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Abstrakt Już od dłuższego czasu obserwuje się rosnące zainteresowanie badaczy, naukowców, ale także prak-

owe technologie w istotny sposób przeobra-

Natomiast na rodzimym rynku wydawniczym nie

żają proces prowadzenia i realizacji badań

ma jak do tej pory zbyt wielu publikacji odnoszą-

naukowych. Dotyczy to nie tylko dyscyplin ścisłych

cych się do programów CAQDAS. W polskiej litera-

czy przyrodniczych, ale też społecznych i humani-

turze metodologicznej występują jedynie pojedyn-

stycznych (Hammersley, Atkinson 2000; Babbie 2003;

cze opracowania dotyczące tego tematu (Trutkow-

Silverman 2008; Denzin, Lincoln 2009; Kubinowski

ski 1999; Bieliński, Iwińska, Rosińska-Kordasiewicz

2010). Jednym z takich kierunków jest dynamiczny

2007; Niedbalski, Ślęzak 2012; Brosz 2012; Niedbal-

rozwój oprogramowania wspomagającego analizę

ski 2013; 2014). Dlatego powiększanie się grona osób

danych jakościowych, który na świecie widoczny

zarówno korzystających z oprogramowania kom-

jest od przeszło dwóch dekad. W ciągu tego czasu,

puterowego, jak i zainteresowanych jego wdroże-

tyków prowadzących badania jakościowe narzędziami, które mogłyby wspomóc proces analityczny.

wychodząc naprzeciw środowisku naukowemu, po-

niem w planowanych i realizowanych przez siebie

Mimo to tematyka CAQDAS (komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych) nie zna-

wstało wiele rozmaitych narzędzi komputerowych,

przedsięwzięciach badawczych, które jak dotąd nie

lazła jak dotąd swojego miejsca w zbyt wielu rodzimych opracowaniach. To skłoniło nas do podjęcia

które stawały się coraz doskonalsze, oferując ich użyt-

miały okazji do wymiany doświadczeń, prezenta-

współpracy w szerszym gronie badaczy, czego wynikiem jest ów tom, poświęcony niniejszej proble-

kownikom kolejne zaawansowane funkcje. Znajduje

cji swoich dokonań, a z drugiej strony – uzyskania

matyce. Znajdują się w nim teksty osób, które wzięły udział w grupie tematycznej zorganizowanej

to także potwierdzenie w stale rosnącej ofercie oraz

szerokiej i fachowej wiedzy w zakresie możliwości

podczas XV Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie, ale także artykuły innych badaczy posiadających

możliwościach oprogramowania CAQDAS (Compu-

czy sposobów zastosowania tego rodzaju narzędzi

doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających proces badawczy. Propono-

ter-Assisted Qualitative Data Analysis Software) (Nie-

informatycznych, stało się bezpośrednim powodem

wany zbiór artykułów ma szansę stać się jedną z pierwszych tego typu publikacji, która zaprezentuje

dbaski, Ślęzak 2012).

wydania tego tomu. Niniejsza publikacja ma za za-

możliwości i sposób wykorzystania różnych programów CAQDAS w badaniach opartych na meto-

Słowa kluczowe

dach jakościowych.

Niniejsza publikacja inspirowana jest aktualnymi

badań jakościowych i przyczynić się do lepszego

CAQDAS, komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych, metody badań społecznych,

trendami w naukach społecznych i humanistycz-

zrozumienia stojących za nią idei, zwłaszcza wśród

metody badań jakościowych, nowe technologie

nych na świecie. Również w Polsce mamy do czy-

przedstawicieli nauk społecznych i humanistycz-

nienia z rosnącym zainteresowaniem zarówno

nych, a także uzupełnić lukę, jaka do tej pory istnia-

świata akademickiego, jak też przedstawicieli firm

ła (poza nielicznymi wyjątkami) na gruncie polskiej

i instytucji państwowych, które coraz częściej się-

literatury dotyczącej komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych.

Jakub Niedbalski, doktor socjologii, adiunkt

w Ka-

wspomagające analizę danych jakościowych (Wydawnictwo UŁ,

gają po różnego rodzaju narzędzia komputerowego

tedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu So-

Łódź 2013) oraz Komputerowe wspomaganie analizy danych jako-

wspomagania analizy danych jakościowych. Ale

cjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w kom-

ściowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w pro-

mimo że rośnie liczba badaczy, naukowców, a tak-

Prezentowany tom zawiera teksty przygotowane

puterowej analizie danych jakościowych, metodach badań

jektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej

że praktyków zainteresowanych prowadzeniem

przez badaczy i praktyków, dla których praca w śro-

jakościowych, zagadnieniach socjologii niepełnosprawności

(Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014).

