednym projekcie łączy się różne sposoby kontaktu audytorów z personelem.
6 Joel E. Ross i Susan Perry dostrzegają następujące zalety rekrutacji prawdziwych klientów w

charakterze audytorów: a) badanie opiera się na prawdziwej i istniejącej relacji między obsługą
a klientem; b) klienci znają kulturę społeczności, w której działa organizacja; c) klienci są bardziej
naturalni niż wyszkoleni audytorzy d) klienci otrzymują niewielkie rekompensaty, a w związku
z tym mogą być często wykorzystywani (Ross, Perry 1999: 252).
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W zdecydowanej większości artykułów wspomniany sposób badania przed-

stawia się jako rodzaj obserwacji uczestniczącej. Zabieg ten nie wydaje się jed-

nak poprawny. Mystery client nie jest na pewno obserwacją uczestniczącą, gdyż

badacz (audytor) nie jest członkiem badanej grupy (w tym przypadku, grupy

pracowniczej), nie udaje członka grupy, nie pozostaje w bliskich stosunkach

z obserwowanymi osobami i nie uczestniczy w ich codziennym życiu.

Z drugiej jednak strony, audytor uczestniczy w obserwowanych zdarzeniach,

a nawet często istotnie je kreuje, realizując założony scenariusz. Z tego też powo-

du mystery client nie jest też czystym typem obserwacji nieuczestniczącej.

Wydaje się zatem, że mystery client powinniśmy określać raczej jako ob-

serwację quasi-nieuczestniczącą.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że omawiane badanie jest obserwacją

ukrytą, gdyż badani nie są świadomi prowadzonych badań i ustrukturalizo-

waną, ponieważ wyniki obserwacji są dokumentowane wystandaryzowanym

narzędziem (arkuszem/kwestionariuszem obserwacji), przypominającym

kwestionariusz ankiety lub klucz kategoryzacyjny do analizy treści.

Badanie mystery client łączy więc w sobie elementy tradycyjnie kojarzone

z badaniami jakościowymi (obserwacja, odgrywanie roli) z elementami ba-

dań ilościowych (standaryzacja, staranny - najczęściej losowy - dobór próby

badawczej, kwantyfikacja).

PROBLEMY W BADANIACH MYSTERY CLIENT

W naukach społecznych nie ma doskonałych sposobów badania. W lite-

raturze przedmiotu zwraca się między innymi uwagę, że wyniki badań my-

stery client istotnie zależą od poprawności rekrutacji audytorów (Boyce, Neale

2006; Jesson 2004). Podkreśla się także, iż trafność zewnętrzna mystery client

jest ograniczona, gdyż odpowiedzi audytorów dostarczają jedynie wyryw-

kowego obrazu (snapshot) pracy personelu
7
 (Douglas, Douglas, Davies 2007;

Jesson 2004).

Przede wszystkim jednak badaczy interesuje problem jakości pracy au-

dytorów w mystery client. Argumentuje się, że odpowiedzi audytorów mogą

zostać zniekształcone przez:

1) niedoskonałości ludzkiej pamięci
8
 oraz naturę procesu zapamiętywania

(Morrison, Colman, Preston 1997; Werner, Benrimaj 2008);

7 Oczywiście z zarzutem wyrywkowości danych z badań mystery client można dyskutować. Wydaje
się, że każde badanie oparte na próbie i/lub przeprowadzane na zmiennych obiektach (np.
ludziach) daje wyrywkowy obraz.

8 Audytorzy mogą na przykład zapomnieć o pewnych faktach w okresie między obserwacją a
wypełnieniem arkusza obserwacji lub też mogą zapominać o zwróceniu uwagi na fakty istotne
dla badania.
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2) błędy percepcji
9
 (Morrison, Colman, Preston 1997; Werner, Benrimaj 2008);

3) subiektywizm audytorów
10

 (Lowndes, Dawes 2001; Morrison, Colman,

Preston 1997).

Metodologiczne rozważania nad jakością uzyskiwanych za pośrednic-

twem mystery client wyników ma jak na razie krótką, bo kilkunastoletnią,

tradycję, sięgającą połowy lat 90-tych XX wieku.

Problem jakości pracy audytorów w badaniach mystery client zwyczajo-

wo rozpatruje się w kontekście rzetelności (rozumianej jako intersubiektywną

zgodność) i/lub trafności kryterialnej. Wnioski z eksperymentów metodolo-

gicznych są jednak bardzo niejednoznaczne.

Tak na przykład, Michelle Lowndes i John Dawes (Lowndes, Dawes 2001)

dowodzą, że trafność kryterialna mystery client jest zadowalająca
11

, choć nie

doskonała. Wcześniejsze badania wspomnianego Dawesa oraz Byrona Shar-

pa (Dawes, Sharp 2000) ujawniają wysoką rzetelność (intersubiektywną zgod-

ność), ale wątpliwą trafność kryterialną omawianych badań
12

. Natomiast Joel

B. Werner i Shalon I. Benrimoj (Werner, Benrimoj 2008), porównując wskaza-

nia audytorów z nagraniami audio z audytu, zauważają istotne różnice, co

stawia pod dużym znakiem zapytania sensowność badań mystery client.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wspomniana niejednoznaczność wniosków

wynika również ze stosowania przez badaczy odmiennych kryteriów do okre-

ślania trafności, różnej wielkości zebranego materiału empirycznego i innych

sposobów analizy danych.

INTERSUBIEKTYWNA ZGODNOŚĆ

Intersubiektywna zgodność ocen audytorów nazywana w literaturze na

temat mystery client rzetelnością
13

 ma świadczyć (obok trafności kryterialnej)

o jakości omawianego rodzaju badań. Implicite zakłada się, że jeżeli dwóch

oceniających ocenia w ten sam sposób obserwowany obiekt, to metoda ob-

serwacji jest poprawna.

9 Błędy percepcji mogą wynikać zarówno z czynników sytuacyjnych (takich jak np. moment
badania, długość badania, oświetlenie, itp.), jak i indywidualnych (zdolność osoby do skupiania
się i obserwowania zdarzeń).

10 Szczególnym przykładem takiej subiektywności może być empatyczność audytorów. Lisa
J. Morrison, Andrew M. Colman i Carolyn C. Preston zwracają uwagę, że audytorzy mogą
wystawiać lepszą ocenę pracy personelu, kierując się współczuciem dla pracowników
poddawanych procedurze sprawdzającej (Morrison, Coleman, Preston 1997: 4).

11 Kryterium były w tym przypadku odpowiedzi prawdziwych klientów.
12 Kryterium była w tym przypadku wielkość sprzedaży w badanej placówce.
13 Autor niniejszego artykułu nie używa pojęcia „rzetelność”, gdyż w naukach społecznych ma ono

kilka znaczeń: rzetelność jako dokładność; rzetelność jako zgodność kilku osób; rzetelność jako
zgodność wyników pomiarów w zbliżonym czasie. Mówimy także o rzetelności metody, testu,
narzędzia (zob. m.in.: Brzeziński (red.) 2005; Marshall (red.) 2006; Nachmias, Nachmias 2001).
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Jest to oczywiście uproszczenie, gdyż zgodność ocen dwu, a nawet więcej

osób, nie musi znamionować od razu wysokiej jakości badania, a jedynie to,

że oceniający tak samo się mylili. Tym niemniej, w naukach społecznych (głów-

nie w psychologii i prasoznawstwie) uznaje się intersubiektywną zgodność

za wystarczający wskaźnik jakości badania lub narzędzia
14

.

O wysoce zadawalającym poziomie zgodności przyjęło się mówić, jeżeli

współczynniki obrazujące zgodność oceniających (np. współczynniki kappa,

alfa Kippendorffa czy współczynnik zgodności Holstiego) mieszczą się, w

zależności od wersji, w przedziale między 0,75 (75%) a 0,90 (90%) (więcej

zob. m.in.: Jarosz-Nowak 2007:148 ; Pisarek 1983: 135; Shaughnessy, Zechme-

ister, Zechmeister 2002: 130; Wimmer, Dominic 2008: 233).

To, czy wartość współczynnika zgodności zostanie zaakceptowana czy

też odrzucona przez badacza, może zależeć nie tylko od sposobu jego licze-

nia, ale także od założeń, jakie przyjmie na wstępie swojego badania.

Roger D. Wimmer i Joseph R. Dominick (Wimmer, Dominick 2008: 236) pod-

kreślają, że przy decyzji o tym, jaki poziom współczynnika jest zadawalającym,

powinno uwzględniać się typ pozyskiwanych informacji i kontekst badań. Gdy

oceniający mają jedynie zliczać występowanie pewnych faktów lub obiektów

(np. określonych słów, czynnych stanowisk, pracowników itp.) powinno oczeki-

wać się zgodności na wysokim poziomie - bliskim 100%. Natomiast w sytuacji,

kiedy oceniający muszą dokonać interpretacji faktów, wartość współczynnika

może być niższa. Jeżeli chodzi o kontekst badań, to Wimmerowi i Dominickowi

chodzi najprawdopodobniej o to, że badania, w których oceniający pracują

w niestabilnych warunkach (np. pod presją czasu i otoczenia), mogą cechować

się niższymi współczynnikami zgodności niż badania, w których oceny obiek-

tów dokonywane w warunkach zbliżonych do laboratoryjnych
15

.

Oczywiście dyskusja na temat akceptowalnej wielkości współczynnika

zgodności ma sens tylko wtedy, gdy założymy: a) że w naukach społecznych

do przyjęcia jest mniejsza dokładność wyników; b) że są metody i techniki

badawcze, w przypadku których zgadzamy się na większe lub mniejsze znie-

kształcenia; c) że arbitralnie możemy wskazywać próg dokładności, jaki jest

wystarczający dla danej metody lub techniki badawczej.

14 Idea intersubiektywnej zgodności jest jednak pożyteczna także wtedy, gdy odrzucimy założenie,
że owa zgodność jest dobrym wskaźnikiem „obiektywność” badania. Gdy występuje wysoka
intersubiektywna zgodność audytorów, nie możemy oczywiście jeszcze powiedzieć, że mystery

client jest skutecznym sposobem badań, ale kiedy jest ona niska, to nie ma wątpliwości, że
sposób badania jest nie najlepszy lub po prostu zły.

15 Zwróćmy uwagę, że w inny sposób pracuje audytor w badaniach mystery client, a w inny koder
zaangażowany w analizę treści. Audytor musi dokonać opisu i interpretacji faktów po
obserwacji, bez możliwości ponownego pomiaru, przy występowaniu czynników zakłócających
percepcję obserwatora. Koder pracuje najczęściej przy biurku i zawsze może powrócić do
przekazu, który uprzednio zakodował.
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Teoretycznie brak 100% zgodności między sędziami powinien dyskwali-

fikować badanie. W praktyce tak idealnej zgodności się nie oczekuje, a wy-

magana precyzja badań jest sprawą konwencji
16

. Trzeba być jednak bardzo

ostrożnym w wyznaczaniu progu akceptowalnej zgodności, by poprzez ob-

niżanie wymagań nie legitymizować złych metod i technik badawczych.

SZCZEGÓŁOWE PYTANIA BADAWCZE. METODOLOGIA BADANIA

Postawione na wstępie główne pytanie badawcze doprecyzowano nastę-

pującymi szczegółowymi pytaniami badawczymi:

a) Jak zgodność ocen audytorów zależy od rodzaju pytań postawionych

w arkuszu obserwacji? (pytania o fakty versus pytania o ocenę faktów;

pytania z dwuelementową kafeterią versus pytania z bardziej rozbu-

dowaną kafeterią)

b) Jak zgodność ocen audytorów zależy od doświadczenia audytorów?

c) Jak zgodność ocen audytorów zależy od czasu trwania audytu i czasu

obsługi audytorów?

d) Jak zgodność ocen audytorów zależy od skomplikowania interakcji per-

sonelu z potencjalnych klientem?

Poziom zgodności jest cechą stopniowalną. Możemy zatem próbować

określać, w jakich sytuacjach badanie mystery client daje mniej, a w jakich

bardziej zafałszowany obraz rzeczywistości (oczywiście przy przyjęciu wcze-

śniejszego założenia, że poziom zgodności jest dobrym wskaźnikiem po-

prawności metody badania).

W celu określenia stopnia i uwarunkowań zgodności audytorów w bada-

niu mystery client zaprojektowano eksperyment metodologiczny z udziałem

22 audytorów, z których utworzono pary. Badania przebiegały w 5 falach. W

fali 1,2 i 3 pomiary przeprowadzało 11 par w tym samym składzie, w fali

czwartej 10 par, a w fali piątej 7 par, przy czym od czwartej fali badań pary

funkcjonowały w zmienionych składach. Zebrany w ten sposób materiał

empiryczny obejmował łącznie 50 pomiarów i 100 obserwacji (po dwie ob-

serwacje w pomiarze) opisujących jakość pracy personelu w placówkach han-

dlowych (bary szybkiej obsługi, hipermarkety), punktach usługowych (salony

telefonii komórkowej i stacjonarnej) i urzędach.

Na potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano prosty wzór na współ-

czynnik zgodności Holstiego
17

. Wspominany współczynnik wyliczany jest

16 Wartość współczynnika zgodności jest tylko jednym z przykładów wielu konwencji w naukach
społecznych, funkcjonujących często w ramach tzw. małych paradygmatów. Chyba najbardziej
znanym przykładem umowności w naukach społecznych jest próg istotności statystycznej,
określony na poziomie 0,05.

17 Wzór Holstiego stosowany jest bardzo często w analizie treści do szacowania zbieżności
(wiarygodności) w kodowaniu tych samych tekstów przez dwóch koderów. W literaturze
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jako proporcja pytań, w których zaobserwowano zgodność audytorów do

ogólnej liczby pytań. W ten sposób obliczono ogólny współczynnik zgodno-

ści (diagnozujący zgodność we wszystkich pytaniach) i współczynniki szcze-

gółowe – dla pytań różnego rodzaju.

Przed przystąpieniem do badań audytorzy zapoznali się z narzędziem ba-

dawczym liczącym 13 pytań, specjalnie zróżnicowanych pod względem formy.

Po każdym audycie audytorzy natychmiast wypełniali identyczne arku-

sze obserwacji. Każdy z audytorów proszony był, by podczas audytu i wy-

pełniania arkusza obserwacji nie konsultować się z drugim oceniającym na

temat poczynionych obserwacji.

Praca audytorów była nadzorowana przez osobę trzecią, która kontrolo-

wała czas audytu (jednostką pomiaru czasu była minuta).

PREZENTACJA WYNIKÓW

Zgodność audytorów a rodzaj pytań

W przeprowadzonym eksperymencie metodologicznym generalna zgod-

ność audytorów nie okazała się satysfakcjonująca. Średnia ogólnego współ-

czynnika zgodności Holstiego dla 50 par nie osiągnęła wartości, którą w

literaturze przedmiotu uważa się za minimalną (patrz: przypis 17) i wyniosła

jedynie 0,74 (odch.std.=0,13, współczynnik zmienności=0,17). Powyższa ob-

serwacja zdaje się potwierdzać wątpliwości co do sensowności stosowania

badań mystery client.

Jak sama nazwa wskazuje, ogólny współczynnik zgodności nie uwzględnia

faktu, że niektóre pytania mogą cechować się większą zgodnością, a niektóre

mniejszą. Przypuszczano, że te różnice będą wypadkową tego, co badają okre-

ślone pytania (tzn. czy badają fakty czy też ocenę faktów) i długości kafeterii
18

.

przedmiotu zwraca się uwagę, że współczynnik Holstiego ma pewną wadę, która polega na
tym, że nie uwzględnia losowego przydzielania odpowiedzi przez oceniających, a zatem
przypadkowej zgodności. Z tego też powodu zaproponowano inne sposoby określania
zgodności, takie jak: kappa Cohena i pi Scotta (mówi się także o kappa Scotta) (więcej zob. m.in.:
Jarosz-Nowak 2007:127; Wimmer, Dominic 2008: 233-235).

Z drugiej jednak strony, wynik akceptowalny dla współczynnika Holstiego jest zdecydowanie
wyższy niż dla współczynników kappa Cohena, pi Scotta oraz alfa Kippendorffa i określa się go
na poziomie 0,90 (Wimmer, Dominic 2008:233) lub 0,85 (Pisarek 1983: 135), co może niwelować
błędy wywołane niedbałością sędziów.

18 W tym też celu wyznaczono następujące cząstkowe współczynniki zgodności: a)
współczynnik zgodności w pytaniach o fakty (np.: Czy było powitanie ze strony obsługi? Czy

toaleta w placówce była czynna?); b) współczynnik zgodności w pytaniach o ocenę faktów
(np.: Jaka była jakość obsługi/udzielonej informacji? Jaka była generalna ocena czystości placówki?);
c) współczynnik zgodności w pytaniach z dwuelementową kafeterią; d) współczynnik
zgodności w pytaniach z kafeterią powyżej dwóch odpowiedzi; e) współczynnik zgodności
w pytaniach o fakty z dwuelementową kafeterią; f) współczynnik zgodności w pytaniach
o ocenę faktów i/lub z kafeterią powyżej dwóch elementów.
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Analizy statystyczne wykazały, że zgodność audytorów w pytaniach o wy-

stąpienie faktów jest istotnie większa od zgodności w pytaniach o ich ocenę,

a zgodność w pytaniach z dwuelementową kafeterią jest wyższa od zgodności

w pytaniach z kafeterią dłuższą (choć fakt ten może być w większym stopniu

konsekwencją tego, że audytorzy mają po prostu mniej szans na „niezgodzenie

się” niż tego, że łatwiej odpowiadać im na pytania rozstrzygnięcia).

Trzeba jednak zaznaczyć, że pomimo tych istotnych statystycznie różnic

wartości wszystkich wskazanych wyżej cząstkowych współczynniki zgod-

ności są niewystarczające.

Co więcej, nawet współczynnik zgodności w pytaniach o fakty z dwuele-

mentową kafeterią nie osiąga akceptowalnej wielkości, choć jest jej najbliżej.

Szczegółowe dane obrazuje tabela 1.

Tabela 1. Różnice w zgodności audytorów ze względu na rodzaj pytań

Powyższe dane sugerują, że jeżeli w ogóle decydować się na badanie

mystery client, to pytania zawarte w arkuszu obserwacji powinny być raczej

pytaniami o fakty i pytaniami rozstrzygnięcia, a najlepiej pytaniami roz-

strzygnięcia o fakty.

19 Test t dla danych zależnych, istotność dla testu dwustronnego.

Rodzaj pytań

Pytania o fakty 0,78 50 0,14 0,18

50 0,21 0,31

50 0,18 0,26

50 0,13 0,15

50 0,18 0,27

50 0,14 0,17

t(49)=3,52
p<0,05

t(49)=3,52
p<0,05

t(49)=3,52
p<0,05

Pytania o ocenę faktów 0,68

Pytania z dwuelementową kafeterią 0,84

Pytania z kafeterią powyżej dwóch
elementów

0,66

Pytania o fakty z dwuelementową
kafeterią

0,86

Pytania o ocenę faktów i/lub z kafeterią
powyżej dwóch elementów 0,68

Średnia
współcz.

zgodności
N

Odch.
std.

Współcz.
zmienności

t19

Źródło: badanie własne.

ATH08.p65 2010-01-15, 11:22108



Problem zgodności ocen ...

109

Zgodność audytorów a ich doświadczenie

Przystępując do badania, zakładano, że wraz ze zdobywanym przez au-

dytorów doświadczeniem wzrastać będzie także poziom zgodności ich ocen.

Do obliczeń wykorzystano informacje z pierwszej, drugiej i trzeciej fali ba-

dań, gdyż w tych okresach pary działały w niezmienionych składach i ich

liczebność była stała (N=11).

Test rang Friedmana nie wykazał, by w odstępie trzech kolejnych po-

miarów współczynniki zgodności różniły się między sobą istotnie pod

względem statystycznym.

Brak zmian zaobserwowano w przypadku ogólnego współczynnika zgod-

ności i współczynników cząstkowych, co sugeruje, że niedokładności badania

mystery client nie mogą być ograniczone poprzez rekrutację doświadczonych

audytorów. Szczegółowe dane obrazuje tabela 2.

Tabela 2. Współczynniki zgodności audytorów w pierwszej, drugiej i trze-

ciej fali pomiarów (N=11)

Rodzaj współczynnika
zgodności

Ogólny współczynnik
zgodności

Współczynnik zgodności dla
pytań o fakty

Współczynnik zgodności dla
pytań o ocenę faktów

Współczynnik zgodności dla
pytań z dwuelemntową kafeterią

Współczynnik zgodności dla
pytań z kafeterią powyżej dwóch
elementów

Współczynnik zgodności dla
pytań o fakty z dwuelementową
kefeterią

Współczynnik zgodności dla
pytań o ocenę faktów i/lub
z kafeterią powyżej dwóch
elementów

Pierwsza
fala

pomiarów

Druga
fala

pomiarów

Trzecia
fala

pomiarów

Wyniki testu
rang

Friedmana

0,78
Odch. std. = 0,16
Wsp. zm. = 0,21

0,78
Odch. std. = 0,17
Wsp. zm. = 0,22

0,69
Odch. std. = 0,26
Wsp. zm. = 0,38

0,83
Odch. std. = 0,15
Wsp. zm. = 0,18

0,68
Odch. std. = 0,21
Wsp. zm. = 0,31

0,84
Odch. std. = 0,12
Wsp. zm. = 0,14

0,70
Odch. std. = 0,21
Wsp. zm. = 0,30

0,70
Odch. std. = 0,12
Wsp. zm. = 0,17

0,75
Odch. std. = 0,15
Wsp. zm. = 0,20

0,62
Odch. std. = 0,17
Wsp. zm. = 0,27

0,82
Odch. std. = 0,14
Wsp. zm. = 0,17

0,60
Odch. std. = 0,17
Wsp. zm. = 0,28

0,82
Odch. std. = 0,11
Wsp. zm. = 0,13

0,64
Odch. std. = 0,15
Wsp. zm. = 0,23

0,75
Odch. std. = 0,13
Wsp. zm. = 0,17

0,79
Odch. std. = 0,16
Wsp. zm. = 0,20

0,69
Odch. std. = 0,19
Wsp. zm. = 0,27

0,86
Odch. std. = 0,13
Wsp. zm. = 0,15

0,66
Odch. std. = 0,19
Wsp. zm. = 0,29

0,84
Odch. std. = 0,15
Wsp. zm. = 0,18

0,70
Odch. std. = 0,17
Wsp. zm. = 0,24

Xr =1,32
=2; nieist.

2

df

Xr =0,42
=2; nieist.

2

df

Xr =0,76
=2; nieist.

2

df

Xr =0,20
=2; nieist.

2

df

Xr =1,06
=2; nieist.

2

df

Xr =0,26
=2; nieist.

2

df

Xr =0,68
=2; nieist.

2

df

Źródło: badanie własne.
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Zgodność audytorów a czas audytu i czas obsługi audytorów

Przed przystąpieniem do badania przypuszczano, że współczynniki zgod-

ności będą ujemnie skorelowane z ogólnym czasem trwania audytu i z czasem

obsługi audytorów. Wydawało się, że wraz z wydłużaniem się czasu obecności

audytorów w placówce powinno wzrastać niebezpieczeństwo wystąpienia błę-

dów pamięci i trudnych do kategoryzacji zachowań personelu (np. pracowniko-

wi trudno jest ciągle się uśmiechać przez 15 minut obsługi klienta). Gdyby istniała

zależność między czasem audytu i/lub czasem obsługi audytorów a współczyn-

nikiem zgodności (w domyśle: jakością badania), dałoby to podstawę do wyzna-

czania optymalnej długości badania mystery client.

Wyniki analiz statystycznych nie potwierdzają jednak wspomnianej wy-

żej hipotezy. Nie obserwujemy istotnych statystycznie zależności między cza-

sem trwania audytu i czasem obsługi a wartością ogólnego współczynnika

zbieżności i wartościami współczynników szczegółowych.

Co więcej, nawet gdyby wyliczone współczynniki korelacji okazały się

silne i istotne statystycznie, to znaki dodatnie przy większości z nich przeczą

całkowicie postawionej hipotezie. Znak dodatni sugeruje bowiem, że wraz

z wydłużaniem się czasu audytu i obsługi współczynnik zbieżności nie

maleje, a wręcz przeciwnie –wzrasta.

W świetle powyższych faktów możemy stwierdzić, że manipulowanie

czasem audytu nie podniesie jakości wyników badania mystery client. Szcze-

gółowe dane prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Korelacja między wartością współczynników zgodności audy-

torów a czasem audytu i obsługi audytorów (N=49)

Rodzaj współczynnika zgodności

Ogólny współczynnik zgodności

Współczynnik zgodności dla pytań o fakty

Współczynnik zgodności dla pytań o ocenę faktów

Współczynnik zgodności dla pytań z dwuelementową kafeterią

Współczynnik zgodności dla pytań z kafeterią powyżej dwóch
elementów

Współczynnik zgodności dla pytań o fakty z dwulementową
kafeterią

Współczynnik zgodności dla pytań o ocenę faktów i/lub
z kafeterią powyżej dwóch elementów

Czas audytu
Czas obsługi
audytorów

r=0,04 nieist.

r=0,06 nieist.

r=0,003 nieist.

r=0,13 nieist.

r=0,14 nieist.

r=0,03 nieist.

r=0,08 nieist.

r=0,04 nieist.

r=0,04 nieist.

r=0,08 nieist.

r=0,09 nieist.

r=0,15 nieist.

r=0,08 nieist.

r=0,15 nieist.

Źródło: badanie własne.
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Zgodność audytorów a skomplikowanie interakcji personel-klient

Ostatnie z postawionych szczegółowych pytań badawczych dotyczyło

związków między poziomem zgodności ocen audytorów a skomplikowa-

niem interakcji personel-klient.

Oczekiwano, że zgodność ocen audytorów powinna być wyższa w przypad-

ku placówek, gdzie interakcje personel-klient są nieskomplikowane i wysoce wy-

standaryzowane (np. bary szybkiej obsługi, hipermarkety), a niższa w przypadku

placówek, gdzie interakcje personel-klient są bardziej skomplikowane i trudniej

o ich wystandaryzowanie (np. salony telefonii komórkowej i urzędy). Jeżeli by-

łoby tak istotnie, to mimo istniejących innych ograniczeń można by podejmować

próby zastosowania mystery client w niektórych segmentach rynku.

Testy nie potwierdziły jednak przedstawionej wyżej hipotezy dla ogólne-

go współczynnika zgodności i współczynników szczegółowych. Poziom zgod-

ności audytorów jest stały bez względu na skąplikowanie relacji między

klientem a personelem. Szczegółowe dane obrazuje tabela 4.

Tabela 4. Średnia wartość współczynników zgodności audytorów a skom-

plikowanie interakcji personel-klient

Źródło: badanie własne.
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PODSUMOWANIE

Przeprowadzony eksperyment metodologiczny ujawnił niezadawalający

poziom zgodności ocen audytorów w badaniu mystery client.

Zgodność audytorów jest niezależna od czasu trwania audytu i czasu

obsługi audytorów, ich doświadczenia oraz skomplikowania interakcji mię-

dzy potencjalnymi klientami a personelem.

Poziom wspomnianej zgodności jest natomiast istotnie, pod względem

statystycznym, powiązany z rodzajem pytań stawianych audytorom. W py-

taniach o fakty z dwuelementową kafeterią mamy do czynienia z najwyższą

zgodnością, przy czym nadal nie można uznać jej za wystarczającą.

Powyższe obserwacje sugerują, że jakość wyników badań mystery client nie

może zostać podniesiona poprzez stosowanie określonych pytań, wykorzysta-

nie doświadczonych audytorów lub manipulowanie czasem obserwacji.

Należy zatem poszukiwać innych rozwiązań dla podniesienia wiarygod-

ności omawianych badań. Możliwe, że jednym z takich rozwiązań jest odpo-

wiednia rekrutacja audytorów, przy czym nie chodzi tu o ich doświadczenie

(to, jak wykazano, nie podnosi zgodności), lecz o pewne umiejętności, takie

jak: zdolność do skupienia się, zapamiętywania i percepcji. Cechy te można

diagnozować za pomocą testów psychologicznych.

Czy zatem, przy dotychczas nierozwiązanych problemach i w świetle

przedstawionych wyników, stosowanie badań mystery client ma sens? Z na-

ukowego punktu widzenia jest to wielce wątpliwe. Tym niemniej, badania

mystery client były, są i będą stosowane w badaniach komercyjnych, które, jak

wiadomo, rządzą się innymi prawami.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

EWA LIPIANIN-ZONTEK, ZBIGNIEW ZONTEK

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Charakterystyka badań rynkowych

i marketingowych w turystyce

WSTĘP

wałtowny rozwój turystyki w drugiej połowie XX wieku pociągnął za

sobą wzrost zainteresowania tą dziedziną życia społecznego ze strony

nauki, zwłaszcza nauk ekonomicznych i społecznych, choć turystyką

zajmują się również: geografia, urbanistyka czy też architektura. Znalazło to

swój wyraz instytucjonalny w powstaniu w wielu państwach ośrodków i cza-

sopism naukowych poświęconych naukowym analizom turystyki.

Znaczenie ekonomiczne, społeczne czy nawet wychowawcze turystyki przy-

czynia się do wzrostu zainteresowania tą dziedziną nauki, a co za tym idzie, do

pogłębionych badań i analiz opartych o dane statystyczne, w tym tych dotyczą-

cych krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Należy też wspomnieć,

iż oprócz prac, które można by nazwać pracami z zakresu „badań turystyki”,

istnieje wiele innych, które w sposób pośredni dotyczą turystyki.

Niniejszy artykuł ma za zadanie wskazanie wybranych problemów z dzie-

dziny badań rynkowych i marketingowych oraz rozważań nad turystyką i przed-

stawienie własnej propozycji analizy omawianego zjawiska.

PODSTAWOWE POJĘCIA I TERMINY W DZIEDZINIE BADAŃ

NAD TURYSTYKĄ

Główny problem w dziedzinie badań nad turystyką wynika z faktu,

iż sektor turystyczny jest ściśle powiązany z innymi sektorami gospodarki.

Turystyka – według Claude’a Kaspara – „obejmuje całość powiązań i zja-

wisk, które się pojawiają wskutek zmiany miejsca i w związku z wynikają-

cym z tego pobytu osób, przy czym dla osób tych nowe miejsce pobytu nie

jest ani stałym miejscem zamieszkania, ani miejscem pracy” (Kaspar 1995:

27 za: Gaworecki 1998: 18).

Turystyka jako zespół zjawisk i procesów gospodarczych służy zaspo-

kojeniu społecznie akceptowalnych potrzeb ludzkich, które zrodziły się

z chwilą postępującego procesu uprzemysłowienia, postępu technicznego
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i organizacyjnego, sprzyjającego wydajności pracy oraz pojawienia się ka-

tegorii czasu wolnego i funduszu swobodnej decyzji, związanego ze wzro-

stem dochodów indywidualnych.

 Turystyka, będąc jednocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym,

ekonomicznym, przestrzennym, kulturowym (Przecławski 1996: 31), posia-

da wiele różnych definicji.

Światowa Organizacja Turystyki WTO (ang. World Tourism Organization)

zaleca dla celów statystycznych następujące pojmowanie współczesnej tury-

styki: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przeby-

wają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż przez

rok, bez przerw poza swoim codziennym otoczeniem” (Terminologia tury-

styczna – zalecenia WTO, ONZ – WTO 1995: 5).

Przy opracowaniu tejże definicji kierowano się następującymi kryteriami:

• możliwość stosowania tej definicji we wszystkich krajach niezależnie od

ich stopnia rozwoju gospodarczego;

• prostota i przejrzystość;

• stosowanie wyłącznie dla celów statystycznych;

• spójność z obowiązującymi normami międzynarodowymi i zalecaną kla-

syfikacją w innych dziedzinach;

• „powinny być wyrażone za pomocą prostych cech, które można zmie-

rzyć przy uwzględnieniu ograniczeń praktycznych, jakie występują przy

przeprowadzaniu badań wśród odwiedzających” (Terminologia turystycz-

na – zalecenia WTO, ONZ – WTO 1995: 3)

Z podanych definicji wynika, że turystyka obejmuje pobyt jednodnio-

wy lub dłuższy z noclegiem w miejscu poza terenem stałego zamieszka-

nia lub pracy (podkreślone jest to we wszystkich przytoczonych powyżej

definicjach). Ramy czasowe wyjazdów nie są ściśle określone w defini-

cjach, ale z reguły nie powinny przekraczać jednego roku. Poza celem wy-

poczynkowym może mieć ona również charakter służbowy, poznawczy,

religijny, towarzyski.

Efekty pośrednie wpływu turystyki na gospodarkę wynikają z aktywizo-

wania gałęzi niezwiązanych bezpośrednio z turystyka (np. rolnictwo, budow-

nictwo, transport kolejowy i wielu innych) i tej części udziału w PKB oraz

zatrudnieniu, która nie istniałaby, gdyby nie związek tych gałęzi z turystyka.

Pojęcie „przemysł turystyczny” jest definiowane jako „turystyka w wąskim

znaczeniu”. Pod uwagę brane są wydatki poniesione przez turystów i pod-

różnych na dobra i usługi związane bezpośrednio z turystyką, np. wydatki

na hotele i restauracje, biura podróży. Pojęcie „gospodarka turystyczna” za-

wiera w sobie wydatki nie tylko związane bezpośrednio z turystyką, ale rów-

nież wydatki pośrednie, czyli takie wydatki, które nie byłyby poniesione,

gdyby nie turystyka (np. wydatki poniesione przez turystów i podróżnych

na transport, żywność, paliwo, ubezpieczenie).
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Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu, badanie marketingo-

we to funkcja wiążąca klienta i opinię publiczną z menedżerem marketingu po-

przez informację – informację wykorzystywaną do: identyfikowania

i definiowania marketingowych szans i zagrożeń; tworzenia, doskonalenia i oceny

działań marketingowych; monitorowania wyników marketingu i poprawy zrozu-

mienia marketingu jako procesu (Banett 1988: 117-118 za: Churchill 2002: 26).

Badania marketingowe to kompleks działań obejmujący gromadzenie

i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych

odbiorców, a także o środkach taktyki i strategii marketingowej oraz rezulta-

tach ich stosowania. Należą do nich głównie badania reklamy produktu, ryn-

ku i sprzedaży. Natomiast badania rynku - (market research) - to gromadzenie

informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, sta-

nie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia się w nich wszystkie

elementy rynku, podaż, popyt, cenę.

Badania rynkowe i marketingowe  w dziedzinie turystyki, biorąc pod uwa-

gę złożoność problemów turystyki oraz kompleksowość produktu turystycz-

nego, są tematem wieloaspektowym. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę

wskazania kilku wyodrębnionych charakterystycznych aspektów dla badań

marketingowych i rynkowych w dziedzinie turystyki i ich omówienie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROWADZONYCH BADAŃ

W TURYSTYCE

Należy zwrócić uwagę, iż w wielu przypadkach badanie opinii turystów

powinno być przeprowadzane równocześnie z badaniem opinii podmiotów

tworzących produkt turystyczny. W teorii marketingu nazywane jest to „wy-

obrażeniem obcym i wyobrażeniem własnym” (por. Borkowski 2009).

Pod pojęciem „wyobrażenie własne” zazwyczaj rozumie się obraz, jaki stwa-

rzamy sobie o sobie samych lub o swoich zdolnościach (czynach). W gospo-

darce ważne jest jednak głównie „wyobrażenie obce”, to znaczy takie, jakie

posiadają o nas i naszych ofertach inne osoby.

Przeważnie „wyobrażenie własne” szacowane jest znacznie lepiej, aniżeli jest

nim w rzeczywistości „wyobrażenie obce”. Często zdarza się, że sława lub war-

tość prestiżowa danego regionu nie jest tak dobra, jak życzyliby sobie tego turyści.

Dyskusyjnym jest fakt, czy w przypadku idealnym, wartości „wyobrażenia wła-

snego” i „wyobrażenia obcego” pokrywają się. Jeżeli „wyobrażenie obce” jest gor-

sze, wówczas trwała poprawa może nastąpić tylko przez zmianę (dopasowanie)

naszego własnego zachowania. Należy zauważyć, że dopasowanie to musi być

jednak wynikiem dogłębnej analizy życzeń i opinii odwiedzających dany teren,

a nie automatycznym przeniesieniem manifestowanego przez odwiedzających po-

pytu. W przeciwnym razie skutki podjętych działań adaptacyjnych mogą dopro-

wadzić do obniżenia „atrakcyjności pierwotnej” terenu i spowodować

nieodwracalne negatywne przemiany w społeczności odwiedzanej.
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Utrata „atrakcyjności pierwotnej” wymusza na gospodarzach terenu, (któ-

ry uzależnił się już od napływu ruchu turystycznego poprzez np. wielkie in-

westycje hotelowe czy gastronomiczne), generowanie „atrakcyjności wtórnej”,

aby zachować (utrzymać) wielkość strumienia ruchu turystycznego na opła-

calnym (dla gospodarujących w branży obsługi turystycznej) poziomie.

Należy również zwrócić uwagę, iż konstruowanie formularza pytań

do badań powinno uwzględniać różnicowanie pytań w zależności od cza-

su, w którym badanie jest przeprowadzane ( uwzględniać sezon letni, zi-

mowy czy tzw. sezon martwy).

BADANIA I ICH ODBIORCY

Głównymi odbiorcami badań i analiz rynkowych w dziedzinie turystyki

powinny być przede wszystkim:

• Organa administracji turystycznej. Badania te są nieodzowne dla prowa-

dzenia polityki turystycznej. Dlatego tak istotnym wydaje się różnicowa-

nie tych badań ze względu na instytucje: centralne i regionalne;

• Władze samorządowe;

• Bank centralny, gdyż jest źródłem weryfikacji danych do bilansu płatni-

czego, pochodzących z rejestracji transakcji dokonywanych w gospodar-

ce turystycznej lub, co zdarza się coraz częściej, alternatywnym źródłem

danych o przepływach finansowych związanych z turystyką;

• Centralne urzędy statystyczne. Wyniki badań mogą być traktowane jako

uzupełniające źródło danych do rachunków narodowych w zakresie wiel-

kości i struktury przychodów i rozchodów, danych według rodzajów pro-

duktów i usług, rozmiarów konsumpcji bezpośredniej i pośredniej

(podróże służbowe), pomoc w rozdzieleniu pakietów turystycznych i osza-

cowaniu wartości netto ich części składowych.

BADANIA NAD TURYSTYKĄ ZAGRANICZNĄ

Tradycyjne techniki badania konsumpcji turystycznej, takie jak badania

w biurach podróży, badania w miejscach zakwaterowania turystów, czy też

badania budżetów gospodarstw domowych, nie pozwalają uchwycić całości

zjawiska. Niektórzy autorzy wskazują, iż jedyną dobrą metodą badań są ba-

dania graniczne i wskazują, iż: „Dobre badania graniczne są jedyną metodą

pozwalającą objąć analizą całą konsumpcję turystyczną nierezydentów w ta-

kim rozumieniu, jakie jest przyjęte w bilansie płatniczym i w rachunku sate-

litarnym turystyki (RST)” (Skalska 2009).

Jednakże wobec zniesienia kontroli granicznej wewnątrz Unii Europej-

skiej, a przez to braku danych na temat ruchu turystycznego na granicach

wewnętrznych Unii, niezbędnym staje się wypracowanie nowego modelu

zbierania informacji oraz analizy danych. Można więc sformułować następu-

jące problemy badawcze:
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• Czy wobec braku danych z granic wewnętrznych Unii Europejskiej moż-

na będzie za pomocą jednego badania dokonać segmentacji rynku usług

dla turysty zagranicznego?

• Czy można oddzielić badania marketingowe od badań, których celem jest

dostarczenie informacji ekonomicznych (dla rachunku satelitarnego tu-

rystyki –  RST, regionalnego rachunku satelitarnego turystyki - RRST)
1
,

bilansu płatniczego, rachunków narodowych)?

ZBIERANIE DANYCH

Pierwsze próby zbierania informacji, powinny opierać się o tzw. dane wtór-

ne. Dane wtórne to statystyki, opracowania i inne dokumenty nie gromadzone

dla rozwiązania danego studium, lecz dla jakichś innych celów, jednakże po-

mocne w rozwiązaniu aktualnie zdefiniowanego problemu badawczego.

