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Podstawowe pojęcia i definicje:
• Metoda badawcza: szeroki sposób zdobywania 

informacji przez wykonanie wielu czynności w 
celu poznania zjawiska; całość postępowania 
badacza zmierzającego do rozwiązania 
określonego problemu naukowego

• Technika badawcza: rodzaj zastosowanej 
metody, pozwalającej na uzyskanie 
prawdziwych informacji, opinii, faktów (np. 
ankieta)

• Narzędzie: przedmiot służący do realizacji danej 
techniki badań (np. konkretny zestaw pytań)



Podział metod w psychologii:

• Idiograficzne – opis zjawiska, bez 
wyjaśniania – badanie pojedynczego 
zjawiska bez poszukiwania praw ogólnych.

• Nomotetyczne – dążą do wyjaśnienia 
zjawisk, stanowią podstawę do tworzenia 
teorii i praw



Rodzaje danych

• Jakościowe
• Ilościowe

• Skale 
– nominalna (jakościowa) – np. płeć
– porządkowa – np. wykształcenie
– interwałowa – np. temperatura, IQ
– ilorazowa – np. wiek



• Studium przypadku
• Metoda biograficzna 
• Wywiad, Ankieta
• Analiza wytworów działania

• Obserwacja
• Eksperyment psychologiczny

• Test psychologiczny
• Techniki projekcyjne 
• Kwestionariusz

• Socjometria
• Genogram

Metody stosowane w psychologii



Studium przypadku
• Badanie indywidualne
• Cel: dokładny opis i diagnoza
• Wykorzystanie wielu metod

– Wywiad
– Testy
– Kwestionariusze
– Obserwacja
– Testy projekcyjne

• Analizy jakościowe i ilościowe
• Przebieg dopasowany do konkretnego przypadku



Typy wywiadu:

ze względu 
na cel:

ze względu na 
rodzaj pytań:

ze względu 
na sposób 

prowadzenia:

ze względu na 
liczbę osób:

 skategoryzowany
 nieskategoryzowany  jawny

 ukryty
 jawny 
nieformalny            
(ukryty formalny)

 indywidualny 
 zbiorowy 

 wycinkowy
 całościowy  
(anamnestyczny) 

to rozmowa badającego z respondentem (-ami),  
prowadzona w celu zdobycia informacji

Wywiad



Cechy wywiadu

cechy fizyczne – postawa, gesty, mimika, wyraz twarzy, 
koordynacja ruchów

dane fizjologiczne – pocenie się, czerwienienie
interakcje – opór, uległość, dominacja, bierność, 

wycofanie 
sposób bycia – spontaniczność, skupienie, rozproszenie, 

zahamowanie

• stosunkowo szybkie poznanie osoby badanej
• bezpośredni kontakt psychiczny z rozmówcą
• motywujący wpływ badającego na osobę badaną
• analiza nie tylko treści wypowiedzi ale również inne 

danych obserwacyjnych:   



Wywiad 

• Język -Należy  sprawdzić, czy rozumie on 
znaczenie słów i sens pytań. 

• Kolejność zadawanych pytań

• Rodzaj pytań

• Zapis wywiadu.



Rodzaje pytań:
• pytania otwarte

• pytania zamknięte

• pytania wprost

• pytania nie wprost – gdzie istotne pytanie ukryte jest 
wśród pytań nie budzących oporu

• pytania projekcyjne – zamaskowujące prawdziwy cel 
pytania wykorzystując projekcję



Czynniki zakłócające wiarygodność
informacji:

• respondent – celowe lub nieświadome podawanie 
fałszywych informacji

• narzędzie badawcze – niejasno sformułowane pytania, –
pytania tendencyjne, nie wyczerpujące, brak pytań
dotyczących ważnych zagadnień

• prowadzący badania – sugerowanie odpowiedzi, 
tendencyjne, ukierunkowywanie toku badań, niepoprawny 
odbiór informacji



Analiza wytworów działania

• Dzieci: rysunki, prace z plasteliny, gliny, 
• Młodzież: notatki, listy, wypracowania, pamiętniki, 

dzienniki, wiersze

na podstawie wytworów, jakie powstają podczas nauki, 
zabawy, innych czynności dziecka, wnioskujemy o jego 
cechach osobowości, poziomie umysłowym, sprawności 

motorycznej, anomaliach rozwoju itp. 



