
Badania
w procesie planowania lokalnego 
Metody analizowania zjawisk społecznych



Zadania przed nami
• Przegląd kwestionariusza i propozycja zmian 

procedury aktualizacji mapy NGO – do 
15.01.2012

• Propozycja ewentualnych zmian – do 15.01.2012
• Kontakt: Robert Żarkowski – do 15.01.2012
• Dostosowanie kwestionariusza i bazy danych – 

do 5.02.2012
• Realizacja badania i wprowadzenie danych – do 

10.03.2012



Zadania przed nami
• Badanie organizacji pozarządowych, mapa NGO 

– wymóg projektu
• Badanie szans i aspiracji zawodowych młodzieży 

- opcjonalne
• Badanie konkurencyjności lokalnej gospodarki 
(przdsiębiorców) - opcjonalne
• Badanie jakości życia - opcjonalne



Cel warsztatów

• Praktyczne przygotowanie do realizacji 
badań organizacji pozarządowych 



Badania NGO
- Cele badania 

• Celem badania organizacji pozarządowych jest uporządkowanie i 
usystematyzowanie wiedzy nt. organizacji pozarządowych na 
terenie oddziaływania jednostki samorządu terytorialnego, 
przeprowadzenie diagnozy kondycji organizacji, oceny ich 
konkurencyjności na rynku usług oferowanych przez organizacje 
pozarządowe, wpływu na kreowanie lokalnego rozwoju, potrzeb oraz 
planów rozwojowych.

• Cel badania będzie osiągnięty poprzez podział całości badania na dwa 
zasadnicze etapy:

• - Pierwszy to inwentaryzacja organizacji pozarządowych na terenie 
jednostki samorządu terytorialnego

• - Drugi to bezpośrednie diagnozowanie kondycji oraz identyfikacji 
potrzeb organizacji pozarządowych na terenie jst. 



Mapa Aktywności NGO to wieloletni proces



Badania NGO
- Cele badania 

• Koncepcja diagnozowania kondycji osadzać się będzie na badaniu ich 
potencjału w następujących wymiarach:

• - kapitału ludzkiego
• - kapitału materialnego
• - kapitału społecznego
• - potencjału organizacyjnego

• EFEKT: Mapa aktywności 
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Projektowanie badania – Proces warsztaty

Projektowane badania Projektowane badania Projekt 
badania

Dobór próby Metody doboru próby Próba i jej 
minimalny 
składBudowa instrumentu 

pomiarowego
Metody budowy IP Instrument 

pomiarowy
Zbieranie danych ( wtórne, 
pierwotne)

Metody zbierania danych Dane surowe

Redukcja i wstępna 
prezentacja

Metody redukcji Dane czyste

Analiza danych Metody analizy Dane 
przetworzone

Prezentacja i ocena wyników Metody prezentacji Informacje dla 
użytkownika

CZYNNOŚCI METODY WYNIKI



Dylematy badacza - Metody 

Badanie pierwotne Badanie wtórne

Badanie ad hoc Monitoring

Wywiad
Pomiar 
bezpośredni

Ankieta
Brak interakcji

Obserwacja
Brak interakcji

Eksperyment
Terenowy, 
laboratoryjny



Krok pierwszy - zespół
• Rola badacza – kluczowa rola w 

zaprojektowaniu, przygotowaniu i 
opracowaniu badania

• Rola koordynatora – nadzór nad przebiegiem 
i realizacją badania, budowanie zaufania, 
kontakt bezpośredni w budowaniu relacji z 
NGO

• Rola ankieterów – rzetelny pobór informacji
• Kolejny etap – stała współpraca z NGO 



Rola respondent
ankieta nr.1



Realizacja badania
Rola koordynatora

- opracowanie harmonogramów badania;
- powielenie kwestionariuszy i przygotowanie ich do dystrybucji;
- przygotowanie próby badawczej i sporządzenie odpowiedniej listy 

respondentów;
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i instruktażowych dla 

ankieterów i respondentów;
- przeszkolenie ankieterów;
- udzielanie wyjaśnień zainteresowanym respondentom;
- kodowanie odpowiedzi;
- wprowadzenie danych do komputera;
- sporządzenie dokumentacji archiwalnej;
- nadzór nad dotrzymaniem warunków poufności danych 

indywidualnych zebranych podczas badania



Krok drugi – aktualizacja informacji o 
organizacjach pozarządowych  

• Formularz aktualizacyjny
• Baza danych, prezentacja zakresu informacji
• Formularze materiały



Krok trzeci
Dylematy badacza – badanie 

ilościowe czy jakościowe 
Ilościowe – ile 

• Narzędzie pomiaru – kwestionariusz
• Cel : koncentracja na pytaniach rozstrzygających
• Dobór próby: zapewniający reprezentatywność
• Próby duże ( 200 – 1000)
• Próba to też decyzja ekonomiczna
• Mały wpływ badacza na badanie
• Generalizacja wyników na populację
• Metody interpretacji z wykorzystaniem metod statystycznych



Krok trzeci
Dylematy badacza – badanie 

ilościowe czy jakościowe 
Jakościowe – co, jak, dlaczego ?