badań jakościowych, poszukujących przy tym na-

dowisku oprogramowania komputerowego jest co-

rzędzi, które mogłyby wspomóc proces analitycz-

dziennością. Dzięki temu otrzymujemy bardzo rze-

i socjologii kultury fizycznej. Prowadzi badania poświęcone

6

danie przybliżyć nowe spojrzenie na metodologię

aktywizacji społecznej i fizycznej osób z niepełnosprawno-

Adres kontaktowy:

ny, nadal powstaje niewiele publikacji na ten temat.

telną wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu

ścią. Autor książek: Żyć i pracować w domu pomocy społecz-

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Warto przy tym podkreślić, że osoby zainteresowa-

poszczególnych autorów, którzy w danym temacie

nej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

ne metodami ilościowymi mogą czerpać z bogatej

posiadają wiedzę ekspercką. Publikacja jest zbiorem

umysłowo podopiecznymi (Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013), Od-

ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź

literatury prezentującej takie programy kompute-

tekstów, które w sposób przekrojowy pokazują róż-

krywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe

e-mail: jakub.niedbalski@gmail.com

rowe, jak SPSS czy Statistica, a także wiele innych.

norodność i specyfikę programów komputerowych
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wspomagających analizę danych jakościowych,

podstawie długoletniego doświadczenia w korzy-

go oprogramowania wspomagającego analizę da-

podkreśla z kolei znaczenie oprogramowania kom-

a także prezentują ich wykorzystanie w ramach ba-

staniu z różnych narzędzi CAQDAS autor stara się

nych jakościowych, przy czym w tym wypadku au-

puterowego wspierającego metody klasyfikacji jako-

dań opartych na rozmaitych metodach badawczych

ukazać ich wpływ na zmianę sposobu myślenia

tor czyni to w kontekście realizacji badań opartych

ściowych danych tekstowych. Autor zwraca przede

i prowadzonych z wykorzystaniem różnych ro-

o metodologii, procesie analizy danych i prowa-

na procedurach metodologii teorii ugruntowanej

wszystkim uwagę na rozwiązania mające na celu

dzajach danych. W ten sposób zyskujemy szerokie

dzeniu terenowych badań jakościowych. Według

(MTU). Dlatego celem artykułu jest pokazanie, jakie

zbudowanie trafnego słownika, w kontekście klasy-

spektrum informacji oraz wiedzy co do możliwości

Grzegorza Brydy korzystanie z oprogramowania

związki istnieją pomiędzy procedurami metodolo-

fikacji tekstów. W tym celu porównuje skuteczność

aplikacyjnych popularnych programów należących

komputerowego kształtuje osobowość i tożsamość

gii teorii ugruntowanej a dwoma popularnymi pro-

analiz nadzorowanych do skuteczności analiz zauto-

do rodziny CAQDAS. Wydaje się zatem, że prezento-

badacza jakościowego, jego styl pracy i warsztat

gramami z rodziny CAQDAS: NVivo oraz Atlas.ti.

matyzowanych, dochodząc przy tym do wniosku,

wana publikacja powinna zarówno zaspokoić ocze-

analityczno-badawczy oraz sprzyja rozwijaniu

kiwania niedoświadczonych jeszcze użytkowników

nowych umiejętności analitycznych i informa-

Ze względu na podkreślenie aplikacyjnego wymia-

jako narzędzie klasyfikacyjne, wtedy, gdy stosowany

oprogramowania, którzy pragną zobaczyć, na czym

tycznych, bez których, zdaniem autora, trudno

ru zastosowania oprogramowania komputerowego

jest wobec nowego materiału empirycznego, powi-

polega korzystanie z tego rodzaju oprogramowania,

wyobrazić sobie współczesne jakościowe badania

w badaniach jakościowych podobieństwo do wcze-

nien zostać poddany weryfikacji i procedurom mo-

jak i znaleźć odbiorców wśród bardziej wytrawnych

socjologiczne.

śniejszych artykułów wykazuje tekst Jacka Burskie-

dyfikacji.

badaczy, którzy dzięki niej mogą zrewidować swój

że słownik, który w przeszłości uzyskał dobrą ocenę

go i Kamila Brzezińskiego. Dotyczy on wykorzysta-

warsztat badawczy, a być może odnaleźć źródło do-

W kolejnym artykule zatytułowanym „Badanie ja-

nia programu komputerowego QDAMiner do reali-

Kolejny artykuł autorstwa Jana Winczorka pokazuje

datkowych inspiracji.

