
 

 

 

 

 

 

 

W skrzynce narzędziowej ewaluatora  

– kilka słów o metodologii badań  

 
Opracował: Maciej Kolczyński, doradca tematyczny w projekcie „Spójna Integracja Regionalna 

Ekonomii Społecznej II” 

 

Jednym z kluczowych elementów opisanych w pierwszym artykule były pytania badawcze. To w 

nich znajduje się „esencja” naszej zamawianej ewaluacji. W nich, a raczej w odpowiedziach na nie, 

które dostarczy nam wykonawca. By te odpowiedzi były jak najbardziej wyczerpujące, a zatem 

przydatne dla nas, konieczny będzie dobór odpowiednich metod i technik badawczych. Stąd 

znajomość dostępnej metodologii badań ewaluacyjnych może okazać się dla nas bardzo istotna 

zarówno podczas zamawiania, jak i realizacji badania.  

Co więcej, wiedza na temat tego, co ewaluator może trzymać w swojej „skrzynce narzędziowej” 

może się przydać zarówno przy ewaluacji realizowanej przez zewnętrzną firmę, jak i wtedy, gdy 

decydujemy się przeprowadzić ją własnymi siłami. 

 

Dlatego w poniższym artykule dowiemy się z czego najczęściej korzystają ewaluatorzy w swojej 

pracy i z czego sami możemy skorzystać przy podejmowaniu decyzji o zmianach w prowadzonej 

interwencji lub planując nową.  

Niezależnie od tego, czy sami dobieramy metody do pytań badawczych, czy też oceniamy propozycję 

wykonawcy w tym zakresie, zwróćmy uwagę, żeby do każdego pytania badawczego 

przyporządkowana była co najmniej jedna metoda badawcza. Wiarygodność wyników badania będzie 

bowiem większa, jeśli zapewnimy triangulację metod. Pod tym tajemniczym pojęciem kryje się 

właśnie wykorzystanie kilku metod do odpowiedzi na jedno pytanie badawcze. Dzięki takiemu 

podejściu badacz jest w stanie zweryfikować wyniki pochodzące z zastosowania jednej metody, z 

wynikami pochodzącymi z innej metody. Pojęcie „triangulacji” więc zapamiętujemy i stosujemy. 

Wymagajmy jej też od wykonawcy zewnętrznego. Pomocnym narzędziem w planowaniu sposobu 

odpowiadania na poszczególne pytania badawcze może być poniższa tabelka. Jej wypełnienia przez 

oferentów możemy śmiało oczekiwać na etapie zamawiania badania. 

 

Cel badania Pytania badawcze Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 Metoda 4 

Cel 1 Pytanie 1 X    

Pytanie 2  X X  
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Pytanie 3    X 

Cel 2 Pytanie 4 X  X  

 Pytanie 5  X  X 

 

Według powszechnie znanego podziału metody dzielimy na jakościowe i ilościowe.  

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w wyniku zastosowania metod ilościowych 

otrzymujemy dane liczbowe, które możemy potem analizować, np. z wykorzystaniem narzędzi 

statystycznych. Za pomocą metod ilościowych zdobędziemy wiedzę na temat skali zjawisk lub 

porównamy zmiany jakie zaszły w czasie dzięki naszej interwencji.  

Metody jakościowe z kolei mają bardziej zindywidualizowany charakter. Umożliwiają bardziej 

dokładne przyjrzenie się badanemu zjawisku. Ich wyników nie będziemy jednak mogli z reguły 

generalizować. 

W praktyce zazwyczaj mamy do czynienia z łączeniem obu podejść, co pozwala na porównanie 

wyników i uwzględnienie różnych perspektyw. To zaś zwiększa jakość naszego badania. 

Punkt wyjścia do realizacji badania ewaluacyjnego stanowi często analiza danych zastanych, zwana 

również badaniem gabinetowym (albo analizą desk research). Najprościej rzecz ujmując, polega ona 

na zebraniu i analizie danych już dostępnych, np. dokumentów strategicznych czy programowych, 

aktów prawnych oraz innych opracowań, ekspertyz i analiz (również dotyczących tej samej co 

analizowana materii bądź innych badań ewaluacyjnych). W ramach analizy danych zastanych 

wykorzystuje się również dane administracyjne, np. pochodzące z monitorowania interwencji, a także 

duże zbiory danych. Zaletą tej metody jest łatwy i szybki dostęp do potrzebnych zasobów wiedzy, 

niskie koszty oraz szeroki zakres badanych danych. Z drugiej jednak strony, analiza tak bogatego 

„dorobku” może okazać się dość pracochłonna. Co więcej, ponieważ analizujemy dane wtórne, 

niepozyskiwane bezpośrednio w trakcie badania, mamy mniejszą kontrolę nad ich jakością. Przy 

zamawianiu badań ewaluacyjnych często wskazuje się minimalny zakres danych i ich źródła, które 

powinny zostać poddane analizie.  

Analiza danych zastanych pozwala między innymi uchwycić kontekst badanego zjawiska. Natomiast 

odtworzeniu teorii programu, czyli związków przyczynowo-skutkowych między wskazanymi 

problemami, przewidzianymi działaniami i oczekiwanymi efektami wsparcia, służy warsztat 

strukturyzujący. Organizowany na początku realizacji badania z osobami bezpośrednio 

zaangażowanymi w proces ustalania logiki interwencji może również pomóc w doprecyzowaniu 

naszych potrzeb informacyjnych, uszczegółowieniu metodologii badania, a w konsekwencji 

przygotowaniu odpowiednich narzędzi badawczych w raporcie metodologicznym.  