• Narzędzie pomiaru – swobodny sposób pozyskiwania informacji
• Cel : koncentracja na pytaniach eksploracyjnych
• Dobór próby: celowy
• Próby małe ( 20 - 50)
• Wpływ moderatora na badanie
• Metody interpretacji swobodna i opisowa ( opis case)



Dylematy badacza – pojęcia
(warsztaty) 

• Pomiar bezpośredni
• Pomiar pośredni
• Pomiar wtórny
• Obserwacja
• Ankieta



Dylematy badacza – 
Formy pomiaru 

Wywiad osobisty
Zalety Wady
- Możliwość wyjaśnienia znaczeń pytań 
oraz możliwość zbioru dodatkowych 
informacji
- Kontrolowanie sytuacji w jakiej jest 
prowadzony wywiad, ankieter określa 
zgodnie z instrukcją z kim przeprowadza 
wywiad ,miejsce wywiadu oraz kolejność 
zadawania pytań
- Wysoki odsetek realizacji
- Pełne informacje z realizacji samego 
kwestionariusz

- Wyższe koszty realizacji
- Stronniczość ankietera
- Brak anonimowości 



Dylematy badacza – 
Formy pomiaru 

Wywiad telefoniczny
Zalety Wady

- Przeciętne koszty
- Możliwość realizacji próby o dużym 
zasięgu geograficznym
- Możliwość dotarcia do osób, które nie 
odpowiadają na ankietę pocztową oraz 
niechętnie uczestniczą w wywiadach 
osobistych
- Podczas realizacji próby – możliwa jest 
kontrola poprawności realizacji wywiadu

- Możliwość odmowy na niewygodne 
pytania
- Przerywanie wywiadu przed jego 
zakończeniem
- Mniejszy zbiór informacji o cechach 
otoczenia respondenta ( mało istotne w 
przypadku badania organizacji 
pozarządowych)



Ankieta zwrotna
Zalety Wady
- Niskie koszty w porównaniu z innymi 
metodami
- Niższy błąd wynikający z stronniczego 
wpływu ankietera (wynikających z interakcji 
pomiędzy ankieterem a respondentem)
- Wysoki stopień anonimowości
- Dyspozycyjność czasu związana z 
udzielaniem odpowiedzi
- Niski koszt próby rozproszonej na dużym 
obszarze

- Ankieta musi zawierać proste i łatwo 
zrozumiałe pytania oraz czytelne instrukcje
- Brak możliwości dodatkowych 
wyjaśniających odpowiedzi
- Brak kontroli na tym kto wypełnia ankietę
- Niski odsetek zwrotów
- Błędy zaniechania – wysoki udział pytań 
na które nie udzielono odpowiedzi.

Dylematy badacza – 
Formy pomiaru 



Krok czwarty
Projektowanie badania – 

Zdefiniowanie populacji badania
(warsztaty)

• Kogo badamy
• Populacje skończone i nieskończone
• Jaki zbiór będzie nasza populacją 
(Koniecznie trzeba go sparametryzować)
• Uściślić populację – jednostka badawczą



Projektowanie badania – 
Zakres badania ( warsztaty)

podręcznik
• Podmiotowy - KOGO
• Przedmiotowy - CO
• Czasowy - CZAS
• Przestrzenny - OBSZAR



Projektowanie badania – 
Zakres badania 

( ankieta warsztaty)
• Podmiotowy – KOGO ? – uczestnicy projektu 

ZMP
• Przedmiotowy – CO ? – Problematyka badania, 

poznanie opinii, rozpoznanie dotychczasowych 
form i obszarów współpracy

• Czasowy - CZAS
• Przestrzenny - OBSZAR



Projektowanie badania – 
Zakres przedmiotowy ( warsztaty)

• Problematyka badania, poznanie opinii, 
rozpoznanie dotychczasowych form i 
obszarów współpracy, rozpoznanie potrzeb 
współpracy

• Ankieta warsztatowa



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
co osiągniemy ?