Rezygnowanie z poszukiwań danych wtórnych jest często popełnianym

błędem, natomiast dane te mają wiele zalet. Jest to przede wszystkim oszczęd-

ność kosztów, jak i czasu. Przy wykorzystywaniu danych wtórnych wystę-

pują również problemy. Po pierwsze, dane te niejednokrotnie niezupełnie

pasują do aktualnego problemu, po drugie, ich dokładność może nastręczać

problemy. Jednakże czasami dane wtórne mogą wystarczyć i nie ma potrze-

by przeprowadzania zbierania danych pierwotnych.

Dane pierwotne są natomiast pozyskiwane przez badacza specjalnie

w celu rozwiązania danego problemu badawczego. Typem danych pierwot-

nych, szczególnie interesujących dla badaczy zjawisk turystycznych, są ce-

chy demograficzne i socjologiczne badanych osób, takie jak wiek,

wykształcenie, zawód, stan cywilny, płeć, dochód czy klasa społeczna. Waż-

nym jest, aby określić motywy i cel podróży, postawy turystów wobec okre-

ślonych produktów turystycznych, poziom i strukturę ich wydatków oraz w

jaki sposób te postawy i zachowania są związane z profilem demograficz-

nym czy socjologicznym konsumentów.

Przydatność wybranych źródeł informacji jest uzależniona od poszcze-

gólnych celów podmiotów rynku turystycznego. Możemy wyróżnić nastę-

pujące źródła informacji dla działań w obszarze turystyki:

• badania podróżnych w bazie noclegowej;

• badania wśród usługodawców (np. hoteli);

• badania wśród pośredników (np. biur podróży);

• rozliczenia bankowe (bez informacji o rozliczeniach z tytułu kart płatniczych);

• karty płatnicze (dane z banków lub/i dane od firm rozliczających karty

płatnicze);

1 Rachunki satelitarny turystyki to zestawienie podaży i popytu turystycznego, regionalny
rachunek satelitarny to zestawienie podaży i popytu turystycznego w ujęciu regionalnym.
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• dane linii lotniczych, touroperatorów;

• badania graniczne;

• badania gospodarstw domowych;

• wymiana informacji między krajami sąsiedzkimi/partnerskimi;

• szacunki i modele ekonometryczne;

• dane administracji (centralnej i regionalnej) – np. o zatrudnieniu sezono-

wym, usługach medycznych itp.;

• inne źródła (np. badania internetowe).

Na przykład informacje zbierane na granicach pozwalają oszacować wiel-

kość ruchu turystycznego z uwzględnieniem:

• turystów i odwiedzających jednodniowych,

• przyjazdów turystów z poszczególnych krajów;

• sezonowości.

Taki rodzaj informacji będzie przydatny dla wielu podmiotów rynku tu-

rystycznego zarówno tych na poziomie narodowym, jak i regionalnym.

WYBRANE WYNIKI BADAŃ I ICH SPECYFIKA W REGIONIE „BESKIDY”

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę wskazania na praktyczne zasto-

sowanie metod badawczych w turystyce. Przedstawiono wyniki badań, któ-

rych zakres przestrzenny dotyczył obszaru górskiego mieszczącego się

w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego. Obszar ten na potrzeby

badania określono mianem region „Beskidy”, a swym zasięgiem obejmował

powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Biel-

sko-Biała. Badaniem zostały objęte miejscowości turystyczne: Bielsko-Biała,

Szczyrk, Wisła, Ustroń, Gmina Jeleśnia, Gmina Milówka, które zlokalizowane

są na terenie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Badania zostały prze-

prowadzone w okresie zimowym 2006/2007
2
. Przedmiotem badań w regionie

„Beskidy” był produkt turystyczny. Badania zostały przeprowadzane na pod-

stawie źródeł pierwotnych i wtórnych.

Badania wtórne dotyczyły analizy dokumentacji istniejącej, a w szcze-

gólności: a) dokumentów urzędowych znajdujących się w instytucjach zaj-

mujących się turystyką w badanym regionie, w tym statutów, regulaminów,

kronik wydarzeń oraz raportów z działalności tych instytucji; b) progra-

mów i raportów organizacji rządowych i pozarządowych; c) prognoz roz-

woju; d) danych statystycznych.

2 Należy zauważyć, iż formułowanie strategii rozwoju produktu turystycznego na podstawie danych
z jednego cyklu badawczego (sezon zimowy) jest nieuprawnione metodologicznie, a uzyskany
wynik może być obciążony błędem (brak danych z sezonu „martwego” oraz letniego). Należy
jednak wskazać, iż obszar objęty badaniem jest w dużej mierze uważany za atrakcyjny w sezonie
zimowym, z drugiej strony należy wskazać, iż inne pory roku będą stanowić przedmiot kolejnych
etapów prac nad rozwojem produktu turystycznego w regionie „Beskidy”.
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Obok tradycyjnych metod analizy danych wtórnych zastosowano specy-

ficzne procentowe mierniki, które stosuje się dla analizy zjawisk turystycz-

nych. I tak analizując wskaźnik nasycenia bazą turystyczną (Charvata)
3
, należy

stwierdzić, iż powiatem najlepiej wyposażonym w bazę noclegową w 2007 r.

był powiat cieszyński, w którym na jeden km
2
 powierzchni całkowitej przy-

padało aż 15,9 miejsc noclegowych, oraz powiat bielski - 7,2 miejsc na 1 km
2
.

Pośród gmin miejskich, największą pojemnością bazy noclegowej charakte-

ryzowały się: Ustroń - 95,8 miejsc na 1 km
2
 oraz Szczyrk - 51,8, a pośród gmin

wiejskich: Jaworze - 16,9.

Analiza wskaźnika intensywności ruchu turystycznego (Schneidera)
4
 wska-

zuje, iż największa liczba turystów na 1000 mieszkańców przypadła w powia-

tach: cieszyńskim - 1879,9 oraz bielskim - 665,9. Gminami miejskimi o najwyższym

w województwie śląskim poziomie tego wskaźnika były: Szczyrk - 12480,1 i Wisła

- 10235,6. Miasto na prawach powiatu, w którym na 1000 mieszkańców przypa-

dało najwięcej turystów, to Bielsko-Biała ze wskaźnikiem wynoszącym 340,6.

Największą liczbą turystów korzystających z noclegów przypadającą na km
2

powierzchni całkowitej (wskaźnik Deferta)
5
 charakteryzowały się powiaty: cie-

szyński - 443,2 oraz bielski - 215. Wśród gmin miejskich wskaźnik ten przyjmo-

wał największe wartości: w Ustroniu - 2529,9 oraz Szczyrku - 1819,5, natomiast

wśród gmin wiejskich w Jaworzu - 397,8.

Na jednym km
2
 powierzchni całkowitej najwięcej noclegów udzielono

w powiatach: cieszyńskim - 1437,0 oraz bielskim - 718,3, a w gminach miejskich:

w Ustroniu - 8269,2 oraz Szczyrku - 5384,5. W odniesieniu do gmin wiejskich

wskaźnik ten kształtował się na najwyższym poziomie w gminie Jaworze – 2032.

Analizując wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości (Baretje’a i Defer-

ta)
6
, stwierdzono, iż największą liczbą turystycznych miejsc noclegowych przy-

padającą na 100 mieszkańców stałych charakteryzowały się powiaty: cieszyński

(wskaźnik 6,8) i żywiecki (3,1)oraz gminy miejskie: Wisła - 37,7 i Ustroń - 35,7,

a spośród gmin wiejskich: Rajcza - 9,4. Miasto na prawach powiatu, w których

na 100 mieszkańców przypadało najwięcej turystycznych miejsc noclegowych,

to Bielsko-Biała ze wskaźnikiem wynoszącym 0,8.

3Wskaźnik Charvata - wskaźnik nasycenia bazą turystyczną wyrażony liczbą miejsc noclegowych
przypadających na km2 powierzchni całkowitej.

4 Wskaźnik Schneidera - wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyrażony liczbą turystów
korzystających z noclegów przypadającą na 1000 mieszkańców stałych.

5 Wskaźnik Dekerta -  wskaźnik funkcji turystycznej wyrażony liczbą turystów korzystających
z noclegów przypadającą na km2 powierzchni całkowitej.

6 Wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości Baretje’a i Dekerta - wyrażony jest liczbą
turystycznych miejsc noclegowych, pomnożoną przez 100, przypadającą na liczbę ludności
miejscowej.
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Badania pierwotne przebiegały dwutorowo i obejmowały: ankietyzację

turystów w wybranych miejscowościach badanego regionu oraz wywiady

wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw turystycznych, instytucji i orga-

nizacji otoczenia rynkowego aktywnych w sferze turystyki w wybranych

miejscowościach badanego regionu.

Badanie opinii turystów w regionie było przeprowadzane równocześnie

z badaniem opinii podmiotów tworzących produkt turystyczny regionu („wy-

obrażenie obce i wyobrażenie własne”). W analizowanym badaniu „wyobra-

żenie obce” to wyobrażenia turystów pochodzących z różnych województw

polskich oraz obcokrajowców (przeprowadzonych ankiet - 270), a „wyobra-

żenie własne” to opinia przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw kreują-

cych produkt turystyczny regionu (przeprowadzonych wywiadów -111)
7
.

W niniejszym opracowaniu zostanie przestawiony wybrany, fragmen-

taryczny wynik badań, który wskazywał na rozbieżności w postrzeganiu

produktu turystycznego przez turystów oraz przedstawicieli instytucji kreu-

jących produkty turystyczne.

Turyści odwiedzający region „Beskidy” mieli ocenić tzw. usługi kultural-

ne. W przypadku tej kategorii usług ocenie podlegała ich jakość oraz wystar-

czalność oferty. Ogólna analiza wskazywała na bardzo dobry i średni poziom

usług kulturalnych. Szczególnie pozytywnie zostały ocenione przedsięwzię-

cia kulturalne w Ustroniu, gdzie w licznych sanatoriach często organizowa-

ne są imprezy kulturalne przez animatorów kultury.

Wykres 1. Poziom oferowanych usług kulturalnych w opinii turystów

(N=270)

Źródło: Badania własne
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Wysoka ocena nie koreluje z wystarczalnością tych usług. Największy od-

setek respondentów uznał ofertę za wystarczającą w Bielsku-Białej (59%).

Wykres 2. Wystarczalność oferty kulturalnej w badanym regionie w opi-

nii turystów (N=270)

Z drugiej strony, w pozostałych miejscowościach bardzo wysoki odsetek

respondentów nie miał zdania na ten temat. Można sądzić, że osoby te z ofer-

ty kulturalnej nie korzystały. Nasuwa się wniosek, że działania instytucji kul-

turalnych w regionie powinny skupić się na promocji swoich usług.

Źródło: Badania własne

7 Przebadano przedstawicieli następujących instytucji: Śląska Regionalna Organizacja Turystyczna,
Urząd Wojewódzki w Katowicach, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Urzędy Powiatowe
w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu, Wydziały Turystyki w Urzędach Miejskich Bielska-Białej,
Szczyrku, Wisły i Ustronia oraz w Urzędach Gminy Jeleśnia i Milówka; Stowarzyszenia i inne
organizacje wspierające rozwój turystyki w regionie: Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą
w Bielsku-Białej; Beskidzka Izba Turystyki z siedzibą w Bielsku-Białej; Beskidzkie Stowarzyszenie
Agroturystyczne „Chata” w Milówce; Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą
w Bielsku-Białej i inne, Centra Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej, Szczyrku, Wiśle, Ustroniu,
Jeleśni  oraz Milówce; Podmioty gospodarcze obsługujące ruch turystyczny, w tym: obiekty
noclegowe, obiekty sanatoryjno-uzdrowiskowe, obiekty usług sportowo-rekreacyjnych oraz
obiekty gastronomiczne.
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Wyniki badań wśród przedstawicieli instytucji wskazywały jednak

na inne postrzeganie oferty kulturowej regionu (tab. 1). Reprezentujące

te instytucje osoby wskazywały na niewielką konieczność poprawy pod

względem takiej oferty, czy też obiektów związanych z działalnością kul-

turalną. Widać więc rozbieżność w postrzeganiu produktu turystyczne-

go w regionie „Beskidy”.

Tabela 1. Wybrane wyniki badań wśród przedstawicieli instytucji, okre-

ślających stan poszczególnych atrybutów produktu turystycznego regionu

„Beskidy” i perspektywy zmian (wizji) (N=111)

Można więc wskazać, iż w regionie „Beskidy” niezbędne są badania nad

rozwojem turystyki kulturowej, wokół takich zagadnień, jak np. związki kul-

tury z turystyką, formy takiej turystyki, systemy dystrybucji produktu tury-

styki kulturalnej i jej środki, poprawa komunikacji między sektorem turystyki

a sektorem kultury.

ZAKOŃCZENIE

Należy podkreślić, że wielką szansą dla polskiej turystyki będą takie wy-

darzenia, jak:

• organizacja turnieju finałowego mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA

EURO w 2012 r.;

• Rok Szopenowski w 2010 r.,

• prezydencja Polski w Unii Europejskiej w 2011 r.

Przewiduje się, że przedsięwzięcia te – szczególnie to pierwsze – przy-

niosą duże zyski zarówno dla polskiej turystyki, jak również dla polskiej go-

spodarki. Patrząc na doświadczenia innych krajów, można przypuszczać,

iż organizacja mistrzostw przynosi przede wszystkim korzyści dla przedsię-

biorstw uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego, przyczynią się do

poprawy infrastruktury oraz poprawy wizerunku kraju.

Wyszczególnienie

Zabytki

Region „Beskidy”

Zabytki

Zabytki

dużaduża średnia

Konieczność poprawy

średnia

Stan obecny

małamała

Źródło: Badania własne
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W 2012 r. Polskę powinno odwiedzić 19 mln turystów zagranicznych. We-

dług szacunków, wzrost liczby przyjazdów turystów zagranicznych w latach

2008-2012 powinien wynieść 22%. Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2012 r.

powinny się kształtować na poziomie 11,0 mld USD - o 20% więcej niż w 2008

r. Przewiduje się wzrost wydatków na transport i bazę noclegowa. Należy pod-

kreślić fakt, iż wydatki na infrastrukturę przyczynią się do poprawienia kon-

kurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku europejskim
8
.

Zachodzi więc pytanie, czy zasadne jest prowadzić kosztowne badania,

gdy perspektywy rozwoju są tak przewidywalne i tak optymistyczne. Jak

prowadzić badania, jaki miałyby one cel? Możliwe, iż należy wybiec w przód,

w myśl teorii marketingu, iż dobry klient to klient, który zakupi produkt po

raz drugi, a biorąc pod uwagę konsumpcję w turystyce, przyjedzie do Polski

po raz kolejny, już po 2012 r.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

ELŻBIETA KORZENIOWSKA

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Uniwersytet Łódzki

Wykształcenie w badaniach

socjologii zdrowia – przemiany

zjawiska i dylematy interpretacyjne

WPROWADZENIE

d czasów powszechnie cytowanego The Black Report (1988) wy-

kształcenie i sytuacja materialna, warunkujące pozycje w struktu-

rze społecznej, traktowane są również jako istotne determinanty

stanu zdrowia (szczególnie w badaniach epidemiologów), a także autoocen

poziomu zdrowia, świadomości zdrowotnej i zachowań związanych ze zdro-

wiem. Niski poziom wykształcenia (oraz dochodów) powszechnie uzna-

wane są przez socjologów, a także psychologów zdrowia, za predykatory

niedostatecznej znajomości problematyki zdrowia, mniejszej dbałości o nie,

a w konsekwencji gorszego stanu zdrowia osób należących do tego rodzaju

kategorii socjologicznych.

W niniejszym artykule podjęto próbę charakterystyki i oceny stanu wie-

dzy w tym zakresie, w odniesieniu do społeczeństwa polskiego w okresie

ostatnich dwudziestu lat. Skoncentrowano się szczególnie na związkach po-

między poziomem wykształcenia a postawami wobec zdrowia w populacji

pracujących oraz omówiono konsekwencje poczynionych ustaleń dla dzia-

łań praktycznych z zakresu edukacji i promocji zdrowia.

Refleksja nad jakością wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobami

myślenia i postępowania względem zdrowia a wykształceniem uzasadnia

się w co najmniej dwojaki sposób.

Po pierwsze, w ostatnich latach na gruncie WHO, jak również UE pod-

kreślana jest aktualność problemu gorszej świadomości zdrowotnej i sytuacji

zdrowotnej osób z niskim poziomem wykształcenia (zaliczanych do tzw. „vol-

nuerable group”), a zjawisko to określane jest jako ich marginalizacja bądź

wykluczenie w tej sferze. Tym samym szeroko akcentowana jest potrzeba

opracowywania i doskonalenia metodologii, jak również rozszerzania zasię-

gu działań mających na celu wyrównywanie ich szans (np. w ramach EU
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Public Health Programme). Zarzuca się przedsięwzięciom prozdrowotnym,

że  adresowane są głównie do zbiorowości wyżej usytuowanych w struktu-

rze społecznej. Zwraca się uwagę, iż masowe kampanie edukacyjne prowa-

dzone są w sposób wymagający odbiorcy sprawnie posługującego się tekstami

pisanymi i dobrym rozumieniem przekazów informacyjnych (Parker, 2000).

Podobnie sytuacja wygląda, gdy idzie o informacje dotyczące produktów lecz-

niczych (Cianciara 2006). Promocja zdrowia krytykowana jest jako strategia

petryfikująca lub nawet zwiększająca nierówności w zdrowiu (Słońska 2005).

Gdy idzie np. o populację pracujących, to wiele działań promujących zdro-

wie adresowanych jest np. do kadry kierowniczej (w badaniach Krajowe-

go Centrum promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy

w Łodzi z 2002 r. 18 % pracowników uważało, że ma to miejsce w ich

firmie) (Korzeniowska 2004). Dlatego m.in. Światowa Organizacja Zdro-

wia kładzie nacisk na rozwój samoopieki i tym samym działa na rzecz

projektów dotyczących samokierowania i zarządzania zdrowiem (w USA

np. szeroko prowadzona jest kampania tego rodzaju dla osób o najniż-

szym poziomie wykształcenia).

Po drugie, mamy obecnie do czynienia z dość gruntowną przemianą struk-

tury wykształcenia naszego społeczeństwa. W związku z reformą szkolnictwa

i rozbudzeniem potrzeb edukacyjnych maleje odsetek osób z wykształceniem

podstawowym i zasadniczym zawodowym, wzrasta udział tych z wykształce-

niem średnim i wyższym (Rocznik Demograficzny 2006). Nowe progi eduka-

cyjne, takie jak np.: na poziomie gimnazjum czy licencjatu, ale i studiów

podyplomowych, zjawisko rozbudowania kształcenia ogólnego kosztem za-

wodowego, wywołują konieczność socjologicznej refleksji nad kategoriami

wykształcenia, które będą uwzględniane w badaniach jako najlepiej oddające

zróżnicowanie analizowanych zjawisk oraz umożliwiające obserwacje trendów.

Tego rodzaju dylemat stoi też przed socjologią zdrowia i promocją zdrowia.

Dotyczy on np. zapewnienia dogodnych warunków do porównywania wyni-

ków badań czy ustalenia, na jakim poziomie wykształcenia przebiega granica

pomiędzy „gorzej” i „lepiej” wyedukowanymi (czyli zaczyna się inne rozu-

mienie zdrowia, jego uwarunkowań i sposobów traktowania go) i na czym ta

odmienność polega, co ostatecznie ma kluczowe znaczenie dla lepszego plano-

wania praktycznych przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji

zdrowia, szczególnie mających na celu wyrównywanie szans zbiorowości ni-

żej wykształconych i sytuowanych.

Jeśli idzie o porządek prezentacji w niniejszym artykule, to na począt-

ku pokrótce przedstawiono zmiany w strukturze wykształcenia pracują-

cych w naszym kraju, w minionym dwudziestoleciu, dalej omówiono

poziomy wykształcenia stosowane w pytaniach badań sprzed reformy

i po reformie systemu oświaty. Następnie podjęto wątek miar statystycz-

nych używanych do analizy zależności pomiędzy poziomem formalnego
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wykształcenia a zdrowiem, zachowaniami zdrowotnymi czy elementami

świadomości zdrowotnej i ich znaczenia dla interpretacji uzyskanych

wyników. W kolejnym fragmencie postawiono pytanie, na ile poziom

wykształcenia mierzony cezurami przyjętymi oficjalnie w ramach  syste-

mu oświaty jest dobrą kategorią do opisu i wyjaśniania zjawisk zdrowia -

choroby we współczesnym świecie, w którym istnieje możliwość częstych

kontaktów społecznych z osobami z różnych szczebli drabiny społecznej

(w tym o różnym wykształceniu) i wiele innych kanałów zdobywania

wiedzy niż via instytucje oświatowe. Udzielono na nie odpowiedzi, przy-

wołując ustalenia prac zespołu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia

w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy Łodzi, przeprowadzonych

w latach  2007-2008. Podjęto też kwestię znaczenia koncepcji „health lite-

racy” dla rozwoju refleksji nad związkami poziomu wykształcenia i po-

staw wobec zdrowia oraz jego stanu. W ostatniej części artykułu

scharakteryzowano stan refleksji z ostatnich 20 lat na temat związków

pomiędzy poziomem wykształcenia a świadomością i zachowaniami zdro-

wotnymi Polaków, koncentrując się w bardziej szczegółowy sposób na

populacji pracujących. Opisano też, jak w świetle tych danych przedsta-

wia się zborowość aktywnych zawodowo o niskim poziomie wykształce-

nia, i jakim jest wyzwaniem dla edukacji i promocji zdrowia.

ZMIANY W STRUKTURZE WYKSZTAŁCENIA W SPOŁECZEŃSTWIE

POLSKIM

Analiza danych na temat poziomu wykształcenia  różnie ujmowanej po-

pulacji pracujących1  (dane na temat tak samo pojmowanej zbiorowości pra-

cujących nie są dostępne), pochodzących z roczników statystycznych GUS,

wykazała, iż na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat na zbliżonych pozio-

mach utrzymały się odsetki osób z wykształceniem zasadniczym zawodo-

wym (rząd ok. 30%), nastąpiły natomiast istotne zmiany w skrajnych

poziomach wykształcenia polskich pracowników. Polegają one na zmniejsze-

niu się odsetka osób z wykształceniem niższym niż zasadnicze – z 33% do

10% oraz zwiększeniu się tych z wykształceniem wyższym- z 10% do 22%.

Ponadto niewielki wzrost nastąpił, jeśli idzie o średni poziom (traktując łącznie

szkoły ogólnokształcące, zawodowe i policealne), bo z 30% do 38%.

Zatem aktualnie mamy o wiele lepiej wykształconą zbiorowość pracow-

ników, gdyż 60% ma co najmniej średnie wykształcenie, a 40% nie osiąga

tego poziomu, podczas gdy 20 lat temu ta proporcja była dokładnie odwrot-

na. Jest to jakościowo zupełnie nowa sytuacja.

1 pełnozatrudnionych w gospodarce uspołecznionej (1988), pracujących w wieku 15 lat i więcej
(2006), pracowników pełnozatrudnionych (1992), pracujących w wieku 15 lat i więcej (2006).
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SPOSOBY OKREŚLANIA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POPULACJI PRACUJĄCYCH)

Istotnym problemem w porównywaniu danych z różnych badań i analiz jest

odmienność stosowanych w nich kategorii wykształcenia. Zjawisko tego rodza-

ju występowało w całym analizowanych okresie, a obecnie nasila się jeszcze bar-

dziej w związku z wprowadzonymi reformami w systemie kształcenia2 .

W okresie  sprzed reform w analizach GUS  uwzględniano np. takie po-

ziomy wykształcenia jak: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogól-

nokształcące oraz zasadnicze zawodowe. Zwracają tutaj uwagę dwie kwestie.

Po pierwsze, nie wyróżniano wprost wykształcenia podstawowego. Można

było tylko zakładać, że ilość osób z tym poziomem edukacji to wynik różnicy

pomiędzy kategorią „razem” a pozostałymi wyróżnionymi kategoriami wy-

kształcenia. Nie ma jednak do końca pewności, czy w liczbie tej nie pojawiają

się jakieś inne przypadki. Po drugie, osoby które ukończyły szkoły średnie

zawodowe, trafiały do innej kategorii niż te, które ukończyły licea ogólno-

kształcące. W badaniach socjologicznych oraz psychologicznych z tego okre-

su panowała pełna różnorodność rozwiązań w kwestii zmiennej jaką jest

wykształcenie. Badacze (np. socjologowie z IMP czy Instytutu Badań Klasy

Robotniczej Akademii Nauk Społecznych,) wprowadzali np. w swoje kafete-

rie kategorie „ukończony”, „nieukończony” w odniesieniu do jakiegoś lub

każdego z wymienionych poziomów wykształcenia i łączyli, zresztą na róż-

ne sposoby, ukończone i nieukończone poziomy3 . Wreszcie niektórzy (np.

kwestionariusz IMPw PWiCH do badania stanu zdrowia pracowników

2 Szczególnie mamy tu na myśli reformę z 1999r., która zmieniła 2-stopniowy system obowiązujący
od 1968r. na strukturę 3-stopniową. Na jej mocy wprowadzono obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat, a dla dzieci w wieku 7-13 lat obowiązek
uczęszczania do szkoły podstawowej (6 lat nauki). Kolejny etap to 3-letnie gimnazjum -
obowiązkowa szkoła średnia pierwszego stopnia. Następnie uczniowie mogą kontynuować
naukę w  3-letnich liceach ogólnokształcących lub profilowanych albo 3-4-letnich technikach
zawodowych oraz 2-3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych. Ponadto absolwenci szkół
zasadniczych mogą przystępować do matury po ukończeniu 2-letniego liceum
ogólnokształcącego lub 3-letniego technikum uzupełniającego (Ustawa  z dn. 8 stycznia 1999r.,
Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego”, DZ. U. z 1999r., Nr 12, poz. 96). Kolejne
nowum to Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 VII 2005 r. w której (art.159) mowa jest,
że studia wyższe mogą być prowadzone w II stopniach: I - licencjackim, inżynierskim i II –
magisterskim albo w trybie jednolitym ( np. studia prawnicze, medyczne) (Dz. U. z 2005r,
nr164, poz. 1365 z późn. zm.).

3 np. ukończone podstawowe z nieukończonym zasadniczym zawodowym, ukończone zasadnicze
zawodowe i nieukończone średnie zawodowe, ale już razem ukończone i nieukończone średnie
ogólnokształcące - patrz: rozwiązanie Instytutu Badań Klasy Robotniczej Akademii Nauk
Społecznych z 1987r. albo łącznie pełne i niepełne podstawowe, łącznie pełne lub nieukończone
zasadnicze zawodowe, ale osobno już średnie nieukończone, a średnie ukończone z pomaturalnym
i nieukończonym wyższym i wyższe w badaniach socjologów z IMP z 1988r.).
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przemysłu włókienniczego, Mikołajczyk, 1983, czy ISUW badania problemów

życia codziennego i warunków zdrowotnych różnych grup pracowników, Kra-

sucki i in., 1991) w ogóle nie podejmowali kwestii, czy badany będący np.

w czwartej klasie liceum ma wybrać kategorię średnie, czy podstawowe wy-

kształcenie. Inni odwrotnie (np. w kwestionariuszach CBOS czy PBS) wyraźnie

określili, na jakiej podstawie respondent ma być zaliczony do kategorii, którą

ukończył (chociaż różnice mogły być we wskaźniku tego ukończenia, czyli: ukoń-

czenie liczby klas/lat albo zdobycie określonego dyplomu lub jego brak).

Odmienne rozwiązanie, obecne np. często u psychologów, to określanie

poziomu wykształcenia na podstawie ilości lat nauki i związany z tym dyle-

mat identyfikacji i kwalifikowania osób powtarzających klasy czy studiują-

cych na kolejnych fakultetach. Kolejny problem dla jakości porównań to różne

sposoby łączenia/grupowania poziomów wykształcenia w dalszych anali-

zach i opisach wyników badań.

W okresie po reformach systemu oświaty musiały pojawić się zmiany

w wyróżnianych poziomach wykształcenia, polegające na uwzględnieniu

nowych etapów kształcenia. Była to dobra okazja do wypracowania ujed-

noliconych kategorii, ułatwiających porównania. Niestety, nie została wy-

korzystana. I tak np. GUS współcześnie (tzn. po 2000r.) w danych

dotyczących poziomu wykształcenia ludności Polski w wieku 13 lat i wię-

cej wyróżnia następujące kategorie: podstawowe, gimnazjalne, zasadni-

cze zawodowe, policealne i średnie, wyższe, a na przykład w danych

dotyczących pracujących w wieku 15 lat i więcej: gimnazjalne, podstawowe

i niepełne podstawowe – razem, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształ-

cące; policealne i średnie zawodowe - razem i wyższe. Zatem GUS stosuje

różne ujęcia i do tego dyskusyjne, bo np. w jednej kategorii mogłyby być

osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i zawodowym, a w osob-

nej policealnym (zamiast  średnim zawodowym i policealnym łącznie), albo

te dwie kategorie mogłyby być zrównane ze średnim zawodowym.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy idzie o ogólnopolskie badania prowa-

dzone przez inne podmioty. Dla przykładu w Diagnozie Społecznej prowa-

dzonej w latach 2000, 2003, 2005, 2007 stosowane są cztery kategorie

wykształcenia: podstawowe i niższe, zasadnicze i gimnazjalne, średnie, oraz

wyższe i policealne. Tutaj szczególnie dyskusyjna jest kwestia połączenia

absolwentów gimnazjum i szkół zasadniczych oraz policealnych i wyższych.

Dla odmiany CBOS stosuje bardzo klasyczny podział na wykształcenie: pod-

stawowe, zasadnicze zawodowe, średnie i wyższe (np. w badaniu „Zdro-

wie i zdrowy styl życia w Polsce” z 2007r.). W badaniach WOBASZ

(Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Stanu Zdrowia) wyróżniono 8

kategorii (niepełne podstawowe, podstawowe, zasadnicze zawodowe, nie-

pełne średnie, średnie, policealne, niepełne wyższe, wyższe). W badaniach

socjologów z IMP w ostatnich latach stosowano natomiast kafeterię: pod-
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stawowe lub gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie i pomaturalne,

wyższe (także licencjackie). Zupełnie pomijany jest też problem bardziej

szczegółowy, a związany ze studentami kierunków prawniczych czy me-

dycznych. Uczący się na innych kierunkach już po trzech latach osiągają

status respondentów z wyższym wykształceniem, podczas gdy studenci

prawa i medycyny odpowiednio później.

Kolejny ważny problem to porównywanie danych sprzed reformy syste-

mu oświaty z tymi po reformie i wątpliwość, które kategorie odnoszone są do

których np. dawne podstawowe do aktualnego podstawowego czy gimnazjal-

nego; na ile dawne policealne wykształcenie może oznaczać coś podobnego co

dzisiejszy licencjat, albo czy dawne nieukończone wyższe to nie coś na kształt

obecnego licencjackiego. Badacze nie wymieniają opinii w tym względzie na

łamach profesjonalnych czasopism czy innych publikacji.

I wreszcie ostatnia grupa problemów związanych z kategorią wykształ-

cenia, istotna dla refleksji socjologicznej, chociaż mniej w aspekcie porówny-

walności wyników różnych badań, a bardziej ich interpretacji.

Po pierwsze – jest to kwestia zaliczania respondentów wciąż kontynu-

ujących naukę do niższego poziomu w ramach tej zmiennej. Ta popular-

nie stosowana praktyka może  wpływać na kształt ustaleń w sytuacji, gdy

w badanej populacji znajdzie się np. duża grupa osób tuż przed ukończe-

niem kształcenia na danym poziomie (np. maturą czy dyplomami wyższej

uczelni). Wówczas respondenci tacy mogą niejako „zawyżać” poziom ka-

tegorii, do której zostali przypisani.

Kolejny dylemat wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy i na ile różnicuje

analizowane zjawiska (w tym w dziedzinie zdrowia) poziom wykształcenia,

a na ile jego charakter. Nie prowadzi się dyskusji tego rodzaju ani testów empi-

rycznych w tym zakresie, chociaż wyniki niektórych „małych” badań, w ramach

których porównuje się jakiś fragment wiedzy czy behawioru zdrowotnego

np. studentów różnych kierunków, sugerowałyby taką potrzebę. Może np. ob-

serwowany specyficzny stosunek do zdrowia osób z wykształceniem zasadni-

czym nie wynika tylko z faktu, że są one relatywnie mniej wykształcone (albo

mniej zainteresowane rozwijaniem wiedzy czy umiejętności w sferze zdrowia),

ale także z faktu, iż w szkołach tego rodzaju ograniczony jest humanistyczny

profil kształcenia, nie ma też na ogół takich przedmiotów jak np. biologia.

Podobna wątpliwość przy interpretacji danych może wynikać z pomija-

nia faktu jakości kształcenia. Pojawia się np. pytanie, czy absolwenci szkół

zaocznych to ta sama kategoria co np. dziennych, czy traktować równorzęd-

nie uczniów dobrych i słabych placówek, ze szkół miejskich i z wiejskich. Te

ostatnie dylematy tracą oczywiście na znaczeniu w przypadku badań na du-

żych, reprezentatywnych populacjach, gdzie z założenia cechy specyficzne

rozkładają się losowo. Tym nie mniej warto pamiętać o tych dylematach, by

unikać nazbyt jednostronnych interpretacji.

ATH10.p65 2010-01-15, 11:22132



Wykształcenie w badaniach socjologii zdrowia ...

133

I wreszcie warto rozstrzygnąć pytanie, czy czasami nie nadinterpretuje-

my znaczenia kategorii wykształcenie, nie uwzględniając, że niejako skupia

ona w sobie także inne cechy społeczno-demograficzne. Na przykład wśród

osób lepiej wykształconych jest więcej kobiet (czyli zakamuflowany wpływ

płci), może być też więcej osób młodych (czyli utajony wpływ wieku), lepiej

sytuowanych (czyli wpływ poziomu zamożności) albo wśród respondentów

o zasadniczym wykształceniu mogą dominować osoby starsze itp. Jest to za-

tem problem wyciągania wniosków o wpływie wykształcenia na badane zja-

wiska bez zastosowania np. procedur standaryzacji ze względu na inne

zmienne demograficzne, co zresztą najczęściej ma miejsce w realizowanych

w Polsce badaniach w obszarze, o którym mowa.

Ta kwestia stanowi płynne przejście do następnego wątku tj. sposobów (pro-

cedur statystycznych), za pomocą których analizuje się związki pomiędzy

zmiennymi uwzględnianymi w badaniach dotyczących zdrowia a wykształce-

niem. Najczęściej robi się to bardzo prostymi metodami. Oznacza to przede

wszystkim stosowanie analiz zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. W ich

ramach stosowane są najczęściej współczynniki oparte na rozkładzie chi kwa-

drat, przy przyjętym przez badaczy poziomie istotności. Ponadto często w ra-

mach interpretacji badacze ograniczają się do stwierdzenia, że występuje istotna

statystycznie zależność, bez głębszej analizy siły tej zależności i jej charakteru.

Może to powodować pewne przekłamania w rozpoznaniu zjawisk, szczegól-

nie w przypadku tabel o dużej liczbie pól. Do rzadkości należą opracowania

z zastosowaniem bardziej złożonych miar statystycznych (np. analiza kroko-

wa regresji, analiza log-liniowa, ANOVA). Próbę tego rodzaju podjęła np. An-

tonina Ostrowska, która stosowała np. analizę wariancji, czy wyliczała

standaryzowane współczynniki regresji wielorakich do danych z badań IFiS

PAN z 1995r., CBOS z 1997r. czy GUS z 1996r. (Ostrowska 1999).

W efekcie tego stanu rzeczy wypada uznać, iż dysponujemy bardzo ogra-

niczoną wiedzą na temat tego, jaką istotnie rolę odgrywa wykształcenie wśród

innych zmiennych społeczno-demograficznych, używanych do wyjaśniania

zróżnicowań zachowań zdrowotnych czy świadomości zdrowotnej członków

naszego społeczeństwa.

PRZYDATNOŚĆ RÓŻNYCH SPOSOBÓW POMIARU POZIOMU

WYKSZTAŁCENIA DO WYJAŚNIANIA ZJAWISK ZDROWIA - CHOROBY

We współczesnym świecie bogactwa możliwości zdobywania i rozwijania

wiedzy czy wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi zajmującymi odmienne

pozycje w strukturze społecznej rodzi się pytanie o to, czy i na ile formalne

wykształcenie (i to najczęściej w aspekcie poziomu) jest dobrą kategorią do

opisu i wyjaśniania zjawisk zdrowia/choroby. Socjologowie z Krajowego Cen-

trum Promocji Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

podjęli ten problem. Realizując w 2007r. na reprezentatywnej próbie 1275 ak-
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tywnych zawodowo respondentów wywiad dotyczący świadomości zdrowot-

nej i stanu realizacji wybranych zachowań zdrowotnych, uwzględnili w kwe-

stionariuszu badania, obok pytania o formalny poziom wykształcenia, również

prośbę o jego autoocenę4 . Ponadto zastosowali prostą skalę aktywności w roz-

wijaniu wiedzy. Podzieliła ona respondentów na dwie grupy: a) aktywnych -

zaliczono do niej osoby, które uczą się języków obcych, czytają prasę, korzy-

stają z komputera i Internetu, doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe lub za-

interesowania oraz b) biernych, którzy nie podejmowali takich czynności.

Następnie przeanalizowali zależności pomiędzy trzema tak wyróżnionymi

sposobami określania poziomu wykształcenia oraz pomiędzy nimi a wybra-

nymi elementami postaw wobec zdrowia5 .

Okazało się, że w przypadku wszystkich możliwych kombinacji par okre-

ślających poziom wykształcenia istnieją silne i istotne statystycznie zależno-

ści, czyli zastosowane kryteria są w znacznej mierze zastępowalne6 .

Tym niemniej okazało się również, co ilustruje poniższa tabela, że respon-

denci mają pewną tendencję do tego, by wyżej subiektywnie oceniać swój

poziom wykształcenia niż wskazuje na to kryterium formalne (oczywiście z

wyjątkiem absolwentów wyższych uczelni, bo nie mieli takiej możliwości).

Szczególnie dotyczy to tych obiektywnie najniżej wykształconych. Blisko co

drugi z ukończoną szkołą podstawową lub gimnazjum sytuuje się wśród osób

o średnim lub pomaturalnym poziomie wykształcenia. Analogicznie czyni

co trzeci absolwent szkoły zasadniczej zawodowej. Nie można zatem wyklu-

czyć, że przekonania tego rodzaju mogą wpływać na sposób, w jaki odpo-

wiadają respondenci pytani o poziom wykształcenia, gdy nie zawiera ono

wyraźnego odniesienia do posiadanych dyplomów (świadectw).

4 (Pytanie brzmiało: Posiadane dyplomy i świadectwa nie zawsze dobrze oddają to, co człowiek
naprawdę umie. Gdyby Pan(i) sam(a) miał(a)  ocenić swoją wiedzę i umiejętności, niezależnie
od tego, jaką rzeczywiście ukończył(a) Pan(i) szkołę, to jaki poziom wykształcenia by Pan(i)
sobie przyznał(a)?).

5 Zestaw zmiennych zależnych obejmował: a) aspekt behawioralny (picie zbyt dużej ilości alkoholu,
unikanie lekarza w chorobie, lekceważenie zaleceń lekarza, zażywanie zbyt często leków, palenie
tytoniu, niezdrowe odżywianie, brak ćwiczeń fizycznych w minionym roku oraz wprowadzanie
trwałych zmian w sposobach postępowania takich jak ograniczanie słodyczy, spożywanego
tłuszczu, częste jedzenie owoców i surówek, dbanie o sprawność fizyczną, lepsze radzenie
sobie ze stresem; b) aspekt świadomościowy (częstotliwość refleksji na temat wpływu własnego
trybu życia na zdrowie, opinie nt  przyczyn zmian w stanie zdrowia, postrzeganie cech
charakterystycznych dla zachowań korzystnych dla zdrowia, reagowanie na informacje w
mediach na temat tego, jak dbać o zdrowie, oraz na temat zagrożeń zdrowia, opinie na temat
zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia, uznawane autorytety w sprawach zdrowia).