Idealnym sposobem na dogłębne poznanie opinii na dany temat będą z kolei indywidualne wywiady 

pogłębione, potocznie znane pod nazwą IDI (ang. Individual In-Depth Interview). Są to wywiady z 

respondentem1, prowadzone osobiście przez badacza, zazwyczaj na podstawie scenariusza. 

Uczestnikami wywiadów są często osoby zaangażowane bezpośrednio w badany proces lub eksperci 

posiadający wiedzę o przedmiocie badania. Do zalet IDI z pewnością zaliczyć można stosunkowo 

krótki czas realizacji oraz możliwość uzyskania bardzo szczegółowych i pogłębionych informacji na 

temat tego, w jaki sposób dana interwencja działa (lub nie). W wywiadzie możemy podpytać o 

skomplikowane kwestie lub dopytać o pewne sprawy, które przykuły uwagę badacza w trakcie 

                                                           
1 W niektórych przypadkach taki wywiad może być realizowany z dwoma lub trzema osobami równocześnie. 
Mówimy wtedy odpowiednio o „diadzie” i „triadzie”. 
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rozmowy lub np. podczas wcześniejszej analizy danych zastanych. Inną formą wywiadu IDI jest ten 

realizowany poprzez rozmowę telefoniczną (ang. TDI – Telephone-in-Depth Interview). Po takie 

rozwiązanie sięgnęlibyśmy wtedy, kiedy bezpośredni dostęp do respondenta byłby utrudniony (np. 

wywiady z osobami znajdującymi się za granicą). Zwracam uwagę na tę formę, choć rzeczywistość 

pandemiczna sprawiła, że podział na IDI/TDI może mieć w tej chwili mniejsze znaczenie niż przed 

2020 r. Obecnie w przypadku badań, które realizujemy, znaczna część respondentów preferuje 

bowiem wywiady prowadzone zdalnie, które w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji 

łatwiej jest przenieść na inny termin. Są one też nieco mniej kosztowne dla wykonawcy i mniej 

podatne na niespodziewane okoliczności – np. odwołanie przez respondenta w ostatniej chwili. Aby 

zamknąć temat wywiadów, warto też wspomnieć o zogniskowanym wywiadzie grupowym (ang. FGI 

– Focus Group Interview). Tym razem mamy do czynienia z wywiadem prowadzonym z odpowiednio 

dobraną grupą respondentów, zazwyczaj w liczbie od 6 do 10 osób. W przypadku tego wywiadu 

istotna jest rola doświadczonego moderatora, który steruje dyskusją i stymuluje aktywność 

uczestników. Sposób ten daje możliwość szybkiego poznania opinii respondentów, szczególnie 

wtedy, gdy na dany temat nie ma jednoznacznej opinii.  

W przypadku, gdy chcemy kompleksowo i szczegółowo poznać badane zjawisko warto sięgnąć po 

studium przypadku. Jest ono wykorzystywane wówczas, gdy zależy nam na uzyskaniu całościowego 

obrazu jednego badanego zjawiska. Tym zjawiskiem najczęściej jest określona interwencja, np. 

projekty realizowane w ramach programu. Studium przypadku wykorzystuje dane pochodzące z 

różnych źródeł, żeby przedstawić zjawisko kompleksowo, z różnych stron. 

Podstawą badań ilościowych jest badanie oparte o kwestionariusz ankiety. W badaniu ankietowym 

możemy zadać konkretne pytania dużej liczbie osób. Pytania mogą przyjąć formę pytań zamkniętych, 

tj. z ograniczoną liczbą możliwych odpowiedzi lub otwartych. W zależności od tego, jak będziemy 

chcieli dotrzeć do respondenta, rozróżniamy wywiady bezpośrednie (ankieter spotyka respondenta 

twarzą w twarz) i wywiady pośrednie (kontakt następuje z wykorzystaniem np. komputera, telefonu).  

 

 

Rodzaje ankiet, według sposobu docierania do respondenta: 

 PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – ankieter odczytuje pytania i zapisuje odpowiedzi 

na papierowym kwestionariuszu podczas osobistego spotkanie z respondentem. 

 CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interview) – ankieter zamiast papierowego 

kwestionariusza zapisuje odpowiedzi bezpośrednio w komputerze lub np. tablecie.  

 CAWI (ang. Computer Assisted Web Interwiew) – wypełniają ją sami badani po kliknięciu w 

link do ankiety. 

 CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – ankieter przez telefon zadaje pytania 

ankietowanemu i zapisuje jego odpowiedzi do formularza elektronicznego. 

 

 

Kiedy nasze badanie zbliża się już ku końcowi warto sięgnąć po dodatkową wiedzę ekspercką, która 

pomoże nam zweryfikować wyniki badania i wypracować ostateczne brzmienie rekomendacji. Mowa 

tu o panelu ekspertów, który  polega na zaproszeniu grupy ekspertów do dyskusji na zadany temat. 

Często tym tematem są wnioski i rekomendacje z badania. Technika ta wymaga jednak 

zaangażowania doświadczonego moderatora, który zapewni właściwy przebieg dyskusji. 
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*** 

Mamy świadomość, że trzy artykuły nie wyczerpują tematu planowania i realizacji badań 

ewaluacyjnych. Dla odbiorców działań w ramach projektu „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii 

Społecznej II” mamy jednak dobrą wiadomość. Jeśli po lekturze artykułów czujecie Państwo 

„ewaluacyjny niedosyt” lub pojawiła się potrzeba wsparcia Państwa działań w zakresie zlecania 

ewaluacji, możecie skorzystać z doradztwa w tym zakresie. Organizujemy również szkolenia podczas 

których, zagadnienia opisane w artykułach, są uzupełniane i rozszerzane.  

 