Liczebność próby 100 Liczebność próby 150

68% 80% 90% 95% 99% 68% 80% 90% 95% 99%

5% 2,2% 2,8% 3,6% 4,3% 5,6% 5% 1,8% 2,3% 2,9% 3,5% 4,6%
10% 3,0% 3,8% 4,9% 5,9% 7,7% 10% 2,4% 3,1% 4,0% 4,8% 6,3%
15% 3,6% 4,6% 5,9% 7,0% 9,2% 15% 2,9% 3,7% 4,8% 5,7% 7,5%
20% 4,0% 5,1% 6,6% 7,8% 10,3% 20% 3,3% 4,2% 5,4% 6,4% 8,4%
25% 4,3% 5,5% 7,1% 8,5% 11,2% 25% 3,5% 4,5% 5,8% 6,9% 9,1%
30% 4,6% 5,9% 7,5% 9,0% 11,8% 30% 3,7% 4,8% 6,2% 7,3% 9,6%
35% 4,8% 6,1% 7,8% 9,3% 12,3% 35% 3,9% 5,0% 6,4% 7,6% 10,0%
40% 4,9% 6,3% 8,1% 9,6% 12,6% 40% 4,0% 5,1% 6,6% 7,8% 10,3%
45% 5,0% 6,4% 8,2% 9,8% 12,8% 45% 4,1% 5,2% 6,7% 8,0% 10,5%
50% 5,0% 6,4% 8,2% 9,8% 12,9% 50% 4,1% 5,2% 6,7% 8,0% 10,5%

Poziom y ufności

 Rozpiętość przedziałów ufności na 
danym  poziom ie

Udziały 
procentowe  Rozpiętość przedziałów ufności na 

danym  poziom ie

Poziom y ufności

Udziały 
procentowe

)±( )±(



Poziom ufności 68 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-2,2%
Wynik 2,8 – 5,7 %

Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 100



Poziom ufności 95 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-4,3%
Wynik 0,7 – 9,3 %

Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 100



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
co osiągniemy ?

Liczebność próby 300 Liczebność próby 350

68% 80% 90% 95% 99% 68% 80% 90% 95% 99%

5% 1,3% 1,6% 2,1% 2,5% 3,2% 5% 1,2% 1,5% 1,9% 2,3% 3,0%
10% 1,7% 2,2% 2,8% 3,4% 4,5% 10% 1,6% 2,1% 2,6% 3,1% 4,1%
15% 2,1% 2,6% 3,4% 4,0% 5,3% 15% 1,9% 2,4% 3,1% 3,7% 4,9%
20% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 5,9% 20% 2,1% 2,7% 3,5% 4,2% 5,5%
25% 2,5% 3,2% 4,1% 4,9% 6,4% 25% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 6,0%
30% 2,6% 3,4% 4,4% 5,2% 6,8% 30% 2,4% 3,1% 4,0% 4,8% 6,3%
35% 2,8% 3,5% 4,5% 5,4% 7,1% 35% 2,5% 3,3% 4,2% 5,0% 6,6%
40% 2,8% 3,6% 4,7% 5,5% 7,3% 40% 2,6% 3,4% 4,3% 5,1% 6,7%
45% 2,9% 3,7% 4,7% 5,6% 7,4% 45% 2,7% 3,4% 4,4% 5,2% 6,8%
50% 2,9% 3,7% 4,7% 5,7% 7,4% 50% 2,7% 3,4% 4,4% 5,2% 6,9%

Poziomy ufności

 Rozpiętość przedziałów ufności na 
danym poziomie

Udziały 
procentowe  Rozpiętość przedziałów ufności na 

danym poziom ie

Poziomy ufności
Udziały 

procentowe
)±( )±(



Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 300

Poziom ufności 68 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-1,3%
Wynik 2,7 – 6,3 %



Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 300

Poziom ufności 95 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-2,5%
Wynik 2,5 – 7,5 %



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
co osiągniemy ?