6 (obiektywne–subiektywne: ?2Pearsona=1190,7, ?2NW=1023,4 df=9 p<0,0001; obiektywne–
aktywizacyjne: ?2Pearsona=210,6, ?2NW=236,8 df=3 p< 0,0001; subiektywne–aktywizacyjne:
?2Pearsona =214,4, ?2NW=262,1 df=3, p<0,0001).
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Tab.1. Zależność pomiędzy formalnym i subiektywnie ocenianym pozio-

mem wykształcenia

Jedną z możliwych interpretacji opisanej powyżej sytuacji dostarcza analiza

zależności pomiędzy obiektywnym a aktywizacyjnie określanym poziomem

wykształcenia (Tab.2.). Blisko połowa osób z podstawowym lub gimnazjalnym

wykształceniem znalazła się w grupie osób podejmujących wyróżnione w bada-

niu działania rozwijające własną wiedzę, podobnie było w przypadku co dzie-

siątego absolwenta szkół zasadniczych. Z tego punktu widzenia ich aspiracje do

grona osób wyżej wykształconych wydają się mieć pewne uzasadnienie.

Tab.2. Zależność pomiędzy wykształceniem formalnym a wykształceniem

mierzonym poziomem aktywności w doskonaleniu wiedzy poziomem wy-

kształcenia.

Źródło: opracowanie własne na postawie surowych danych z badania wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Zdrowia (w ramach umowy 66/MP/2007/312/3736)

Źródło: opracowanie własne na postawie surowych danych z badania wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Zdrowia (w ramach umowy 66/MP/2007/312/3736)
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Przy generalnej, jak już zaznaczono, zależności pomiędzy analizowany-

mi  poziomami wykształcenia uwagę zwraca ponadto znaczna, bo dotycząca

co czwartego  respondenta ze średnim lub pomaturalnym wykształceniem,

bierność w zakresie wskazanych działań doskonalących posiadaną wiedzę.

Jest to ustalenie, które może w pewnych przypadkach być użyteczne przy

interpretacji danych na temat zachowań czy świadomości zdrowotnej takich

badanych, w których bardziej są oni podobni do tych z niższego, niż wyższe-

go poziomu wykształcenia.

Tab. 3. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia mierzonym subiek-

tywnie i  stopniem aktywności w doskonaleniu wiedzy

I wreszcie warto podkreślić, że w spektakularny sposób rozłożyły się dane

dotyczące subiektywnego i aktywizacyjnego kryterium wykształcenia. Wszyscy

respondenci (100%), którzy w swojej ocenie należą do osób o podstawowym lub

gimnazjalnym poziomie wykształcenia znaleźli się w przyjętej przez badaczy

kategorii biernych (jeśli idzie o rozwijanie swojej wiedzy), a zaliczający się do

osób o zasadniczym wykształceniu w 95%. Ponadto umieszczający się w gronie

osób z wyższym wykształceniem w 96% trafili do kategorii aktywnych.

Zatem można stwierdzić, iż oba przyjęte sposoby wskaźnikowania poziomu

wykształcenia są prawie w pełni zastępowalne oraz że osoby subiektywnie prze-

konane o tym, iż należą do najniższych poziomów wykształcenia, nie realizują

wskazanych działań związanych z rozwijaniem swojej wiedzy. Samo w sobie

stanowi to pewną wskazówkę, na przykład by unikać Internetu czy prasy jako

metod edukacji zdrowotnej, nakierowanej na tego typu grupę adresatów.

Przeprowadzona analiza wykazała też, że posługując się formalnym po-

ziomem wykształcenia, otrzymujemy podobne wyniki, jeśli idzie o różnicowa-

nie  zachowań i sposobów myślenia o zdrowiu, jak wówczas gdy użyjemy

autooceny bądź zastosowanej skali aktywności w rozwijaniu wiedzy. Okazało

Źródło: opracowanie własne na postawie surowych danych z badania wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Zdrowia (w ramach umowy 66/MP/2007/312/3736)
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się jednak także, iż dane kryterium opisu poziomu wykształcenia może wpły-

wać na siłę analizowanych różnic. Dotyczyło to w szczególności takich zacho-

wań, jak: unikanie słodyczy, częstsze jedzenie warzyw i owoców oraz

systematyczna aktywność fizyczna. Jeśli idzie o ograniczanie ilości spożywa-

nego cukru, to tutaj najsilniej różnicował poziom wykształcenia mierzony for-

malnie. Z kolei jedzenie warzyw i owoców i podejmowanie aktywności fizycznej

najsilniej różnicowało wykształcenie mierzone poziomem aktywności.

W przypadku świadomości zdrowotnej wykształcenie wskaźnikowa-

ne aktywnością różnicowało przekonanie na temat roli własnych zacho-

wań w powodowaniu zmian w stanie zdrowia oraz ocenę trudności

wiążącej się z realizowaniem prozdrowotnych zachowań. Wykształcenie

mierzone subiektywną oceną najsilniej różnicowało kojarzenie takich za-

chowań z ograniczeniami albo swobodą wyboru.

Reasumując, przeprowadzone analizy wykazały, iż stosowany powszech-

nie w badaniach z zakresu socjologii zdrowia formalny poziom wykształce-

nia różnicuje w podobny sposób zachowania i świadomość zdrowotną jak

inne zastosowane jego wskaźniki. W tym sensie można uznać, iż rozwój moż-

liwości kształcenia poza formalnym systemem edukacji oraz kontaktów spo-

łecznych pomiędzy osobami o różnych poziomach wykształcenia nie

zdewaluowały jego roli w tej sferze. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że

zaobserwowano ciekawe zjawiska, wymagające dalszych pogłębionych ana-

liz, polegające na wielokrotnie silniejszej mocy różnicującej zastosowanych

wskaźników w niektórych obszarach działania i myślenia o zdrowiu.

KONCEPCJA „HEALTH LITERACY” - ALTERNATYWA CZY UZUPEŁNIENIE

ZMIENNEJ WYKSZTAŁCENIE W BADANIACH Z ZAKRESU ZDROWIA

PUBLICZNEGO?

Jak zaznaczono we wstępie, od ponad dwudziestu lat poziom wykształ-

cenia traktowany jest jako jedna z głównych determinant postaw wobec zdro-

wia (a nawet jego stanu). Ostatnio pojawiają się jednak inne pomysły

zmiennych wyjaśniających tego rodzaju. Coraz popularniejsza staje się np.

koncepcja „health literacy”. Termin ten nie doczekał się jak dotąd dobrego

tłumaczenia na język polski. Podejmowane próby określają ją m.in. jako „kom-

petencje zdrowotne”, „funkcjonalną wiedzę zdrowotną”, „alfabetyzację zdro-

wotną” czy „odczytywanie zdrowia” . Upraszczając, można uznać, że idzie

o poziom rozumienia przekazów zdrowotnych (Iwanowicz 2009).

Wraz z pojawieniem się „health literacy” rodzi się pytanie, czy i na ile zjawi-

ska kryjące się w tym pojęciu mogą w podobny sposób wchodzić w relacje np. ze

stanem zdrowia czy działaniami na jego rzecz, jak te opisywane przez kategorię

„wykształcenie”, a zatem problem ich wzajemnej zastępowalności. Istniejące

badania (a nie jest ich wiele) wydają się, generalnie rzecz biorąc (bo są wyjątki),

potwierdzać istnienie statystycznych zależności pomiędzy niskim poziomem
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(podstawowym) „health literacy” a m.in.: gorszym stanem zdrowia zarówno

somatycznego, jak i psychicznego (Lincoln i in. 2006), gorszymi współczynnika-

mi umieralności (Baker i in. 2008), częstszą hospitalizacją (Baker 1997), częstszym

brakiem lub niedostateczną wiedzą nt. chorób, na które cierpią osoby z danym

poziomem „health literacy” (Kalichman i in. 2000). Wyniki wspomnianych ba-

dań dostarczają zatem argumentów, że działają tu podobne mechanizmy jak przy

klasycznie ujmowanym wykształceniu.

Koncepcję „health literacy” można też potraktować jako propozycję stwo-

rzenia kategorii „poziomu wykształcenia w sferze zdrowia”, obok klasycznie

rozumianego wykształcenia. Takie skojarzenia uzasadniają bardziej rozwinię-

te  ujęcia tej koncepcji (np. wg Dana Nutbeama), w których wyróżnia się: a)

basic/functional literacy, czyli podstawową wiedzę (głównie nt. czynników ry-

zyka i funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej) i umiejętności wystar-

czające w typowych sytuacjach np. postępowania zgodnie z konkretnymi

wskazaniami pracownika służby zdrowia, b) communicative/interactive literacy,

wiedzę pochodzącą z różnych źródeł, poddaną procesom rozumienia i dosto-

sowana do warunków, okoliczności, która w połączeniu z umiejętnościami spo-

łecznymi stanowi podstawę do aktywnego reagowania, c) critical literacy, wiedzę

powstałą na skutek krytycznej analizy informacji i wykorzystywaną do przej-

mowania coraz większej kontroli nad różnorodnymi sytuacjami w życiu zwią-

zanymi ze zdrowiem. Ponadto w takich ujęciach zakłada się, że kolejny stopień

nie jest możliwy do osiągnięcia bez przejścia poprzedniego (co jeszcze bardziej

upodabnia je do stopni wykształcenia) (Nutbeam 2000).

Przeprowadzone w 1992r. badanie społeczeństwa USA (National Adult Lite-

racy Survey) z zastosowaniem „health literacy” wykazało, że ma ono drama-

tycznie niski poziom „wykształcenia w sferze zdrowia”. Co ciekawe - poziom

wykształcenia  formalnego nie zawsze przekładał się na poziom literacy w od-

niesieniu do zdrowia. Aż 16% osób ze średnim i 4% osób z wyższym wykształ-

ceniem charakteryzowało się najniższym spośród pięciu, wyróżnionych w tym

badaniu zakresów wiedzy, a diagnozowano wyłącznie podstawową umiejęt-

ność rozumienia przez jednostkę informacji dotyczących zdrowia i funkcjono-

wania w codziennych sytuacjach związanych z jego ochroną (Iwanowicz 2009).

Oczywiście nie można odrzucić hipotezy, że brak kompetencji w sferze zdro-

wia tych 20% badanych Amerykanów wiązał się z generalnie z niską jakością

kształcenia, w którym uczestniczyli bądź że były to osoby, którym jakoś udało

się wygrać z systemem egzaminów. Jednak nie jest to przekonujące wyjaśnie-

nie. Wyniki te dowodzić mogą raczej, że nie ma tak prostej zależności pomię-

dzy formalnym poziomem wykształcenia a podstawową nawet wiedzą na

tematy zdrowia, jak się czasem zakłada (no, oczywiście wykluczając jakiś po-

ważny błąd w jej operacjonalizacji, zastosowanej w tym badaniu).

Reasumując wydaje się, że „health literacy” to dość ciekawa koncep-

cja, bo koncentrując się na pomiarze wiedzy społeczeństwa w dziedzinie
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zdrowia (albo w przypadku szerszych ujęć na świadomości zdrowotnej,

a nawet działaniach w sferze zdrowia) może być wykorzystywana do przy-

gotowywania i oceny programów edukacji zdrowotnej i promocji zdro-

wia (w tym na poziomie makro, np. narodowych). Oczywiście pozostaje

problem precyzyjnych definicji tego pojęcia, jego wymiarów/poziomów

i dobrych narzędzi do ich pomiaru.

Bardziej dyskusyjną kwestią jest na ile określony poziom „health litera-

cy” może zastąpić zmienną wykształcenia w przypadku analiz nad struktu-

ralnymi determinantami stanu zdrowia, (czy różnych schorzeń, czyli wejść

np. w zakres tzw. SES w badaniach epidemiologów) czy ekonomicznych

aspektów zdrowia, np. kosztów opieki zdrowotnej. Zastąpić jako na tyle  lep-

szy wskaźnik, że będzie to uzasadniało działania organizacyjne i wyższe kosz-

ty związane z prowadzeniem badań mierzących jej poziom.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dobrze byłoby rozwinąć refleksję na-

ukową inspirowaną koncepcją „health literacy” na gruncie polskim i euro-

pejskim. Ciekawe poznawczo i praktycznie byłoby ustalenie poziomu(ów)

„health literacy” naszego społeczeństwa (pracujących), w tym zbiorowości

osób o różnym poziomie wykształcenia formalnego i porównania go z inny-

mi krajami UE. Niezbędne są tutaj najpierw prace nad adekwatną do naszej

sytuacji definicją tego pojęcia i skonstruowaniem dobrych narzędzi do jego

pomiaru. Jeśli idzie o międzynarodowe porównania, wyzwaniem jest pyta-

nie, czy da się opracować wspólne narzędzie do pomiaru „health literacy”

dla różnych społeczeństw, czy też odmienne elementy dla poszczególnych

nacji będą uznawane za wskaźniki danego jej poziomu.

ZWIĄZKI POMIĘDZY POZIOMEM WYKSZTAŁCENIA A STANEM

ZDROWIA ORAZ ZACHOWANIAMI ZDROWOTNYMI W ŚWIETLE BADAŃ

OGÓLNOPOLSKICH REALIZOWANYCH W LATACH 1988 – 2008

Empiryczne diagnozy powiązań pomiędzy poziomem wykształcenia

a zdrowiem i jego determinantami w odniesieniu do całego naszego spo-

łeczeństwa pojawiają się dopiero w latach 90-tych (wcześniej tego ro-

dzaju analizy obecne są np. w badaniach zachowań medycznych (Titkow

1976) czy Pol-MONICA, ale dotyczyły one mieszkańców Warszawy-

1983r.). W 1988r. GUS publikował dane o poziomie wykształcenia roda-

ków i chociaż podjął temat zdrowia w ramach rutynowo prowadzonych

analiz statystycznych, to nie sprawozdawał powiązań pomiędzy pozio-

mem wykształcenia a np. samooceną stanu zdrowia i jego wybranymi,

innymi determinantami (Rocznik Statystyczny 1988). Autoocena stanu

zdrowia ustalona została w oparciu o reprezentatywną próbę ogółu lud-

ności w badaniach wykonanych w 1996r. i 2004r., ale skorelowana jest

jedynie w publikowanych zestawieniach z wiekiem i płcią badanych

(Rocznik Statystyczny 2006).
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Szerszą analizę powiązań pomiędzy wykształceniem a zachowaniami

zdrowotnymi Polaków przeprowadziła Antonina Ostrowska w swojej pracy

z 1999r. (Ostrowska 1999). Posługując się dostępnymi wynikami badań pro-

wadzonymi w połowie lat 90-tych przez CBOS, IFiS PAN, GUS oraz PBS,

ustaliła, że prozdrowotny styl życia wyraźnie powiązany był z wyższym

poziomem wykształcenia. Prowadzone przez nią analizy dowiodły, że wy-

ższy poziom wykształcenia przekładał się pozytywnie na sposób odżywia-

nia, częstsze podejmowanie aktywności fizycznej, spadek odsetka osób

palących i wzrost tych, które palenie rzuciły, wzrost częstości spożycia alko-

holu, przy czym nieoznaczający jednak picia większej jego ilości.

Niestety, w dużym reprezentatywnym badaniu nt. zdrowia ludności Polski

(obejmującym problem zachorowań, niepełnosprawności, wcześniej wspomnia-

nej autooceny stanu zdrowia i wybranych zachowań zdrowotnych), zrealizowa-

nym przez GUS w 1996r., metodą wywiadu, nie analizowano kwestii wykształcenia,

podano jedynie korelacje z wiekiem, płcią oraz miejscem zamieszkania. Uwzględ-

niono je dopiero w kolejnym tego typu badaniu z 2004r., jednak w raporcie GUS

nie omawiano powiązań pomiędzy poziomem wykształcenia a samooceną stanu

zdrowia, występowaniem określonych problemów zdrowotnych, korzystaniem

z usług medycznych i przyjmowaniem leków, paleniem tytoniu, spożywaniem

alkoholu, jakością snu oraz sposobami spędzania wolnego czasu. Dopiero prze-

gląd bazy danych z tego badania daje podstawy do stwierdzenia, że różnicowało

ono np. oceny stanu zdrowia, aktywność fizyczną, palenie tytoniu. Status eduka-

cyjny wpływał także na przyjmowany wzorzec picia alkoholu tj. częstość kon-

sumpcji oraz rodzaj preferowanego alkoholu (Korzeniowska i in. 2008).

Wracając do lat 90-tych, zależności pomiędzy poziomem wykształcenia

a specyficznymi zachowaniami pojawiały się w komunikatach Centrum Ba-

dania Opinii Społecznej (np. w komunikacie BS/86/86/98 z 1998 roku, do-

tyczącym zażywania witamin (CBOS 1998), czy BS 74/74/98, z tego samego

roku, na temat sposobu odżywiania się (CBOS 1998a).

Związki pomiędzy poziomem wykształcenia a zachowaniami zdrowotny-

mi były analizowane od końca lat 90-tych także w badaniach epidemiologicz-

nych dotyczących chorób układu krążenia, ale nie miały one ogólnopolskiego

zasięgu (np. badanie w ramach realizacji programu SOPKARD, GDYNIA-

KARD, Polski Projekt 4 Miast czy Polski Projekt 400 Miast). Dopiero od 2002

roku rozpoczęto w Polsce realizację kompleksowych, ogólnokrajowych pro-

gramów badawczych w zakresie chorób układu krążenia. Pierwszym repre-

zentatywnym ogólnopolskim badaniem tego rodzaju było badanie NATPOL

PLUS, w kolejnych latach zrealizowano badanie WOBASZ (przeprowadzone

w latach 2003- 2005) (Kwaśniewska i in. 20077 ).

7 Zbiór artykułów na temat wyników WOBASZ znajduje się w też Kardiologii Polskiej, 2005, 63.
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Badanie NATPOL – PLUS z 2002 roku wykazało gorsze parametry sta-

nu zdrowia wśród niżej wykształconych np. otyłość oraz nadwaga wystę-

powały znaczenie częściej pośród osób z niższym statusem wykształcenia.

Lepiej wyedukowani charakteryzowali się też lepszym (choć generalnie

niskim) poziomem wiedzy na temat powikłań powodowanych przez nad-

ciśnienie oraz możliwości zapobiegania mu. Pojawił się też wyraźny wzrost

wraz z poziomem wykształcenia aktywności fizycznej poza pracą (wyniki

WOBASZ pokazały tu odwrotną sytuację), tacy respondenci mieli też

zdrowszą dietę i rzadziej palili tytoń (Korzeniowska i in. 2008).

Wykształcenie jako czynnik warunkujący analizowane zjawiska ze sfe-

ry zdrowia uwzględniane jest w cyklicznym badaniu, tzw. Diagnozie Spo-

łecznej, prowadzonym na reprezentatywnej próbie respondentów w 2000,

2003, 2005 i 2007 roku. Zakres pytań odnoszących się do zdrowia jest jed-

nak ograniczony i w kolejnych edycjach badania ulegał zmianom. Wyniki

Diagnozy Społecznej wskazują, że niższe wykształcenie powiązane jest

z częstszym korzystaniem z opieki zdrowotnej, paleniem tytoniu, spoży-

waniem alkoholu (www.diagnoza.com).

Swego rodzaju prekursorami poszukiwania zależności między kwestiami

zdrowia, zachowaniami zdrowotnymi a statusem społeczno – ekonomicznym,

w tym wykształceniem, był zespół socjologów z Instytutu Medycyny Pracy

w Łodzi. Badania tego ośrodka, zapoczątkowane w 1988r. i prowadzone w

kolejnych latach, obejmowały jednak populację pracujących a nie całe społe-

czeństwo. Wnioski z ich ustaleń przedstawione zostaną poniżej.

ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POZIOMEM WYKSZTAŁCENIA A WYBRANYMI

ZACHOWANIAMI  ZDROWOTNYMI W POPULACJI PRACUJĄCYCH

W POLSCE (USTALENIA BADAŃ IMP W ŁODZI Z LAT 1988, 2002 I 2007)

Wspomniane badania prowadzono rożnym metodami, na różnych popu-

lacjach i przy użyciu różnych kwestionariuszy8 , ale ponieważ były one pro-

wadzone na dużych próbach, a zastosowano w nich podobne pytania

spróbujemy na ich podstawie ocenić czy i jak poziom wykształcenia pracow-

ników  różnicował wybrane ich działania w sferze zdrowia 20 lat temu i obec-

nie (Gniazdowski, 1990; Korzeniowska 2004; Korzeniowska 2008).

Jeśli idzie o sposób odżywania się z 1988r., to poziom wykształcenia nie

różnicował konsumpcji warzyw i owoców, natomiast różnicował ograni-

czanie spożycia tłuszczy oraz cukru. W 2002r. wzory spożycia warzyw

8 Pierwsze przeprowadzono w 1988, za pomocą ankiety na zbiorowości 1479 osób, będących
statystyczną reprezentacją  pracowników przemysłu. Dwa kolejne wykonano techniką wywiadu
kwestionariuszowego. W roku 2002 badaną populację stanowiła reprezentatywna próba 1138
pracowników z dwóch grup wiekowych 25-35 i 45-55 lat, w 2007r. reprezentatywna próba
aktywnych zawodowo, licząca 1257 respondentów.
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i owoców, tłuszczy i cukru były tym częściej prozdrowotne im wyższy

poziom wykształcenia. Natomiast w 2007r. taka tendencja wystąpiła tylko

w przypadku ograniczania spożycia cukru. Generalnie można zatem

uznać, że pod koniec lat osiemdziesiątych i aktualnie stwierdza się zależ-

ność sposobu odżywiania i poziomu wykształcenia.

Co się tyczy palenia tytoniu, występuje analogiczna sytuacja. Z tym, że w

1988r. i 2007r. najgorzej pod tym względem wypadali pracownicy z zasadni-

czym wykształceniem, a w 2002r. z podstawowym.

Picie alkoholu też okazuje się być zależne od poziomu wykształcenia, z tym

że dysponujemy danymi tylko z 1988r. i 2007r. Osoby najlepiej wyedukowane, w

swojej ocenie, najczęściej piły „mało i rzadko” pod koniec lat osiemdziesiątych

i najrzadziej piły za dużo alkoholu, wg danych z ostatniego badania.

Jeśli idzie o aktywność fizyczną, to w pierwszym z analizowanych badań

odsetek osób ćwiczących systematycznie był najwyższy wśród tych ze śred-

nim wykształceniem, a najniższy z podstawowym. W kolejnych badaniach

najgorsze wzory prezentowały osoby po szkołach zasadniczych.

Tak więc analiza wyników w/w trzech badań potwierdziła występowa-

nie zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a wybranymi czterema

zachowaniami zdrowotnymi.

Analiza świadomości zdrowotnej niżej wykształconej części zbiorowo-

ści aktywnych zawodowo w Polsce (w oparciu obadanie z 2007r.) wykaza-

ła, że stanowi zatem ona swego rodzaju „gordyjski węzeł” dla edukacji

zdrowotnej. Osoby te bowiem, jakkolwiek częściej niezadowolone ze swo-

jego stanu zdrowia, nie poświęcają tej sprawie specjalnej uwagi. W znacz-

nej części traktują zdrowie jako zjawisko w specyficzny sposób od nich

niezależne, determinowane głównie przez odziedziczone cechy czy ilość

przeżytych lat. Prawdopodobnie stąd podejmowanie zachowań, które słu-

żyć by miały jego poprawie rzadziej wydaje się im potrzebne, za to jest

w ich opiniach częściej czymś trudnym w realizacji i ograniczającym ich

wolność. Takie nastawienie nakłada się w przypadku około dwóch trzecich

z nich na obojętność wobec przekazów edukacyjnych dotyczących zdro-

wia, pojawiających się w mediach, a w przypadku połowy na trudności

z ich rozumieniem. W świetle uzyskanych danych widać więc wyraźnie, że

tradycyjne podejście bazujące na założeniu, że  przeciętny człowiek  chce

dbać o zdrowie i będzie to robił, gdy mu się podpowie jak, nie ma uzasad-

nienia. Ewidentnie potrzebne są inne bodźce niż klasyczne dostarczanie

wiedzy (które nie trafia do zamkniętego na nie adresata), które uruchomi-

łyby proces zmiany stosunku do własnego zdrowia. Wydaje się zatem, że

racjonalne byłoby jak najczęstsze wiązanie (rozszerzanie) projektów edu-

kacyjnych dla tej populacji z programami promocji zdrowia, które mogą

być realizowane w różnych siedliskach, w których funkcjonują takie osoby,

w tym szczególnie w zakładach pracy (Korzeniowska 2008).
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WNIOSKI

Wiedza o związkach pomiędzy wykształceniem a zdrowiem, zachowania-

mi zdrowotnymi i świadomością zdrowotną w społeczeństwie polskim nie jest

rozległa, a obserwacje, jak układają się tego rodzaju zależności, są ograniczone

do ostatnich dwudziestu lat i dosłownie kilku badań o charakterze reprezenta-

tywnym dla całego kraju, bądź populacji pracujących. Ponadto próby porów-

nywania ich ustaleń muszą uwzględniać liczne ograniczenia, w tym związane

z zastosowaniem różnych poziomów wykształcenia.

W świetle istniejących danych uzasadniona jest ogólna teza, iż poziom

wykształcenia wpływa na samoocenę zdrowia i inne istotne elementy świa-

domości zdrowotnej oraz realizację określonych zachowań zdrowotnych pra-

cujących w Polsce. Oczywiście należy mieć tu pełną świadomość ograniczeń

tej tezy wynikających ze stosowanych procedur i miar statystycznych (spro-

wadzających się głównie do stwierdzania istotnych związków pomiędzy

wykształceniem respondentów a pojedynczymi zmiennymi tego rodzaju), co

oznacza, że w większości przypadków nie dysponujemy wartościowymi da-

nymi na temat tego, jak silnie waży poziom wykształcenia w stosunku do

innych zmiennych społeczno-demograficznych.

Uzyskiwane wyniki potwierdzają ogólną tezę, iż u osób z niższym po-

ziomem  wykształcenia obserwujemy gorsze wskaźniki w zakresie zacho-

wań i świadomości zdrowotnej.

Jeśli idzie o problem „lepszych wskaźników” wykształcenia w analizach

z dziedziny zdrowia, to jego samoocena lub pomiar za pomocą zachowań,

wskazujących na aktywne poszukiwanie wiedzy poza formalnym systemem

nauki w szkole, okazały się być warte dalszych poszukiwań, aczkolwiek ge-

neralnie potwierdziły przydatność klasycznego podejścia.

Co się tyczy koncepcji „health literacy”, to otwarta jest  kwestia precy-

zyjnych definicji tego pojęcia, jego wymiarów/poziomów i ich operacjona-

lizacji w postaci narzędzi do pomiaru. Od rozstrzygnięć tego rodzaju zależy,

na ile i w jaki sposób „health literacy” zastąpi wykształcenie w roli determi-

nanty stanu zdrowia (np. w analizach wskaźników zachorowalności i umie-

ralności) czy korzystania z usług systemu zdrowia itp. Nie ulega jednak

wątpliwości, że dobrze byłoby rozwinąć refleksję naukową inspirowaną

koncepcją „health literacy” na gruncie polskim i europejskim na potrzeby

edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, szczególnie gdy idzie o takie pro-

gramy adresowane do osób o najniższym poziomie wykształcenia.

ATH10.p65 2010-01-15, 11:22143



Elżbieta Korzeniowska

144

Bibliografia:

Baker D.W., Parker R.M., Williams M.V., Clark W.S., Nurss J. (1997): The relationship

of patient reading ability to self-reported health and use of health services, American

Journal of Public Health, 87

Baker D., Wolf M., Feinglass J., Jason T. (2008): Health Literacy, Cognitive Abilities,

and Mortality Among Elderly Persons, Journal of General Internal Medicine, 23

CBOS (1998a): Czy dobrze się odżywiamy? Komunikat z badań BS/74/74/98, Warszawa

CBOS (1998): Moda na witaminy. Komunikat z badań, BS/86/86/98, Warszawa

Cianciara D. (2006): Ocena struktury oraz użyteczności informacji zawartych

w materiałach reklamujących produkty lecznicze dostępne bez recepty z perspektywy

nowego zdrowia publicznego, Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków,

Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.), (2006): Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia

Polaków, Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.), (2007): Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia

Polaków, Warszawa

Czapiński J., Panek T. (red.), (2000): Diagnoza Społeczna 2000. Warunki i jakość życia

Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji,

http://www.diagnoza.com/

Gniazdowski A. (1990): Zachowania zdrowotne poza pracą pracowników przemysłu, [w:]

Gniazdowski A, (red.), Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba

charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Łódź

Iwanowicz E. (2009): „Health literacy” jako  jedno z wyzwań zdrowia publicznego,

Medycyna Pracy, nr 5 ( w druku)

Kalichman S.C., Benotsch E., Suarez E.T., Catz S., Miller J., Rompa D. (2000): Health

literacy and health-related knowledge among persons living with HIV/AIDS, American

Journal of Preventive Medicine, 18

Korzeniowska E. (2004): Sposoby myślenia i postępowania w sferze zdrowia starszych

pracowników średnich i dużych firm, Medycyna Pracy 55(2)

Korzeniowska E. (2008): Świadomość zdrowotna aktywnych zawodowo o niskim

poziomie wykształcenia jako wyzwanie dla edukacji zdrowotnej, [w:] Chrzanowska I,

Jachimczak B. (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu.

Wyzwania praktyki, Łódź

Krasucki P., Doroszewski U., Lipski J.T. (1991): Socjomedyczna pamiątka o komunie,

Warszawa

Kwaśniewska M., Bielecki W., Kaczmarczyk–Hałas K., Pikala M., Drygas W. (2007):

Ocena rozpowszechnienia zdrowego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców województwa

łódzkiego i lubelskiego. Projekt WOBASZ,  Przegląd Lekarski , 64/2

Mikołajczyk H. (1983): Badanie stanu zdrowia pracowników przemysłu

włókienniczego, Łódź

ATH10.p65 2010-01-15, 11:22144



Wykształcenie w badaniach socjologii zdrowia ...

145

Nutbeam D. (2000): Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary

health education and communication strategies into 21st century. Health Promotion

International, 15

Ostrowska A. (1999): Styl życia a zdrowie, Warszawa

Ostrowska A. (2000), Styl życia a zdrowie – bilans dekady, [w:] Ostrowska A. i in.(red),

Jak żyją Polacy, Warszawa

Parker R. (2000): Health literacy: a challenge for American patients and their health care

providers, Heath Promotion International, 15

Public Health Programme, 2008-2013, http//ec.europa.eu/echa/news/news.html

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, 1988

Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa, 2006

Słońska Z. Status socjoekonomiczny jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia.

www.pamietajosercu.pl

Słońska Z. (2005): Socjologiczna krytyka promocji zdrowia. Wybrane problemy, [w:]

Piątkowski W., Brodniak W., A. (red), Zdrowie i choroba. Perspektywa

socjologiczna, Tyczyn

Słońska Z (2008): Nowe oblicza medykalizacji: redefinicja i marginalizacja promocji

zdrowia, [w:] Piątkowski W., Płonka-Syroka B.(red), Socjologia i antropologia

medycyny w działaniu, Wrocław

Stan zdrowia ludności w 1996 roku, GUS, Warszawa, 1996

Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., GUS, Warszawa, 2006

Titkow A. (1976): Społeczne zróżnicowanie zachowań medycznych mieszkańców Warszawy,

[w:] Sokołowska M. i in. (red), Socjologia a zdrowie, Warszawa

Korzeniowska E., Puchalski K., Pyżalski J., Wojtaszczyk P., Iwanowicz E. (2008):

Wpływ wykształcenia na zróżnicowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa polskiego

jako wyzwanie dla edukacji i promocji zdrowia, (raport niepublikowany), Łódź

Ustawa  z dn. 8 stycznia 1999 r., Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego,

DZ. U. z 1999 r., Nr 12, poz. 96

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 VII 2005 r. ,Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz.

1365 z późn. zm.

ATH10.p65 2010-01-15, 11:22145



Elżbieta Korzeniowska

146

ATH10.p65 2010-01-15, 11:22146



O wartości zdrowia  ...

147

Metody, techniki i praktyka badań społecznych

KRZYSZTOF PUCHALSKI

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

O wartości zdrowia na podstawie

wyników badań sondażowych

WSTĘP

ojęcie wartości w naukach społecznych ma wiele odmiennych zna-

czeń, powiązanych z różnorodnymi koncepcjami teoretycznymi

i obszarami badań (Joubert 2006). Jednak we współczesnych ana-

lizach tych nurtów socjologii (i dziedzin pokrewnych), które jako materiał

empiryczny wykorzystują dane pochodzące głównie z sondaży, na ogół

nie podejmuje się rozważania problemu owej różnorodności. Przyjmuje

się zazwyczaj ogólny i bliski potocznemu rozumieniu sens tego pojęcia.

Wyraża go m.in. koncepcja wartości Geerta Hofstede (wartość jako „ten-

dencja preferowania pewnych stanów rzeczy nad inne”) (za: Joubert: 328)

lub Clyde’a Kluckhohna (wartość to „koncepcja tego, co jest godne po-

żądania, charakterystyczna dla jednostki lub grupy, wywierająca wpływ

na wybór spośród dostępnych sposobów, środków i celów działania”)

(za: Ziółkowski 2006: 145).

Można domniemywać, że populacyjne badania sondażowe tak rozumia-

nych wartości, zmierzające do ustalania potocznych ocen wartości zdro-

wia1 , służą generalnie dwóm celom. Pierwszy to rozpoznanie ogólnych

skojarzeń ocenno-emocjonalnych związanych ze zjawiskiem zdrowia

(a może bardziej z jego pojęciem), często na tle podobnych skojarzeń z in-

nymi obiektami. Badania te pozwalają charakteryzować stan oraz przemia-

ny świadomości społecznej i odzwierciedlone w niej ogólne preferencje

dotyczące dobrego życia, mniej natomiast wybory realizowane w obszarze

indywidualnych działań. Drugi cel to poszukiwanie danych (w tym ustala-

nie wartości – jako względnie stałych cech czy dyspozycji psychicznych)

1 Badania oceny wartości zdrowia, w omawianym znaczeniu, odróżniam od analiz treści zawartych
w pojęciu zdrowia jako wartości kulturowej (szerzej: Puchalski 1997; zob. też: Gaweł, Kowalski
2007). W polskiej socjologii rozróżnienie to odpowiada dwóm odmiennym pojęciom wartości,
gdzie pierwsze bliskie jest Ossowskiemu, natomiast drugie Znanieckiemu.

ATH11.p65 2010-01-15, 11:22147



Krzysztof Puchalski

148

pozwalających zrozumieć, wyjaśniać lub nawet przewidywać realne zacho-

wania jednostek, ujęte w skali indywidualnej lub zbiorowej, związane ze

zdrowiem. W praktyce oba te konteksty interpretacyjne często wzajemnie

przenikają się i nie są rozgraniczane.

W omawianych nurtach badawczych wartość zdrowia rozpoznaje się

zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, można opierać się

na deklaracjach ujawniających treści myślenia. To, co tutaj nazywamy war-

tością, to element świadomości badanych osób, bezpośrednio wyrażony

w ich odczuciach, ocenach, abstrakcyjnie dokonywanych wyborach, wy-

powiadanych przekonaniach, poglądach, opiniach, obawach, deklarowa-

nych dążeniach, planach, etc. Podstawą drugiego jest interpretacja

podejmowanych przez respondentów i raportowanych w sondażu zacho-

wań, skierowanych na zdrowie lub jego korelaty (albo nie podejmowa-

nych, choć właśnie oczekiwanych z zewnątrz na mocy społecznie uznanych

norm – zob. Puchalski, Korzeniowska 2004). Tutaj przypisuje się bada-

nym wysokie lub niskie oceny wartości zdrowia nie tyle na podstawie

dosłownych wypowiedzi na ów temat, ile w oparciu o podejmowaną przez

obserwatora-badacza próbę zrozumienia działań prezentowanych w son-

dażu oraz odtworzenia ich motywacji. Wyrazem tych dwóch odmiennych

podejść jest często eksponowany w socjologii zdrowia podział na warto-

ści deklarowane i realizowane (np. Bogusz 2004).

Podjęcie problemu oceny wartości zdrowia, ustalanej za pomocą sonda-

ży, wynika z kilku powodów.

Pierwsza ich grupa leży po stronie wzrastającego zainteresowania społe-

czeństwa sprawami zdrowia. To m.in. coraz częstsza obecność tematu zdro-

wia w dyskursie publicznym, przemiany jego pojmowania idące w kierunku

powiązań ze szczęściem, jakością i stylem życia, upowszechnianie się dążeń

do coraz lepszego stanu zdrowia i wyczulenie społeczeństwa na coraz to nowe

jego zagrożenia, ekspansja skojarzeń dotyczących zdrowia w przekazach

marketingowych i medialnych czy niekończące się spory o reformę systemu

opieki medycznej i lokowanie głównej odpowiedzialności za stan zdrowia –

zarówno przez polityków, jak „zwykłych ludzi” – na barkach jednostek.

Druga grupa przyczyn odnosi się do wzrastającej popularności sondaży

(czy nawet, mówiąc mniej eleganckim językiem, sondażomanii). To nie tylko

ich wszechobecność w ogólnie pojętym życiu społecznym, ale także powszech-

ne zastosowanie we wspomnianej sferze zdrowia: w marketingu produktów

związanych ze zdrowiem, badaniach prowadzonych na potrzeby polityk

zdrowia publicznego czy generalnie w naukach społecznych poświęcających

uwagę tej ekspansywnej problematyce. Z tym wiążą się dyskusje o trafności

danych zbieranych za pomocą sondaży, toczone pomiędzy reprezentującymi

postawę podejrzliwości a zwolennikami beztroskiej i powierzchownej ufno-

ści wobec wypowiedzi uzyskiwanych od respondentów.
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Trzeci powód, wynikający z dwóch powyższych, to spory dotyczące tego,

jaką wartość przybiera zdrowie dla większości społeczeństwa – rozgrywające się

zarówno w dyskursie potocznym (także w edukacji szkolnej), jak i profesjonal-

nym (m.in. w socjologii, psychologii, zdrowiu publicznym). Wskazać tu można

często przywoływaną (w życiu codziennym i wynikach badań) rozbieżność po-

między powszechnymi deklaracjami cenności zdrowia a niedostatkiem działań

na jego rzecz (lub masowym podejmowaniem działań ryzykownych). To także,

rzadziej zauważana, niespójność samych deklaracji na temat jego wartości, skła-

danych przez respondentów w badaniach sondażowych.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia tych analiz była często prezentowana

konstatacja, że inaczej przedstawia się deklarowana wartość zdrowia, a inaczej

realizowana – że ludzie mówią, iż cenią zdrowie, natomiast w życiu codziennym

powszechnie je lekceważą. Innymi słowy, czy prawdą może być to, że gremial-

nie składamy fałszywe deklaracje na ów temat (także w sondażach)? A patrząc

z drugiej strony, czy aby na pewno dobrze interpretujemy ludzkie zachowania,

przypisując ich aktorom taki stan świadomości, który można określić jako brak

cenienia zdrowia? Nie podejmuję się w tym miejscu wyczerpująco przedyskuto-

wać ani tym bardziej wiążąco odpowiedzieć na tak postawione pytania. Chcę

jedynie pokazać, że dane pochodzące z sondaży2  dalekie tu są od jednoznaczno-

ści, wskazać główne aspekty różnic ujawnianych w sondażowych ocenach war-

tości zdrowia oraz omówić kilka hipotetycznych powodów takiego stanu rzeczy

i zgłosić kilka dalszych pytań.

DEKLARACJE WYSOKIEJ OCENY WARTOŚCI ZDROWIA – SKALA

ZJAWISKA

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się kilku sondażowym deklaracjom,

podejmując następnie problem, czy rzeczywiście dostarczają one wystarcza-

jących powodów, by uznać, że zdrowie jest tak wysoko cenione przez re-

spondentów, że jest dla nich tak bardzo ważne, a nawet najważniejsze w życiu,

że odczuwają oni lub uznają (w nawiązaniu do Ossowskiego, 1967) dużą jego

wartość? Poniżej przedstawiam fragmenty wyników z kilku znanych badań.

