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Nauka jest pojęciem wieloznacznym. 
W ujęciu metodologicznym wyodrębnia się aspekt 
treściowy, czynnościowy i instytucjonalny. 
W aspekcie treściowym jest to system należycie 
uzasadnionych twierdzeń i hipotez zawierających 
możliwie obiektywną i adekwatną na danym etapie 
rozwoju poznania naukowego i praktyki społeczno 
– gospodarczej wiedzę o zjawiskach, procesach, 
strukturach, zależnościach i prawidłowościach w 
określonej dziedzinie naukowej.

Źródło: J. Apanowicz, Metodologiczne elementy
procesu poznania naukowego w teorii organizacji i  zarządzania,, 
WSAiB, Gdynia 2000 



Badania naukowe rozpoczynają się zawsze od 
poszukiwania (wyłaniania, ustalania) problemu 
badawczego (naukowego) z sytuacji problemowej.
Do problemu badawczego ustala się hipotezy i/lub 
pytania szczegółowe. 
Wstępnie i następnie studiuje się  literaturę 
przedmiotu i obserwuje praktykę.
Wybiera się metody, techniki i narzędzia badawcze.
Przeprowadza się  badania, analizuje wyniki pisze 
sprawozdanie naukowe (raport).



Proces badawczy: całościowy schemat działań, 
który naukowcy podejmują w celu wytworzenia 
wiedzy, to paradygmat naukowych dociekań.
Etapy procesu badawczego:

Problem badawczy ►hipotezy ► plan badawczy  ►
pomiar  ► zbieranie danych  ► analiza danych, 
►uogólnianie (generalizowanie).
Podstawowym celem działań naukowych jest 
teoria. 
Źródło: Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody 
badawcze w naukach społecznych.  Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2001. 



R1 Realizacja badań  ►
R2 Zbieranie danych i opracowanie wyników  ►
R3 Analiza danych i wyników ►
R4 Wnioskowanie, uogólnianie 

(generalizowanie) – weryfikacja hipotez
K – faza koncepcji badań
R – faza realizacji badań 



Nie będąc w stanie samemu badać wszystkiego,  
konieczne jest wyodrębnienie obiektu i w ramach 
niego przedmiotu badania
Ustalenie tematu (obiektu i przedmiotu) pracy 
polega na zorientowaniu się w tym co jest znane 
a co jeszcze nie jest, czyli na zdobyciu wiedzy na 
temat badań związanych z interesującym nas 
problemem. 
Ustalając temat należy wziąć pod uwagę własne 
potrzeby indywidualnego rozwoju naukowego  
oraz możliwości realizacji tematu (posiadane 
kompetencje, czas i  środki finansowe będące w 
dyspozycji badacza).



Ta część rzeczywistości, w której 
zlokalizowany jest przedmiot badania i która 
wywołuje sytuację problemową. 
Mogą nim być:
jednostki, grupy osób, społeczeństwo
instytucje, przedsiębiorstwa (ich części), 
procesy, projekty, zjawiska 



Czym będziemy się zajmowali, co do : 
klasy przedsiębiorstw (np. małe i średnie 
przedsiębiorstwa) , 
przedziału czasowego (np. lata XXI wieku),
obszaru geograficznego (np. region Dolnego  
Śląska ), 
osób (np., właściciele i wyższe kierownictwo 
przedsiębiorstw).



Przedmiot  pracy to zagadnienie 
opracowywane w danej pracy
Obszar zainteresowania badacza danej 
dziedziny i dyscypliny. 
Przedmiot  pracy wraz z obiektem zwany jest 
tematem pracy. 
Temat to nie jest tytuł pracy. 
Tytuł pracy to słowne ujęcie przedmiotu 
badań.



Obiekt i przedmiot badania są względem 
siebie jak coś ogólnego (obiekt) i coś 
szczegółowego (przedmiot).
Przedmiot badania znajduje się w granicach 
określonego obiektu. 
Najpierw wybiera się obiekt badania, a 
następnie w jego granicach szuka się 
przedmiotu badania
a może odwrotnie??, a może równocześnie to 
się dzieje???). 



Przedmiot 
badania 
(węższy)

Przedmiot 
badania

(szerszy)  

Obiekt  
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Określenie obiektu i przedmiotu badań 
dokonuje się w ramach badań wstępnych, 
czyli analizy stanu obecnego. 
Są to studia literatury, studia przypadków, 
obserwacja praktyki, badania pilotażowe 
(np.ankietowe) itd. poświęcone rozpoznaniu 
istniejącego stanu wiedzy w zakresie teorii i 
praktyki.  
Jakość tych prac ma  istotne znaczenie dla 
sprawnego przeprowadzenia procesu 
badawczego. 



Zainteresowani małą skutecznością wdrażania 
współczesnych koncepcji zarządzania (WKZ) 
przypuszczamy, że jedną z podstawowych tego 
przyczyn jest niedostosowanie warunków 
społecznych (WS) do wymagań tych koncepcji. 
Warunki społeczne to m.in. kultura organizacyjna, 
przywództwo, etyka zawodowa itd. (tzw. miękkie 
czynniki).
Interesują nas przedsiębiorstwa produkcyjne i 
usługowe (obiekt badania).
W tych przedsiębiorstwach chcemy zidentyfikować 
relacje (czy i jakie zachodzą) między  WS a WKZ 
(przedmiot badań) w różnych fazach wprowadzania 
koncepcji zarządzania. 