Liczebność próby 400 Liczebność próby 450

68% 80% 90% 95% 99% 68% 80% 90% 95% 99%

5% 1,1% 1,4% 1,8% 2,1% 2,8% 5% 1,0% 1,3% 1,7% 2,0% 2,6%
10% 1,5% 1,9% 2,5% 2,9% 3,9% 10% 1,4% 1,8% 2,3% 2,8% 3,6%
15% 1,8% 2,3% 2,9% 3,5% 4,6% 15% 1,7% 2,2% 2,8% 3,3% 4,3%
20% 2,0% 2,6% 3,3% 3,9% 5,2% 20% 1,9% 2,4% 3,1% 3,7% 4,9%
25% 2,2% 2,8% 3,6% 4,2% 5,6% 25% 2,0% 2,6% 3,4% 4,0% 5,3%
30% 2,3% 2,9% 3,8% 4,5% 5,9% 30% 2,2% 2,8% 3,6% 4,2% 5,6%
35% 2,4% 3,1% 3,9% 4,7% 6,1% 35% 2,2% 2,9% 3,7% 4,4% 5,8%
40% 2,4% 3,1% 4,0% 4,8% 6,3% 40% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 5,9%
45% 2,5% 3,2% 4,1% 4,9% 6,4% 45% 2,3% 3,0% 3,9% 4,6% 6,0%
50% 2,5% 3,2% 4,1% 4,9% 6,4% 50% 2,4% 3,0% 3,9% 4,6% 6,1%

Poziom y ufności

 Rozpiętość przedziałów ufności na 
danym  poziom ie

Udziały 
procentowe  Rozpiętość przedziałów ufności na 

danym  poziom ie

Poziom y ufności

Udziały 
procentowe

)±( )±(



Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 450

Poziom ufności 68 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-1,0%
Wynik 4,0 – 6,0 %



Badanie ilościowe co osiągniemy – jak czytać wyniki ?
Próba 450

Poziom ufności 95 % - trafność osiąganych 
wyników  do rzeczywistego rozkładu w 
populacji 

Rozpiętość przedziału ufności +/-2,0%
Wynik 3,0 – 7,0 %



Krok czwarty
Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Reprezentatywność, jak ją zapewnić ?
• Czy reprezentatywność zapewnia losowanie ?
• Jak przeprowadzić losowanie ?
• Dlaczego przeprowadza się losowanie ?
• Operat losowania
• Czy dobór nielosowy jest doborem reprezentatywnym?
• Poziom ufności
• Rozpiętość przedziałów ufności
• Wielkość próby nie zależy od wielkości populacji



Liczebność próby przy zadanym 
przedziale ufności



Krok piąty
Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Formy prawne działalności organizacji 
pozarządowych:

• stowarzyszenie,
• fundacja,
• związek stowarzyszeń,
• podmiot kościoła katolickiego, innego kościoła lub związku wyznaniowego 

prowadzący działalność pożytku publicznego,
• spółdzielnia socjalna,
• centrum integracji społecznej,
• zakład aktywności zawodowej,
• oddział, filia organizacji o zasięgu innym niż lokalny (gmina, powiat).



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Grupy odbiorców działalności organizacji 
pozarządowych:

• Osoby niepełnosprawne 
• Osoby bezdomne
• Osoby uzależnione
• Osoby bezrobotne
• Więźniowie
• Dzieci i młodzież
• Osoby starsze
• Osoby w trudnej sytuacji materialnej
• Kobiety w trudnej sytuacji
• Rodziny dysfunkcyjne
• Mieszkańcy społeczności lokalnych
• Inne ( jakie.



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Ilość Udział Próba 100
•stowarzyszenie, 120 63 63
•fundacja, 20 11 11
•związek stowarzyszeń, 35 18 18

•podmiot kościoła katolickiego, innego kościoła lub 
związku wyznaniowego prowadzący działalność pożytku 
publicznego, 2 1 1
•spółdzielnia socjalna, 5 3 3

•centrum integracji społecznej, 3 2 2

•zakład aktywności zawodowej, 2 1 1

•środowiskowy dom samopomocy, 1 1 1

oddział, filia organizacji o zasięgu innym niż lokalny 
(gmina, powiat 2 1 1
Razem 190 100 100



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Formy  działalności organizacji pozarządowych GUS:
• prowadzące wyłącznie nieodpłatną działalność statutową
• prowadzące odpłatną działalność statutową oraz nie prowadzące działalności 

gospodarczej
• prowadzące działalność gospodarczą oraz nie prowadzące odpłatnej 

działalności statutowej
• prowadzące równocześnie  odpłatną działalność statutową i działalność 

gospodarczą



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Formy  prawne działalności organizacji pozarządowych
Grupy odbiorców
Zasięg geograficzny
Zasięg geograficzny oraz grupy odbiorców