Przykład 1. W sondażu reprezentatywnym dla populacji dorosłych Pola-

ków (CBOS, BS/133/2005) poproszono respondentów o to, by ocenili kilka-

naście podanych wartości – każdą osobno – na siedmiostopniowej skali (od

„zdecydowanie nieważne” – 1, do „bardzo ważne” – 7). 90% ogółu badanych

umieściło „zachowanie dobrego zdrowia” na najwyższej 7. pozycji, natomiast

2 W tekście tym korzystam głównie z profesjonalnych badań prowadzonych wśród osób dorosłych,
najczęściej realizowanych w próbach reprezentatywnych dla ogółu społeczeństwa – zwłaszcza
gdy dokonuję porównań uzyskanych wyników. Inne badania, gdy nie są to próby
reprezentatywne, wykorzystuję jedynie dla zilustrowania stawianych hipotez dotyczących
mechanizmów potocznego myślenia o zdrowiu.
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pozostałych 9% przyznało tej wartości pozycję od 5. do 6. Inne wartości, z wy-

jątkiem szczęścia rodzinnego, które uzyskało podobne oceny jak zdrowie (lecz

nie przewyższające go), ocenione zostały znacząco niżej.

Przykład 2. Według danych z cyklicznie wykonywanej Diagnozy społecz-

nej (Czapiński, Panek 2007) zdrowie, niezmiennie od blisko 20 lat, jest naj-

częściej wybierane przez ogół respondentów jako jedna z trzech

najważniejszych wartości. Wybór ten dokonywany jest spośród kilkunastu

innych potencjalnie cennych spraw, zamieszczonych w pytaniu skategory-

zowanym (potraktowanych tam jako warunki udanego, szczęśliwego życia).

W ostatnich latach ok. 65% dorosłego społeczeństwa przyznaje zdrowiu taki

właśnie status (tab.1, strona następna).

Tabela 1. Najważniejsze warunki udanego, szczęśliwego życia, wskazy-

wane w kolejnych sondażach. Wybór ograniczony do trzech wartości z listy.

Przykład 3. Na pytanie otwarte „Co, P. zdaniem, jest najbardziej potrzeb-

ne, aby życie było udane?” nieco ponad 50% respondentów z reprezentatyw-

nej próby dorosłych Polaków odpowiada, że zdrowie (CBOS, BS/77/2006).

Źródło: Czapiński, Panek, 2007
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Jest to najczęściej przywoływana wartość. Pieniądze, rodzina, praca i miłość

wymieniane są już rzadziej (liczebność grup podających poszczególne z tych

wartości za każdym razem zmniejsza się kolejno o ok. 10 pkt. proc.).

Każdy z tych trzech wyników obrazuje fakt, że zdrowie jest w polskim społe-

czeństwie tą wartością, którą zdecydowana większość respondentów najczęściej

wskazuje jako najważniejszą (lub przynajmniej bardzo ważną). Pojawia się jed-

nak bardzo duża rozbieżność ustaleń co do skali tego zjawiska (pomiędzy blisko

100% a 50%). Owej rozbieżności nie można wyjaśnić zróżnicowaniem próby

w poszczególnych badaniach (ogólnospołeczne reprezentacje), odmiennością me-

tod ani zmianami preferencji zachodzącymi w czasie3 . Można ją oczywiście tłu-

maczyć odmiennością i specyfiką narzędzi badawczych (pytań kwestionariusza).

Raz było to pytanie o ocenę jednej wartości, za drugim razem o wybór trzech

z podanej listy czy wreszcie za trzecim o spontaniczne wyrażenie preferencji, bez

jakichkolwiek sugestii ze strony badacza. Wiadomo powszechnie, że w bada-

niach sondażowych odmienność taka generuje nieco odmienne wyniki, także

w aspekcie diagnozowanej skali zjawiska. Respondenci zazwyczaj częściej wska-

zują dany obiekt wtedy, gdy jest on zamieszczony w odpowiedziach pytań ska-

tegoryzowanych niż wtedy, gdy mogą go spontanicznie wymienić w odpowiedzi

na pytanie otwarte. Częściej też uznają dany obiekt za ważny wtedy, gdy kon-

centrują swoją uwagę tylko na nim (m.in. gdy badanie dotyczy tylko jego albo

gdy w pytaniu rozpatrują go osobno, w oderwaniu od innych) niż wtedy, gdy

myślą o nim na tle wielu podobnych obiektów.

Biorąc pod uwagę znaną zależność wyników od zastosowanych narzę-

dzi badawczych, warto jednak podjąć problem, czy różnice te wynikają tyl-

ko z owej odmienności? Czy może w związku z tym jest tak, że jedne pytania

są „dobre” – bo „dobrze” ukazują wartość przyznawaną zdrowiu, a inne są

„złe” – bo „źle” diagnozują zjawisko? A może rzecz jest bardziej skompli-

kowana, bo różnice wyników wiążą się także z cechami badanego zjawi-

ska, a więc wartości zdrowia? Może odmienne pytania – ukazując odmienne

wyniki – wydobywają właśnie jakieś odmienne i jednocześnie ukryte cha-

rakterystyki tego przedmiotu oraz cechy naszego myślenia o nim? A jeżeli

tak, to co ukazują owe odmienne pytania?

DLACZEGO ZDROWIE PRZEGRYWA Z INNYMI WARTOŚCIAMI?

Wcześniej spójrzmy na kilka nowych ustaleń, które pokazują wyniki od-

mienne od już przedstawionych, i które także można interpretować – w formie

hipotez – jako zależne od konstrukcji pytań zastosowanych w kwestionariuszu

oraz od użytych w nich sformułowań.

3 Tę małą dynamikę, sięgającą maksymalnie 5 pkt. proc. (w dziewięciu pomiarach z lat 1992-
2007), ukazują dane prezentowane w tab.1.
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Przykład 4. W klasycznych ankietowych badaniach pracowników pięciu

zakładów przemysłowych4  zapytano respondentów (ponad 70% z nich uzna-

ło zdrowie za najważniejszą sprawę w życiu, a powyżej 20% za bardzo ważną),

czy byliby skłonni narazić swoje zdrowie na poważny uszczerbek dla realizacji

innych celów (Korzeniowska, 1990). Te konkurencyjne wartości (zaczerpnięte

z innych badań ustalających preferencje ówczesnego polskiego społeczeństwa)

podane zostały – każda osobno – do skonfrontowania w parze ze zdrowiem.

Okazało się, że znaczące odsetki osób deklarowały gotowość poważnego nara-

żenia zdrowia dla każdej wartości spośród uwzględnionych w pytaniu. W przy-

padku niektórych było to nawet blisko 70% badanych (tab. 2).

Tabela 2. Deklarowana gotowość narażania zdrowia na poważny uszczer-

bek dla osiągnięcia innych wartości. Każda wartość osobno konfrontowana

ze zdrowiem (w %, N = 1868 – nieco różne przy porównaniach poszczegól-

nych wartości)

Źródło: Puchalski, 1997

4 Dane te nie są reprezentatywne i służą jedynie do ukazania mechanizmów myślenia potocznego,
a nie do przedstawienia ilościowej charakterystyki społeczeństwa.
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Dane te były interpretowane m.in. jako świadczące o rozpowszechnieniu

de facto niskiej oceny wartości zdrowia. Jednak spojrzenie na to, co okazało

się największą konkurencją dla zdrowia, pozwala zastanawiać się, czy rze-

czywiście są to sprawy konkurencyjne, czy raczej w świadomości badanych

zawierają się w ogólnym pojęciu zdrowia (opisującym zarówno własny stan

zdrowia, jak i zdrowie innych osób). Zdrowie respondentów najczęściej prze-

cież przegrywało konfrontację z wartościami, z których trzy: zdrowie naj-

bliższej rodziny, przyjaciół i obcego człowieka, także wyrażają cenność

zdrowia. Pojawia się zatem pytanie, czy powszechne deklaracje przypisujące

zdrowiu najwyższą wartość odnoszą się tylko do stanu własnego zdrowia

deklarujących to osób, czy raczej do zdrowia pojętego abstrakcyjnie, które

skupia w sobie wszystko to, co ludzkość od tysiącleci różnie nazywa, ale uznaje

za najcenniejsze (zob. Puchalski 1997)? I czy w związku z tym omawianych

ustaleń nie należy interpretować właśnie jako potwierdzających powszech-

ność wysokiej oceny wartości zdrowia (pojętego abstrakcyjnie), ale jednocze-

śnie wskazujących na ograniczony zakres takiego stosunku do własnego stanu

zdrowia? A więc może, także w badaniach społecznych, należy rozgraniczyć

różne sposoby pojmowania zdrowia, jakie kryją się w tej nazwie (a ujawniają

się w pytaniach kwestionariusza i odpowiedziach na nie)?

Dane z tabeli 2. pokazują jeszcze, że wśród wartości konkurencyjnych

dla zdrowia (jakkolwiek pojętego) wyraźnie zaznaczają się te, które zwią-

zane są z rodziną. W tym kontekście spójrzmy na kolejne ustalenia, doko-

nane już w próbach reprezentatywnych.

Przykład 5. W trzech badaniach CBOS (BS/133/2005, BS/138/2007, BS/

40/2008), gdzie za każdym razem zastosowane zostały bardzo podobne py-

tania, proszono respondentów o wybór trzech lub pięciu wartości z podanej

listy, najważniejszych w ich codziennym życiu. We wszystkich tych sonda-

żach okazało się, że „zachowanie dobrego zdrowia” było wskazywane wy-

raźnie rzadziej (aż o 15-19 pkt. proc.) niż „szczęście rodzinne” (tab. 3).

Dlaczego tym razem (w trzech reprezentatywnych sondażach) zdro-

wie pod względem częstości wyborów znacząco ustąpiło miejsca warto-

ściom związanym z rodziną, podczas gdy wcześniej, w podobnych

badaniach, wyprzedzało te wartości?

Dane z tab. 3 ukazują jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Otóż w sondażu usta-

lającym trzy preferowane wartości zdrowie było wskazywane częściej (o 10 pkt.

proc.) niż w dwóch kolejnych badaniach, gdzie dokonywano już wyboru nie

trzech, a pięciu wartości z tej samej listy. Dlaczego, wraz z rozszerzaniem się

liczby możliwych wyborów, zdrowie jest rzadziej wskazywane, choć można by-

łoby oczekiwać odwrotnej sytuacji? Przecież prawie wszystkie pozostałe warto-

ści (z wyjątkiem najbardziej cenionego szczęścia rodzinnego) doczekały się

częstszych wyborów. Dlaczego więc zachowanie dobrego zdrowia, wbrew ogól-

nym tendencjom, traci na znaczeniu w świadomości części społeczeństwa?
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Tabela 3. Oceny wartości zdrowia, dokonywane w kontekście rozsze-

rzających się możliwości wyborów – częstość wskazań na poszczególne

wartości (w %)

W hipotetycznej próbie wyjaśnienia pierwszego problemu można do-

mniemywać, że przyczyną rzadszych wskazań na zdrowie niż na szczęście

rodzinne jest użyty w pytaniach sposób określenia tej pierwszej wartości.

Sformułowanie „zachowanie dobrego zdrowia” kieruje uwagę tylko na wy-

cinek tego, co mieści się w usytuowanym na szczycie Platońskiej hierarchii

wartości (Jaeger 1964) abstrakcyjnym pojęciu zdrowia (zob. przykład 4).

Zwraca uwagę głównie na stan zdrowia respondenta (ujęty ponadto w ka-

tegoriach realnych i zachowawczych, a nie idealnych i perspektywicznych),

pozbawiając tę ogólną wartość szerszych skojarzeń aksjologicznych, takich

jakie zawarte są m.in. w pojęciu szczęścia (Tatarkiewicz 2005) – także ro-

dzinnego, które znalazło się jako konkurencja dla zdrowia w omawianym

przykładzie. Zdrowie, w znaczeniu jego stanu, staje się tu sprawą „przy-

ziemną”, a nie ideałem pobudzającym wyobraźnię jak szczęście, dodatko-

wo skojarzone z cenioną przecież rodziną (co ukazują prawie wszystkie

prezentowane wcześniej wyniki). Ponadto „zachowanie zdrowia” może

wiązać się z tym, co niektóre osoby kojarzą z wysiłkiem, ascezą, cierpie-

Źródło: opracowanie własne (na podst. CBOS, 2005; 2007; 2008)
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niem – przez co tak pojęte zdrowie w oczywisty sposób może tracić na atrak-

cyjności w konfrontacji ze szczęściem5 .

Pozostaje jeszcze do rozważenia drugi z zasygnalizowanych wyżej pro-

blemów, a więc malejąca liczba deklaracji o cenności własnego zdrowia na

tle wzrastającej częstości preferowania innych wartości, co następuje wraz

z poszerzaniem się zakresu potencjalnych wyborów (tab. 3). Dlaczego jest

tak, że większa dostępność różnych atrakcyjnych stanów rzeczy (w sonda-

żach przedstawiona jako możliwość wyboru pięciu z nich, zamiast trzech)

odwraca naszą bezpośrednią uwagę od zdrowia? Aby spróbować to wyja-

śnić, trzeba przyjrzeć się, jak pojmowane jest zdrowie przez osoby składają-

ce omawiane deklaracje.

JAK POJMOWANE JEST ZDROWIE?

W świadomości potocznej stan własnego zdrowia postrzegany jest głów-

nie jako korelat uciążliwych dolegliwości i schorzeń (lub ich braku) oraz ogól-

nego samopoczucia (Puchalski 1997). W bardziej abstrakcyjnym myśleniu

zdrowie utożsamiane jest także z ogólną radością z życia, energią i siłą fi-

zyczną, nieco rzadziej z dobrym funkcjonowaniem wśród innych ludzi, wy-

nikami badań medycznych, natomiast bardzo rzadko z długością życia.

Generalnie jest to pojęcie kryjące wiele szczegółowych, zindywidualizowa-

nych znaczeń, w którym obok aspektów „negatywnych” (brak dolegliwości,

chorób, ograniczeń, etc.) współwystępują „pozytywne” (chęć do życia, po-

czucie jego sensu, sprawność, etc.). (Puchalski 1997)

Claudine Herzlich (Herzlich 1973), badając przedstawicieli francuskiej kla-

sy średniej, wyróżniła empirycznie trzy sposoby pojmowania zdrowia. Dla

pewnej grupy osób zdrowie jest pojęciem pustym, niewypełnionym żadną tre-

ścią dotąd, dokąd nie odczują one negatywnych zdarzeń przypominających

o posiadaniu organizmu (dla tego sposobu myślenia autorka używa nazwy

„zdrowie w próżni”)6 . Dla innych ludzi zdrowie to spełnienie indywidualnie

5 Przykładowo, w sondażu (wywiad kwestionariuszowy) przeprowadzonym w 2009 r. wśród
305 dorosłych mieszkańców dzielnicy Warszawa Praga Pd. (o zróżnicowanym wieku, płci
i poziomie wykształcenia) uzyskano dane skłaniające do akceptacji przedstawionych
wyjaśnień. 75% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że dobre zdrowie to dla nich
najważniejsza sprawa w życiu (28% - zdecydowanie tak, 47% - raczej tak). Gdy w innym
pytaniu kwestionariusza respondenci wybierali trzy spośród dziewięciu wartości, najwięcej
badanych (73%) wskazało „szczęście rodzinne”, podczas gdy „dobre zdrowie” znalazło się
dopiero na kolejnej pozycji pod względem częstości wyborów (61%). Jednocześnie
w odpowiedzi na inne pytania co druga osoba uznała, że troska o zdrowie to ograniczanie
różnych przyjemności życiowych (Źródło: niepublikowane dane własne).

6 W cytowanym sondażu przeprowadzonym wśród mieszkańców Pragi Pd. 73% badanych
zgodziło się ze stwierdzeniem: „o zdrowiu myślę tylko wtedy, gdy coś mi dolega” (28%
zdecydowanie tak, 45% raczej tak).
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określanych norm, oczekiwań w stosunku do siebie i własnych relacji z otocze-

niem (np. poczucie wewnętrznej harmonii, akceptacja ze strony przyjaciół, atrak-

cyjny wygląd – to z kolei nazwane zostało jako „zdrowie w równowadze”).

Dla jeszcze innych to swoisty kapitał sił witalnych (nazwany „rezerwami zdro-

wia”), który można tracić, ale i pomnażać (Herzlic 1973; także: Heszen, Sęk

2007; Puchalski i wsp. 1999; Woynarowska 2008).

Wyniki polskich sondaży sugerują, że te trzy typy pojmowania zdrowia

nie są od siebie rozdzielone. Nawet gdy poszczególne osoby mają tenden-

cję do przyjmowania jednego z określonych przez Herzlich sposobów wi-

dzenia zdrowia, to w różnorodnych sytuacjach mogą zmieniać swoje

zapatrywania i posługiwać się odmiennymi oraz nie zawsze tak klarowny-

mi jego koncepcjami (Puchalski 1997; Puchalski i wsp. 1999).

Odwołując się do powyższych ustaleń i powracając do problemu spada-

jącej atrakcyjności zdrowia na tle wzrostu znaczenia innych wartości, można

przypuszczać, że „zachowanie dobrego zdrowia” traci swą pozycję z dwóch

powodów. Po pierwsze, jeżeli badani pojmują zdrowie „w próżni”, to oni nie

tyle mało je cenią, ile rzadko o nim myślą – zwłaszcza gdy mają poczucie jego

zachowania we względnie dobrym stanie7 . W takiej sytuacji ich myślenie kie-

ruje się ku innym wartościom, odwracającym uwagę od zdrowia, do których

wskazywania zachęcało pytanie dające szersze możliwości wyboru. Po dru-

gie, jeżeli zdrowie pojmowane jest w kategoriach „równowagi”, to inne war-

tości zawarte w pytaniu (spokojne, uczciwe życie, zadowolenie z pracy, grono

przyjaciół, szacunek ze strony innych, etc.) mogą być traktowane przez bada-

nych jako elementy pojęcia zdrowia (bliskiego znaczeniowo pojęciu jakości

życia), a nie coś, co z nim konkuruje. Częstsze wskazania na owe wartości nie

muszą być zatem wyrazem braku cenienia zdrowia (rozumianego szeroko,

pozytywnie) – tym bardziej, że użyty w kafeteriach pytań opis zdrowia jako

„zachowanie” go mógł kierować uwagę części osób na jego wąskie i „nega-

tywne” znaczenie, niezgodne z ich sposobem pojmowania zdrowia.

POMIĘDZY FAKTEM A ARTEFAKTEM

Identyfikacja sposobu myślenia nazwanego „zdrowie w próżni” zwraca

uwagę na jeszcze jeden problem sondażowych badań wartości zdrowia. Do-

tyczy on pytania, na ile deklaracje, że cenimy zdrowie, opisują stan umysłu

towarzyszący nam w codziennym życiu, na ile refleksję pojawiającą się tylko

„od święta”, na ile natomiast deklaracje te są zjawiskiem artefaktycznym,

nieobecnym w obszarze codzienności ani nawet w chwilach uroczystych,

7 Ogólnie ok. 65% dorosłych Polaków deklaruje zadowolenie ze swojego stanu zdrowia. Ponadto
1 - 3 ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry (różnice częstości wskazań na
dobry stan zdrowia zależą od konstrukcji pytań stosowanych w kwestionariuszach – gdy skala
oceny posiada wartość środkową, wtedy maleje zarówno liczba dobrych, jak złych ocen).
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a „wyprodukowanym” przez respondentów w sytuacji badania i zasadniczo

tylko na jego użytek? W tym celu spójrzmy na kolejne ustalenia.

Przykład 6. Wiele badań ustalających aksjologiczne preferencje społeczeń-

stwa, w których prosi się respondentów o dokonanie wyborów z listy podanych

wartości, w ogóle nie uwzględnia na tych listach zdrowia. Zastosowanie w tej

sytuacji pytań półotwartych, tzn. umożliwiających badanym samodzielne dopi-

sywanie wartości innych niż zamieszczone w pytaniu, tylko w sporadycznych

przypadkach powoduje uzupełnianie zbioru odpowiedzi o zdrowie.

Czy wyniki te są wyłącznie (bo w jakimś stopniu na pewno są) efektem

użycia takich pytań, w których uwaga respondenta zostaje odwrócona od

zdrowia w kierunku innych obiektów, czy może są one też wyrazem rzeczy-

wistego, „codziennego” stanu świadomości badanych, w której to nie poja-

wia się zdrowie, zwłaszcza gdy nie odczuwają oni jego braku?

Przykład 7. Polacy zapytani zostali przez CBOS (BS/69/2006) o ich dąże-

nia, cele i sprawy, na których osiągnięciu szczególnie im zależy. W odpowie-

dzi na pytanie otwarte zaledwie nieliczni wskazują na zdrowie (10% spośród

72% ogółu badanych, deklarujących posiadanie jakichkolwiek dążeń). Podob-

nie jest, gdy idzie o postanowienia i plany noworoczne (CBOS, BS/25/2005),

gdzie o zdrowiu mówi 19% podejmujących takie zobowiązania (ale ponad

połowa zakwalifikowanych do grupy z planami dotyczącymi zdrowia ma na

myśli tylko rzucenie bądź ograniczenie palenia papierosów). Według OBOP

(2006) hipotetyczną wygraną w wys. 10 tys. złotych 13% dorosłych Polaków

przeznaczyć by chciało na inwestycje we własne zdrowie.

Czy właśnie tylko tych kilka-kilkanaście procent społeczeństwa to ci, którzy

realnie cenią zdrowie w swym codziennym życiu8 , a nie – jak pozostali – tylko

potwierdzają ładunek aksjologiczny zawarty w jego pojęciu, czyniąc to jedynie

w chwilach „uroczystych” lub w roli uczestnika sondażu? I czy w związku z tym

rację mają ci badacze, którzy ogólnie stwierdzają niskie wartościowanie zdro-

wia, opierając swoje wnioski o ocenę zachowań związanych ze zdrowiem, de-

klarowanych przez respondentów albo obserwowanych w otoczeniu?

REALIZOWANA WARTOŚĆ ZDROWIA

Dane na temat indywidualnych działań podejmowanych na rzecz zdrowia

oraz zagrażających mu, a więc tych, które mogą służyć ocenie jego wartości, są

niejednoznaczne. Przykładowo, w sondażu CBOS z 2007 r. (BS/138/2007) 80%

badanych uznało się za dbających o własne zdrowie (17% zdecydowanie, 63%

raczej tak). W tym samym roku, w reprezentacji osób aktywnych zawodowo

8 W przywoływanych badaniach mieszkańców Pragi Pd. ok. 20% mówi, że często rezygnuje
z różnych obowiązków, by lepiej zadbać o własne zdrowie i tyle samo, że często ogranicza
różne swoje przyjemności, by nie zaszkodzić zdrowiu (należy tu jednak wziąć pod uwagę,
że temat tego sondażu w całości dotyczył zdrowia).
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(Korzeniowska i wsp., 2007) blisko co drugi respondent twierdzi, że zaczyna

coś robić dla swojego zdrowia dopiero wtedy, gdy zauważa jakieś niepokojące

objawy, natomiast co trzeci przyznaje, że nie prowadzi zdrowego życia ani nie

podejmuje w nim żadnych prozdrowotnych zmian. Ustalany w badaniach stan

realizacji konkretnych zachowań (takich jak zdrowe odżywianie się, aktyw-

ność fizyczna, unikanie dymu tytoniowego, korzystanie w chorobie z pomocy

medycznej, etc.), uznawanych zarówno w naukach medycznych, jak i świado-

mości społecznej za główne uwarunkowania zdrowia, może świadczyć raczej

o jego lekceważeniu, niż o przejawianiu przez obywateli jakiejś szczególnej

troski o zdrowie. Obraz takich zachowań wypada jeszcze mniej korzystnie,

gdy pytamy respondentów o szczegółowe działania (np. już nie o zdrowe odży-

wianie, ale o kilkakrotne w ciągu dnia spożywanie warzyw lub owoców).

Wnioskowanie o wartości przyznawanej zdrowiu na podstawie diagno-

zy zachowań wiąże się z wieloma problemami. Spójrzmy na trzy z nich.

Pierwszy dotyczy tego, czy a także na jakiej podstawie, przy jakich zało-

żeniach i jakim pojmowaniu wartości można wnioskować o tych ostatnich

na podstawie zachowań, podczas gdy realizowane działania uwarunkowa-

ne są wieloma różnorodnymi i wzajemnie powiązanymi czynnikami, nie

tylko podmiotowymi i kognitywnymi (Puchalski 2008), oraz nie wynikają

wyłącznie z przyjęcia tych lub innych wartości, a może w ogóle w niewiel-

kim stopniu wiążą się z wartością przypisywaną zdrowiu9 .

Kolejny problem to pytanie, czy dokonywaną przez badacza interpretację

zachowań aktorów społecznych (lub respondentów) w kategoriach wartości

można przypisać podmiotowi tych działań, a więc potraktować jako element

jego świadomości, jego motywacji, wartościujących ocen i wyborów. Innymi

słowy, czy na podstawie oceny badacza, że ktoś nie dba o zdrowie lub szko-

dzi swojemu zdrowiu, można powiedzieć, że osoba ta nie ceni zdrowia lub

nisko ocenia jego wartość? I czy pojęcie „wartość” oznacza tu stan świado-

mości, czy może przebieg lub skutek działań, a może efekt ich interpretacji

(zgodny lub niezgodny ze znaczeniami przyjmowanymi przez aktora/respon-

denta)? Mówiąc jeszcze inaczej, czy o wartości zdrowia możemy orzekać tyl-

ko na podstawie działań celowo wobec niego podejmowanych (albo

świadomie niepodejmowanych), czy też na podstawie zachowań znacząco

wpływających na zdrowie, bez względu na to, czy aktor/respondent uświa-

damia sobie ów wpływ, czy nie (Puchalski 2008)

Trzeci to niejednoznaczność dostępnych ustaleń empirycznych, opisu-

jących działania społeczeństwa podejmowane wobec zdrowia (oraz wpły-

wające na zdrowie), podobna do tej, jaka została przedstawiona wcześniej

w odniesieniu do bezpośrednio wyrażanych ocen jego wartości.

9 Brak jest danych empirycznych, które przekonująco wskazują na związki wysokiej oceny wartości
zdrowia z prozdrowotną aktywnością osób tak oceniających zdrowie.
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Próba rozważenia powyższych problemów wykracza już poza przewi-

dzianą strukturę tego tekstu. Wymaga przeprowadzenia analiz samego poję-

cia wartości i jego znaczeń odmiennych od przyjętego w tym artykule,

poszukiwań w obszarze teorii działania i problematyki działań wolicjonalnych,

analizy danych empirycznych dotyczących zachowań społeczeństwa związa-

nych ze zdrowiem oraz uzgadniania tych wyników i ich interpretacji, etc. Po-

wiem jedynie, bez szerszego uzasadnienia, że skłaniam się ku tezie, że mówienie

o wartości zdrowia na podstawie deklaracji dotyczących treści myślenia i na

podstawie raportowanych lub obserwowanych zachowań to opisywanie dwóch

zupełnie odmiennych, choć tak samo nazwanych zjawisk. Nazywanie tym sa-

mym terminem zarówno stanu świadomości, jak stanu działań, wprowadza

jedynie zbędny chaos do i tak skomplikowanej już problematyki. Ponadto, by

o realizacji wartości zdrowia w naszym społeczeństwie mówić w sposób bar-

dziej precyzyjny oraz kwantyfikowany (a więc bardziej naukowo, niż czynił to

Jan z Czarnolasu), mamy póki co zbyt mało danych empirycznych pozwalają-

cych na względnie jednoznaczną ich interpretację.

PODSUMOWANIE

Jednoznaczne określenie, jaką wartość przybiera zdrowie w naszym społe-

czeństwie, nawet gdy pojmujemy ją jak na początku tego tekstu i nie używamy

do wyjaśniania lub przewidywania zachowań tego społeczeństwa, jest sprawą

wysoce skomplikowaną. Zróżnicowane narzędzia badawcze (pytania kwestio-

nariusza różniące się pod względem treści oraz formalnej konstrukcji) wydo-

bywają zróżnicowanie potocznych nastawień wobec zdrowia, które jest

zjawiskiem i pojęciem wieloznacznym, złożonym oraz zmieniającym swoje

znaczenia w zależności od kontekstu, w którym o nim myślimy lub działamy

(szerzej: Puchalski 1997). Nie jest bez znaczenia również fakt, że metoda son-

dażowa nie pozwala na wydobycie wielu zjawisk dotyczących potocznego sto-

sunku do zdrowia, które można by identyfikować przy wykorzystaniu innych,

bardziej „miękkich” metod. I chociaż na ich podstawie trudno przedstawiać

ilościową charakterystykę społeczeństwa, to z pewnością byłyby one pomocne

w lepszej interpretacji dotychczasowych ustaleń sondażowych oraz przy kon-

struowaniu szczegółowej problematyki w przyszłych badaniach wartości zdro-

wia, prowadzonych przy pomocy wywiadów kwestionariuszowych i ankiet

(także on line). Dotychczas zgromadzone wyniki, m.in. te zaprezentowane

w niniejszym tekście, ukazują dużą niejednoznaczność danych, wyraźną ich

zależność od narzędzi zastosowanych do ich gromadzenia i w związku z tym

trudne są do precyzyjnej interpretacji. Sytuację dodatkowo komplikuje złożo-

ność, zróżnicowanie i miejscami niejasność problematyki badania wartości

w naukach społecznych, a także niedostatki socjologicznej refleksji nad kon-

tekstualnością i zmiennością myślenia potocznego, którą można byłoby wyko-

rzystać w badaniach sondażowych.
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Podsumowując ogólnie to, co wiemy o wartości przyznawanej zdrowiu

przez polskie społeczeństwo (a raczej: jak możemy zinterpretować dotychcza-

sowe ustalenia na ów temat, pochodzące z badań sondażowych), można poku-

sić się o następujące hipotetyczne konkluzje10 . Generalnie traktujemy zdrowie

jako sprawę bardzo ważną i potrzebną, bo kojarzy się ono nam z czymś, co jest

uznawane za najcenniejsze, podobnie jak szczęście. Ten pozytywny ładunek

rzadziej jednak przenosimy na stan własnego zdrowia, który w różnych co-

dziennych sytuacjach mamy skłonność traktować jako mniej istotny niż inne

ważne dla nas sprawy (wśród nich często, choć nie tylko, pojawiają się te zwią-

zane z pomyślnością rodziny). Nasz stan zdrowia schodzi na nieco dalszy plan

w naszej refleksji zwłaszcza wtedy, gdy wzrasta dostępna nam podaż innych,

atrakcyjnych dla nas spraw (można rzec, że nie żyjemy przecież dla zdrowia,

lecz właśnie dla innych spraw, dla których, naszym zdaniem, warto żyć lub

które są dla nas po prostu ważne). Łatwiej nam jest realizować te inne dążenia,

niekiedy kosztem zdrowia, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy nie myślimy

o nim (czemu u wielu osób sprzyja dobry stan ich zdrowia) i nie uświadamia-

my sobie zawartego w jego pojęciu ładunku aksjologicznego. Dzieje się tak

zwłaszcza wtedy, gdy pojmujemy zdrowie jako coś ze swej natury mało atrak-

cyjnego (brak choroby) lub, z drugiej strony, gdy definiujemy je bardzo szeroko

(dobre samopoczucie), przez co rozmywa się ono wśród innych doznań, dążeń

i wartości. Takiemu myśleniu towarzyszy często mechanizm racjonalizacyjny,

pozwalający nam żywić przekonanie, że dbamy o własne zdrowie, niezależnie

od równolegle obecnej świadomości, że lekceważymy je (myślenie typu „je-

stem za, a nawet przeciw”).

Osobnym problemem, zupełnie tu pominiętym, jest kwestia społeczno-

strukturalnego, a także subkulturowego zróżnicowania wartościującego sto-

sunku do zdrowia. Przedstawione analizy odnosiły się bowiem do

świadomości i zachowań abstrakcyjnie pojętych osób, rozpatrywanych w skali

masowej (perspektywa bliska psychologii społecznej).
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O pomijaniu zjawisk zakulisowych

w badaniach socjologicznych

1. ZJAWISKA ZAKULISOWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

1.1. Czym są zjawiska zakulisowe?

Aktywność społeczną ludzi można podzielić w oparciu o kryterium jawno-

ści na dwie sfery. W pierwszej z nich mieszczą się działania jawne, czyli takie,

którym nie towarzyszy zamiar ukrycia. Druga sfera obejmuje działania nie-

jawne, zatajane w obawie przed sankcjami (Simmel 2005: 244-248). Działania

niejawne można podzielić z kolei na te, które łamią normy społeczne oraz ta-

kie, które norm nie łamią. Te drugie obejmują tradycyjnie pojmowaną sferę

prywatności, czyli społecznie uznany obszar działalności człowieka, który nie

jest objęty kontrolą społeczną (Szczepański 1970: 215-216). Ludzie ukrywają

swoje działania także w obawie przed sankcjami pozytywnymi. Na przykład,

skromny sponsor może zastrzec ujawnianie swojej tożsamości, ponieważ nie

chce, by przypisano mu chęć wywołania wokół siebie rozgłosu.

Próba zatajenia danego działania nie musi być intencjonalna. Profesjona-

liści działający niejawnie, na przykład – szpiedzy lub terroryści – mogą dzię-

ki szkoleniu, socjalizacji wtórnej, ukrywać pewne swoje działania na zasadzie

odruchu, bez udziału świadomej kalkulacji.

Przedmiotem zjawisk zakulisowych (ZZ), jako obszaru badań, są najczęściej

działania, które naruszają normy. Zakładamy, że badacz ma prawo ujawniać za-

chowanie patologiczne. Socjolog analizujący zjawiska zakulisowe nie powinien

się jednak zachowywać jak paparazzi i z zasady powinien unikać naruszania czy-

jejś sfery prywatności. Oczywiście pewne zachowania wchodzące w jej zakres

bywają przedmiotem badań socjologów (np.: dotyczące sfery seksualności), ale

w żadnym stopniu nie konstytuują one pola badawczego ZZ.

Naruszenie normy jest zrelatywizowane do systemu aksjologicznego zbio-

rowości, w ramach której norma jest łamana. Przykładowo, działalność par-
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tyzancka z perspektywy okupanta jest uważaną za zbrodniczą, a z perspek-

tywy ludności okupowanej może się wydać bohaterska. Podobnie legalne

czynności operacyjne tajnych służb mogą być uznane za „bezprawne” z punk-

tu widzenia osób, wobec których są podejmowane.

Wywodząca się z socjologii wiedzy oraz z socjologii krytycznej tzw. socjo-

logia demaskatorska (z ang. muckraking sociology) za swój cel uznawała po-

szukiwanie i ujawnianie nadużyć funkcjonariuszy publicznych oraz

odkrywanie afer (scandals) i analizowanie, przy pomocy narzędzi nauk spo-

łecznych, przykładów dominacji jednych grup nad innymi, nierówności oraz

demaskowanie ideologii legitymizujących takie nierówności (Marx 1972: 2-

3). Socjologia demaskatorska bada niewspółmierności oficjalnych deklaracji

z rzeczywistymi przedsięwzięciami, wtedy gdy są istotne z punktu widze-

nia, szeroko pojętego, interesu publicznego.

Radosław Sojak i Daniel Wincenty podkreślają, że dzięki zatajeniu swo-

ich działań można uzyskać pewien rodzaj przewagi organizacyjnej nad oto-

czeniem. Skoro otoczenie nie wie, że dane działanie zostało podjęte, to nie

może na nie zareagować, co daje przewagę podmiotowi za to działanie od-

powiadającemu. Owi autorzy proponują także, aby podmioty działające nie-

jawnie uznawać za zdolne do dystansu wobec oficjalnie pełnionych przez

nie ról, uznanych za prawomocne (Sojak, Wicenty 2005: 65-66).

Badanie ZZ wiąże się z pracą z tzw. brudnymi danymi, które zdaniem

Gary’ego T. Marxa cechują się tym, że są niejawne i kompromitujące (Marx,

2003: 9). W tym wypadku kompromitacja oznacza narażenie osób lub grup

na sankcje z powodu naruszenia przez nie ważnej normy społecznej. Zaznacz-

my, że ów potencjał kompromitacyjny należy uznać za zrelatywizowany do

systemów wartości poszczególnych grup społecznych, gdyż to, co kompro-

mitujące dla jednych, może być nobilitujące dla innych.

Fakty naukowe można podzielić ze względu na dwa kryteria – pierw-

sze z nich dotyka problemu ustalania tych faktów (mogą być łatwe lub

trudne), drugie ich statusu metodologicznego (mogą być niewątpliwe

lub wątpliwe) (Zybertowicz 2009: 159-160). W praktyce fakty dotyczące

ZZ zazwyczaj można uznać za trudne do ustalenia, a ich status za wąt-

pliwy. Zdaniem Andrzeja Zybertowicza przyczyną tego są nie tylko trud-

ności wynikające z samej ontologii świata społecznego, co brak

instytucjonalizowanych praktyk i powszechnie uznanych standardów

badania ZZ (Zybertowicz 2009: 159-160).

Na potrzeby dalszego wywodu przyjmijmy, że zjawiska zakulisowe jako

przedmiot badań obejmują działania społeczne1 , które są przez podejmujące

1 W znaczeniu bliskim przyjętemu przez Maxa Webera, a zrekonstruowanemu przez Piotra
Sztompkę (Sztompka 2002: 53-59).
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je podmioty ukrywane w obawie przed sankcją. Świadomie i arbitralnie eli-

minujemy z tego obszaru szeroko rozumianą, społecznie konstruowaną sferę

prywatności. Zakładamy, że zamiar ukrycia działania jest racjonalny, choć

niekoniecznie intencjonalny. Zatajenie działania można uznać za racjonalne

wtedy, gdy ma prowadzić do, po pierwsze, uzyskania przewagi organizacyj-

nej, po drugie, rozszerzenia wachlarza możliwych działań aktora o te, które

są w danej zbiorowości zabronione.

1.2. Pomijanie ZZ w badaniach socjologicznych

Sojak i Wicenty na podstawie analizy tematów socjologicznych dok-

toratów, habilitacji, grantów KBN i artykułów ze Studiów Socjologicz-

nych, Kultury i Społeczeństwa, Przeglądu Socjologicznego oraz Polish

Sociological Review ustalili, że ZZ są nieomal nieobecne w polskim dys-

kursie socjologicznym (Sojak, Wincenty 2005: 160-172). Przyczyny takie-

go stanu rzeczy nie są swoiste tylko dla naszego kraju. Gary T. Marx

w odniesieniu do realiów amerykańskich stwierdził brak funkcjonowa-

nia uznanej metodologii badania ZZ oraz jej nieobecność w akademic-

kim nauczaniu socjologii (Marx 2003: 37).

Dlaczego ZZ są pomijane w socjologii polskiej? Można tu wymienić za

Sojakiem i Wincentym dwa powody specyficzne dla naszego kraju. Zda-

niem tych autorów, pomijanie ZZ to skutek uboczny unieważnienia zna-

czenia dziedzictwa państwa policyjnego w okresie sporu o lustrację

z początku lat 90-tych XX wieku. Drugim powodem jest fakt zaangażowa-

nia części środowiska socjologicznego we współpracę z władzą komuni-

styczną (Sojak, Wincenty 2005: 67 i 218).

Niemniej istotnymi przyczynami pomijania ZZ w badaniach socjolo-

gicznych są bariery wynikające z ontologii ZZ i związane z nimi proble-

my metodologiczne.

Po pierwsze, jeżeli dane działanie jest ukrywane, to informacja o nim jest

trudno dostępna. Badacz może nawet nie zdawać sobie sprawy z zaistnienia

danego zjawiska. Co więcej, aktor działający zakulisowo nie tylko utrudnia

otoczeniu uzyskanie informacji o fakcie tegoż działania, ale może także mylić

tropy poprzez działania dezinformujące.

Po drugie, niektóre ZZ są interpretowalne wyłącznie w swoim specy-

ficznym zakulisowym kontekście. Badacz uzyskawszy informacje na te-

mat ZZ może nie mieć wiedzy kontekstowej, potrzebnej do oceny ich

znaczenia. Badacz może wejść na przykład w posiadanie informacji doty-

czącej tego, że dana osoba była współpracownikiem Służby Bezpieczeń-

stwa. Bez wiedzy kontekstowej o funkcjonowaniu policji politycznej będzie

to informacja jałowa. Dopiero głębsza wiedza o SB i sposobie wykorzysta-

nia przez nią poszczególnych typów współpracowników otwiera możli-

wość wykorzystania tej informacji w dalszych analizach.
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Po trzecie, osoby udzielające informacji o ZZ często zastrzegają sobie ano-

nimowość, z obawy przed sankcją za ujawnienie wewnętrznych spraw, czy

nawet tajemnic danej grupy. Powoduje to odpowiednio mniejszą wiarygod-

ność takich danych. Można założyć, że jest to raczej problem potencjalny, gdyż

socjologowie rzadko sprawdzają nawzajem, czy rzeczywiście dany respon-

dent w badaniu kolegi udzielał danych informacji.