Co już wiemy o przedmiocie w tym obiekcie?
Czy jest on (przedmiot i obiekt) aktualny? 
Czy jest ważny dla praktyki?
Czy jest ważny dla teorii?
Jaka jest nowość (oryginalność) naukowa?
Nowe rozwiązanie zadania naukowego
Nowe naukowe uzasadnienie ważnego zadania praktycznego
Jaka jest pożyteczność spodziewanego 
rezultatu badań? 



W wyniku badań wstępnych interesującego 
nas przedmiotu badań, powstaje sytuacja 
problemowa. 
Sytuacja problemowa to  określony stan 
niepokoju, będący wynikiem świadomości 
braku wiedzy.
Problem to zadanie (sytuacja decyzyjna), 
którego podmiot (decydent) nie może 
rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu 
wiedzy. 



Problem badawczy powstaje poprzez 
niepokój, niepewność, sprzeciw czy też 
zaciekawienie.

Zabieg werbalny polegający na precyzyjnym 
rozbiciu tematu na pytania i problemy. 

Jedno lub dwa zdania pytające , na które nie 
można po prostu odpowiedzieć „tak” lub „nie”



Problem badawczy to bodziec intelektualny 
wywołujący reakcję w postaci badań 
naukowych [Chava Frankfort-Nachmias, David 
Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych.  
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001. 
Problem badawczy może być ustanowiony 
jako zdanie twierdzące lub pytające (częściej) 
Samo sformułowanie problemu polega na 
określeniu pytania, na które albo jeszcze nie 
uzyskano odpowiedzi, albo nie jest ona 
dostatecznie precyzyjna 



Problem badawczy jest formułowany za pomocą 
określonych pojęć, które odzwierciedlają zjawiska 
empiryczne. 
Pojęcia muszą zostać przekształcone w zmienne. 
Zmienna to właściwość empiryczna mająca dwie lub 
więcej wartości. 
Np. przedsiębiorstwo ze względu na wielkość może 
mieć trzy wartości: (1) duże, (2) średnie, (3) małe. 
Zmienna o dwóch wartościach to zmienna 
dychotomiczna.

Źródło: Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody 
badawcze w naukach społecznych.  Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań 2001. 



Musi spełniać kilka warunków: 
musi wyczerpywać zakres naszej niewiedzy 
zawartej w temacie badań,  
powinien zawierać wszystkie zależności 
między zmiennymi,
powinien być rozstrzygalny empirycznie i 
praktycznie (w fazie koncepcji nie można 
mieć co do tego pewności). 



● Jakie są przyczyny mobbingu w pracy?
● Czy kobiety – studentki  są traktowane na 

równi z mężczyznami - studentami?
● Dlaczego ludzie zawierają związki za 

pomocą internetu?
● Dlaczego młodzi ludzie nie 
chcą mieć dzieci? 
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Należy uzasadnić dlaczego podejmuje się określony w 
tytule rozprawy problem badawczy. 

Argumentami w tym zakresie są:

stan wiedzy - światowej i krajowej – w zakresie 
problemu (wyniki dotychczasowych badań – co już 
wiadomo?)

nowe wyzwania w zakresie zarządzania (co jest nadal 
niepoznane lub kontrowersyjne?)

istotne znaczenie dla (wkład do)  teorii lub praktyki 
zarządzania (w jaki sposób moje badanie wypełni 
lukę wiedzy?)

doświadczenia i zainteresowania autora rozprawy. 



1. Tytuł pracy powinien:
być adekwatnym wyrazem określonego problemu 
naukowego, 
jak najprecyzyjniej oddawać treść rozprawy (co 
autor chce wykazać, czy udowodnić w rozprawie), 
być możliwie krótki (czasem warto podać tytuł i 
podtytuł, który uzupełnia tytuł) [Sudoł2007]

1. W tytule pracy mogą być wymienione:
• zmienne, które były przedmiotem badan,
• relacje zachodzące miedzy zmiennymi,
• podmioty, których dotyczyły badania. 



Pytania ze względu na swoją strukturę logiczną są pytaniami:
1. Rozstrzygnięcia (zaczynają się od partykuły „czy”, po której 

następuje pewne zdanie oznajmujące).
Przewidują możliwość udzielenia tylko dwóch odpowiedzi 
właściwych: „tak” lub „nie”. Pytania rozstrzygnięcia są zawsze 
pytaniami zamkniętymi. 

2. Dopełnienia (wszystkie inne pytania, niezależnie od jakiej 
partykuły – za wyjątkiem „czy” – się zaczynają) . Te pytania 
mogą mieć postać: 
pytań otwartych (nie przesądza się jednoznacznie rodzaju i 
liczby możliwych odpowiedzi) lub 
pytań zamkniętych – liczba możliwych odpowiedzi jest z góry 
określona. 
Proponowana odpowiedź na zadane pytanie (problemy) 
badawcze, dająca się sprawdzić empirycznie to hipoteza. 
Źródło: Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, 
Warszawa 2010, s.31.