Dylematy badacza – badanie ilościowe 
czyli jak dobrać jednostki do badania

Dobór jednostek do badania vs. mapa aktywności NGO

Zinwentaryzowana baza NGO jest bazą jednostek 
badawczych



Krok szósty
Realizacja badania

Rola koordynatora w szkoleniu szkolenie ankieterów
Realizacja w terenie

- wykorzystanie własnych zasobów, stażyści
- ankieterzy ( motywacja )

Budowanie relacji



Ankieta nr. 2



Projektowanie badania – Proces warsztaty

Projektowane badania Projektowane badania Projekt 
badania

Dobór próby Metody doboru próby Próba i jej 
minimalny 
składBudowa instrumentu 

pomiarowego
Metody budowy IP Instrument 

pomiarowy
Zbieranie danych ( wtórne, 
pierwotne)

Metody zbierania danych Dane surowe

Redukcja i wstępna 
prezentacja

Metody redukcji Dane czyste

Analiza danych Metody analizy Dane 
przetworzone

Prezentacja i ocena wyników Metody prezentacji Informacje dla 
użytkownika

CZYNNOŚCI METODY WYNIKI



Projektowanie badania – 
dodefiniowanie problemów

(warsztaty)

• Dobre postawienie problemu to połowa rozwiązania



Projektowanie badania – 
Zakres badania ( warsztaty)

• Zdefiniowanie celów strategicznych 
najbardziej nadających się do realizacji z 
organizacjami pozarządowymi stanowić 
będzie zakres badania



Projektowanie badania – 
Zakres przedmiotowy ( warsztaty)

• Problematyka badania, poznanie opinii, 
rozpoznanie dotychczasowych form i 
obszarów współpracy, rozpoznanie potrzeb 
współpracy

• Ankieta warsztatowa podręcznik
• Propozycje doboru
• Propozycje pytań



Krok siódmy – 
Co robimy z ankietami?

• Uporządkowanie zebranego materiału
• Kodowanie odpowiedzi

Zasady kodowania
Praca osób odpowiedzialnych za kodowanie
Baza danych
• Obserwacja wyników



Analizowane pytania z 
kwestionariusza – skale pomiarowe



Podstawowe skale pomiarowePodstawowe skale pomiarowe
• Nominalna 
Liczby przydzielane  zawodnikom

• Porządkowa
Porządek zawodników na mecie

• Interwałowa
(przedziałowa)

Wyniki-oceny zawodników na skali 0 - 10

• Ilorazowa
(stosunkowa)

Czas na mecie w sekundach

• 7 8 3    META

• 3 2 1    META

• 8.2 9.1. 9.6

• 15.2 14.1 13.4



Podstawowe skale pomiarowe
Nominalna

Liczby 
identyfikują i 
klasyfikują 

obiekty

NIP, numer 
gracza na boisku

Rodzaj sklepu, 
oznaczenie 

marki

Procentowanie, 
moda

Chi-2, test 
dwustronny

Porządkowa

Wskazują 
względne pozycje 
obiektów, ale nie 
wielkość różnic 

między nimi

Rankingi jakości, 
rankingi sportowe

Rankingi 
preferencji, 

pozycji na rynku, 
klasy społecznej

Percentyle, 
mediana

Korelacja 
rang, ANOVA

Ilorazowa

Ustalony punkt 
"0", mogą być 

określone relacje 
między 

wartościami skali

Długość, waga, 
wiek

Wiek, sprzedaż, 
dochód koszty

Średnia 
geometryczna, 

średnia 
harmoniczna

Współczynni
k wariancji

Interwałowa Różnice miedzy 
obiektami

Temperatura(Fahr
enheit) Celsius)

Postawy, opinie, 
indexy

Zakres, średnia, 
odchylenie 

standardowe

Korelacja 
momentu 

produktowego
,  t test, 
regresja



Kody dla analizowanych pytań z 
kwestionariusza – w jakim celu kodujemy



Kody dla analizowanych pytań
Baza danych



Wykorzystanie kodowania w kreatorze tabel 
przestawnych



Kreator tabel przestawnych



Kreator tabel przestawnych



Kreator tabel przestawnych



Kreator tabel przestawnych
tabela kontyngencji ( pytania M)



Krok ósmy
Analiza i prezentacja wyników

• Struktura raportu
• Część główna – metodyka, wyniki, 

zależności, ograniczenia
• Wnioski i zalecenia



Krok dziewiąty
Mapa organizacji pozarządowych 

to proces
• Rola inwentaryzacji i monitorowania
• Rola pozyskiwania informacji.
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