Po czwarte, im więcej badacz poświęca uwagi danemu fragmentowi rze-

czywistości, tym bardziej staje się na niego czuły. Uważamy, że badacz ZZ

ryzykuje, że wskutek zbyt dużej koncentracji na ZZ popadnie w monokauza-

lizm i da się uwikłać w retorykę spiskowej teorii dziejów.

Po piąte, najważniejszą przyczyną niechęci socjologów do badania ZZ jest

niepewność statusu takiego badania naukowego względem poniesionych na to

przedsięwzięcie nakładów. Innymi słowy, w badaniu ZZ socjolog ryzykuje nie-

współmierność uzyskanych wyników badań względem poniesionych kosztów.

Zybertowicz słusznie zauważa, że socjologowie, jako osoby racjonalne, postę-

pują zgodnie z logiką ekonomiki procesu badawczego i w pierwszej kolejności

badają fakty najłatwiejsze i najmniej wątpliwe (Zybertowicz 2009: 159-60).

Druga grupa źródeł pomijania ZZ w polskiej socjologii dotyczy kwestii

społecznych i psychologicznych.

Po pierwsze, ujawnianie czyichś ukrywanych działań może narazić ba-

dacza na gniew z powodu naruszenia interesów danych osób czy grup (Marx

1972: 15). Wiąże się to, między innymi, z groźbą pozwów o zniesławienie czy

naruszenie dóbr osobistych. Dany badacz może być także dyskredytowany

poprzez wpływy nieformalne.

Przejawem takiej dyskredytacji może być niesłuszne (w przeciwieństwie do

wskazanego powyżej, które było przez badacza zawinione) oskarżenie o upra-

wianie spiskowej teorii dziejów. Taka etykietka, choć opiera się często na stereo-

typach, niewątpliwie odbiera badaczowi autorytet i wiarygodność.

Po drugie, badacz ZZ napotyka na opór instytucji świata nauki. Jeśli

w polskim dyskursie socjologicznym zagadnienia związane z ZZ są po-

dejmowane niechętnie, to przełamywanie owej niechęci będzie działa-

niem nonkonformistycznym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Poza

tym, konsekwentne zwracanie uwagi na ów powszechnie pomijany

aspekt rzeczywistości de facto podważa prawomocność zastanych reguł

gry świata nauki oraz częściowo wiąże się z reinterpretacją dotychcza-

sowego dorobku naukowego.

Po trzecie, badacz ZZ napotyka na pewną barierę psychologiczną zwią-

zaną z naturalną niechęcią przed obcowaniem z ciemną stroną człowieczeń-

stwa. Zdanie sobie sprawy z tego, że świat społeczny nie jest tak dobry,

jakbyśmy sobie tego życzyli oraz konieczność redefinicji własnego światopo-

glądu naraża badacza na znaczne koszty emocjonalne.
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1.3. Konsekwencje pomijania ZZ

W przypadku programowego pomijania ZZ socjologia narażona jest na

trywializację, czyli zajmowanie się zagadnieniami najmniej skomplikowa-

nymi i najłatwiejszymi do przebadania (Sojak, Wincenty 2005: 213). Taka

nauka nie będzie zbyt konkurencyjna poznawczo względem dyskursu po-

tocznego czy dziennikarskiego. Zdaniem autorów „Zagubionej rzeczywi-

stości” dominujące praktyki badawcze pozwalają nam zbadać to, co i tak

już dobrze znamy.

Po drugie, badacze, redukując swoje analizy do jawności, uzyskują obraz

świata niepełny i zafałszowany.

Redukcja do jawności to swoista „fasadowa teoria dziejów”. Badacze po-

mijający zjawiska zakulisowe popadają w monokauzalizm i (świadomie lub

nieświadomie) negują wielowymiarowość świata społecznego.

W ekonomii, która uważana jest za najlepiej rozwiniętą naukę społeczną,

świadomość istotności ZZ zdaje się być większa niż w socjologii. Na przy-

kład, kiedy ekonomiści opisują licytację lub przetarg, to wprost ujawniają

założenie, że licytujący są lub nie są w zmowie (Tollison 1982: 585). To swego

rodzaju hipoteza zerowa o arbitralnym pominięciu potencjalnego interfero-

wania ZZ w analizowane zjawisko.

Proponujemy, aby przedmiot badań socjologicznych analitycznie podzie-

lić według następującej typologii:

a) Zjawiska jawne z zasadnie pomijalnym aspektem zakulisowym.

b) Zjawiska złożone z jawną fasadą i istotną częścią zakulisową np.: negocjacje

koalicyjne w ustroju demokratycznym, działalność ekonomiczna w warun-

kach rynku niedoskonałego, zachowania ludzi w instytucjach totalnych.

c) Zjawiska stricte tajne np.: przestępczość, działalność operacyjna wywia-

du, pranie brudnych pieniędzy, terroryzm.

Uważamy, że odpowiedzialny metodologicznie socjolog winien założyć,

że jeśli pomija ZZ w swojej optyce, to taką ignorancję2  powinien wprost zde-

finiować. Wówczas można stwierdzić, że dany badacz świadomie zreduko-

wał swoje analizy do jawności.

2. ZDOBYWANIE I ANALIZA INFORMACJI O ZJAWISKACH

ZAKULISOWYCH

Dzięki pewnym rozwiązaniom metodologicznym, które spróbujemy po-

krótce omówić, można ograniczyć niektóre ze wskazanych wyżej trudności

związanych z badaniem ZZ.

2 Mamy tu na myśli kategorię tzw. zdefiniowanej ignorancji w sensie metodologicznym.
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2.1. Metafora układanki

W ujęciu modelowym badanie ZZ dobrze oddaje metafora układanki.

Zakłada ona, że na temat określonego problemu należy zebrać dostępne in-

formacje i dążyć do złożenia ich w pewną całość (por. Nye 1994: 91; Treverton

2003: 11-13). Metafora ta oddaje też świadomość istnienia w wypadku ZZ

faktów łatwiejszych i trudniejszych do ustalenia (Zybertowicz 2009). Podą-

żając za językiem metafory układanki – część jej elementów potencjalnie może

być niebem albo morzem. Inne części mogą zawierać cechy charakterystycz-

ne, które jednoznacznie wskazują, jaki jest ich sens i gdzie należy je umieścić.

Zgodnie z techniką układania puzzli istnieją obszary szczególnie istotne – na

przykład narożniki. Znalezienie takich punktów odniesienia pozwala na szyb-

sze złożenie całości układanki. Podobnie ZZ wymagają wypracowania sobie

technik znajdowania najważniejszych informacji, które umożliwią następnie

ustalenie, z jakim zjawiskiem możemy mieć do czynienia.

Przywołując metaforę układanki, odwołujemy się do dwóch spośród

kilku cech, jakie w ramach teorii informacji nadaje się informacjom – sy-

nergii oraz komplementarności. Pierwsza z tych cech łączy się z tym, że

„wykorzystanie umiejętnie zestawionych informacji przez jeden podmiot

daje większe efekty niż suma pojedynczych korzyści odnoszonych przez

inne jednostki, które w swoich działaniach wykorzystały jedynie część tych

informacji” (Skrzypek, Grela 2005: 23). Komplementarność informacji „jest

szczególnym przypadkiem synergii, chodzi tu o sytuację, w której infor-

macje występujące pojedynczo nie przedstawiają bezpośrednio żadnej

wartości, dopiero ich połączenie daje ich posiadaczowi wymierne korzy-

ści” (Skrzypek, Grela 2005: 23).

Przyjmujemy, że badając ZZ, należy dążyć do wykorzystania obu wska-

zanych wyżej cech informacji. Przez próbę dotarcia do jak największej ilości

zróżnicowanych źródeł informacji trzeba zapewnić sobie możliwość osiągnię-

cia synergii informacji. Natomiast przez połączenie informacji (złożenie puz-

zli) wykorzystać ich komplementarność.

2.2. Metoda białego wywiadu

Jednym z podstawowych źródeł informacji w badaniu ZZ są źródła otwar-

te. Metodę umożliwiającą wykorzystanie pochodzących z nich informacji

określa się mianem metody białego wywiadu. Przez to pojęcie rozumiemy

zdyscyplinowane przetwarzanie informacji publicznie dostępnych, obejmu-

jące między innymi ich wyszukiwanie, gromadzenie, analizę oraz przedsta-

wianie wyników (por. Fleisher 2008: 853).

Przez informacje publicznie dostępne należy rozumieć takie informacje,

do których dostęp można uzyskać bez przedstawienia uzasadnienia potrze-

by takiego dostępu. Do źródeł otwartych zalicza się też tak zwaną „szarą

literaturę” – dokumenty, które nie znajdują się w obiegu publicznym, czyli
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nie trafiły do bibliotecznych systemów ewidencyjnych (Fleisher 2008: 853;

por. Farace 1997). „Szara literatura” obejmuje „niekontrolowane masy ma-

szynopisów i dokumentów wytwarzanych przez instytucje rządowe i akade-

mickie, firmy i przemysł” (Farace 1997: 74).

Bez względu jednak na wprowadzane kryteria definicyjne umiejętność po-

szukiwania i przeszukiwania otwartych źródeł informacji, a następnie ich prze-

twarzania i analizy to podstawowe umiejętności każdego badacza. Kluczowe

jest wypracowanie sobie procedur, które zapewnią ekonomikę procesu badaw-

czego oraz możliwość stwierdzenia, że zdobyty został dostęp do, w miarę

możliwości, wszystkich informacji na dany temat.

Wyzwaniem może się okazać jednak nie brak informacji, a ich nadmiar

(Marx 1988: XXII). Opisywany przez Stanisława Lema fenomen informacyj-

nego potopu (bomby megabitowej) polega na tym, że już nikt nie jest

w stanie dotrzeć do wszystkich informacji (Lem 1999). Trafienie na nowe,

istotne i wiarygodne przekazy na dany temat, przy jednoczesnej deklaracji

niepominięcia niczego ważnego, wydaje się niemożliwe. Tym bardziej, że

jednym z utrudnień w zdobywaniu informacji jest istnienie nie tylko tak

zwanej „powierzchownej sieci”, ale również wielokrotnie większej „sieci

głębokiej”. W dużym skrócie – pierwsza z nich daje się przeszukiwać za

pomocą Google i innych konwencjonalnych wyszukiwarek internetowych.

„Sieci głębokiej” nie można w ten sposób wykorzystywać – informacje na-

leży zdobyć za pomocą innych narzędzi (Devine, Egger-Sider 1994). Samo

zlokalizowanie baz danych, które mogą zawierać interesujące nas dane, staje

się w tej sytuacji zasadniczym wyzwaniem.

W badaniu ZZ nie znajdują, niestety, zastosowania dziedziny informaty-

ki określanej jako odkrywanie wiedzy w bazach danych (Knowledge Discovery

in Databases) i wykorzystywanej w tej dziedzinie technologii eksploracji da-

nych (Data Mining) (zob. Zakrzewicz 1997; por. Walczak 2009). Nie można

jednak zaniedbywać wykorzystania narzędzi umożliwiających na przykład

przeszukiwanie archiwów tytułów prasowych czy tworzonych dla celów

komercyjnych baz danych zawierających zamieszczane w „Monitorze Pol-

skim B” wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach informatyki prowadzi się też prace z zakresu łączenia infor-

macji pochodzących z różnych źródeł (Data fusion) (zob. Yao i in. 2008).

Wykorzystanie informatycznych narzędzi, które pozwoliłyby na zauto-

matyzowane przetwarzanie informacji i scalanie ich, niestety, również

wydaje się być mało użyteczne dla badań zakulisowych. Co nie oznacza,

że nie należy śledzić rozwoju takich narzędzi i nie poszukiwać możliwych

sposobów na wprowadzenie ich do badań.

Kwestionując użyteczność zautomatyzowanych narzędzi badawczych,

skłaniamy się tu do koncepcji uznającej analizę za rodzaj rzemiosła czy też

nawet sztuki (por. Johnstone 2005: 17-21; Laqueur 1983). Naszym zdaniem
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nie istnieją obecnie narzędzia, które zastąpią umiejętności analityczne czło-

wieka. Narzędzia mogą zapewnić co najwyżej wsparcie w procesie tworze-

nia i wykorzystywania baz danych. Wiedza pozaźródłowa badacza3  na temat

analizowanych zjawisk jest kluczowa dla określenia, które spośród zdoby-

tych informacji okażą się istotne i jak wpasują się w całość układanki.

2.3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Jednym z bardziej oczywistych sposobów służących pełnemu wykorzy-

staniu źródeł otwartych do celów naukowych są akty prawne regulujące do-

stęp do informacji publicznej (na przykład w Polsce jest to „Ustawa o dostępie

do informacji publicznej”4 ). Nie chodzi nam tu o wskazanie na konieczność

znajomości rozstrzygnięć prawnych. Większą wagę przywiązujemy do zdol-

ności przezwyciężania biurokratycznej inercji. Często nie wystarczy prawi-

dłowo napisany wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej.

Ważniejsza może okazać się dokładna znajomość kultury organizacyjnej in-

stytucji, z której informację chcemy otrzymać.

2.4. Informatorzy

Przyjmujemy, że informatorzy są to osoby posiadające informacje na intere-

sujący nas temat i gotowe je przekazać. Nie będziemy tu prowadzić rozważań na

temat możliwych motywów rozmawiania z badaczem przez informatora. Cho-

ciaż ocena przyczyny udzielania informacji jest ważna z perspektywy oceny wia-

rygodności rozmówcy i określenia wiarygodności przekazywanych przez niego

informacji, to ostatecznie ma znaczenie przede wszystkim uzyskana wiedza. Przy-

kładem studium dotykającego problematyki zjawisk zakulisowych przy wyko-

rzystaniu informatorów jest praca Kai Gadowskiej dotycząca powiązań

polityczno-ekonomicznych w sektorze górniczym (Gadowska 2002).

Jako podkategorię osób dzielących się informacjami wyróżniamy whistle-

blowerów (demaskatorów nieprawidłowości). To pojęcie określa ludzi decy-

dujących się na przekazanie informacji na temat nieprawidłowości

zachodzących w zatrudniającej ich instytucji publicznej lub przedsiębiorstwie

(Wojciechowska-Nowak 2008). Badacz zjawisk zakulisowych musi się liczyć

3 Wiedza pozaźródłowa to pojęcie z zakresu metodologii historii. Zgodnie z definicją Jerzego
Topolskiego wiedza pozaźródłowa to „zespół uznanych i przyjętych przez niego [historyka]
twierdzeń i dyrektyw, na gruncie których dokonuje on poznania i badania przeszłości” (Topolski
1968: 275). Z perspektywy badania zjawisk zakulisowych szczególnie ważna wydaje się
następująca opinia Topolskiego: „chodzi o zdawanie sobie sprawy z tego, że informacje źródłowe
mają tym większą możliwość mówienia, im bardziej różnorodne pytania będziemy im stawiali;
to zaś wymaga wszechstronnej wiedzy” (Topolski 1968: 287).

4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej („Dziennik Ustaw” 2001 nr
112 poz. 1198, z późniejszymi zmianami).
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z tym, że mogą się do niego zwracać osoby, które decydują się na zdema-

skowanie nieprawidłowości. Przedstawienie naukowcowi/badaczowi za-

burzeń we właściwym działaniu instytucji może wynikać z uznania go za

jeden z kanałów doprowadzenia do zmian i naprawienia sytuacji. Może

być też skutkiem braku zaufania demaskatora do organów ścigania, wy-

miaru sprawiedliwości i organów kontrolnych lub do ich skuteczności (co

samo w sobie jest ważnym wskaźnikiem dla badacza).

2.5. Możliwość dezinformacji

Zdobywając informację na temat zjawisk zakulisowych, należy pamiętać,

że w interesie działających zakulisowo aktorów leży blokowanie przed wydo-

staniem się na zewnątrz informacji na temat prowadzonych przez nich dzia-

łań. W sytuacji, kiedy taka blokada nie jest możliwa, jedną z opcji

zapewniających bezpieczeństwo danemu projektowi jest dezinformacja. Jej pod-

stawowy cel to wprowadzenie w błąd osób, które mogłyby być zainteresowa-

ne danym problemem. Wskażemy kilka podstawowych zagrożeń związanych

z dezinformacją, nie twierdzimy przy tym, że ich lista jest wyczerpująca.

Skutecznie prowadzona blokada informacji ogranicza liczbę kanałów, jakie

mógłby wykorzystać badacz do zdobycia wiedzy na temat danego działania

zakulisowego. Jednocześnie mała ilość dostępnych kanałów ułatwia prowa-

dzenie działań dezinformujących (Shulsky 2000: 21). Tym samym w sytuacji,

kiedy dostępne jest niewiele źródeł informacji, zyskuje na znaczeniu spraw-

dzanie, czy nie dochodzi do próby wprowadzenia badacza w błąd.

Jedną z podstawowych technik dezinformacji jest łączenie informacji praw-

dziwych z fałszywymi. W ten sposób często uprawdopodabnia się, za po-

mocą łatwiejszych do zweryfikowania danych, kluczowe dla skutecznego

wprowadzenia w błąd informacje. W efekcie umiejętność oddzielania fak-

tów, które można zweryfikować, od tych, które należy traktować z dodat-

kową ostrożnością, należy do podstawowych wyzwań w badaniu ZZ. Nie

można przy tym, ze względu na niewielką liczbę dostępnych źródeł infor-

macji, odrzucać a priori źródeł podejrzewanych przez badacza o stronniczość

lub działania dezinformacyjne. Zamiast rezygnacji z nich niezbędne jest okre-

ślenie obszarów wiarygodności danego źródła informacji, co oznacza ustale-

nie, które otrzymane informacje wymagają dodatkowej weryfikacji.

Skuteczna dezinformacja łączy się ze „zrozumieniem celu [osoby dezin-

formowanej - M.G, J.W] w sposób wystarczający, by wiedzieć, jaki fałszywy

obraz świata wyda się celowi prawdopodobny oraz czy będzie on współgrał

z przedzałożeniami celu czy też nie” (Shulsky 2000: 29). Dlatego też badacz

musi być szczególnie wyczulony na próby dostosowania dostarczanych mu

informacji do odgadywanych przez źródło założeń badacza.

Szczególnie ciekawą techniką dezinformacyjną jest tzw. dezinformacja

apagogiczna, która polega na takim przekazaniu osobom dezinformowa-
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nym informacji prawdziwej, aby wydała im się nieprawdziwa, na przykład

poprzez wykorzystanie źródła informacji cieszącego się opinią niewiary-

godnego (Musiał 2007: 217).

2.6. Badacz-insider i obserwacja uczestnicząca

W badaniu zjawisk zakulisowych jedną z dróg dotarcia do źródeł infor-

macji jest posiadanie osobistych związków z badaną problematyką. Na przy-

kład projekt prowadzony przez Pawła Ruszkowskiego i Andrzeja Wojtowicza,

którzy analizowali rolę grup interesu w prywatyzacji elektroenergetyki, był

w dużym stopniu ułatwiony przez wcześniejszą pracę pierwszego z tych ba-

daczy w sektorze elektroenergetyki (Ruszkowski i Wojtowicz 2009).

Obserwacja uczestnicząca jako metoda badań socjologicznych wydaje się

najtrudniejsza dla badacza zjawisk zakulisowych, tak pod względem meto-

dologicznym, jak i etycznym. Badania Jacka Kurzępy dotyczące prostytucji

nieletnich i przestępczości pogranicza wydają się najbliższe takiemu podej-

ściu. Żeby móc się zbliżyć do badanego świata, Kurzępa musiał zdobyć za-

ufanie rozmówców, zbliżyć się do nich. Tylko dzięki temu był w stanie zebrać

dane do swoich książek (zob. np. Kurzępa 2005).

3. HEURYSTYKI Z DYSKURSÓW INNYCH NIŻ SOCJOLOGICZNY

Przyjmujemy tu pojęcie heurystyki wywodzące się z filozofii nauki.

Modele heurystyczne pomagają w stawianiu pytań i odkrywaniu praw-

dopodobnych na nie odpowiedzi. Umożliwiają uporządkowaną percep-

cję rzeczywistości. Są wsparciem w myśleniu nad problemami i wskazują

ich możliwe interpretacje lub wyjaśnienia oraz nowe kierunki badań.

Modele heurystyczne nie są teorią, ale mogą pomóc w zapoczątkowaniu

nowych podejść teoretycznych. Nie muszą być też skuteczne w stu pro-

centach – ich zadaniem jest przede wszystkim wspieranie kreatywności

badacza (por. Wacquant 1985: 19).

W kolejnych krótkich podrozdziałach przedstawiamy heurystyki (lub ich

potencjalne źródła) związane z dyskursami, w których poszukuje się zjawisk

zakulisowych i się je analizuje.

3.1. Dziennikarskie 5xW+H

Formuła 5xW+H zakłada, że napisanie informacyjnego artykułu praso-

wego wymaga podania odpowiedzi na sześć pytań – who, what, where, when,

how and why. Dzięki zastosowaniu się do tego prostego schematu dzienni-

karz ma pewność, że przywołał najważniejsze elementy danego zdarzenia.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest tu największym wyzwaniem, bo wyma-

ga wyjścia poza zebrane fakty i dokonania ich interpretacji.

W podobnej sytuacji znajduje się badacz ZZ. Również musi zebrać infor-

macje, uporządkować je i przedstawić zgodnie ze schematem oddającym wie-
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lowymiarowość problemu. W tym sensie heurystyka 5W+H wydaje się uży-

tecznym narzędziem budowania prostych opisów zdarzeń i może stanowi

punkt wyjścia do udzielenia próby odpowiedzi na pytanie „dlaczego”.

Materiały prasowe są ważnym źródłem informacji o ZZ. Mogą być rów-

nież instrukcjami, wskazującymi potencjalne sposoby pozyskiwania infor-

macji. Studiowanie warsztatu dziennikarzy demaskujących nieprawidłowości

w tekstach śledczych jest szczególnie pożądane.

3.2. Siedem złotych pytań kryminalistyki

Głównym celem kryminalistyki „jest opracowanie skutecznych metod

wykrywania przestępstw i ich sprawców oraz gromadzenie przeciw nim

dowodów winy” (Widacki i inni 1999: 3).

Kryminalistyka jest nauką stosowaną – „obejmuje wszystkie dyscypliny

wykorzystywane dla szeroko rozumianego śledztwa (dochodzenia)” (Widacki

i inni 1999: 4). Jedną z dróg rozpoznawania i wykrywania sprawców jest wy-

korzystanie „siedmiu złotych pytań według znanego od starożytności schema-

tu” (Widacki i inni 1999: 55) (co, gdzie, kiedy, jak, jaką metodą (jakim narzędziem)

oraz kto). Na podstawie tych pytań można na przykład sformułować wersję

śledczą, przeprowadzić oględziny, stworzyć scenariusz przesłuchania lub sta-

wiać sobie pytania w czasie badanie śladów w laboratorium. „Kto” jest ostat-

nim elementem działania organów ścigania, punktem dojścia. Wcześniejsze

„złote pytania” pozwalają na określenie modus operandi sprawcy i zawężają liczbę

osób podejrzanych (por. Widacki i inni 1999: 19, 55 i nn.).

W wypadku ZZ można stosować (jako heurystykę) podobną taktykę,

jak ta zaproponowana przez kryminalistykę. Zbudowanie schematu stawia-

nia sobie pytań i porządkowania faktów może pomóc badaczowi w okre-

śleniu istotnych cech danego zjawiska, wskazanie osób (zbiorowości)

prawdopodobnie biorących w nim udział, a nawet stanowić podstawę prze-

prowadzenia wywiadu.

Znajomość kryminalistyki i innych dziedzin prawa może też ułatwić wła-

ściwe odczytanie dokumentów wytworzonych w czasie prowadzonych przez

organy ścigania i wymiar sprawiedliwości działań, na które trafia się w cza-

sie prowadzenia badań nad ZZ (zob. np. Pilitowski 2008).

3.3. Metodologia NIK (4xN)

Standardy prowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli polegają

na poszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą przybrać postać: nielegal-

ności, niegospodarności, niecelowości, nierzetelności (NIK 2003: 8-9, 15).

Heurystyka wykorzystująca metodologię NIK jest w tym wypadku nastę-

pująca – zakłada ustalenie: czy doszło do złamania prawa w działaniu

instytucji lub jej personelu (nielegalność), czy środki były wydawane nie-

oszczędnie i niewydajnie (niegospodarność), czy środki trafiały nie tylko
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na cele zgodne z jawnymi funkcjami danej instytucji (niecelowość), czy

można zaobserwować niewłaściwe wypełnienie obowiązków przez per-

sonel danej instytucji (nierzetelność).

Znajomość metodologii NIK znajduje zastosowanie nie tylko jako źródło

prostej heurystyki odkrywania i analizowania nieprawidłowości. Świadomość

tego, jak prowadzone są kontrole Izby i czego można oczekiwać po doku-

mentach postępowania kontrolnego, ułatwia zdobycie dostępu do informacji

publicznej oraz właściwe odczytanie pozyskanych informacji.

3.4. Intelligence studies

Z perspektywy socjologa badającego ZZ użyteczna wydaje się znajo-

mość bogatej literatury dotyczącej działalności tajnych służb. Intelligence

studies
5  są dziedziną, w której można poszukiwać inspiracji w badaniu

ZZ oraz heurystyk. Intelligence studies opisują bowiem działanie organiza-

cji zajmujących się między innymi pozyskiwaniem informacji i ich prze-

twarzaniem, a także ich wykorzystaniem w dezinformacji przeciwnika

i obronie przed dezinformacją6 .

Co więcej, tajne służby mają często do czynienia z niepewnymi źródła-

mi informacji oraz muszą prowadzić analizę wywiadowczą na podstawie

niepełnych danych. Prace z zakresu Intelligence studies obejmują na przy-

kład etnograficzne studia, które opisują błędy popełniane przez anality-

ków amerykańskiego wywiadu (Johnston 2004), czy też analizy

psychologicznych aspektów pracy analityków (Heuer 1999). Również ogól-

niejsze prace, których autorzy postulują zreformowanie sposobu funkcjo-

nowania organizacji wywiadowczych, wskazują, na jakie bariery można

natrafić, pozyskując i analizując informacje o zakulisowych przedsięwzię-

ciach innych państw lub organizacji (np. terrorystycznych) (zob. np. Co-

devilla 2002; Treverton 2003).

3.5. „Is fecit, qui prodest”

Sentencja rzymska „Is fecit, qui prodest”7  prowadzi do kolejnego poten-

cjalnego źródła heurystyk dla badacza ZZ – Teorii wyboru publicznego [TWP]

(Public Choice Theory). Posługuje się ona narzędziami wypracowanymi w ra-

mach ekonomii do analizowania zjawisk pozagospodarczych.

 5 Czyli właśnie dziedziny zajmującej się badaniami nad działalnością tajnych służb.
6 Przegląd podejść metodologicznych oraz analizę podejmowanych w ramach Intelligence studies

problemów badawczych można znaleźć w artykule Lena Scotta i Petera Jacksona (2004).
7 „Ten jest winien, kto odniósł korzyść”. W tragedii Seneki Młodszego Medea, z której wywodzi

się ta sentencja, tekst był nieco inny – „cui prodest scelus, is fecit” („ten, komu przynosi korzyść
zbrodnia, jest sprawcą”) (por. Seneca 2000: wers 500).
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Jednym z założeń TWP jest ekonomizowanie ludzkich działań – to

znaczy ocenianie ich jako racjonalnych i nakierowanych na maksymali-

zacje własnych korzyści (Buchanan 2003: 8). Stąd już blisko do założe-

nia, że potencjalnych sprawców należy szukać pośród tych, którzy zyskali

na danym zdarzeniu.

Bardziej złożona heurystyka może się wiązać z dyrektywą poszukiwania

działań, które wydają się nieracjonalne (można tu wykorzystać heurystykę

czterech typów nieprawidłowości wg NIK). Zgodnie z optyką narzucaną przez

TWP takie działania mogą być związane z zjawiskami zakulisowymi. Inny-

mi słowami ktoś mógł postąpić niecelowo lub nierzetelnie, ponieważ odniósł

na tym korzyść. Tym samym należy poszukiwać, w jaki sposób (domniema-

nie wpływów nieformalnych) dane działanie mogło okazać się jednak racjo-

nalne i nie być błędem.

3.6. Teoria zmowy kartelowej

W ramach ekonomii powstała „Teoria zmowy kartelowej”, która jest wy-

korzystywana między innymi przez instytucje zajmujące się działalnością

antymonopolową. „Zmowa [kartelowa – M.G, J.W] obejmuje takie sytuacje,

w których przedsiębiorstwa współdziałają, by podnieść ceny, którymi ob-

ciążają klientów, lub obniżyć ceny, za które kupują towary albo usługi, lub

w inny sposób zakłócić wolną konkurencję” (Porter 2005: 147).

Sposoby wykrywania zmowy wywodzące się z ekonomii mogą stanowić

źródło heurystyk dla socjologów zajmujących się badaniem ZZ. Na przykład

wykorzystać można założenie, że działający w ramach zmowy aktorzy są

wystawieni na pokusę oszukania innych członków kartelu. Kiedy dochodzi

do takiego naruszenia warunków zmowy, kartel musi posiadać środki służą-

ce ukaraniu odstępcy (Porter 2005: 150-154). Znalezienie takich „ukaranych”

aktorów może prowadzić do wykrycia zjawisk zakulisowych i potencjalnych

informatorów gotowych się podzielić wiedzą na ich temat.

3.7. Wskaźniki inferencyjne

Na podstawie stwierdzenia występowania wskaźników inferencyjnych

można wnioskować, „że zaszło pewne zdarzenie (czy istnieje cecha) mające

charakter (…) <własności ukrytej>, inferowanej z różnych swoich <sympto-

mów>, ale bezpośrednio nieobserwowalnej” (Nowak 1985: 168).

W badaniu zjawisk zakulisowych może się okazać, że jedyną drogą okre-

ślenia nastąpienia danego zdarzenia jest wykorzystanie wskaźników infe-

rencyjnych. Na przykład w badaniu ilości papierosów przemycanych do

Polski koncerny tytoniowe wykorzystują nietypowe badania. Na zlecenie

producentów papierosów firmy badawcze zatrudniają osoby, które zara-

biają na przeszukiwaniu śmietników. Takim osobom wyznacza się teryto-

ria, na których mają wydobyć ze znajdujących się w miejscach publicznych
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kubłów na śmieci paczki po papierosach. W ten sposób określana jest liczba

opakowań bez banderoli akcyzowej, a tym samym wysokość przemytu

(Makarenko 2008: 28-31).

Kryminalistyka pomaga udowodnić winę podejrzanym między innymi

dzięki analizie pozostawionych przez sprawców śladów. Jak stwierdził Je-

rzy Wojciech Wójcik, który specjalizuje się w problematyce oszustw finan-

sowych i prania brudnych pieniędzy, polska kryminalistyka powinna

wypracować metody badania śladu transakcyjnego (Wójcik 2008: 77-78).

Ten postulat można odczytać jako zalecenie zastosowania kryminalistycz-

nego odpowiednika wskaźnika inferencyjnego do badania przepływów fi-

nansowych. Pieniądze pochodzące z przestępstwa trzeba zalegalizować,

żeby móc je wykorzystać (na przykład zainwestować w legalne przedsię-

wzięcie). W tym celu należy „wyprać brudne pieniądze”. Jednym z elemen-

tów tego procesu jest ich wprowadzenie do systemu finansowego. Według

Wójcika, ślady pozostawione od momentu wpłacenia pieniędzy do banku

powinny być przedmiotem zainteresowania kryminalistyki. Ślad transak-

cyjny, związany z legalnie prowadzonymi operacjami finansowymi, może

doprowadzić do sprawców przestępstwa oraz osób, które korzystają z „wy-

pranych pieniędzy” (Wójcik 2008: 77-78).

Badacze ZZ dzięki wykorzystaniu odpowiedników „śladu transakcyjnego”

(lub innych podobnych wskaźników inferencyjnych) mają szansę dotrzeć do

wymiaru rzeczywistości społecznej pomijanego przez innych socjologów.

4. POINTA

W pewnym sensie ideał socjologii naukowej nie sprzyja badaniu zjawisk

zakulisowych. Ze swej natury mają one niepewny status i dlatego tak trudno

orzekać o ich reprezentatywności czy strukturalnej istotności. Być może dys-

kursy niesocjologiczne są pozbawione części tych barier. Jednakże stoimy na

stanowisku, że swoista niemoc socjologii w zakresie badania ZZ ma raczej

charakter społeczny i instytucjonalny niż metodologiczny. Badanie ZZ wy-

maga po prostu dużej odwagi i ambicji poznawczej.

„Socjologia fasady” to dominująca we współczesnym polskim dyskursie

socjologicznym orientacja teoretyczno-metodologiczna. Socjologia Zjawisk

Zakulisowych jest nie tyle konkurencyjna wobec niej, co komplementarna.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

IZABELA ŚLĘZAK

Uniwersytet Łódzki

Metodologiczne problemy badań

nad zjawiskami „trudnymi”

na przykładzie prostytucji

WSTĘP

rostytucja jest zjawiskiem obserwowanym od tysiącleci, od stuleci

poddawana jest mniej lub bardziej regularnym badaniom, a mimo to

wciąż wymyka się poznaniu i zrozumieniu naukowemu. Na gruncie

nauki polskiej stosunkowo niewielu badaczy, reprezentujących różne dyscy-

pliny naukowe (socjologia, psychologia, pedagogika, kryminologia, seksu-

ologia), podjęło się empirycznego zbadania tego zagadnienia. Jest to o tyle

zastanawiające, że niezbyt duże zainteresowanie tematem nie idzie w parze

z zanikaniem samego zjawiska. Wręcz odwrotnie – prostytucja rozwija się,

przyjmując nowe, bardziej adekwatne do zmieniających się czasów formy

i angażując kolejne grupy kobiet i mężczyzn. Mamy więc do czynienia z roz-

dźwiękiem między zapotrzebowaniem (naukowym, ale także społecznym)

na analizę tego zjawiska, a niewielkim zainteresowaniem samych badaczy,

którzy koncentrują się raczej na innych tematach. Jednym z powodów tego

rozdźwięku mogą być trudności, jakie towarzyszą badaniom prostytucji na

wszystkich etapach procesu badawczego – od planowania badań, poprzez

ich realizację, po analizę danych i prezentację wyników. Wspomniane trud-

ności wynikają przede wszystkim ze specyfiki terenu badań, ale także prze-

konań, poglądów i stereotypów, jakie towarzyszą zjawisku prostytucji w

naszym społeczeństwie. Tworzą one niezbyt przyjazny kontekst prowadze-

nia badań, który niewątpliwie wpływa na ich przebieg.

Badanie prostytucji jawi się więc jako konieczność, ale także wyzwanie

badawcze. Jednakże prostytucja z całą pewnością nie jest jedynym tego typu

tematem; w zakresie zainteresowań nauk społecznych istnieje wiele proble-

mów, które czekają na swoje naukowe opracowanie, jednocześnie odstrasza-

jąc badaczy różnorakimi komplikacjami, jakie mogą pojawić się podczas

procesu badawczego (wystarczy wymienić badania bezdomności, biedy, nie-
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pełnosprawności intelektualnej, przestępczości, mniejszości seksualnych itd.).

Niniejszy artykuł jest rezultatem zarówno badań własnych nad zjawiskiem

prostytucji kobiecej w agencjach towarzyskich, jak i lektury artykułów, opra-

cowań i raportów z badań poświęconych zagadnieniom prostytucji w ogóle.

W zamyśle autora ma on uwrażliwić badaczy, zarówno tych, którzy zastana-

wiają się nad rozpoczęciem badań nad jednym z trudnych tematów badaw-

czych, jak i tych, którzy już je prowadzili, na pewne problemy metodologiczne,

jakie mogą im towarzyszyć.

METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ NAD PROSTYTUCJĄ

W przypadku projektów badawczych dotyczących grup trudnodostęp-

nych i piętnowanych społecznie należy szczególnie starannie przemyśleć

organizację badań i ich przebieg. Każda decyzja badacza ma w tych przy-

padkach tym większe znacznie, że nie zawsze można liczyć na drugą szan-

sę – naprawienie niewłaściwych decyzji badawczych przy kolejnej próbie

czy z inną badaną grupą; badacz, przy utrudnionym dostępie do badanych,

za każdy swój błąd płaci zubożeniem danych, zniechęceniem potencjalnych

rozmówców i problemami na etapie analizy. Pomocne może być więc zwró-

cenie uwagi na te aspekty prowadzonych badań, które sprawiać mogą ba-

daczowi najwięcej trudności.

KONTEKST PROWADZENIA BADAŃ - NIEJAWNY WARSZTAT BADAWCZY

Dla osoby, która chciałaby prowadzić badania dotyczące prostytucji, źró-

dłem pierwszych pomysłów, jak zabrać się do dzieła, są przeważnie opubliko-

wane już raporty i artykuły innych badaczy, którzy także interesowali się tym

zagadnieniem. Niestety, w polskich opracowaniach tego tematu nie znajdzie-

my szczegółowych charakterystyk warsztatu badawczego, który umożliwił

zebranie analizowanych danych. Autorzy ograniczają się zwykle do podania

podstawowych, najbardziej ogólnych informacji dotyczących doboru próby,

technik zbierania danych i metod ich analizy, nie informując czytelnika o prze-

słankach wyboru czy sposobach ich realizowania w praktyce badawczej. Au-

torzy nie podają, w jaki sposób docierali do badanych, na jakich zasadach

dokonywali selekcji respondentów (por. Kowalczyk-Jamnicka 1998: 54, 64; Szto-

bryn-Giercuszkiewicz 2004: 129-130; Jędrzejko 2006: 49, 50, 52; Izdebski 2002:

8). W żadnej z analizowanych prac nie znalazłam także krytycznej refleksji nad

zastosowanymi technikami, choć trudno wierzyć, że w każdym przypadku

metodologiczne wybory badacza zdały egzamin i pozwoliły na zebranie kom-

pletnych danych. Tak więc to, jak przebiegał proces realizacji badania, jest ta-

jemnicą badacza i jego zespołu. Po części może to wynikać ze względów

i ograniczeń technicznych – np. w artykule, rozdziale pracy zbiorowej nie

zawsze jest miejsce na szczegółowe przedstawienie zaplecza metodologicz-

nego prowadzonych badań; jednakże dane te powinny znaleźć się w cało-
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ściowych opracowaniach książkowych – tam jednakże również ich nie ma.

Abstrahując od możliwych przyczyn tych braków, należy rozważyć skutki,

jakie nieujawnianie warsztatu badawczego może mieć dla czytelników i po-

tencjalnych kontynuatorów badań.

Brak wiedzy, w jaki sposób prowadzono projekty, utrudnia przede

wszystkim innym badaczom podjęcie własnych badań i uczenie się na błę-

dach ich poprzedników. Z opisów opublikowanych badań na temat prosty-

tucji wynika, że badacze nie mieli większych problemów z dostępem do

respondentów, z uzyskaniem ich zgody i zbieraniem danych (a przynaj-

mniej problemy takie nie są sygnalizowane). Jednakże ktokolwiek próbuje

przymierzyć się do tego tematu, z tymi właśnie kwestiami spotyka się już

na starcie. Nieujawnianie przez autorów publikacji szczegółów prowadzo-

nych badań może zniechęcić kolejnych badaczy do podjęcia tematu prosty-

tucji, gdyż nie uzyskują oni żadnego wsparcia w przezwyciężaniu

początkowych trudności, a wręcz odwrotnie, mogą odnieść wrażenie, że

jako jedyni mają problemy z prowadzeniem badań w tym terenie, choć inni

autorzy bez trudu poradzili sobie z jego wyzwaniami.

Kumulatywny charakter nauki zakłada, że badacze powinni mieć możli-

wość czerpania wzajemnie ze swoich doświadczeń badawczych, także z nie-

powodzeń (Babbie 2004: 523). Co więcej, otwarte opisywanie swoich

problemów w terenie, niedociągnięć, niezrealizowanych planów badawczych,

pomyłek i zastrzeżeń do swojej pracy jest swoistym zobowiązaniem moral-

nym wobec innych badaczy (Babbie 2004: 521). Trudności i sposoby ich poko-

nywania także są danymi, opisującymi badany teren oraz zwiększającymi

świadomość metodologiczną kolejnych badaczy, którzy mogliby zająć się tym

tematem w przyszłości. Rezygnując z opisywania warsztatu badawczego,

utrudnia się także porównywanie wyników badań, ich ewentualną krytykę

czy powtórzenie (Babbie 2004: 617). Należy więc podkreślić, że jawny warsz-

tat badawczy jest podstawą oceny wartości badania i powinien stanowić nor-

mę, a nie wyjątek w publikowanych raportach i opracowaniach.