Problem badawczy musi być sformułowany w 
sposób jasny, dokładny i zrozumiały. 
Pojęcia muszą zostać przekształcone w zmienne 
(zależne – objaśniane i niezależne-objaśniające).
Należy zaproponować odpowiedź na zadane 
pytanie (problemy) badawcze, która da się 
sprawdzić empirycznie – jest to hipoteza.
Hipoteza jest próbną (wstępną) odpowiedzią na 
postawiony problem - pytania badawcze, ale  
trzeba ją sprawdzić (zweryfikować lub 
sfalsyfikować) w toku badań. 



Zakładając, że między parametrami projektu 
(procesu) istnieją zależności

K = F(Z, W, C)
Gdzie:
K-koszt projektu
Z- zakres projektu
W – jakość
C - czas trwania projektu 

Sformułować problem(y) badawcze.  



Koszt

Czas

Jakość

Zakres 



Źródło: M.Trocki, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003

Zależność parametrów projektu, procesu 
K = F(Z,W,C)



Problem rozstrzygnięcia 

Czy koszty projektu 
zmieniają się wraz ze 
zmianą innych jego 
parametrów? 

Tylko dwie możliwe 
odpowiedzi:
TAK
NIE

Problem dopełnienia 

Jak (w jakim stopniu) 
zmieniają się koszty 
projektu wraz ze 
zmianą innych 
parametrów projektu? 

Różne możliwe 
odpowiedzi



Zazwyczaj określa się je na podstawie znajomości danej 
dziedziny wiedzy. Wyszukuje się zagadnienia (w teorii i/lub 

praktyce), które nie zostały do tej chwili rozwiązane. 

Często wymagane jest dogłębne poznanie literatury 
tematu badanego jako gruntu, na którego podstawie 

można postawić problem badawczy

W dyscyplinach o dużych tradycjach chodzi o 

nowe , lepsze rozwiązania zagadnień już rozwiązanych, lub o

kontynuację badań, które przez kogoś zostały 
zapoczątkowane



Poznawcze – gdy odpowiedź na postawione 
pytanie poszerza wiedzę o rzeczywistości

Decyzyjne (stosowane lub praktyczne) –
odpowiedź na postawione pytanie pozwala na 
podjęcie decyzji co do zmiany rzeczywistości

1) Źródło: Mazur M., Cybernetyka i charakter, wyd.AULA, 
Podkowa Leśna 1996, s.85-91.

2) Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, 
Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 64 i n.



1.Eksploracyjne- szukanie odpowiedzi na pytania: 
co jest?, co było?, co będzie?
Rozwiązanie tych problemów to stwierdzone i 

udokumentowane fakty.
2. Klasyfikacyjne - szukanie odpowiedzi na pytania: 
co jest jakie?
Rozwiązanie tych problemów to udokumentowane 

stwierdzenie poszukiwanych właściwości (cech).
3. Eksplikacyjne - szukanie odpowiedzi na pytania: 
co od czego zależy?
Rozwiązanie tych problemów to udokumentowane 

stwierdzenie o występowaniu poszukiwanych związków.



1.Postulacyjne- szukanie odpowiedzi na pytania: 
co osiągnąć należy?
Rozwiązanie tych problemów to wskazywanie celów.
2. Optymalizacyjne - szukanie odpowiedzi na 

pytania: 
Jak osiągnąć cel?
Rozwiązanie tych problemów to wskazanie sposobów 

osiągania celów.
3. Realizacyjne - szukanie odpowiedzi na pytania: 
Z wykorzystaniem czego osiągnąć określony cel?
Rozwiązanie tych problemów to wykonywanie tego, 

co jest niezbędne do osiągnięcia celu.



eksplanacyjne – odpowiadamy na pytanie 
„dlaczego?” tak, a nie inaczej się dzieje: 
np.Dlaczego współczesne koncepcje zarządzania 
(WKZ) napotykają na trudności wdrożeniowe?
weryfikacyjne – mamy pewne pomysły (hipotezy) 
dlaczego tak się dzieje i sprawdzamy to:
np. WKZ są niezrozumiałe dla przedsiębiorców
opisowe – opisujemy interesujący nas fragment 
rzeczywistości: 
np.Wdrażanie i funkcjonowanie WKZ w małych 
przedsiębiorstwach 



prognostyczne – badamy co i w jakim kierunku ulegnie 
zmianie: 
np.Czy WKZ będą nadal w przyszłości przysparzać 
trudności w ich wdrażaniu?

projektowe – czyli co zrobić, aby uzyskać konkretny 
efekt: 
np. Jak sprawić, aby WKZ  przynosiły przedsiębiorcom 
zapowiadane efekty?   

Każde badanie może łączyć w sobie cechy kilku 
przedstawionych typów. 
Rzadko zdarzają się badania czysto eksplanacyjne czy 
opisowe.
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