Obserwacja

Główne cechy i zasady obserwacji:
• systematyczność prowadzenia
• różnorodność sytuacji
• całokształt zachowań dziecka
• dyskrecja
• rejestracja spostrzeżeń w dzienniku 

obserwacyjnym
• dokładność i szczegółowość
• zakończona słownym sformułowaniem wyników

– badacz nie ingeruje w przebieg badanych zjawisk, 
lecz tylko rejestruje ich naturalny przebieg



Obserwacja

Rodzaje obserwacji:

• otwarta – bez wyraźnie określonego tematu, badacz 
rejestruje wszystkie zachowania ucznia
• celowa pogłębiona – z jasno określonym celem, 
badacz rejestruje wszystkie zachowania związane z 
celem badań
• próbki czasowe – obserwacja podzielona na części, 
rozrzucone w czasie
• próbki zdarzeń – badacz rejestruje tylko zachowania, 
które są przedmiotem jego zainteresowania, najczęściej 
są to zachowania rzadko się pojawiające
• skala ocen – zachowania rejestrowane są pod kątem 
określenia ich stopnia nasilenia



Eksperyment psychologiczny

Cechy eksperymentu:
• badacz wywołuje zjawisko, które chce zbadać
• badacz ustalając wpływa na warunki badania
• eksperyment może być powtórzony
• wyniki muszą być szczegółowo rejestrowane

Rodzaje eksperymentu najczęściej stosowanego w 
psychologii:

laboratoryjny naturalny



Przykłady:
tachistoskop – badanie uwagi
mnemometr – badanie pamięci 
 inne: np. pomiar czasu reakcji fizjologicznej na wywołane 

w laboratorium procesy emocjonalne

a) eksperyment laboratoryjny

przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych,      
przy użyciu specjalnych przyrządów



a) eksperyment laboratoryjny   
Zalety:

• obiektywizm
• możliwość wywołania 

zachowań, które 
pojawiają się bardzo 
rzadko i wymagałyby 
bardzo długiej 
obserwacji

• możliwość kilkakrotnego 
wywołania pożądanego 
zachowania –
weryfikacja wyników

Wady:
• izolowane warunki – mogą

wywoływać odczucie 
sztuczności 

• nie wszystkie zachowania 
mogą być wywołane 
sztucznie

• etyka badań – nie wolno 
przeprowadzać
doświadczeń, które mogą
spowodować powstanie 
trwałych zmian w psychice 
dziecka

• ograniczone zastosowanie   
(np. w pracy nauczyciela)



b) eksperyment naturalny

Przykłady:
określenie zdolności współdziałania dzieci – poprzez 

stworzenie sytuacji pracy w parach
badanie uczuć społecznych dzieci, cech charakteru, 

np. badanie egoizmu dzieci – przekazanie innym 
swoich zabawek

badanie cech charakteru, np. cierpliwości i 
wytrwałości – segregacja grochu i fasoli 

odwagi – np. wejście do ciemnego pokoju

prowadzony w warunkach codziennego życia 
badanego, co sprawia, że badany nie jest świadomy 
tego, że jest przedmiotem badań



b) eksperyment naturalny  

Zalety:

• praktyczne zastosowanie 
przez nauczyciela, 
wychowawcę

Wady:

• brak precyzyjnej kontroli 
– różnorodność
zmiennych w sytuacji 
badawczej 

• brak możliwości 
powtórzenia sytuacji 
eksperymentalnej

 Zarzuty do eksperymentu w ogóle



Zmienne eksperymentalne

• Zmienne niezależne – zmienne, którymi 
manipulujemy i które kontrolujemy

• Zmienne zależne – zmienne, których 
zmienność badamy

• Zmienne zakłócające – zmienne 
wpływające na wynik badania w sposób 
niekontrolowany