OKREŚLENIE BADANEJ ZBIOROWOŚCI

Niedostatecznie opisany warsztat badawczy może utrudniać prowadze-

nie badań przede wszystkim ich potencjalnym kontynuatorom, jednakże

brak pogłębionej refleksji nad kolejnymi krokami badawczymi może przy-

czyniać się do popełniania metodologicznych błędów także przez samego

badacza. Obszary takich potencjalnych błędów można zidentyfikować na

każdym etapie projektu.

Przed rozpoczęciem badań należy określić ich temat, a więc zdefiniować

zjawiska, które poddane zostaną procedurom badawczym. Nawet jeśli ba-

dacz na początku swojego projektu (szczególnie, jeśli jest to projekt opierają-

cy się na np. metodologii teorii ugruntowanej) nie jest do końca pewien, jaki
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zakres będzie miało jego badanie, na etapie pisania raportu powinien jasno

określić, co zostało zbadane. W przypadku prostytucji zadanie to wydaje się

być na pierwszy rzut oka proste, gdyż zjawisko to jest zdefiniowane w na-

ukach społecznych, co więcej, posiada cały zestaw definicji skonstruowanych

przez filozofów, naukowców, moralistów na przestrzeni dwóch i pół tysiąca lat

(od czasów greckiego prawodawcy Solona; Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004: 13).

Wystarczy więc wybrać jedną z już istniejących definicji lub skonstruować

własną, która wyznaczy badaczowi jego pole zainteresowań, zaś czytelniko-

wi pomoże zrozumieć, jakich dokładnie zjawisk dotyczy badanie. Popraw-

ność metodologiczna wymaga, by badacz jednoznacznie określił, która

definicja została przyjęta; cytowanie wszystkich znanych definicji bez jasne-

go zaznaczenia, która została wybrana na podstawę badań (por. Jędrzejko

2006), utrudnia i prowadzenie i odbiór badań. Tym bardziej, jeśli czytelnik

nie jest w stanie ustalić, jak sam badacz rozumiał prostytucję, jaką definicję

operacyjną przyjął (Nowak 2007: 74). Prostytucja nie jest bowiem zjawiskiem

jednorodnym; wręcz odwrotnie, obejmuje wiele odmian i przejawów, m.in.:

prostytucję potajemną i okazjonalną oraz zawodową (Kowalczyk-Jamnicka

1998: 13); homoseksualną i heteroseksualną; męską, kobiecą i prostytucję nie-

letnich; powiązaną z handlem ludźmi i dobrowolną; na własną rękę, pod

opieką sutenera i w ramach agencji, a także wiele typów ze względu na miej-

sce jej uprawiania (hotele, lokal, ulica, pośrednictwo telefonu czy Internetu)

(Jędrzejko 2006: 17). O ile jednak autorzy świadomi są tego zróżnicowa-

nia i opisują je jako charakterystyczną cechę prostytucji, rzadziej potrafią

uporać się z jego konsekwencjami dla prowadzonych badań. Do wyboru

są tutaj, co najmniej dwie strategie – wybór konkretnej/konkretnych kate-

gorii prostytuujących się osób, które zostaną poddane badaniom lub ba-

danie przedstawicieli wszystkich kategorii. Niezależnie od dokonanego

wyboru i jego motywacji należy jasno go wyeksplikować i przyjąć jego

konsekwencje, np. dla możliwości uogólniania wniosków. Tylko wtedy

unikniemy sytuacji, kiedy różne badania, dotyczące pozornie tego same-

go zjawiska, prostytucji, dostarczają innych wyników i uniemożliwiają ich

porównywanie ze względu na brak informacji, których kategorii prosty-

tuujących się osób faktycznie dotyczyły.

Swoistemu chaosowi w stosowanych pojęciach może towarzyszyć ich nie-

dostateczna konceptualizacja, a więc niedoprecyzowanie znaczenia terminów,

na których bazuje badanie (Babbie 2004: 141, 144). Jako przykład może służyć

pojęcie agencji towarzyskich, których pracownice nierzadko były respondent-

kami badaczy (Kowalczyk-Jamnicka 19998; Izdebski 2002; Sztobryn-Giercusz-

kiewicz 2004; Jędrzejko 2006). Problem polega jednak na tym, że jako czytelnicy

nie wiemy, co badacz rozumiał pod pojęciem agencji. W raportach nie poja-

wia się definicja czy opis takiego miejsca, dlatego nie możemy być pewni, czy

chodziło o wyspecjalizowane kluby, oferujące także inne atrakcje (alkohol,
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striptise, taniec go-go, masaże itp.), o mieszkania wynajmowane przez kilka

prostytuujących się osób, by na własną rękę przyjmować klientów, sieć ta-

kich mieszkań zarządzanych przez sutenera czy może każdą sytuację, gdzie

prostytuująca się osoba przyjmuje klienta w swoim mieszkaniu. Choć w każ-

dym przypadku mamy do czynienia z prostytucją, są to zupełnie odmienne

konteksty, których nie powinno traktować się jako tożsamych, a już na pew-

no pozostawiać domysłom czytelnika, w którym z tych miejsc badacz prze-

prowadzał swoje badania. Być może badacze traktują stosowane przez siebie

pojęcia jako na tyle jasne i jednoznaczne, że każdy rozumie je w jednakowy

sposób albo też jako pojęcie uwrażliwiające (Blumer 2007: 114-118). Jednak

dopóki nie uświadomimy sobie, jakie zjawiska nas interesują, jakie są zna-

czenia terminów i treść pojęć odpowiadających tym terminom, dopóty nie

wiemy, co chcemy badać (Nowak 2006: 62). Zaś przeprowadzenie badań bez

tej świadomości zawsze znajdzie swoje odzwierciedlenie w jakości zebranych

materiałów i uzyskanych wynikach.

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ METODOLOGII, METOD I TECHNIK

Bardzo ważną decyzją, przed którą staje badacz, jest wybór sposobu,

w jaki będzie zdobywał dane, a także określenie, jaką metodologię, proce-

dury dowodzenia, wyjaśniania, sprawdzania, zastosuje w swoim projekcie

(Konecki 2000: 16). Należy zauważyć, że niemal wszystkie polskie badania

nad prostytucją opierały się na technikach ilościowych i wykorzystywały an-

kiety lub wywiady kwestionariuszowe. W niektórych z nich posiłkowano się

także testami psychologicznymi (Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004: 132) oraz

analizą materiałów zastanych (np. protokołów wywiadu środowiskowego

sporządzonych przez funkcjonariuszy policji, notatek i protokołów spisanych

przez funkcjonariuszy w związku z zatrzymaniem prostytutki popełniającej

przestępstwo czy wykroczenie (por. Kowalczyk-Jamnicka 1998: 62). Należy

jednak pamiętać, że bezrefleksyjne podążanie tropem innych badaczy i przej-

mowanie ich decyzji bez dogłębnego przemyślenia i uzasadnienia ich w

swoim badaniu jest błędne. Wybór metod i technik powinien być podpo-

rządkowany problematyce badań (Nowak 2006: 47). Zdarza się jednak, że

badacze, zapożyczając od innych problematykę badań, przejmują także ich

metody, techniki i pytania, bez głębszego zastanowienia czy ich samych in-

teresuje ten właśnie aspekt badanego zjawiska (Nowak 2006: 47) i czy zba-

daliby go w taki właśnie sposób.

Należy podkreślić, że nie ma metod lepszych czy gorszych w ogóle. Me-

toda właściwa dla jednego celu badawczego może być bezwartościowa

z punktu widzenia innych zadań badawczych. Spośród ogółu metod powin-

niśmy wybrać tę, która w sposób najpełniejszy i najdokładniejszy pozwala

udzielić odpowiedzi na interesujące nas pytania (Nowak 2006: 48). Należy

więc rozważyć mocne i słabe strony zarówno metod i technik ilościowych,
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jak i jakościowych i świadomie wybrać najbardziej odpowiednią dla naszego

projektu. Tym bardziej, że specyfika badanego obszaru, w tym przypadku

prostytucji, nie pozostaje bez wpływu na to, czy i w jaki sposób możemy

wykorzystać pełen zakres możliwości, jakie daje nam konkretna metoda czy

technika. Na przykład metody ilościowe dają możliwość uzyskania repre-

zentatywnej próby, statystycznego opracowania zebranych danych, precy-

zyjnego pomiaru, testowania hipotez i poszukiwania korelacji między

zmiennymi (Silverman 2007: 54). Jednakże zalety te nie zawsze udaje się

wykorzystać w badaniu zjawiska prostytucji. Pomijając trudności związa-

ne z doborem próby, należy zauważyć, że badacze wybierający metody ilo-

ściowe, mimo starań, mieli duże trudności z utrzymaniem kanonów

umożliwiających zastosowanie statystycznej analizy danych. Składały się

na to przede wszystkim problemy z gromadzeniem danych, jak np. odmo-

wa czy przerywanie już rozpoczętego wywiadu, zbyt mała liczba zrealizo-

wanych wywiadów, która uniemożliwiała statystyczną analizę.

W niektórych przypadkach badacze stosowali także swoiste hybrydy, np.

przygotowując kwestionariusze, w których większość pytań (nawet 80%)

miała charakter otwarty (Kowalczyk-Jamnicka 1998). Tym samym można

przypuszczać, że zauważali oni, iż wystandaryzowane metody ilościowe

nie do końca sprawdzały się w badaniu zjawiska prostytucji. Jednak pre-

zentowane (nie zawsze w sposób uprawniony; por Sztobryn-Giercuszkie-

wicz 2004) statystyki, procenty i wykresy wzbudzają w czytelniku szacunek

jako „twarde”, „obiektywne” i „rzetelne” w przeciwieństwie do miękkich

i subiektywnych danych jakościowych (Silverman 2007: 53).

Polscy badacze, którzy do tej pory zajmowali się badaniami prostytucji,

preferowali pośredni kontakt z respondentkami za pośrednictwem kwestio-

nariusza ankiety lub wywiadu. Jeśli uzasadniali ten wybór, zwracali uwagę

na pragnienie uzyskania większej szczerości odpowiedzi, możliwej do osią-

gnięcia przy zrezygnowaniu z bezpośredniego kontaktu (Kowalczyk-Jam-

nicka 1998: 62, 65; Sztobryn-Giercuszkiewicz 2004: 131). Można jednak

zastanawiać się, na ile dystans stwarzany przez kwestionariusz potrzebny

był badanym, a na ile samym badaczom po to, by „ukryć się” za kwestiona-

riuszem i nie musieć wchodzić w bliższe relacje z respondentkami (Kowal-

czyk-Jamnicka 1998: 61). Trudno jest określić, czy i na ile ta decyzja pozwoliła

uzyskać bardziej rzetelne dane, gdyż informacje te są częścią niejawnego

warsztatu badawczego. Mimo to można zauważyć, że sami badacze mieli

pewne wątpliwości, co do obranych technik i wskazywali na konieczność

i próby weryfikacji danych uzyskiwanych tą drogą przy pomocy innych

technik, na przykład wywiadu swobodnego (Kowalczyk-Jamnicka 1998: 62-

63). Jak się wydaje, w przypadku badania zagadnienia prostytucji kwestia

uzyskania szczerych odpowiedzi na pytania stawiane przez badacza jest

wyzwaniem we wszystkich typach badań, niezależnie od obranej techniki.
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Przecież także badania ilościowe w istocie polegają na manipulowaniu, przy

udziale skomplikowanych procedur statystycznych, danymi, które uzyska-

no poprzez pytanie ludzi (Fielding i Fielding 1986 za: Silverman 2007: 56).

Kwestia, czy rzetelne dane uda się nam uzyskać przez zastosowanie tech-

nik pośredniego kontaktu, czy też dzięki nawiązaniu pozytywnych relacji

z rozmówczynią podczas pogłębionego wywiadu swobodnego, jest zapew-

ne dyskusyjna, na pewno jednak zakładanie z góry wyższości technik ilo-

ściowych jest tym miejscu ryzykowne (szczere dane nie zostaną uzyskane,

jeśli prostytuująca się kobieta odmówi wypełnienia ankiety lub zrobi to nie-

dbale, celowo wprowadzi badacza w błąd, nie zrozumie pytań itd.). Specy-

ficzne wyzwania, jakie czekają badacza w terenie nakazują szczególną

refleksję oraz pomysłowość, a także zastosowanie dodatkowych procedur,

np. procedury triangulacji danych (wykorzystanie danych z różnorodnych

źródeł) oraz triangulacji metodologicznej (zastosowanie wielu metod do

zbadania jednego problemu, Konecki 2000: 86), by zminimalizować wpływ

specyficznych cech określonych metod na otrzymane wyniki i zwiększyć

trafność danych (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 223). Triangulacja

umożliwia także uzyskanie dystansu do danych (Konecki 2000: 85), co może

być pomocne przy badaniu drażliwych problemów społecznych. Badacze

nie powinni więc obawiać się twórczego podejścia do stosowanych technik

i metod oraz poszukiwania dodatkowych źródeł danych, gdyż stawką jest

tutaj zwiększenie pewności (reliability), prawomocności (validity), wiarygod-

ności (credibility) czy możliwości uogólniania wniosków wygenerowanych

w trakcie badań (Konecki 2000: 95).

Poza wyborem technik zbierania danych badacz musi wybrać także me-

tody ich analizy. Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę na niedocenianą

przez dotychczasowych badaczy prostytucji drogę, metodologię teorii ugrun-

towanej, która pozwala zarówno badaczom ilościowym, jak i jakościowym

na twórcze opracowanie zebranych danych oraz uniknięcie niektórych nie-

bezpieczeństw właściwych etapowi analizy (Konecki 2000). Zgodnie z jej za-

łożeniami teoria wyłania się w trakcie systematycznie prowadzonych badań

terenowych w wyniku analizy danych empirycznych, bezpośrednio odno-

szących się do obserwowanego fragmentu rzeczywistości społecznej (Glaser,

Strauss 1967: 1; Konecki 2000: 26). Jest ona szczególnie pomocna przy bada-

niu zjawisk złożonych, trudno dostępnych dla badacza, poznanych jedynie

wycinkowo, a także wtedy, gdy przedmiotem badań są ukrywane, wstydli-

we lub społecznie potępiane relacje międzyludzkie (por. Ashby i inni, 2005).

Pozostawia ona badaczowi pole do zrozumienia istoty zjawiska i nie zamyka

go w od razu w gotowych ramach pojęciowych (Strauss, Glaser 1967: 1).

Wymóg ciągłego porównywania (constant comparative method), teoretycz-

nego pobierania próbek (theoretical sampling) (Glaser, Strauss 1967: 45-77;

Konecki 2000: 30, 71) i ograniczenia prekonceptualizacji badawczej tworzy
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swego rodzaju tarczę, jaką metodologia oferuje badaczom – podatnym na ste-

reotypy i uprzedzenia tak samo jak i inni członkowie społeczeństwa. Dzięki

postępowaniu zgodnie z jej procedurami badacz może zachować otwartość

i podtrzymać szanse na odkrycie zjawisk, których na początku badań nie po-

szukiwał i nie był świadomy oraz zachować kontekst odkrycia (serendipity)

(por. Strauss, Corbin 1990: 41-48; Konecki 2000: 27, 2005). Stosowanie metodo-

logii teorii ugruntowanej wymusza także na badaczu kontynuowanie badań

do momentu osiągnięcia teoretycznego nasycenia (theoretical saturation; Glaser,

Strauss 1967: 45; Konecki 2000: 72-73), co zmniejsza prawdopodobieństwo pu-

blikowania niepełnych, niekompletnych wyników badań.

Przy wyborze metodologii ważne jest to, czy badacz pragnie podążać szla-

kami już utartymi przez wcześniejsze badania czy też podejść do zjawiska na

swój sposób, nawet jeśli nie jest to powszechnie obowiązujące stanowisko.

Czasami wybór metody jest jednak podyktowany kwestiami praktycznymi –

np. metoda zakłada mniejsze koszty, krótszy czas realizacji, jest łatwiejsza do

zastosowania (Nowak 2006: 48). Badacz powinien być jednak świadomy ceny,

jaką płaci za rezygnację z bardziej wymagających metod. Decyzja ta powinna

być podjęta tylko w wypadkach koniecznych i z pełną świadomością oraz

mieć swoje odzwierciedlenie w stopniu kategoryczności i dokładności, z ja-

kimi badacz głosi wyniki uzyskane z badań (Nowak 2006: 50).

BADANIA PROWADZONE CUDZYMI RĘKAMI

Przy wyborze technik zbierania danych należy także przemyśleć, czy ba-

dacz sam zajmie się gromadzeniem danych czy też zleci to zadanie osobom

trzecim. Badania ilościowe pozwalają znacznie szybciej zebrać dane, po jedy-

nie krótkim lub wręcz bez kontaktu z terenem (Silverman 2007: 58). Dzieje się

tak przede wszystkim wtedy, gdy badacz zleca wykonanie badań innym, np.

studentom (por. Jędrzejko 2006: 49). Jest to z pewnością kuszące rozwiązanie,

które pozwala na zebranie większej ilości danych w krótkim czasie; należy

jednak rozważyć konsekwencje tego wyboru dla jakości zebranych danych.

Jest to bowiem ten jeden moment w trakcie realizacji badania, kiedy badacz

traci nad nim kontrolę i nie wie, jak dokładnie przebiega zbieranie danych

i czy dzieje się to w taki sposób, w jaki by sobie życzył (Sztabiński 1999).

Przede wszystkim rolą badacza jest zadbać o to, aby ankieterzy (często nie-

doświadczeni) zrozumieli odpowiedzialność, jaka wiąże się z ich pracą i zna-

czenie, jakie ma ona dla jakości ostatecznych wniosków. W przypadku badań

wśród grup społecznych, które postrzegane są jako trudne, ankieterami nie

powinny być osoby przypadkowe. Badacz powinien mieć do nich zaufanie,

ale także przygotować ich na trudności, z jakimi mogą spotkać w terenie (jest to

o tyle skomplikowane, że sam badacz nie zawsze jest w stanie je przewidzieć).

Z tego właśnie względu niezbędne jest przeszkolenie ankieterów, ale także re-

gularny kontakt z nimi w trakcie realizacji terenowego etapu badania, tak by

ATH13.p65 2010-01-15, 11:22186



Metodologiczne problemy badań ...

187

móc monitorować pojawiające się trudności i nadzorować sposób ich rozwią-

zywania. Należy zauważyć, że analogiczne działania powinni także podjąć

badacze jakościowi, jeśli decydują się na korzystanie z pomocy dodatkowej

osoby przy przeprowadzaniu wywiadów, ale także ich transkrypcji.

Także na etapie analizy danych należy wziąć pod uwagę wpływ ankieter-

ski (Sułek 1990: 51). Kluczową kwestią może być tutaj płeć ankietera (por. Ham-

merslay, Atkinson 2000: 101), ale też jego wiek, wyznawane wartości czy sposób

bycia. Indywidualne cechy ankietera mogą sprawić, że część prostytuujących

się kobiet w ogóle nie zostanie zbadana (gdyż ankieter będzie bał się, krępował

czy brzydził do nich podjeść lub one same odmówią mu udzielenia wywiadu)

lub też zaburzony będzie przebieg wywiadu, a więc także uzyskane odpowie-

dzi. Ważne jest także to, czy ankieter był obcą osobą czy też znał swojego roz-

mówcę; a w przypadku badań nad prostytucją – czy znał „środowisko”

prostytuujących się osób. Należy także pamiętać, że niezwykle ważnym ele-

mentem wpływającym na jakość zebranych danych jest miejsce, w którym prze-

prowadzano badania i ich czas (por. Hammerslay, Atkinson 2000: 154). To, czy

była to ulica, agencja czy inna przestrzeń, mogło mieć wpływ na odpowiedzi,

a nawet na to, czy wywiad w ogóle mógł się odbyć czy też nie. Także sam

ankieter mógł inaczej zachowywać się w zależności od kontekstu i przestrzeni

(Babbie 2004: 315). Wszystkie te informacje powinny znaleźć się w raporcie z

badań, tak by czytelnik był świadomy warunków, w jakich dane były zbierane.

Dlatego też dużą stratą dla polskich badań nad prostytucją jest to, że w publi-

kowanych opracowaniach nie zamieszcza się rozważań na temat rozwiązań

przyjętych w związku z korzystaniem z pomocy ankieterów. Mogłoby to po-

móc kolejnym badaczom uniknąć tych samych błędów, a także wspomóc ich

przy projektowaniu własnych rozwiązań.

DOBÓR PRÓBY

Kolejnym źródłem metodologicznych problemów przy badaniu zjawiska

prostytucji jest proces doboru próby. Rzecz jasna, w przypadku zjawiska

o charakterze niejawnym, ukrytym nie jest możliwe wyznaczenie próby re-

prezentatywnej. Dobór losowy i kwotowy nie wchodzą w grę z powodu bra-

ku niezbędnych informacji, by stworzyć operat losowania czy określić kwoty;

nawet w okresie PRL, kiedy milicja obywatelska sporządzała rejestry prosty-

tutek, nie można było mieć pewności, że rejestr zawiera wszystkie kobiety.

Tym bardziej dziś, gdy nie ma żadnego kompletnego spisu, który pozwalał-

by ocenić liczbę prostytuujących się osób, zaś szacunkowe dane prezentowa-

ne przez różne instytucje są rozbieżne, należy rozważyć alternatywne,

nieprobabilistyczne sposoby doboru próby.

Odwołując się do istniejących badań nad prostytucją, można zauważyć,

że dobór próby najczęściej opierał się na dostępności badanych. Poszczegól-

ni badacze docierali do konkretnej grupy kobiet uprawiających prostytucję:
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jedni do kobiet stojących na ulicy, inni współpracowali z policją i badali te

prostytutki, które zostały aresztowane, jeszcze inni badacze zajmowali się

kobietami z ośrodków opiekuńczych czy wychowawczych, czy też zgłasza-

jące się po pomoc do stowarzyszeń. W niektórych zaś przypadkach badano

wszystkie osoby, z którymi w czasie prowadzenia badań udało się przepro-

wadzić wywiad, bez różnicy, jakiego rodzaju prostytucją się zajmowały, zgod-

nie z ideą badania prostytucji jako takiej. Niestety, w opublikowanych

opracowaniach badacze nie podawali uzasadnień doboru do badania tej

a nie innej grupy osób ani też zasad wyboru konkretnych rozmówców.

Należy jednak zauważyć, że populacja prostytutek jest silnie zróżnicowana

wewnętrznie, istnieje wyraźna hierarchia, a w związku z tym silne zróżnicowa-

nie zarówno ze względu na podstawowe cechy położenia społeczno-demogra-

ficznego, jak i sposób zorganizowania pracy. Trudno nazwać właściwym doborem

próby w badaniach nad prostytucją kobiecą jako taką poszukiwanie rozmów-

czyń wyłącznie w miejscach kojarzonych z patologią społeczną (areszty, ulice

podejrzanych dzielnic miast, schroniska dla kobiet). Tego typu badania dostar-

czają rzecz jasna wiedzy o pewnej grupie prostytuujących się kobiet, jednakże

z całą pewnością nie charakteryzują całej populacji. Pomijają bowiem wszystkie

te kobiety, które nie miały kontaktów z policją, pracowały w trudniej dostępnych

dla badaczy miejscach (luksusowe agencje, call-girl), potrafiły godzić swoje dwa

życia (prostytutki i „normalnej” kobiety) czy były prostytutkami wyższej klasy.

O takich osobach polskie opracowania praktycznie milczą, budując i reproduku-

jąc w ten sposób niepełny obraz prostytucji.

Podobnie rzecz się ma ze zróżnicowaniem terytorialnym prostytucji. Choć

dotyczy ona przede wszystkim dużych miast, to warunki a także możliwo-

ści, jakie istnieją w różnych regionach naszego kraju, zdecydowanie się od

siebie różnią. Zupełnie inaczej sytuacja kształtuje się w Warszawie czy na

Śląsku, a także niektórych miastach Pomorza, inaczej zaś w miastach, gdzie

nie ma stałego napływu cudzoziemców, zamożnych turystów lub po prostu

majętnych mieszkańców danego miasta. W zależności od tych czynników

sieć prostytucji może być silniej lub słabiej rozwinięta, prostytuujące się oso-

by mogą mieć więcej lub mniej możliwości realizowania swojego procederu,

ułatwiony lub utrudniony dostęp do instytucji i organizacji pomocowych,

medycznych itd. Tak więc obraz prostytucji w tych miejscach jest inny.

Właściwy dobór próby możliwy jest więc wtedy, gdy badacz wie, jaką

konkretnie zbiorowość pragnie badać oraz posiada przynajmniej wstępną

wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje świat prostytucji i jak bardzo jest zróż-

nicowany. Pomocna może być także procedura teoretycznego pobierania pró-

bek. Badanie jedynie wybranej grupy prostytuujących się osób lub też jednej

miejscowości nie jest oczywiście błędem, jeśli badacz jasno wyeksplikuje fak-

tyczny zakres swoich badań, a także jest świadomy granicy uogólnień, jakie

można budować na ich podstawie.
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WYZWANIA PODCZAS PROWADZENIA BADAŃ W TERENIE

Niezależnie od wybranych metod, kolejnym problemem, przed jakim staje

badacz, jest nawiązanie kontaktu z badanymi i uzyskanie od nich zgody na

wywiad. Szczególnie w przypadku podejmowania działań wstydliwych, nie-

jednoznacznych moralnie czy nielegalnych bardzo trudno jest uzyskać zgo-

dę badanych i pomoc w zbieraniu danych. Paradoks związany z badaniami

nad prostytucją polega na tym, że z jednej strony jest to zjawisko zauważalne

w naszym codziennym życiu – widoczne w konkretnych miejscach naszych

miast, w Internecie, prasie. Jednakże mimo tej pozornej dostępności, badacz,

który chciałby przeprowadzić wywiad z konkretną prostytuującą się osobą,

napotyka szereg problemów.

W przypadku prowadzonych przeze mnie badań nad kobietami pracują-

cymi w agencjach towarzyskich można zrekonstruować co najmniej kilka

warunków, które przypuszczalnie mogły zniechęcać innych badaczy do zaj-

mowania się tym zagadnieniem. Wiążą się one przede wszystkim z dostęp-

nością terenu badań.

Prostytucja w Polsce nie jest karalna, ale zabronione prawem jest sutener-

stwo, kuplerstwo i stręczycielstwo, dlatego też właściciele agencji zwykle nie

chcą na swoim terenie obcej osoby, która mając dostęp do różnych danych,

potencjalnie mogłaby je wykorzystać przeciw nim. Poza tym niektóre z tych

lokali mają kontakty ze światem przestępczym lub też goszczą osoby, które

nie chcą być rozpoznane przez kręcącego się po agencji socjologa, zaś podsta-

wową zasadą każdej odmiany prostytucji jest dyskrecja. Zdecydowanie

łatwiejsze zadanie mają więc osoby znajome, znane osobiście właścicielowi

agencji czy polecone przez kogoś zaufanego (w taki właśnie sposób staram

się uzyskiwać zgodę na przeprowadzanie swoich badań). W tym przypadku

właściciel jest bardziej skłonny, by zaufać badaczowi i dać mu dostęp do pra-

cujących dla niego osób. Jednakże po pokonaniu pierwszych barier i wyne-

gocjowaniu wejścia do konkretnej agencji towarzyskiej na badacza mogą

czekać kolejne problemy.

Podobnie jak właściciel, także jego pracownice wcale nie muszą być zaintere-

sowane wzięciem udziału w projekcie badawczym i odpowiadaniem na pytania

badacza. Po pierwsze, szkoda im czasu na wywiad. Niezależnie od stosowanej

techniki zajmuje on bowiem kilkadziesiąt minut, które mogłyby poświęcić sobie,

odpoczynkowi, plotkom czy oglądaniu telewizji. Żadna dziewczyna nie zrezy-

gnowałaby także z przyjęcia klienta na rzecz udzielenia wywiadu, dlatego

w moich badaniach zdarzało się, że już rozpoczęty wywiad był przerywany, gdy

pojawił się klient i wznawiany po wykonanej usłudze. Poza tym, w większości

przypadków prostytuujące się osoby ukrywają ten fakt przed bliskimi, więc nie

są zainteresowane narażaniem z trudem utrzymywanego status quo poprzez

kontakt i zwierzanie się nieznanej osobie - badaczowi.
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Jak wynika z moich obserwacji, dziewczyny odmawiają udzielenia wy-

wiadów także z innych względów. Przede wszystkim nie mogą one być pew-

ne, że socjolog potraktuje je tak, jak chciałyby być potraktowane – bez

moralizatorstwa, pogardy, potępienia czy dystansu, jakie świadomie czy nie-

świadomie może przekazywać badacz swoim zachowaniem. Dziewczyny nie

widzą powodu, i trzeba im tu przyznać rację, dlaczego miałyby opowiadać

o swoim życiu i pracy człowiekowi, który nimi pogardza i przyszedł do agen-

cji, aby potwierdzić swoje wcześniejsze, negatywne, przekonania na ich te-

mat. W trakcie prowadzonych przeze mnie badań dziewczyny wielokrotnie

wtrącały w swoje wypowiedzi zdania, które świadczą o tym, że zależało im

na tym, bym nie potępiała ich za ich wybory życiowe, a zrozumiała je, choć

czasem można mieć wątpliwości, czy one same siebie rozumiały. Były także

niezwykle wyczulone na wszelkie objawy braku akceptacji z mojej strony -

obawa o to, że brzydzę się nimi czy pogardzam, była rozwiewana poprzez

obserwację mojego zachowania, np. czy podam dziewczynom rękę przy po-

witaniu i pożegnaniu, czy wypiję zaproponowaną herbatę, czy nie będę się

brzydzić usiąść na łóżku, które zwykle służy do pracy.

Niewłaściwa reakcja badacza, choćby niewerbalna, może więc zniweczyć

cały wcześniejszy trud związany z dotarciem do badanego terenu i uniemożli-

wić przeprowadzenie wysyconych wywiadów. Stąd też na każdym badaczu,

który podejmuje się tego zagadnienia, ciąży duża odpowiedzialność za to, by

swoim zachowaniem nie „spalić terenu” (Hammerslay, Atkinson 2000: 280)

i nie utrudniać kolejnym osobom przeprowadzenia podobnych badań w przy-

szłości. Odmowa udzielenia wywiadu może także wynikać z obawy przed

koniecznością podjęcia autorefleksji – socjolog, przychodząc do agencji i wy-

pytując o kwestie związane z prostytucją, zmusza dziewczyny do refleksji

nad swoim zachowaniem, nad swoim życiem, prosząc o opowieść, prowo-

kuje do zdystansowanego spojrzenia na siebie. Dla dziewczyn wywiad i zwią-

zana z im introspekcja może być bolesna, wolą nie myśleć o tym, dlaczego

właściwie są w agencji, wolą nie konfrontować się także z tym, co na ich te-

mat sądzi badacz.

Źródłem bardzo wielu potencjalnych problemów jest także stosowane

w trakcie badań narzędzie, a ściślej mówiąc, język, używane przez bada-

cza pojęcia i zwroty. Przede wszystkim, pytania zadawane przez badacza

mogą być dla badanych trudne (Rostocki 1992: 42) lub drażliwe (Kubiak

i In 1992: 97). I choć wystąpienie tych problemów wydaje się być sprawą

dość oczywistą, skoro mówimy o badaniu prostytucji, a więc tematu sa-

mego w sobie trudnego i drażliwego, badacz nigdy nie może mieć pew-

ności, które pytania mogą być odebrane przez rozmówczynie jako

nieakceptowalne. W przypadku moich badań poświęconych prostytucji

oczekiwałam, iż najwięcej trudności będą sprawiały pytania dotyczące

kontaktów seksualnych z klientami. Jednakże ku mojemu zdziwieniu,
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w pogłębionych wywiadach swobodnych, które przeprowadzałam, zwy-

kle stroną zażenowaną intymnością tych pytań byłam ja. Moje rozmów-

czynie bez większego zawstydzenia odpowiadały na pytania, nawet szerzej

niż się spodziewałam, jednocześnie wykazując dużą rezerwę w przypad-

ku pytań, które ja postrzegałam jako znacznie mniej inwazyjne (np. o wcze-

śniej podejmowane prace zarobkowe). Tak więc, o ile badacz powinien

być świadomy istnienia drażliwych pytań, nie zawsze może z góry rozpo-

znać, które konkretnie są to pytania. Problemem może być także słownic-

two stosowane przez badacza w konstruowanym przez niego narzędziu.

Należy pamiętać o kompetencjach językowych badanych, które nie muszą

być tożsame z kompetencjami badacza, a także o tym, że każde pytanie

zawiera jakieś założenie (podzielane przez badacza, ale niekoniecznie przez

badanych) o rzeczywistości społecznej. Szczególnie w pytaniach zamknię-

tych kwestionariuszy istnieje ryzyko narzucania badanym konkretnej wizji

rzeczywistości, co może prowadzić do badania artefaktów – badacz nie ana-

lizuje, jak jego respondenci ujmują interesujące go zjawisko, a to, jaką wizję

tego zjawiska on sam im „nadał” (Sułek 1990: 54). Kwestia pytań – sposobu

ich zadawania, ich brzmienia, formy (pytanie zamknięte czy otwarte), ko-

lejności pytań i porządku odpowiedzi (w pytaniach zamkniętych)(Sułek

2001: 143-175) wydaje się być argumentem na korzyść badań jakościowych,

w których badacz ma większą możliwość zaradzenia ewentualnym trud-

nościom, gdyż nie wiążą go więzy standaryzacji. Może więc być bardziej

elastyczny w interakcjach z trudnymi rozmówczyniami.

Nie można wykluczyć, że w trakcie trwania badań pojawią się także

innego rodzaju trudności, ściśle związane ze specyfiką badanej grupy (np.

nieletni, prostytucja homoseksualna, uliczna). Zawsze jednak odkrycie pro-

blemów w nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami grupy i znalezienie

skutecznych sposobów ich przezwyciężenia samo w sobie dostarcza infor-

macji na temat badanego świata (Hammerslay, Atkinson 2000: 64), które

można poddać dalszej analizie.

MORALNE I ETYCZNE DYLEMATY

Obok rozważań natury metodologicznej, nieodłącznym elementem ba-

dań naukowych na każdym z ich etapów są rozważania natury etycznej

(Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 90). Źródłem problemów etycznych

może być sam problem badawczy, otoczenie instytucjonalne, w jakim odby-

wa się badanie, procedury wymagane w planie badawczym (np. maskowa-

nie), metody zbierania danych, osoby, które są uczestnikami badań (dzieci,

biedni) czy rodzaj zebranych danych (np. dane osobiste) (Frankford-Nachmias,

Nachmias 2001: 90). Poniżej opiszę pokrótce wybrane problemy etyczne, ja-

kie pojawić się mogą w badaniach prostytucji, a także te, które towarzyszyły

mnie samej podczas realizowania projektu badawczego.
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Badacz wyrasta ze społeczeństwa, które go współkształtowało, a więc wy-

posażyło w zestaw wiedzy podręcznej, przekonań na temat tego, co jest oczy-

wiste, normalne, właściwe. Zestaw tej wiedzy wpływa także na wybór tematu

badawczego oraz sposób jego opracowania. W związku z tym, w przypadku

każdego projektu badacz powinien odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim

celu prowadzi swoje badania – czy tylko w celu naukowym? Dodatkowymi

celami mogą być bowiem: obrona lub potępienie prostytutek, udowodnienie

słuszności własnych przekonań, dostarczenie uzasadnienia działającym in-

stytucjom i programom. Są to cele pozanaukowe, które mogą być źródłem

potencjalnych skrzywień badawczych. Trudno bowiem zakładać, że warto-

ści wyznawane przez badacza, jego preferencje czy stronniczość nie mają

wpływu na proces badawczy. Trudno także oczekiwać, że badacz na czas

prowadzenia badań będzie potrafił skutecznie odciąć się od swoich przeko-

nań. Można jednak wymagać od niego autorefleksji i introspekcji, która umoż-

liwi uświadomienie sobie własnych założeń, a także ujawnienia ich

czytelnikom w postaci jasno wyłożonych wartości wyznawanych przez ba-

dacza (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 79).

Podczas realizacji terenowej fazy badań badacz może stanąć przed dyle-

matami wynikającymi z interpretacji moralnych implikacji prostytuowania

się. Niezależnie od pierwotnych postaw badacza bezpośredni kontakt z pro-

stytutkami może wywołać całe spektrum uczuć i emocji, od wstrętu i odrazy

po sympatię i zrozumienie (por. Rostocki 2004). Jest to szczególnie wyraźne

w przypadku badań jakościowych i dłuższych, bezpośrednich, pogłębionych

kontaktów między badaczem a badanymi. Na skutek bliższego poznania

i zrozumienia motywów postępowania jednostek może dojść do redefinicji

samej prostytucji a nawet przebudowania systemu wartości badacza. Może

się to wiązać także z odczuciem szoku, kiedy badacz, początkowo negatyw-

nie wartościujący badane zjawisko, zaczyna rozumieć czy nawet akceptować

niektóre z jego aspektów (Hammerslay, Atkinson 2000).

Prowadzenie badań dotyczących trudnych i drażliwych tematów zawsze

niesie za sobą niebezpieczeństwo wykorzystania badanych, traktowania ich

jak źródła informacji, które się eksploatuje, nie dając niczego w zamian. Jak

się wydaje, jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku badań ilościo-

wych, gdy pośredni kontakt z badanym ułatwia traktowanie go w sposób

przedmiotowy. Badacz może oczekiwać od badanych szczerego opisu prze-

żyć i doświadczeń, także tych wstydliwych, dewiacyjnych (Babbie 2004: 522),

praktycznie nie proponując niczego w zamian (Rostocki 1992: 39; Babbie

2004: 516). Co więcej, spełnienie oczekiwań badacza może mieć negatywne

skutki dla badanych przede wszystkim w aspekcie psychologicznym i emo-

cjonalnym. W wyniku wywiadu (niezależnie od jego techniki) badani mogą

zostać, bez ich zgody czy chęci, skonfrontowani z tymi aspektami swojej

osobowości, których zwykle nie dostrzegają, nie chcą dostrzegać; nawet,
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jeśli same wypowiedziane podczas wywiadu słowa nie są bolesne, to uświa-

domienie sobie w retrospekcji tego, co się powiedziało albo, co się przeżyło,

może być źródłem cierpień (Babbie 2004: 517). Rozmówcy mogą także spo-

tkać się z potępiającym zachowaniem ze strony samego badacza (lub ankie-

tera) podczas etapu zbierania danych lub przy publikacji ich wyników.

Rozpoczynanie badań z założeniem, że prostytutki są gorszymi członkami

naszego społeczeństwa, są godne litości, pożałowania albo wręcz potępienia,

złe i zdemoralizowane, używanie nagminnie słów patologia, demoralizacja,

upadek (por. Kowalczyk-Jamnicka 1998) wnosi do badania nie tyle dodat-

kową wiedzę merytoryczną, co element wartościowania, potęgujący jeszcze

poczucie wyobcowania badanych (por. Hammerslay, Atkinson 2000: 273).

Należy więc zadać sobie pytanie czy warto prowadzić badanie, które jest bo-

lesne dla badanych? Jakie jest naukowe uzasadnienie tego cierpienia? Nie-

zbędnym etapem planowania badań powinno być rozważenie, jakie będą ich

dobroczynne skutki i czy mogą stać się czymś ważnym dla członków bada-

nej grupy (Kvale 2004: 126).

Dodatkowym problemem jest uzyskanie świadomej zgody badanych, na

podstawie przedstawionych im informacji na temat badania (Frankford-Na-

chmias, Nachmias 2001: 95). Jak już wspominałam, zebranie danych w badaniu

poświęconym prostytucji może nastręczyć badaczowi wielu trudności i rodzić

pokusę realizowania celu wszystkimi dostępnymi środkami. Trudności te nie

zwalniają jednak badacza od konieczności traktowania swoich rozmówców jak

podmioty, a nie jako źródło informacji, od którego należy uzyskać odpowiednią

ilość danych, niezależnie od sposobu i okoliczności, w jakich się to zrobi.

Należy jednak zauważyć, że mimo wymienionych wyżej wątpliwości, nie

sposób jednoznacznie stwierdzić, które zachowania badacza są, a które nie

wykorzystywaniem badanych. Nie można bowiem jasno określić, szczegól-

nie patrząc z boku, co jest ofiarowane, a co otrzymane w zamian przez każdą

ze stron interakcji (por. Hammerslay, Atkinson 2000: 279). Uważam jednak,

iż do obowiązków badacza należy zadbanie, by rozmówczynie nie tylko prze-

kazywały badaczowi swoją wiedzę na temat zjawiska prostytucji, ale także

miały możliwość swobodnego wypowiedzenia swoich przemyśleń, proble-

mów, by miały poczucie bycia wysłuchaną i być może zrozumianą (por.: Kvale

2004: 122; Kaźmierska 2004: 77). Tym bardziej, że sama możliwość opowie-

dzenia komuś o swoim życiu może mieć dla rozmówcy wymiar terapeutycz-

ny (Kaźmierska 2004: 77). Techniki jakościowe zbierania danych dają

badaczowi z pewnością więcej możliwości wypełnienia tego założenia, jed-

nakże uważam, ze także metody ilościowe pozwalają na tego typu zachowa-

nia, np. po przeprowadzonym wywiadzie.

Należy pamiętać także o moralnych zobowiązaniach badacza względem

badanych. Uzyskanie istotnych informacji na poszukiwany temat nakłada na

badacza obowiązek ochrony danych prywatnych lub takich, których ujaw-
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nienie potencjalnie może zagrozić osobie badanej. Im bardziej osobiste infor-

macje udzielane są badaczowi, tym większy ma on obowiązek zapewnienia

im ochrony (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 100). Jest to szczególnie

ważne przy badaniach jakościowych, kiedy uzyskujemy od rozmówców sze-

rokie opisy ich życia, spraw osobistych, stosunków rodzinnych
1
.

Publikując informacje bez należytej ochrony, można narazić badanych na

liczne problemy; w przypadku prostytucji - od dekonspiracji i ujawnienia

szerszej opinii publicznej prawdy o ich sposobie zarobkowania, po problemy

z prawem i organami ścigania. Należy więc zadbać o to, by nie było możli-

wości identyfikowania danych personalnych oraz łączenia ich z odpowie-

dziami udzielonymi przez osoby badane.

Badacz drażliwych problemów społecznych staje także przed moral-

nym dylematem wpływu wyników swoich badań na szerszą opinię spo-

łeczną. Wyniki badań mogą bowiem wspierać określone postawy i służyć,

nawet wbrew intencjom autora, jako głos za lub przeciw prostytucji, a więc

potencjalnie osłabiać lub wzmacniać przyzwolenie społeczne dla tego typu

zachowań. Opisywanie różnych aspektów wiążących się z prostytucją, na

przykład wysokości zarobków, może być dla niektórych zachętą do pod-

jęcia tej pracy; poszukując uwarunkowań prostytucji w sytuacji z dzieciń-

stwa lub wyłącznie w złej sytuacji materialnej badacz, dostarcza

racjonalizacji osobom zajmującym się tym działaniem; opisując powszech-

ność homoseksualnej prostytucji nieletnich można dostarczyć usprawie-

dliwienia dla kolejnych jej adeptów, itd. Pewnym obciążeniem moralnym

może więc być fakt, że badania naukowe, szczególnie jeśli zainteresują

media, mogą oddziaływać na odbiorców nie zawsze w sposób, jakiego

życzyłby sobie badacz.

PODSUMOWANIE

Niniejszy artykuł, jak zaznaczyłam we wstępie, ma na celu zwrócenie

uwagi badaczy zajmujących się drażliwymi problemami społecznymi na

wybrane trudności, jakie mogą wyniknąć podczas badań. Część z nich jest

nieusuwalna; wynika ona ze specyfiki badanego terenu, w przypadku badań

nad prostytucją, ze społecznego postrzegania tego zajęcia, stereotypów i tabu

związanego z osobami, które się prostytuują. Jednakże przynajmniej niektó-

rych problemów można uniknąć, gdyż są one funkcją podjętych wyborów

metodologicznych, a także niewystarczającej refleksji nad nimi. Nie jest moż-

liwe podanie jednoznacznych wytycznych dla badacza prostytucji, które pro-

wadziłyby go jak za rękę po tym trudnym terenie. Jednakże bardzo pomocne

1 por. przypadek badań Small Town In Mass Society (1960) A. Vidich i J. Bensman oraz konsekwencji
braku zapewnienia właściwej ochrony informatorom.
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byłyby rozważania innych badaczy i opisy podjętych przez nich działań –

zakończonych czy to sukcesem, czy też porażką. Twórcza refleksja nad roz-

wiązaniami przyjętymi przez innych może być najlepszą drogą do stworze-

nia własnych rozwiązań.
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Metody, techniki i praktyka badań społecznych

JAKUB NIEDBALSKI

Uniwersytet Łódzki

Niepełnosprawność intelektualna

w perspektywie badań

socjologicznych. Rozważania nad

zastosowaniem metod jakościowych

iepełnosprawność intelektualna od niepamiętnych czasów towarzy-

szyła ludzkości, choć jej charakter i sposób rozumienia ulegał na prze-

strzeni dziejów istotnym przemianom. Źródła historyczne donoszą

o przypadkach osób wywodzących się z rozmaitych środowisk, klas i warstw

społecznych, które swoim zachowaniem odbiegały od przyjętej i akceptowa-

nej powszechnie normy. Trudno dokładnie określić, ile spośród tak opisa-

nych wydarzeń było bezpośrednim skutkiem czynników uznawanych obecnie

za objawy upośledzenia umysłowego. Niemniej jednak, interpretacja treści

takich opisów i dokonywana na ich podstawie rekonstrukcja z użyciem współ-

czesnych metod naukowych oraz posiadanej wiedzy specjalistycznej pozwa-

la przypuszczać, że wielokrotnie mamy do czynienia z przykładami

niepełnosprawności intelektualnej. Rozwój nowoczesnych technik i narzędzi

diagnostycznych umożliwił określenie stanu psychicznego oraz poziomu in-

telektualnego jednostki. Co więcej, dzisiejsze pojmowanie zjawiska upośle-

dzenia umysłowego zdaje się być silnie zdeterminowane przez naukową

interpretację normalności – nienormalności, popartej głosami akademickich

autorytetów i profesjonalnych diagnostów
1
.

1 Czy to oznacza, że dotarliśmy do punktu, w którym można z całą pewnością stwierdzić, co mieści
się w normie intelektualnej, a co od niej odbiega? W jakimś zakresie można udzielić odpowiedzi
twierdzącej, ale wówczas należałoby ograniczyć się do przysłowiowego „tu” i „teraz”. Zmienność
postrzegania niepełnosprawności intelektualnej w czasie i przestrzeni społecznej każe bowiem
poddać w wątpliwość tak rygorystyczne podejście do idei uniwersalizmu interpretacyjnego normy
intelektualnej. Widoczny relatywizm czyni otwartym i trudnym do uchwycenia, a na pewno
jednoznacznego określenia, pojęcie upośledzenia umysłowego. Czym więc jest niepełnosprawność
intelektualna? Czy odpowiedź może brzmieć następująco: „tym, co interpretujemy w danym
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Pomimo tak rysujących się trudności w zdefiniowaniu pojęcia upośledze-

nia umysłowego, ze względu na podstawy teoretyczne niniejszej pracy, które

wpisują się w ramy symbolicznego interakcjonizmu, będę posługiwał się

pojęciem zaproponowanym przez Andersa Gustavssona i Elżbietę Za-

krzewską-Manterys. Zgodnie z tym ujęciem niepełnosprawność intelektual-

na rozumiana jest jako „pewien stan rzeczy, w którego rozumienie wbudowane

są wartości i oceny, ukryte postulaty, zakamuflowane etykiety. Innymi słowy,

jest ono uwikłane w świat sensów i znaczeń ze swej istoty wieloznacznego,

nieprecyzyjnego i zmiennego w zależności od czasów i okoliczności”(Gusta-

vsson, Zakrzewska-Manterys 1997: 26).

Badacz nauk społecznych zainteresowany problematyką niepełnospraw-

ności intelektualnej, zmuszony zostaje do zmagania się z różnorodnymi trud-

nościami pojawiającymi się niemal na każdym etapie pracy badawczej. Już

początkowa faza eksploracji terenowej dotycząca pozyskiwania danych em-

pirycznych stanowi nie lada wyzwanie. Środowisko osób niepełnosprawnych

intelektualnie jest bowiem specyficznym obiektem badań, wymagającym ela-

stycznego podejścia oraz dostosowania strategii badawczej do możliwości

poznawczych i percepcyjnych niepełnosprawnych intelektualnie osób.

W niniejszym opracowaniu będę starał się wykazać, iż możliwość taką ofe-

rują jakościowe metody badań. Swoje refleksje opieram na analizie zastosowa-

nia metodologii teorii ugruntowanej (GT), która stanowiła bazę dla moich badań

prowadzonych w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Odwołując się do własnych doświadczeń oraz wypowiedzi innych bada-

czy, dokonuję oceny użyteczność podstawowych procedur badawczych GT

oraz konsekwencji wynikających z posługiwania się niniejszą metodą w pro-

cesie gromadzenia, analizy i interpretacji danych.

W swoich rozważaniach koncentruję się przede wszystkim na procedu-

rach metodologii teorii ugruntowanej w badaniach dotyczących zinstytucjo-

nalizowanych form opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Pragnę jednak spojrzeć na ową problematykę także z szerszej perspektywy

badań jakościowych oraz podkreślić ich użyteczności w analizie społecznych

aspektów niepełnosprawności intelektualnej.

***

czasie i momencie jako niepełnosprawność intelektualną”? A jeśli tak, to: Jakiego rodzaju czynniki
i warunki będą decydować o takim czy innym pojmowania upośledzenia? Kiedy staną się one
źródłem określonych interpretacji? Co spowoduje wystąpienie takich okoliczności? Oraz wiele,
wiele innych pytań, które wiążą się z próbą zdefiniowania pojęcia niepełnosprawności
intelektualnej. Zadaniem, jakiego podjąłem się w niniejszym artykule, nie jest jednak
poszukiwanie, choć kuszące, odpowiedzi na tak postawione pytania, lecz analiza procesu
badawczego, który realizację takiego celu umożliwia.
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Do gromadzenia danych empirycznych została wykorzysta technika ob-

serwacji uczestniczącej jawnej, wywiad swobodny oraz analiza materiałów

zastanych. Jako materiał empiryczny posłużyły także rozmowy prowadzone

ad hoc z upośledzonymi umysłowo pensjonariuszami domu pomocy. Analizę

i interpretację danych przeprowadzono zgodnie z zasadami metodologii teo-

rii ugruntowanej (Glaser, Strauss 1967; Glaser 1978; Strauss, Corbin 1990).

Materiał empiryczny został zgromadzony w czasie pobytu w trzech do-

mach pomocy społecznej przeznaczonych dla osób upośledzonych umysłowo,

znajdujących się w centralnej Polsce, w których badacz przebywał cyklicznie,

średnio trzy dni w ciągu każdego tygodnia w okresie 12 miesięcy.

RÓŻNE SPOJRZENIA, INNE PERSPEKTYWY, TEN SAM OBSZAR BADAŃ

Wśród badaczy nauk społecznych spotyka się bardzo duże zróżnicowa-

nie poglądów i stanowisk, dotyczących najbardziej nawet podstawowych

założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych. Bogactwo

odmienności i nieustające dyskusje z jednej strony pobudzają do refleksji,

sprzyjając rozwojowi nauki, z drugiej zaś bywają powodem szeregu niepo-

trzebnych kontrowersji. W socjologii taka sytuacja wiąże się z panującym

dość powszechnie relatywizmem. Interpretacja i analiza zjawisk podporząd-

kowana zastaje odmiennym założeniom paradygmatycznym, co sprawia,

że ilość płaszczyzn, na jakich mamy do czynienia z występującymi w nauce

antagonizmami, wydaje się być niezwykle rozległa i wymaga oddzielnego,

szerszego opracowania niż pozwala na to niniejszy artykuł. W tym miejscu

chciałbym jedynie zwrócić uwagę na jedno z podstawowych rozróżnień na

gruncie nauk społecznych, dotyczące podziału na ilościowe i jakościowe

metody badań oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje. Zasadniczo

występują dwie dość rozbieżne tendencje dotyczące tego rozdziału (Konec-

ki 2000: 9). Pierwsza zgodnie, z którą istnieje jednoznaczny podział czy na-

wet podkreślana przez niektórych badaczy sprzeczność pomiędzy

ilościowymi i jakościowymi metodami badań i druga, stroniąca od wyzna-

czania wyraźnej granicy, lecz wychodząca od założenia, iż obie procedury

badań są równoprawnym środkiem wykorzystywanym przy zbieraniu,

analizie i interpretacji danych, zaś to, co je odróżnia, to możliwość ich za-

stosowania do danego rodzaju badań (Konecki 2000: 16). Innymi słowy,

podejmując decyzję o wyborze danej techniki czy metody badawczej, nale-

ży przede wszystkim mieć na uwadze przedmiot naszych dociekań, a więc

jakie zjawiska, mechanizmy i procesy z nimi związane leżą w kręgu na-

szych zainteresowań. To oznacza, że wybór metody powinien być podykto-

wany charakterem i specyfiką eksplorowanego środowiska (Babbie 2006:

48). Owe czynniki winny determinować decyzję badacza względem zasto-

sowania określonej procedury gromadzenia, analizy i interpretacji danych,

(por. Silverman 2007: 64).

ATH14.p65 2010-01-15, 11:22199



Jakub Niedbalski

200

Nie wdając się w spory natury ontologicznej i epistemologicznej dotyczą-

ce rozróżnienia paradygmatów normatywnego i interpretatywnego, pragnę

jedynie zwrócić uwagę na odmienne rozumienie metod jakościowych i ilo-

ściowych na gruncie wspomnianych wyżej paradygmatów. Zgodnie z para-

dygmatem normatywnym badania jakościowe stanowią niejako wstęp do

ilościowego pomiaru zjawisk, natomiast zgodnie z paradygmatem interpre-

tatywnym są one fundamentalne przy analizie i interpretacji zebranych da-

nych, będąc tym samym wystarczającą podstawą do opisu i wyjaśnienia

interesującego nas wycinka rzeczywistości społecznej (Konecki 2000: 16). Ta-

kie stanowisko, przypisujące autonomiczną rolę badaniom jakościowym,

dostrzega się między innymi na gruncie szkoły fenomenologicznej, etnome-

todologii czy symbolicznego interakcjonizmu, wywodzących się z nurtu in-

terpretatywnego. Jednocześnie każda ze „szkół teorii interakcji” wypracowała

własny, specyficzny dla niej zestaw reguł, zasad i założeń, odróżniający ją od

pozostałych, choć należących do tego samego paradygmatu. Podobnie rzecz

ma się ze związkami poszczególnych teorii interpretatywnych z metodolo-

gicznymi podstawami badań (Konecki 2000: 20). Każda ze „szkół”, w trakcie

jej rozwoju, została niejako w naturalny sposób powiązana
2
 z określoną me-

todą badawczą. W przypadku symbolicznego interakcjonizmu była to mię-

dzy innymi metodologia teorii ugruntowanej (Konecki 2000). Pamiętać jednak

należy, iż niezależnie od tego, z jaką „teorią interakcji” i jaką metodą badań

mamy do czynienia, wszystkie blisko związane są z określonymi podstawa-

mi natury ontologicznej i epistemologicznej, których źródłem jest wspólny

paradygmat intepretatywny
3
.

Badacz posługujący się metodologią teorii ugruntowanej wikła się niejako

w sieć pojęć charakterystycznych dla paradygmatu interpretatywnego (Konecki

2000: 24). Wyraźne są związki metodologii ugruntowanej z socjologią interpreta-

tywną, co widać już we wczesnych pracach twórców metodologii teorii ugrunto-

wanej, Barneya Glasera i Anzelma L. Straussa pisanych w duchu symbolicznego

interakcjonizmu. Jednym z ważniejszych opracowań symbolicznego interakcjo-

nizmu ze Szkoły Chicagowskiej (por. Bokszański 1986) jest między innymi praca

A. L. Straussa (Strauss 1959) pt. Mirrors and Masks, jedna z klasycznych już pozy-

cji opisująca badania prowadzone w duchu metodologii teorii ugruntowanej.

2 Związek teorii z metodologią badań często jest wynikiem wspólnego wyrastania na gruncie
jednej „szkoły” naukowej bądź też kształtowania się na drodze dociekań autorów,
wykorzystujących w swoich pionierskich pracach określoną metodologię oraz bazujących na
określonych założeniach teoretycznych, stwarzając tym samym płaszczyznę dla wzajemnych
powiązań.

3 Zdaniem Elżbiety Hałas (Hałas 2005), nie można obecnie mówić o jednorodnej socjologii
intepretatywnej (autorka używa sformułowania interpretacyjnej), sugerując, że mamy do
czynienia nie z jedną, lecz wieloma jej odmianami.
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Patrząc na genezę kształtowania się metodologii teorii ugruntowanej, moż-

na zauważyć, że jest ona wynikiem przemyśleń i analiz wypływających z ba-

dań empirycznych dotyczących między innymi pracy instytucji służby zdrowia

i pomocy społecznej. Podejście to miało swe korzenie w badaniach organizacji

i procesów pracy, zaś badania instytucji psychiatrycznych (Strauss i in. 1964)

oraz organizacji kształcących w zawodach medycznych (Becker i in. 1961) do-

starczyły podstaw do opracowania niniejszej metodologii.

Związek metodologii teorii ugruntowanej z symbolicznym interakcjoni-

zmem oraz charakter badań (dotyczących między innymi problematyki zakła-

dów psychiatrycznych i instytucji medycznych), które stały się punktem wyjścia

w drodze do powstania metodologii ugruntowanej, stanowią o bliskości oraz

powiązaniu ideologicznym, merytorycznym i oczywiście metodologicznym

z moimi badaniami własnymi, dotyczącymi zinstytucjonalizowanych form opie-

ki nad osobami upośledzonymi umysłowo.

KROK PO KROKU, CZYLI LOGICZNY MODEL ROZUMOWANIA A

BADANIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Czy można wyzbyć się swoich sądów i ocen? Czy jesteśmy w stanie za-

wiesić naszą wiedzę i doświadczenie? Takie pytania i wiara, że możemy stać

się „białą kartą”, wydają się być czysto iluzoryczne. Trudno bowiem wyobra-

zić sobie sytuację, w której badacz „zapomina” nagle na potrzeby prowadzo-

nych przez siebie badań całą swoją wiedzę i doświadczenie, jakie posiada,

oraz wyzbywa się wszystkiego, co określa jego przynależność do danej zbio-

rowości, społeczności i kultury (Silverman 2007: 53). Potrzeba sprostania tym

rygorystycznym wymaganiom prawdopodobnie stawiałaby pod znakiem

zapytania możliwość realizacji jakichkolwiek badań.

Pozostając pod wpływem powyższych pytań, warto zastanowić się nad

jeszcze jednym problemem. Chodzi mianowicie o sposób organizacji pro-

cesu badawczego, który przebiegać może w dwóch zasadniczych kierun-

kach: dedukcyjnym bądź indukcyjnym. Oba podejścia – indukcyjne oraz

dedukcyjne - są prawomocnymi drogami logicznego rozumowania w na-

uce, choć zaznaczają się między nimi wyraźne różnice (Hammersley, At-

kinson 2000: 241; Babbie 2006: 47). Rozumowanie indukcyjne przechodzi

od tego, co konkretne, do tego, co ogólne, od szczegółowych danych doty-

czących określonych aspektów życia społecznego do odkrycia prawidło-

wości, które mogą wskazać na pewne względnie uniwersalne zasady

(Babbie 2006: 47; Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 314). Podczas gdy

rozumowanie dedukcyjne wychodzi od zasad ogólnych (teorii), następ-

nie przechodzi do gromadzenia i analizy danych, by sprawdzić trafność

przewidywań teoretycznych w oparciu o wcześniej przyjęte założenia.

Najbardziej istotna różnica między rozumowaniem indukcyjnym i deduk-

cyjnym polega zatem na tym, że w pierwszym przypadku testowanie kon-
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cepcji teoretycznych nie stanowi ostatniego etapu badań naukowych, lecz

jest wstępem na drodze do dalszego doskonalenia teorii (Hammersley,

Atkinson 2000: 241; Konecki 2005: 270).

Analiza danych w badaniach nad niepełnosprawnością intelektualną,

z jakimi można spotka się w publikacjach naukowych, (zob. Janion, Ru-

dzińska-Rogoża 2003: 81-86; Korzon 2004: 27-36), prowadzona jest zazwy-

czaj w oparciu o model wnioskowania dedukcyjnego. Badacze starają się

za pomocą naukowych metod weryfikować skonstruowane uprzednio hi-

potezy. Czasem odnosi się jednak wrażenie, że służą one przede wszyst-

kim poszukiwaniu dowodów na poparcie słów badacza. Przy tej okazji

rodzi się też pytanie, czy podając hipotetyczne rozwiązania, nie wzoruje-

my się na raz już udzielonych odpowiedziach, a może sami ulegamy po-

kusie poszukiwania dowodów na własne sądy i przypuszczenia. Wnikliwa

lektura opracowań naukowych dotyczących upośledzenia umysłowego do-

starcza przykładów potwierdzających pewną schematyczność i odtwór-

czość badań. Z góry zakłada się pewne wzorce działań i zachowań osób

niepełnosprawnych, wskazując jednocześnie na podobne, powtarzające

się ich przyczyny (zob. Ramik-Mażewska 2004: 402 - 410), co przypomina

trochę próby udzielenia tej samej odpowiedzi na diametralnie różne pyta-

nia. Przy tej okazji niejako zapomina się o chociażby pomocniczej roli ba-

dań jakościowych, a tym bardziej nie docenia się możliwości płynących

z wnioskowania indukcyjnego.

Klasycznym przykładem wykorzystującym metodę indukcji analitycznej

jest metodologia teorii ugruntowanej, która polega na budowaniu teorii (śred-

niego zasięgu) na podstawie systematycznie zbieranych danych empirycz-

nych (zob. Glaser, Strauss, 1967; Glaser 1978). Teoria jest tu pochodną analiz

danych empirycznych, zaś jedną z elementarnych procedur jest wymóg ogra-

niczenia prekonceptualizacji.

Badacz, który decyduje się na użycie metodologii teorii ugruntowanej,

powinien, na ile jest to tylko możliwe, wystrzegać się konstruowania wstęp-

nych założeń, które mogą spowodować, że niechybnie stanie się „niewolni-

kiem teorii”. Zaleca się, aby, przystępując do badań, w największym stopniu

ograniczył prekonceptualizację własnych zamierzeń badawczych (Konecki

2000: 26; Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 313). Równocześnie należy

pamiętać, że wymóg ograniczenia prekonceptualizacji nie jest równoznacz-

ny z separacją od jakichkolwiek podstaw teoretycznych jak również posia-

danej już wiedzy z zakresu interesującego nas obszaru badań. Zgodnie z

tym wymogiem w początkowej fazie badań, powinniśmy starać się przede

wszystkim koncentrować na szczegółowym opisie zebranego materiału em-

pirycznego a dopiero potem formułować twierdzenia teoretyczne (Konecki

2000: 26-27). Wiedza teoretyczna oraz informacje dotyczące eksplorowane-

go środowiska, które posiadał badacz przed przystąpieniem do pracy ba-
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dawczej, mogą okazać się pomocne w dalszych jej etapach, służąc między

innymi jako dane porównawcze oraz wskazówki przy teoretycznym dobo-

rze próbek (Strauss, Corbin 1990: 48-56; Glaser 1978: 67).

W przypadku badań nad niepełnosprawnością intelektualną, ograniczenie

wstępnych założeń teoretycznych pozwoliło zachować poznawczą otwartość

bez sugerowania się odkryciami innych badaczy. Tym samym udało się zacho-

wać kontekst odkrycia (serendipity), nieustannie podążając tropem nowych,

nieznanych uprzednio faktów (por. Strauss, Corbin 1990; Glaser 1978). Wymóg

ograniczenia prekonceptualizacji chroni przed wtłaczaniem w utarte schema-

ty, które czynić mogą z badacza osobę podążającą nakreślonymi już ścieżkami

interpretacji danych, reprodukującego powszechnie podzielane, a nie zawsze

słuszne poglądy. W konsekwencji mogą one stać się ciężarem, niweczącym

sposobność odkrycia nieznanych dotychczas zjawisk czy możliwości spojrze-

nia na wcześniej już podejmowane kwestie z innej, nowej perspektywy. W ba-

daniach nad upośledzeniem umysłowym zastosowanie zalecenia ograniczenia

prekonceptualizacji, pozwoliło na swobodę działania oraz elastyczne podąża-

nie za odkrywanymi zjawiskami pojawiającymi się w toku prowadzenia ba-

dań (por. Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 313).

DLACZEGO WYKORZYSTANIE METOD JAKOŚCIOWYCH W BADANIACH

NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ JEST UZASADNIONE?

Decyzja dotycząca wyboru metody powinna „zależeć od istoty tego, co

próbujemy opisać, od prawdopodobnej dokładności naszego opisu, od na-

szych celów oraz źródeł, które są nam dostępne” (Hammersley 1992: 163).

Innymi słowy, podporządkowany powinien być problematyce badań (No-

wak 2006: 47).

W tym miejscu nasuwa się pytanie: Co konkretnie przemawia za użyciem

metod jakościowych do badania środowiska osób niepełnosprawnych inte-

lektualnie i co mnie osobiście skłoniło do podjęcia takiej decyzji?

Wybór określonej metody podyktowany został charakterystyką, a można

rzec specyfiką badań nad środowiskiem osób upośledzonych umysłowo, roz-

patrywaną w trzech wymiarach:

1) celu badań (dogłębne przestudiowanie wybranych przypadków, bez pre-

tensji do uogólnień);

2) przedmiotu badań (interakcje, znaczenia, symboliczne interpretacje);

3) rodzaju środowiska i charakterystyki jednostek poddanych badaniu (nie-

pełnosprawni intelektualnie w różnym stopniu)

Biorąc pod uwagę te trzy wymiary, za metodami jakościowymi przema-

wiały zatem określone argumenty.

Po pierwsze, badanie dotyczyło sfery rzeczywistości społecznej, którą trud-

no byłoby zmierzyć za pomocą statystyk, której eksploracja przy zastosowa-

niu metod ilościowych wydawała się ograniczona.
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Po drugie, metody jakościowe pozwalają na głębsze zrozumienie bada-

nych zjawisk, bowiem biorą pod uwagę ich społeczny i kulturowy kontekst

(Silverman 2007:56), który w przypadku badań nad niepełnosprawnością in-

telektualną jest furtką ku interpretacji bez narzucania arbitralnych wyjaśnień

(Silverman 2007: 58; zob. przykład: Ramik-Mażewska 2004: 402-410).

Po trzecie, aby zrozumieć zjawiska oraz wszelkie fenomeny interakcyjne,

nie można wyeliminować podejścia jakościowego. (Kacperczyk 2005: 144).

Powołując się na słowa Anny Kacperczyk „analiza ilościowa dostarcza wpraw-

dzie cennych informacji np. o skali zjawiska oraz różnicach w natężeniu pew-

nych cech, ale dopiero analiza jakościowa pozwala uchwycić istotę badanego

zjawiska”. (Kacperczyk 2005: 144),

Po czwarte, zrozumienie zjawisk w ich interakcyjnej perspektywie wy-

maga dłuższego i bezpośredniego kontaktu z badanymi, czego nie oferują

ilościowe metody badań (Silverman 2007: 58).

Po piąte, metody jakościowe oferują, trudną do osiągnięcia przy zastoso-

waniu metod ilościowych, elastyczność, także w trakcie prowadzenia badań

(Silverman 2007:53). Zadaniem Anny Kacperczyk (2005: 143) „sztywne in-

strumentarium uzyskiwania danych ilościowych, pozwala jedynie na opero-

wanie w obszarze powstałych w sposób zaplanowany danych, ewentualnie

na generowanie artefaktów. Dane jakościowe są otwarte, odsłaniają odcienie,

niuanse i wielowymiarowość badanych zjawisk”.

W tym momencie ponownie nasuwa się pytanie: Czy to oznacza, że jedne

metody są lepsze od drugich? Nie, i nie należy w ten sposób rozpatrywać

istniejących różnic między nimi. Są, jak już wspominałem, odpowiednie do

badania określonych zjawisk i problemów społecznych. Doświadczenia wła-

sne, jakie zdobyłem, prowadząc badania nad niepełnosprawnością intelek-

tualną oraz informacje na temat badań tej sfery zagadnień społecznych

pochodzące z opisów warsztatu innych badaczy, wydają się jednak przema-

wiać za metodami jakościowymi.

BADACZ W TERENIE, CZYLI MEANDRY EKSPLORACJI ŚRODOWISKA

OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Stosując metodologię teorii ugruntowanej, często sięgamy do takich tech-

nik badawczych jak obserwacja oraz wywiady (narracyjne, swobodne etc.).

W badaniach prowadzonych w środowisku niepełnosprawnych intelektual-

nie mieszkańców domu pomocy społecznej wykorzystałem te właśnie tech-

niki zdobywania danych. Spośród których szczególnie ważne okazały się

obserwacje zachowań osób upośledzonych umysłowo, ich relacji z opiekuna-

mi, a także sposobów nawiązywania kontaktu i budowania porozumienia

pomiędzy przedstawicielami tych dwóch zbiorowości. Pozwoliły one na do-

tarcie do trudnych, bądź niedostępnych inną drogą informacji.
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Drugim, obok obserwacji uczestniczącej, sposobem uzyskania danych empi-

rycznych były wywiady swobodne z personelem placówki opiekuńczej. Jest to

technika uzyskiwania danych oparta na bezpośrednim akcie komunikacji, przy-

bierająca postać mniej lub bardziej ukierunkowanego dialogu, przy czym udział

osoby przeprowadzającej wywiad sprowadza się przede wszystkim do roli słu-

chacza, a respondenta do mówcy (por. Babbie 2006: 328). Również w tym przy-

padku charakter pozyskiwania danych oraz sposób ich opracowywania był ściśle

związany ze specyfiką osób niepełnosprawnych intelektualnie i stanowił odzwier-

ciedlenie możności percepcyjnych, kompetencji komunikacyjnych oraz zdolno-

ści do abstrakcyjnego myślenia rozmówców.

POZIOM PERCEPCJI I KOMPETENCJE JĘZYKOWE BADANYCH

A ZDOBYWANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Socjolog zainteresowany problematyką upośledzenia umysłowego musi

zmierzyć się z trudnościami, które wynikają ze specyfiki zjawiska niepełno-

sprawności intelektualnej. Wyzwaniem staje się już sam proces zdobywania

danych empirycznych. Nie wynika to jednak z niechęci respondentów do

brania udziału w badaniu, czy też trudność w dotarciu do danej zbiorowości

(ze względu na izolację przestrzenną lub społeczną). Owe trudności nie do-

tyczą także niewielkiej liczby osób, jakie mogą wziąć udział w badaniu, lecz

wiążą się bezpośrednio z ograniczeniami psychofizycznymi niepełnospraw-

nych intelektualnie. A chociaż nie jest to problem wyłącznie tej grupy bada-

nych, to jednak w tym przypadku może przybierać skrajną postać. To zresztą

częściowo tłumaczy stosunkowo niewielkie zainteresowanie badaczy nauk

społecznych problematyką niepełnosprawności intelektualnej, zwłaszcza zaś

prowadzonych metodami jakościowymi.

O ile źródłem problemów są ograniczenia psychofizyczne, o tyle ich skut-

kiem, znacznie utrudniającym realizację badań z udziałem osób niepełno-

sprawnych intelektualnie, są ograniczone kompetencje komunikacyjne,

rozumiane tutaj jako możliwość nawiązania kontaktu z otoczeniem, reakcji

na bodźce czy wyrażania swoich potrzeb.

Problem niskich kompetencji komunikacyjnych można rozpatrywać na

kilku poziomach.

Pierwszy z nich dotyczy trudności „technicznej” posługiwania się

mową werbalną bądź niewerbalną z przyczyn fizjologicznych, np. z po-

wodu zniekształceń ciała, deformacji kanałów głosowych, uszkodzeń

określonych fragmentów mózgu odpowiedzialnych za mowę (Mincza-

kiewicz 2000: 68).

Drugim powodem ograniczeń komunikacyjnych jest brak umiejętności po-

sługiwania się i rozpoznawania symbolicznego sensu znaków pisanych, wypo-

wiadanych, a także gestów i mowy ciała (zob Smyczek, Szwiec 2000: 22-23).
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Po trzecie, przyczyną trudności z komunikacją jest ograniczenie kompe-

tencji w zakresie abstrakcyjnego myślenia, uniemożliwiających postawę re-

fleksyjną wobec działań i zachowań własnych oraz innych osób z otoczenia

niepełnosprawnego intelektualnie (zob. Piszczek 2001: 2-5).

Problem w zrozumieniu osoby upośledzonej umysłowo wynika również

z trudności w interpretacji jej zachowania, które mogą być zarówno rodzajem

komunikatu niosącego daną treść, jak i wyrazem mimowolnych, niekontro-

lowanych stereotypii (Reichmann 2006: 4).

Umiejętność porozumiewania się z osobą niepełnosprawną intelektualnie

i możliwość jej zrozumienia wymaga więc każdorazowo indywidualnego po-

traktowania, odpowiednio do posiadanych kompetencji językowych i komuni-

kacyjnych rozmówcy (zob. Nachmias, Frankford-Nachmias 2001: 225).

Biorąc pod uwagę powyższe trudności oraz potrzebę indywidualnego

podejścia do respondentów, wątpliwe wydaje się zastosowanie narzędzi

badawczych o wysokim stopniu standaryzacji, a nawet „standardów” in-

terpretacyjnych zachowań niepełnosprawnych intelektualnie rozmówców.

Tym samym wymusza to konieczność przyjęcia określonej postawy bada-

cza oraz podjęcia odpowiedniej strategii prowadzenia badań i gromadze-

nia materiałów empirycznych, charakteryzującej się znaczną elastycznością

(zob. Silverman 2007: 53).

Sposobność taką oferuje metodologia teorii ugruntowanej, dając badaczowi

prawo do korzystania z różnych materiałów oraz pozwalającej na pobieranie

próbek danych do analizy i interpretacji bez względu na stopień ich standa-

ryzacji. Zgodnie z zasadą all is data, jako materiał empiryczny mogą posłu-

żyć usłyszane w naturalnych sytuacjach życia codziennego przypadkowe

rozmowy oraz dialogi, a także niewywołane przez badacza, swobodne wy-

powiedzi mieszkańców. Krzysztof Konecki (2000:150) taką formę wywiadów

nazywa konwersacyjnymi, czyli niesformalizowanymi, prywatnymi rozmowa-

mi, „gdzie zachęcanie, sugerowanie, humor, odkładanie rozmowy na później

są dopuszczalnymi taktykami zdobywania informacji”.

Podstawę źródłową wniosków z badań mogą zatem stanowić nie tylko

wypowiedzi uzyskane od rozmówców w drodze przeprowadzania wywiadów,

ale także wszelkiego rodzaju informacje pochodzące od przedstawicieli perso-

nelu i mieszkańców, które nie zostały wywołane przez badacza. Są to między

innymi dialogi prowadzone przez przedstawicieli tych dwóch środowisk

w naturalnych sytuacjach dnia codziennego (por. Kacperczyk 2005: 125).

ETYKA BADAŃ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Skoro więc problem zdobywania danych w środowisku osób niepełno-

sprawnych intelektualnie wiąże się z licznymi problemami wypływającymi

z uprzednio omówionych ograniczeń w zakresie kompetencji językowych

i komunikacyjnych rozmówców, niejako naturalną konsekwencją wydaje się
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wybór techniki obserwacji. A choć obserwacja w minimalnym stopniu uzależ-

niona jest od wspomnianych ograniczeń, nie oznacza to, że pozbawiona jest

wad. Zadaniem Krzysztofa Koneckiego (2000:144), technika obserwacji „po-

zwala bezpośrednio dotrzeć do epizodów interakcyjnych, zdarzeń, (…), ogra-

niczając stopień ingerencji badacza w badaną rzeczywistość. Choć oczywiście

ingerencji tej nie da się w całości uniknąć. Nigdy nie można stanąć całkowicie

na zewnątrz badanej rzeczywistości społecznej”.

Podjęcie badań przy zastosowaniu techniki obserwacji uczestniczącej niesie

ze sobą konsekwencje nie tylko natury metodologicznej, ale także dotyczące

aspektów psychologicznych i etycznych, w które uwikłany zostaje badacz

(Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 90).

Podłożem dylematów etycznych w przypadku obserwacji
4
 prowadzo-

nej w środowisku upośledzonych umysłowo mieszkańców domu pomocy,

z jednej strony, jest pytanie o dopuszczalny stopień ingerencji w życie bada-

nych, z drugiej zaś, utrzymywanie się przewagi interakcyjnej nad jednost-

kami obserwacji (por. Babbie 2006: 312-313).

Przyjmuje się, że badani powinni mieć prawo do prywatności, intymności,

a także samodzielnego decydowania o czasie, okolicznościach i zakresie,

w jakim chcą ujawnić swoje postawy czy zachowania (Frankford-Nachmias,

Nachmias 2001: 100). W przypadku instytucji opiekuńczej, takiej jak dom po-

mocy, jej mieszkańcy całość swojego życia spędzają w jednym miejscu, w któ-

rym brak jest wyraźnego podziału między sferą prywatną a publiczną (por.

Hammersley, Atkinson 2000: 272). Badacz, który wchodzi w środowisko osób

niepełnosprawnych intelektualnie (pensjonariuszy domu pomocy), ma sposob-

ność obserwowania mieszkańców w każdej niemal sytuacji, nawet tej najbar-

dziej intymnej. Mieszkaniec nie ma zaś możliwości „ukrycia” się, bowiem jego

całe życie toczy się w domu pomocy i w nim też się zamyka
5
.

Po drugie, obserwator powinien otrzymać pozwolenie od badanej gru-

py, by móc uczestniczyć w jej codziennym życiu i mieć możliwość obserwo-

wania jej członków w naturalnym otoczeniu (Konecki 2000: 146;

Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 95). Zasada dobrowolnego uczestnic-

twa (Babbie 2004: 515) oraz świadomej zgody badanych (Silverman 2007:

293) wielokrotnie bywa podkreślana jako kluczowa w podejmowaniu de-

cyzji dotyczącej eksploracji danego środowiska.

4 W badaniach nad środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie wykorzystałem
obserwację uczestniczącą, gdzie tożsamość badacza była jawna zarówno dla personelu, jak
i mieszkańców domu pomocy (por. Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 303).

5 Inaczej jest w sytuacji badania osób sprawnych, ponieważ z reguły eksploracja terenu ma zasięg
ograniczony do pewnego wycinka rzeczywistości, np. miejsca pracy (Konecki 1992,
Chomczyński 2008).
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Pomimo otwartej i jawnej postawy obserwatora względem przedsta-

wicieli środowiska upośledzonych umysłowo podopiecznych domu po-

mocy, badacz pozostawał po prostu „nierozpoznawalny”, co było związane

z ograniczonymi możliwościami percepcyjnymi oraz trudnościami inter-

pretacyjnymi osób niepełnosprawnych intelektualnie. Brak lub niewielki

stopień świadomości mieszkańców oraz niedostatki psychofizyczne spra-

wiają, że nie sposób uzyskać oficjalnej zgody co do ich uczestnictwa

w badaniu
6
. Pomimo starań badacza, by ujawnić swoją tożsamość oraz

prowadzić politykę „otwartości”, w praktyce niemożliwe okazało się rze-

czywiste wypełnienia warunku pełnej jawności.

Zatem ani ograniczenia przestrzenne (fizyczne) ani te, wynikające z ko-

nieczności otrzymania pozwolenia na prowadzenie obserwacji, nie stanowią

„zapory” przed penetracją terenu badań. To przede wszystkim sam badacz

podejmuje decyzje o skali i zakresie owej penetracji. Oczywiście nie wolno za-

pominać o przyjętych zasadach etyki prowadzenia badań społecznych. Jednak

w ostatecznym rozrachunku decyzja o poszanowaniu praw jednostki i dopusz-

czalnych moralnie granicach poznania pozostają w gestii badacza (Frankford-

Nachmias, Nachmias 2001: 105-108).