Ankieta 
• Zestaw pytań o charakterze otwartym 

(Zdebski) lub mieszanym (Fenczyn)
• Kilka, kilkanaście pytań

Kwestionariusz
• Zestaw pytań o charakterze zamkniętym 

(Zdebski)
• Kilkadziesiąt, kilkaset pytań



Ankieta a kwestionariusz

Rodzaje pytań:
• pytania otwarte – badany odpowiada własnymi 
słowami 

• pytania zamknięte – gdzie respondent wybiera 
odpowiedź wśród zestawu możliwych odpowiedzi 
(kafeteria) 
• pytania półotwarte – to pytania z otwartą kafeterią, 
czyli oprócz wymienionych możliwych odpowiedzi, 
zostawia się miejsce na dodatkową możliwość
oznaczoną najczęściej terminem “inne”, pozwalającej 
na zaprezentowanie własnej odpowiedzi



Czym różni się kwestionariusz od 
ankiety?

• badania indywidualne, jednostkowe
• najczęściej nie anonimowe
• pytania alternatywne
• większa ilość pytań
• pytania kontrolne
• klucz rozwiązań
• skala ocen 



Test psychologiczny
rozwiązywanie zadań, których wyniki ujmowane są ilościowo

Na podstawie wyników dokonuje się normalizacji = 
ustalenie rozkładu wyników danego testu w grupie 
(wartości średniej, odchyleń standardowych)

Podział testów:

Kryterium merytoryczne
• testy inteligencji
• testy zdolności specjalnych 
(artystycznych, sportowych, 
matematycznych)
• osobowości
• wiadomości (pedagogiczne)

Kryterium metodyczne
• werbalne
• performacyjne
(wykonania)
• projekcyjne



Metody projekcyjne

Rodzaje technik projekcyjnych:
• wizualne (obrazkowe) – Test apercepcji tematycznej

Test Rorschacha
• werbalne – test uzupełniania niedokończonych zdań,

bajek, opowiadań
• graficzne – Test Rysowania Rodziny, 

• zabawowe – Test Stosunków Rodzinnych

– oparte na założeniu, że zachowania człowieka 
ujawniają jego osobowość

– polega nie na zadawaniu pytań, lecz na stworzeniu 
sytuacji i oczekiwaniu, że badany ujawni swe cechy





Socjometria

służy do badania nieformalnych stosunków społecznych 
w małych grupach (kilka – kilkadziesiąt osób)

 wszyscy członkowie danej grupy otrzymują pytania 
dotyczące określonych sytuacji, możliwych w   
codziennym życiu 

 w odpowiedzi na pytania wymieniają konkretne 
osoby, z imienia i nazwiska, które ich zdaniem 
najlepiej pełnią wymagania sugerowane w 
odpowiednich pytaniach



Testy socjometryczne pozwalają wyłonić:

• gwiazdy socjometryczne
• odrzuconych
• izolowanych (nie wybranych)
• pary

A B

• paczki

• łańcuchy socjometryczne

A B C D E

A B

B



a) socjogram nieuporządkowany



b) socjogram kołowy



c) socjogram hierarchiczny



d) socjogram indywidualny



Genogram

• Genogram stosuje się głównie w terapii do 
diagnozy relacji w rodzinie oraz łatwego 
przedstawienia wyników.

• Genogram umożliwia poznanie dysfunkcyjnych 
"tradycji" rodzinnych, przekazywanych z 
pokolenia na pokolenie, takich jak trudności w 
związkach interpersonalnych, alkoholizm. 

• Pozwala także wnioskować o wizji własnego 
życia badanej osoby, przekazanej przez rodzinę. 

graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w 
rodzinie; ilustruje związki i relacje między krewnymi 
oraz ważne zdarzenia z życia członków rodziny



sztuczne 
poronieni
e

poronieni
e
naturalne

symbolwydarze
nie



zerwany kontakt, ostre odcięcie
się

dystans emocjonalny

relacje ambiwalentne

konflikt

bardzo bliskie relacje

bliskie relacje

symbolrelacja