Wspomniane wyżej dylematy mogą stawiać pod znakiem zapytania słusz-

ność prowadzenia badań przy zastosowaniu obserwacji. Bezpośrednie uczest-

nictwo w życiu obserwowanych osób pozwala jednak na poznanie różnych

aspektów ich codzienności (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 300). Wła-

ściwą postawą powinno być utrzymanie równowagi pomiędzy zdobywaniem

danych a ingerencją w prywatne życie ludzi. Wykorzystanie techniki obser-

wacji wydaje się jednak uzasadnione, bowiem daje sposobność „obserwacji

faktycznego zachowania społecznego jednostek w toku wydarzeń, podczas

ich spontanicznego działania w warunkach naturalnego środowiska, w któ-

rym funkcjonują” (Chomczyński 2006: 70; por. Doktór 1964: 44: Konecki 2000:

145; Nachmias, Frankford-Nachmias 2001: 301).

EMOCJE: NEUTRALNOŚĆ A ZAANGAŻOWANIE BADACZA-

OBSERWATORA

W trakcie prowadzenia obserwacji badacz-naukowiec boryka się nierzadko

z ambiwalentnymi uczuciami, niejasnymi etycznie sytuacjami oraz moralnie

wątpliwymi wyborami (zob. Kacperczyk 1999:124). Stan ten pogłębia fakt, że

badacz uosabia wartości społeczno-kulturowe środowiska, z którego się wywo-

dzi, a także wiedzę profesjonalisty – naukowca zdobytą w trakcie pobierania

nauki akademickiej (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 100). Jednocześnie,

6 Decydentami są tu opiekunowie, którzy często sami (zwłaszcza nieoficjalnie) ujawniają szczegóły
z życia prywatnego podopiecznych (zob. Hammersley, Atkinson 2000: 83).
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zgodnie z wymogiem zachowania obiektywizmu, habitus obserwatora, jego

poglądy i przekonania nie powinny mieć wpływu na proces badawczy (Frank-

ford-Nachmias, Nachmias 2001: 79). Badacz musi, na ile to możliwe, odrzucić

lub ukryć osobiste przekonania, sympatie i antypatie (Frankford-Nachmias, Na-

chmias 2001: 100; Babbie 2006: 528) w stosunku do osób, które obserwuje. Z dru-

giej strony kontakt z przedstawicielami środowiska, które stanowi dla niego teren

eksploracji, zawsze wywołuje jakieś reakcje badacza. Może to być obawa, a na-

wet odraza czy wstręt
7
 (Konecki 2000: 152; Kacperczyk 1999: 109).

Początkowo żywione emocje i uczucia mogą ulegać stopniowym przemia-

nom wraz z długością pobytu badacza w danym środowisku. Zdarza się,

że zmiany dotyczą sposobu postrzegania przez obserwatora osób badanych

i prowadzą do ich redefiniowania. Badacz, wchodząc w bezpośredni, bliski

kontakt ze przedstawicielami określonej grupy, wikła się w świat zależności

interpersonalnych, nierzadko sam stając się bezpośrednim uczestnikiem wy-

darzeń, które pierwotnie miały jedynie wymiar eksploracyjny. Badacz podda-

wany zostaje rozmaitym wpływom badanego środowiska, które często

pozostawiają ślad w psychice badacza-obserwatora
8
. Tak o tym pisze Piotr

Chomczyński: „Wraz z procesem wrastania w kontekst sytuacyjny badacz na-

wiązuje coraz bardziej osobiste relacje ze swym otoczeniem. Staje się wyko-

nawcą działań wynikających z bieżącej sytuacji interakcyjnej, której jest

aktywnym uczestnikiem, lecz także współkreatorem. W coraz większym stop-

niu staje się także podmiotem aktywności aktorów społecznych, którzy pod

jego adresem kierują określone treści i działania. Podporządkowując się im,

zyskuje rolę członka określonej grupy (…)” (Chomczyński 2006:72).

Konsekwencją tak kształtującej się sytuacji uczestnika-obserwatora

może być niebezpieczeństwo identyfikacji z badaną grupą, czy jak suge-

rują Frankford-Nachmias, Nachmias (Frankford-Nachmias, Nachmias

2001: 118) „stubylczenie” badacza. Ci sami autorzy (Frankford-Nachmias,

Nachmias 2001: 307-308), twierdzą, że aby przeciwdziałać takim zdarze-

niom, należy „odgradzać” się od badanych, co można osiągnąć poprzez

zastosowanie odpowiednich procedur i narzędzi badawczych.

Jednocześnie badacz doświadczający bliskich kontaktów z badanymi ma

możliwość „wczucia się” w sytuację innych, co daje mu podstawy do grun-

towniejszej interpretacji i dokładniejszego zrozumienia zachodzących w da-

nym środowisku zdarzeń oraz odkrycia mechanizmów rządzących

7 Jak miało to miejsce w przypadku moich osobistych doświadczeń z osobami upośledzonymi
umysłowo we wstępnej fazie badań terenowych.

8 Wielu autorów podnosi tę kwestię, przestrzegając przed głębokim emocjonalnym
zaangażowaniem się badacza (Babbie 2006: 315) oraz niebezpieczeństwem nadmiernego zżycia
się z badanymi (Frankford-Nachmias, Nachmias 2001: 118).
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zachowaniami jego uczestników. Badacz zyskuje możliwość zaprzęgnięcia

odczuwanych przez siebie emocji do interpretacji obserwowanych zjawisk,

wychodząc z założenia, że prawdopodobnie odczuwa to, co inni, więc swo-

imi emocjami może podjąć się próby zrozumienia badanych osób
9
. „Emocje

badacza-uczestnika mogą wskazywać na to, co jest ważne w obserwowanej

przez niego rzeczywistości” (Konecki 2000: 154). Badacz, który nie pozwala

sobie na odczuwanie emocji, automatycznie dystansuje się psychicznie od

ludzi, których bada. Niweczy tym samym szansę, jaką stwarza mu bezpo-

średni kontakt z badanymi przez niego przedstawicielami danego środowi-

ska (Chomczyński 2006: 73; Janiszewski 1970: 309).

Krzysztof Konecki (Konecki 2000) uważa, że nie jest możliwe pełne zdystan-

sowanie się badacza wobec obserwowanych obiektów, ale nie jest to jego zda-

niem wskazane, gdyż zanurzenie się w sprawy ludzi pozwala na lepsze

i dokładniejsze zrozumienie poznawanej rzeczywistości. Autor zaleca, aby ba-

dacz starał się zachować dystans w procesie generowania kategorii i pisania not

teoretycznych (Konecki 2000: 152), zaś w trakcie eksploracji terenowej możliwie

najgłębiej spenetrował obszar badań, wykorzystując do tego celu introspekcję,

własne emocje i towarzyszące mu uczucia. Konecki sugeruje także, iż możliwość

zachowania metodologicznej „neutralności” wobec badanych zjawisk, daje wpro-

wadzenie określonych procedur badawczych (Konecki 2000: 152).

Metodologia teorii ugruntowanej oferuje procedurę teoretycznego pobie-

rania próbek (theoretical sampling), dzięki której badacz, zbierając, kodując

i analizując materiały, równocześnie na bieżąco decyduje, gdzie i jakiego ro-

dzaju dane w dalszym ciągu gromadzić (Glaser, 1978:49-50). Badacz, napoty-

kając podczas swojej pracy terenowej na interesujące go zjawiska, może zmienić

tok i zakres poszukiwań, koncentrując swoją uwagę na takich aspektach, któ-

rych wcześniej nie brał pod uwagę bądź z których istnienia nie zdawał sobie w

ogóle sprawy. Pobieranie próbek ma charakter procesualny i odbywa się do

chwili osiągnięcia teoretycznego nasycenia (theoretical saturation), a więc ta-

kiego momentu, w którym nie pojawiają się już żadne nowe dane, a kolejne

przypadki są podobne do wcześniejszych i można je zanalizować za pomocą

już istniejących kategorii (Glaser 1978: 142).

Inną, równie ważną strategią GT, jest metoda ciągłego porównywania

(constant comparative method). Badacz w poszukiwaniu kolejnych danych

do porównań stara się dobierać zarówno bardzo różne, jak i podobne od sie-

bie przypadki, tak by uchwycić maksymalnie dużo warunków różnicujących

występowanie kategorii oraz ich wzajemnych powiązań.

9 Różnica między obserwatorem a obserwowanymi nie polega na odmiennym odczuwaniu emocji,
ale na stanie ich świadomości i sposobie wykorzystania (zob. Konecki 2000; Chomczyński 2006).
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PODSUMOWANIE

Nie ma lepszych ani gorszych metod – tymi słowami, już przywoływany-

mi w niniejszym tekście, kończę moje refleksje. I jeszcze raz pragnę podkre-

ślić, metoda właściwa w jednym przypadku, przy realizacji danego projektu

badawczego, może okazać się zupełnie bezużyteczna i bezzasadna w odnie-

sieniu do innego celu badań.

W artykule podjąłem próbę odpowiedzi na pytania „czy” i w „jakim” zakre-

sie metody jakościowe, a dokładnie metodologia teorii ugruntowanej, są odpo-

wiednie do badania niepełnosprawności intelektualnej. Moim zamiarem było

wskazanie na potencjalne korzyści a także zagrożenia i obawy, jakie może nieść

ze sobą zastosowanie metod jakościowych w tym konkretnym przypadku.

Użyteczność metodologii teorii ugruntowanej w badaniach nad upośledze-

niem umysłowym wynika w znacznej mierze ze specyfiki eksplorowanego śro-

dowiska, a dokładnie ograniczeń, które jednocześnie powodują, że inne metody

badań wydają się w praktyce trudne do zastosowania. Owe utrudnienia nie po-

winny jednak wpływać na jakość badań ani prowadzić do ich powierzchow-

ność, w czym pomocna jest właśnie metodologia teorii ugruntowanej. Z drugiej

strony korzystanie z metodologii teorii ugruntowanej pozwala na posiłkowanie

się badacza własnymi doświadczeniami, zaś bezpośredni kontakt z badanymi

daje szansę odkrycia tego, co za pomocą metod ilościowych byłoby praktycznie

nieosiągalne. Jednocześnie procedury GT dostarczają określonych strategii dzia-

łania, oferując badaczowi możliwość permanentnej weryfikacji i autokorekty

prowadzonych analiz materiałów empirycznych. Badacz otrzymuje całą gamę

narzędzi, pozwalających na znaczną elastyczność, przy jednoczesnej możliwo-

ści dokonywania ciągłej weryfikacji procesu budowania hipotez i teorii. Zastoso-

wanie GT w prowadzonych przeze mnie badaniach pozwoliło na odkrycie takich

zjawisk, jak proces budowania porozumienia personelu z mieszkańcami, defi-

niowania i autodefiniowania niepełnosprawności intelektualnej (w tym jej nego-

cjacyjnego charakteru), „języka organizacyjnego”, charakterystyki procesu

socjalizacji mieszkańców i personelu, strategii radzenia sobie z mieszkańcami

i sposobów utrzymywania ładu instytucjonalnego, a także znaczenia fikcji, fan-

tazji i legend organizacyjnych czy kreowanie własnej biografii mieszkańców, co

przy użyciu innej metodologii, zwłaszcza opartej na metodach i technikach ilo-

ściowych, mogłoby być trudne, bądź niemożliwe do odkrycia i zanalizowania.

Metodologia teorii ugruntowanej stwarza zatem możliwość dotarcia do

perspektywy aktorów społecznych i uchwycenia procesualnego wymiaru ba-

danych zjawisk (Glaser 1978: 11), a dzięki liberalnemu traktowaniu źródeł

danych umożliwia posiłkowanie się badacza każdym, nawet najmniejszym,

strzępkiem informacji, co okazuje się być szczególnie istotne, gdy problema-

tyka badań dotyczy zjawisk trudnych do empirycznej weryfikacji, takich jak

niepełnosprawność intelektualna.
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Kilka uwag o trudnościach

badawczych problemu

niepełnosprawności –

- na przykładzie kobiet

z niepełnosprawnością fizyczną

Socjologowie, chociażby z racji bycia członkami danego społeczeń-

stwa i dysponowania wiedzą, którą musieli sobie przyswoić, zdają

się być szczególnie wyczuleni na problemy warte naukowego po-

znania (Sztumski 2003). Ale wiele z tych problemów okazuje się bardzo trud-

nymi do eksploracji, wymagającymi nie tylko dobrego warsztatu

metodologicznego, ale też dużej wrażliwości i wyobraźni socjologicznej. Po-

dejmując się badań socjologicznych, należy zatem zdawać sobie sprawę

z faktu, iż badanie specyficznych „obiektów społecznych” jest zadaniem

złożonym i nastręczającym wiele problemów.

Bez wątpienia do tematów „trudnych badawczo” zaliczyć należy problem

niepełnosprawności (i interesujący mnie przypadek kobiet niepełnospraw-

nych), w szczególności w wymiarze indywidualnych postaw wobec własnej

niepełnej sprawności, zwłaszcza jeśli kalectwo jest widoczne lub silnie styg-

matyzujące. Nakłada się na to dodatkowo kwestia płci, czyli w przypadku

kobiet presja społeczna związana z atrakcyjnym wyglądem, kult ciała, ideał

kobiecości. W konsekwencji problem niepełnosprawności fizycznej jest szcze-

gólnie trudny do eksploracji.

Osoby niepełnosprawne mogą przyjmować różne strategie radzenia sobie

w toku interakcji z piętnem, co z kolei nie pozostaje bez znaczenia dla przebie-

gu badania. Dwie podstawowe to: strategia ukrywania lub bagatelizowania

swojej ułomności, uchodzenie za „kogoś innego” - zdrowego (pozwala unikać

nieoptymalnych następstw interakcji i doświadczyć pozorów spokoju i swo-

body w danej relacji); oraz strategia przyznawania się na początku interakcji
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do stygmatyzującej cechy (dzięki czemu osoba niepełnosprawna może szyb-

ciej „przebić się” w interakcji, czyli być postrzeganą przez pryzmat innych uczuć

niż lekceważenie czy litość (Hebl, Kleck 2008, s. 394).

Kobiety, analizując proces własnej adaptacji do niepełnosprawności,

poza odwołaniem do obiektywnych determinant, opisują także swoje in-

dywidualne, często bardzo osobiste, bolesne i intymne doświadczenia oraz

odczucia związane z chorobą czy niepełną sprawnością. Badacz, wywołu-

jąc pewne wątki, niejako „zmusza” respondentki do refleksji nad tymi do-

świadczeniami z ich życia, które w obawie przed cierpieniem i bólem nie

były poddawane przemyśleniom.

Tak więc ten skądinąd interesujący, ważny i mający znaczenie dla znacz-

nej części społeczeństwa
1
 temat, w praktyce badawczej okazuje się niełatwy.

Można wskazać co najmniej kilka trudności, jakie napotka badacz podejmu-

jący się eksploracji w tym obszarze.

PROBLEMY DEFINICYJNE

Kłopoty pojawiają się już na etapie eksplikacji problematyki badawczej,

gdyż zdefiniowanie terminu „niepełnosprawność” jest kwestią złożoną. Dla-

tego mówiąc o rozumieniu tego pojęcia, powinniśmy uwzględnić zmiany

związane z pojmowaniem takich terminów, jak zdrowie i choroba. Zwłasz-

cza w tej części definicji zdrowia, która na równi z pełnią samopoczucia

fizycznego i umysłowego stawia samopoczucie społeczne. Analizując szcze-

gółowo poszczególne wymiary dobrostanu, jakim jest zdrowie, można wska-

zać na ich następującą charakterystykę: wymiar fizyczny (wykazywanie

fizycznej aktywności, zróżnicowana dieta, samoopieka w zakresie zdrowia);

wymiar społeczny (satysfakcjonujące, dające zadowolenie relacje ze współ-

małżonką(kiem), z przyjaciółmi, bycie aktywnym w życiu publicznym, zdol-

ność do interakcji z ludźmi i ze środowiskiem); wymiar emocjonalny

(umiejętność wyrażania i akceptacji własnych uczuć, ograniczeń, możliwo-

ści, umiejętność panowania nad emocjami, pokonywanie sytuacji streso-

wych) (Tobiasz-Adamczyk 2000). Wymiary te zyskują szczególny sens

w odniesieniu do niepełnosprawności.

Obecnie niepełnosprawność rozumiana jest jako interakcja ograniczeń

fizycznych lub psychicznych z czynnikami społecznymi i środowiskowy-

mi (Kirenko 2006). Niepełnosprawność może być ujmowana dwojako: jako

tragedia osobista (zgodnie z tym modelem niepełnosprawność jest postrze-

gana jako: problem na poziomie jednostkowym (psychosomatycznym)

1 W trakcie Spisu Powszechnego ustalono, że w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce
wynosiła 5456,7 tys., co stanowiło 14,3% ogółu ludności kraju, w tym ponad połowę stanowiły
kobiety (2888,5 tys.).
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i sprowadzana jest do indywidualnego ograniczenia sprawności lub in-

nych „defektów”) lub jako konsekwencja istniejących barier społecznych

i stosunków władzy (mówimy tu o upośledzającym społeczeństwie, do-

minacji i opresji) (Kirenko 2006).

Przyjęcie określonego modelu warunkuje kierunek i zakres eksploracji,

równocześnie ograniczając badacza. Tymczasem nie da się dogłębnie po-

znać problemów osób niepełnosprawnych, nie uwzględniając aspektu za-

równo społecznego, jak i indywidualnego, gdyż jednostki te nie żyją

w próżni, ale też każda z nich doświadczać może swojej niepełnej sprawno-

ści w odmienny, własny sposób.

REFLEKSJE Z PRAKTYKI BADAWCZEJ

W 2009 roku podjęłam badania pt. „Psychospołeczne uwarunkowania

adaptacji i integracji kobiet z orzeczoną niepełnosprawnością w społeczno-

ści lokalnej”
2
. Ich głównym celem było określenie determinant adaptacji

kobiet z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej (na przykładzie

Żywiecczyzny, Bielska-Białej i Cieszyna). Eksploracje miały odpowiedzieć

na pytania dotyczące czynników wpływających na proces przystosowania

się do roli osoby niepełnosprawnej, sposobów realizowania ról społecznych

przez kobiety z niepełnosprawnością (zwłaszcza w sferze rodzinno-mał-

żeńskiej) oraz redefinicji tych ról. Interesującą mnie kategorią osób były

kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną w stopniu umiarkowa-

nym i znacznym, z widocznym uszczerbkiem zdrowia, deformacjami, oszpe-

ceniami, po amputacjach, z oprotezowaniem, stomią, itp. Kobiety

niepełnosprawne potraktowane zostały jako przypadek szczególny – gdyż

jest to grupa wybitnie narażona na społeczne restrykcje, z alienacją włącz-

nie. Mamy tu bowiem do czynienia z podwójnym wykluczeniem:

• wykluczenie dysfunkcyjnego elementu społeczności lokalnej (czego przyczy-

nami są: lęk przed chorobą, wstręt wywołany deformacją ciała, problem

z komunikacją, presja konieczności pomocy – moralnie wymuszona a fak-

tycznie niezinternalizowana przez zdrowych członków grupy, niesamodziel-

ność osoby chorej, wyższe koszty utrzymania takiej jednostki,

a w konsekwencji założenie, iż taki członek grupy może być nieużyteczny);

• wykluczenie kobiety (powodowane przez: niezdolność do pełnienia tra-

dycyjnych, społecznie przypisanych kobiecie ról, niemożność sprostania

obowiązującym kanonom urody, itp.).

Problem niepełnosprawności kobiet jest o tyle specyficzny, że obowiązu-

jące wzorce kobiecości i standardy piękna nakładają na kobiety „obowiązek”

bycia atrakcyjną. Tymczasem niepełnosprawność, zwłaszcza ta wiążąca się

2 Badania realizowane w ramach grantu wewnętrznego ATH  nr 13/I/GW/2008.
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z wyraźnymi, widocznymi defektami fizycznymi, powoduje, że niemożliwe

jest spełnienie przez kobietę pożądanych standardów. Pojawia się dysonans,

problem z autodefinicją. Nie sprzyja to również autowaloryzacji, w związku

z czym kobieta niepełnosprawna może mieć poczucie nieadekwatności. Nie-

pełnosprawność wiąże się również z niemożnością realizowania wszystkich

dotychczasowych ról, rzutując tym samym na funkcjonowanie społeczne oso-

by, zakres jej uczestnictwa w życiu społecznym, relacje z otoczeniem. Ponad-

to zmienia się także obraz siebie, budowany w oparciu o relacje z innymi

ludźmi i ich stosunek do osoby niepełnosprawnej.

Badacz, podejmując się eksploracji tych problemów, zderza się ze szcze-

gólną nieufnością, oporem, lękiem a nawet niechęcią, gdyż wchodzi w świat

prywatny, intymny, niejednokrotnie pełen cierpienia i braku nadziei. Jest dla

wielu respondentek intruzem, wkraczającym w sferę życia rodzinnego i mał-

żeńskiego, a ta jest szczególnie chroniona przez badanych. Jak zauważył Fran-

ciszek Adamski (2002), „badacz zagadnień małżeństwa i rodziny staje przed

szczególnego rodzaju trudnościami, niespotykanymi w takim stopniu i za-

kresie w innych dziedzinach badań socjologicznych” (Adamski 2002, s. 217).

Trudności te dotyczą zarówno sfery emocjonalnej, jak i racjonalnej.

Wśród przeszkód typu emocjonalnego przede wszystkim należy wska-

zać cztery. Pierwszą stanowi przekonanie, że to, co dotyczy życia rodzinne-

go, relacji w rodzinie czy też sfery intymnej, to sprawa prywatna. Stąd też

niechęć przed ujawnianiem wszystkiego, co mogłoby w te sfery wkraczać.

Druga dotyczy, jak to określa przywoływany autor, „romantycznego” nasta-

wienia, powodującego usiłowanie przedstawienia życia rodzinnego i mał-

żeńskiego raczej w wersji „z retuszem” - upiększonej i często dalekiej od

realiów życia codziennego. W konsekwencji, nie chcąc mówić nic niepozy-

tywnego o swojej rodzinie, w odpowiedzi na pytania o relacje wewnątrzro-

dzinne czy małżeńskie, wybierane są te wątki, które potwierdzałyby idylliczny

nierzadko obraz rodziny. Trzecia przeszkoda, bardzo widoczna w realizowa-

nych przeze mnie badaniach, dotyczyła kwestii związanych z przełamaniem

tabu, jakim objęta jest sfera życia seksualnego, a część pytań do niej właśnie

się odwoływała. Wreszcie czwarte ograniczenie to niechęć do ujawniania tych

opinii, które mogłyby umniejszać czy też przedstawiać w złym świetle współ-

partnera, bądź innych członków rodziny. Nawet jeśli kobieta doświadczała

niepowodzeń w życiu małżeńsko-rodzinnym, będących w jakimś stopniu

konsekwencją niepełnosprawności, starała się albo nie rozwijać nadmiernie

tego tematu, albo usprawiedliwić niewłaściwe zachowania bliskich (Por.

Adamski 2002, s. 217-218).

Wśród problemów racjonalnych wskazać należy przede wszystkim trudność

w doborze skutecznej metody badania oraz pozyskaniu potencjalnych respon-

dentek. Problemy wynikały także ze specyficznej tematyki badań oraz nasta-

wień badacza, będących konsekwencją przyjętej definicji niepełnosprawności.
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W omawianych badaniach wykorzystane zostały zarówno metody ilo-

ściowe, jak i jakościowe. Materiał badawczy pozyskany został na trzy spo-

soby: analiza dokumentów zastanych - formularzy wypełnianych przez

specjalistów z różnych dziedzin (lekarz, psycholog, pracownik socjalny, do-

radca zawodowy), w trakcie posiedzeń komisji orzekających o niepełno-

sprawności; badania ankietowe oraz wywiady pogłębione prowadzone na

celowo dobranych próbach.

Każdy z tych sposobów zbierania danych wiąże się z określonymi trud-

nościami. W przypadku analizy dokumentów badacz nie ma żadnego wpły-

wu na ich powstawanie, co powoduje, że pewnych informacji, istotnych dla

tematu badań, w nich nie znajdzie. Materiał gromadzony przez specjalistów

zwykle ma charakter bardzo sformalizowany, „suchy”, służyć ma bowiem

zakwalifikowaniu osoby do określonego stopnia niepełnosprawności, co po-

woduje, że w ograniczonym stopniu może być wykorzystany w analizie ja-

kościowej. Ponadto specjaliści, wypełniając swoje kwestionariusze, często

posługują się skrótami czy też symbolami, których zrozumienie nie jest moż-

liwie bez ich pomocy i objaśnień. Nie sposób tu jednak nie podkreślić zalet

tego materiału. Po pierwsze, był on już gotowy w momencie przystąpienia

do badań, nie trzeba go więc było wywoływać i mógł być wykorzystany tak-

że we wstępnym zwiadzie. Pozwalał rzetelnie opisać funkcjonowanie kobiet

niepełnosprawnych w wymiarze bio-psycho-społecznym, umożliwił również

dokonanie analiz wielozmiennowych, porównań oraz korelacji, stanowiąc tym

samym ważne uzupełnienie badań jakościowych.

W przypadku badań sondażowych, które choć najlepiej ujawniają „sche-

mat wzajemnych statystycznych powiązań pomiędzy zmiennymi (…)” (No-

wak 2008, s. 47), to jednak także generują pewne problemy. Szczególne

trudności wiązały się z doborem próby i dotarciem do interesujących bada-

cza respondentek. Kłopot stanowiło też sformułowanie pytań w taki sposób,

aby możliwe było zebranie istotnych informacji, równocześnie nie przekra-

czając nadmiernie granic intymności i prywatności.

Aby dotrzeć do grupy kobiet niepełnosprawnych, konieczne było zasto-

sowanie doboru celowego, który nie ma zalet losowego doboru próby, ale

w przypadku omawianych badań wydawał się najlepszym rozwiązaniem.

Znacznie utrudnione było także pozyskanie osób spełniających przyjęte kry-

teria. Chociaż każda instytucja prowadzi rejestr spraw i przypadków, to

jednak niechętnie umożliwiają one dostęp do tych danych. Co więcej, bazy

danych o osobach niepełnosprawnych, którymi dysponują różne instytu-

cje, nie są ze sobą w żaden sposób zespolone, co powoduje, że ta sama oso-

ba może funkcjonować w kilku rejestrach równocześnie, np. ZUS-u i Zespołu

Orzekającego, i nie jest możliwa weryfikacja tych danych (albo co najmniej

jest bardzo utrudniona). Dodatkowo wiele ważnych i koniecznych dla do-

boru próby informacji w wykazach tych organów po prostu nie jest odnoto-
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wane. Zawężenie się z kolei do wykazu osób obsługiwanych tylko przez

jedną instytucję, automatycznie redukowałoby liczbę potencjalnych respon-

dentek i tak już ograniczoną ze względu na przyjęte założenia.

Kolejnym problemem w zakresie pozyskiwania danych był znaczny pro-

cent odmów ze strony kobiet, które spełniały przyjęte kryteria (niemal 30%

spośród poproszonych o wypełnienie ankiety oraz 48% poproszonych o udzie-

lenie wywiadu). Tak duży odsetek kobiet, które nie zgodziły się uczestniczyć

w badaniu, wynikać może z różnych przyczyn. I tak, na przykład kobiety

mogły mieć znaczne obawy co do celów badania i ich późniejszego wykorzy-

stania, zwłaszcza jeśli przeprowadzano je w instytucji, która orzeka o niepeł-

nosprawności lub wydaje istotne dla nich decyzje (a w tych miejscach była

największa dostępność respondentek). W takim przypadku pojawiało się

dodatkowo niebezpieczeństwo przekłamań, gdyż osoby badane mogły są-

dzić (mimo odmiennych zapewnień ankieterów), iż wypełniany kwestiona-

riusz stanowić będzie podstawę do orzekania w ramach instytucji

o przyznaniu stopnia niepełnosprawności lub świadczenia. Mogła w związ-

ku z tym pojawić się pokusa, aby przedstawić swój stan zdrowia i zakres

sprawności w gorszym świetle niż jest on w rzeczywistości (zwłaszcza, jeśli

wiązało się to z konkretnymi korzyściami dla badanych, w postaci np. zasił-

ku, czy możliwości zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej). Prawdopo-

dobnie odmowa rozmowy i odpowiedzi na pytania wiązała się też ze

wstydem, lękiem przez stygmatyzacją, obawami wielu kobiet, że nie spo-

tkają się ze zrozumieniem, że u badaczy pojawi się litość, współczucie lub

brak zrozumienia ich sytuacji (często ten motyw pojawiał się u kobiet-pacjen-

tek kliniki onkologicznej, gdzie również prowadzono badania).

Konstrukcja psychiczna, czas, jaki ubiegł od diagnozy czy wystąpienia

niepełnosprawności, warunkowały także w znacznym stopniu reakcje na

poszczególne pytania. I tu podkreślić należy, że reakcje te bywały skrajne.

Jest to o tyle zrozumiałe, że wśród kobiet, u których zdiagnozowano nowo-

twór, często pojawiają się stany depresyjne, lękowe, nerwice, wówczas kon-

takt jest znacznie utrudniony, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy.

Niewątpliwą trudność stanowiła duża emocjonalność wypowiedzi badanych

i ogólnie nacechowanie badań znacznym potencjałem nierzadko skrajnych

uczuć. Częstą reakcją na poszczególne pytania był płacz, szloch lub złość,

a nawet agresja. W niektórych przypadkach nie było możliwości kontynu-

owania badania, w innych napady płaczu znacznie utrudniały komunikacje.

Zdarzały się też przypadki, że kobiety potraktowały kontakt z ankieterem

jak swoistą terapię i przyczynek do refleksji i pogłębionej analizy swojej sytu-

acji. Oczywiście z jednej strony przyjąć można, iż był to aspekt pozytywny

badań, choć z drugiej strony badacz zorientowany na zebranie istotnych

z punktu widzenia celu eksploracji informacji nie zawsze potrafił sobie pora-

dzić z problemami werbalizowanymi przez respondentki.
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Kobiety, które zdecydowały się na udział w badaniach, wskazywały szcze-

gólnie na problemy z odpowiadaniem na pytania dotyczące sfery intymnej,

relacji z aktualnymi partnerami oraz ich reakcji na chorobę czy niepełnospraw-

ność. Pytania te niewątpliwie należały do najtrudniejszych. W naszej kultu-

rze mówienie o tym, co dzieje się w sferze intymnej pomiędzy partnerami,

zwykle jest krępujące. Na to nakłada się trudność z akceptacją zmian, które

niewątpliwe zachodzą w tej sferze życia u kobiet np. po mastektomii czy też

ze stomią. Dlatego pytania o to, co zmieniło się w sferze intymnej, w relacjach

z partnerem, były otwarte. Wydawało się bowiem, że każda propozycja kafe-

terii będzie zbytnią ingerencją. Oczywiście konsekwencją tego było wiele bra-

ków odpowiedzi lub lakoniczne wypowiedzi typu „nic się nie zmieniło”,

”wszystko się zmieniło”, itp., które to miały raczej wartość statystyczną niż

jakościową. Niemniej jednak pośród kobiet, które zdecydowały się szerzej

odpowiedzieć na to pytanie, wyodrębniły się trzy grupy, rozróżnione ze wzglę-

du na sposób zareagowania na temat:

Zbyt intymne… ale ze zrozumieniem konieczności pytania o tę sferę:

„Wiem, że to ważne w życiu, bliskość, akceptacja …”[wyp. 201]; „Chyba

jest o.k., sama nie wiem, staram się tego nie analizować, choć pewno po-

winnam…” [Wyp. 36].

Zbyt intymne… nie chcę o tym mówić: „Nie potrafię jeszcze o tym mó-

wić, to zbyt osobiste” [Wyp. 15]; „To bardzo trudne, mówić o tym, jeszcze

obcej osobie, to już w ogóle …”[Wyp. 20].

Zbyt intymne… nie należy o to pytać: „No takie pytanie to już przesada.

Moja sypialnia to moja sprawa” [Wyp. 3]; „ Czy pani odpowiadałaby na takie

pytania?!” [Wyp. 60]; „ Nie zamierzam na ten temat rozmawiać…” [Wyp. 102].

W przypadku wywiadów pogłębionych brak anonimowości ograniczał

też szczerość wypowiedzi kobiet, zwłaszcza na tematy bardziej drażliwe, in-

tymne czy związane z wyglądem zewnętrznym.

Widać więc, że trudności wynikających ze specyfiki badanej grupy było

wiele i nie wszystkie udało się w pełni przezwyciężyć.

Ostatni z problemów, który pokrótce chciałabym omówić, wiązał się z do-

borem ankieterów. Badania dotyczące tematów trudnych, intymnych, zagłę-

biających się w problemy związane z chorobą, niepełnosprawnością, cierpieniem

wymagają nie lada wrażliwości ze strony badacza oraz wyczucia i kompetencji

nie tylko metodologicznej, ale także wiedzy z zakresu niepełnosprawności.

W przypadku przeprowadzania wywiadów pogłębionych (ale i ankiet) ważne

są szczególnie umiejętności związane z komunikacją, reagowaniem na płacz

lub złość respondentek, ich rozkojarzenie, chaotyczność wypowiedzi, trace-

nie wątków, co jest częste w przypadku rozmów na temat własnej kondycji

psycho-fizycznej. Istotne jest też panowanie nad swoimi emocjami, nastawie-

niami i wyobrażeniami o osobie z niepełnosprawnością. W przypadku re-

spondentek z bardzo widocznymi oszpeceniami każdy niewłaściwy gest,
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reakcja, nadmierne ujawnienie emocji i odczuć związanych z kontaktem,

z taką kobietą może zaburzyć lub całkowicie uniemożliwić zbudowanie pra-

widłowej relacji, sprzyjającej badaniu. Dlatego tak trudno było znaleźć oso-

by, które podołałyby temu zadaniu.

Okazuje się, że eksploracja problemu niepełnosprawności kobiet, zwłaszcza

w zakresie, który dotyczy ich percepcji siebie, samoświadomości, odczuć zwią-

zanych z funkcjonowaniem w sferze prywatnej i publicznej, jaźnią odzwiercie-

dloną nastręcza wiele trudności i stanowi nie lada wyzwanie badawcze.

BADAĆ? NIE BADAĆ?

Przedstawione w niniejszym artykule problemy metodologiczne nie wy-

czerpują oczywiście zagadnienia, pokazują jednak w skrócie potencjalne trud-

ności, z jakimi możemy się spotkać, realizując badania na temat

niepełnosprawności. Nie oznacza to jednak, że trudności tych nie da się prze-

zwyciężyć lub zminimalizować. Niewątpliwie tematy te należy podejmować,

gdyż problem niepełnosprawności, zwłaszcza w eksplorowanym przeze mnie

zakresie, obejmującym kobiety z widocznym uszczerbkiem zdrowia, deforma-

cjami, oszpeceniami, po amputacjach, jest wciąż w ograniczonym stopniu zdia-

gnozowany. Poza tym podejmowanie trudnych tematów sprzyja doskonaleniu

warsztatu metodologicznego, uwrażliwia na wiele problemów, wskazuje ogra-

niczenia, ale i możliwości badań socjologicznych oraz w konsekwencji ich uży-

teczność w praktyce społecznej.
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Summary

The method, technique and the practice of social research edited by Aneta Bąk

and Łukasz Kubisz-Muła is a collection of articles which generally refer to

means of obtaining and interpreting knowledge of social phenomena.

Articles are indication of „healthy” attitude towards science that means

well-balanced opinions about methodology of social sciences. Thus we can

say that the Authors’ attitudes are critical but not fault-finding.

Presented volume begins with text by Jan Poleszczuk entitled Public sta-

tus and cognitive value of social research J. Poleszczuk points at typology and

functions of knowledge obtained by social research. Moreover, J. Polesz-

czuk emphasizes that lots of social research (especially surveys) has only

one function, namely: reproducing truisms. The Author claims that the va-

lue of social research doesn’t depend only on technical aspects but is also

determined by interpretation of knowledge and aims of inquiry. J. Polesz-

czuk writes: A cognitive value of social research (…) must refer to creation of new

knowledge. It means that we have to assume critical attitudes towards knowledge

which we already possess (…) and which is reproduced as a platitude (sometimes

senselessness). As a rule, telling somebody things he already knows results in irri-

tation and astonishment: is that scientific knowledge?!

Bogusław Blachnicki, in an article entitled Sociology in pursuit of „true”

picture of social reality suggests that we can’t maintain that analysis of social

sphere provides only one, appropriate view of reality. The Author claims that

there are three reasons of this fact: a) the subject of sociology is not precisely

defined; b) sociology operates on different methods; c) sociologists are invo-

lved in historical processes and demands of different groups, classes etc. Thus,

as the Author writes: in sociology and other social sciences we have various visions

of social reality which we can’t consider as true or false. B. Blachnicki states that

each of these visions is false to some extent and true in some aspects, and

complement to each other.

The topic of judicious interpretation of obtaining results is discussed by

Marian Niezgoda in an article Between verification and interpretation. Methodo-

logical dilemmas of contemporary sociology. The Author also shows the main

methodological tendencies in sociology and points out that quantitative and

qualitative methods are complementary.

The special attention is dedicated to article by Alicja Froń and Irenuesz Je-

ziorski entitled The world as text and performance. About ethical dilemmas of con-

temporary anthropological research focused mainly on dilemmas of field research
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and the basis of visual anthropology. The Authors also show the methods of

cultural anthropology and simultaneously underline a liminal status of an anth-

ropologist. As the Authors write, a researcher is „in between”, because he is no

longer a member of community which he comes from and at the same time, he

is not a member of community which he observes.

Data integration is a basis of meta–analysis which is a way of secondary

analysis. Bases, steps, advantages and disadvantages of the mentioned me-

thods are presented by Anna Strzebońska in an article entitled Meta-analysis

in social sciences – sketch of methodology of statistical analysis.

The main idea, patterns and weaknesses of combining data and methods are

presented by Adam Skrzypczak in an article entitled Data integration and triangu-

lation as a strategy of improving quality of empirical research. The Author focuses on a

special kind of triangulation – combining quantitative and qualitative methods.

In another article entitled The problem of consistency of auditors’ assump-

tion in Mystery Client research. Ł. Kubisz-Muła shows that reliability of this

method is not good enough.

Ewa Lipianin-Zontek and Zbigniew Zontek, in their article entitled Cha-

racterization of market and marketing research in tourism describe standards,

methods, phases and crucial points of market and marketing research. The

Authors also underline that the results of marketing research in tourism have

to be considered very carefully because there is a risk that accepting all custo-

mers’ demands can destroy primary attractiveness of touristic area. Thus „the

art of marketing” in tourism bases on technical aspects of research, reasona-

ble interpretations of results and subsequent judicious decisions.

Technical aspects of doing research on pro-healthy attitudes are descri-

bed by Elżbieta Korzeniowska in an article entitled Education in research of

health sociology – changes and dilemmas of interpretation. E. Korzeniowska

emphasizes problems with operationalization of education and refers to

some result of health sociology research. There is no doubt that formal edu-

cation determines attitudes towards health. Thus a good identification of

this variable is crucial for quality of health survey research.

Issues of health attracted attention of Krzysztof Puchalski who presents pro-

blems of conceptualization of health and its consequences in an article entitled

About health value on grounds of social surveys. The Author also focuses on technical

aspects of health surveys (especially on the effect of the form of the question).

Maciej Gurtowski and Jan Waszewski, in an article entitled Reduction to open-

ness. About passing over secret activities in sociological research, show nature and

problems of doing research in the mentioned area. The Authors emphasize that

methodical ignoring of secret activities reduces quality of social research.

Furthermore Izabela Ślęzak, in an article entitled Methodological problems

of doing research on „hard” phenomena such as prostitution, shows advantages of

the grounded theory method.
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Basis and strong sides of the grounded theory are also presented by Jakub

Niebalski in an article entitled The mental disability in perspective of sociological

research. Consideration of the application of qualitative methods.

I. Ślęzak, J. Niedbalski indicate obstacles of doing research on mentioned

issues.

Similar issues are examined by Katarzyna Piątek in an article entitled

A few remarks on difficulties of doing research on disability – an example of wo-

men with disabilities. The Author shows conclusions based on her own re-

search project.
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