kościowe, na które nie przewidziano czasu – czyli

zacji konkretnego projektu badawczego. Celem, jaki

łączenie w jednym projekcie badawczym jakościo-

o konieczności «podążania na skróty». Organiza-

stawiają sobie w artykule jego autorzy, jest przedsta-

wych i ilościowych metod badawczych, przy wspie-

Wśród wielu zagadnień, jakim autorzy poświęcili

cja procesu badawczego pod kątem zastosowania

wienie podstawowych założeń metodologicznych

raniu się w takim przedsięwzięciu określonymi

swoje teksty, można wyróżnić te, w których podej-

komputerowego wsparcia analizy danych jakościo-

i teoretycznych określonego projektu badawczego.

narzędziami komputerowej analizy danych. Autor

muje się dyskusje nad zgodnością zasad, na jakich

wych” Maciej Brosz prezentuje zastosowanie pro-

funkcjonuje oprogramowanie CAQDAS, z regułami

gramu NVivo jako kluczowego elementu warsztatu

Kolejny tekst, którego autorką jest Victoria Kamasa

z nakładką CAQDA „RQDA” w jakościowo-ilościo-

oraz procedurami metodologii badań jakościowych,

metodologicznego w badaniach jakościowych, pro-

– „Metody korpusowe w jakościowej analizie tek-

wej triangulowanej analizie treści z kodowaniem

a także możliwościami zastosowania oprogramo-

wadzonych w warunkach wąskich ram czasowych.

stu na przykładzie krytycznej analizie dyskursu”

swobodnym, analizą rzetelności kodowania i staty-

wania CAQDAS w realizacji projektów badawczych

Zdaniem autora tekstu nowoczesne technologie,

– koncentruje się na analizie roli dyskursu w umac-

styczną istotnością wyników, przeprowadzonej na

opartych na różnych metodach jakościowych i w ra-

takie jak specjalistyczne oprogramowanie kompu-

nianiu i reprodukowaniu relacji władzy i dominacji.

próbie uzasadnień orzeczeń Trybunału Konstytu-

mach różnych podejść analitycznych. W prezento-

terowe, znajdujące wyraz w najnowszych wyda-

Na tej podstawie autorka kreśli rolę oprogramowa-

cyjnego z lat 1986–2009.

wanym tomie nie zabrakło również tekstów poka-

niach specjalistycznego oprogramowania, dostar-

nia komputerowego służącego strategii doboru kor-

zujących wpływ nowych technologii na przebieg

czają takiej funkcjonalności, która – w połączeniu

pusu do badań w ramach KAD, a także jego wyko-

Numer zamykają dwa artykuły poświęcone prezen-

procesu badawczego czy podejmujących refleksję

z rosnącymi mocami obliczeniowymi komputerów

rzystanie w realizacji takich metod opracowywania

tacji niezwykle pożytecznych narzędzi wspomaga-

nad kierunkami rozwoju nowoczesnych progra-

– umożliwia stawianie czoła coraz to nowym wy-

materiału, jak analiza frekwencji, analiza słów klu-

jących pracę badacza w organizacji jego warsztatu.

mów komputerowych, a także nad przyszłością me-

mogom współczesności.

czowych, analiza kolokacji i analiza konkordancji.

Artykuł Kamila Głowackiego zawiera obszerne

opisuje wykorzystanie pakietu statystycznego „R”

tod jakościowych w kontekście zastosowania oprogramowania CAQDAS.

zestawienie najbardziej popularnych, a zarazem
Również tekst Jakuba Niedbalskiego „Zastosowanie

Krzysztof Tomanek w artykule „«Analiza sentymen-

uniwersalnych programów komputerowych, które

oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań

tu» – metoda analizy danych jakościowych. Przykład

można wykorzystać na różnych etapach procesu ba-

Niniejszy numer otwiera tekst Grzegorza Brydy

opartych na metodologii teorii ugruntowanej” po-

zastosowania i ewaluacja słownika RID i Bayesa me-

dawczego, począwszy od wstępnej organizacji da-

„CAQDAS a badania jakościowe w praktyce”. Na

rusza problematykę zastosowania specjalistyczne-

tody klasyfikacji w analizie danych jakościowych”

nych, poprzez właściwą analizę, a na formatowaniu

8
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końcowego jej produktu w postaci publikacji skoń-

Wszystkie zawarte w tomie teksty stanowią istot-

czywszy. Z kolei Artur Piszek i Krzysztof Stachura

ny wkład w zrozumienie specyfiki oraz istoty

prezentują w swoim artykule aplikację Evernote,

rozmaitych kontekstów i uwarunkowań związa-

którą traktują jako prostszą i darmową alternatywę

ny ze stosowanie oprogramowania komputero-

dla profesjonalnych pakietów przeznaczonych do

wego wspomagającego analizę danych jakościo-

jakościowej analizy danych. Autorzy przedstawiają

wych. Z całą pewnością mogą przyczynić się do

narzędzia i opcje pozwalające na aplikację metodo-

lepszego poznania problematyki CAQDAS oraz

logii teorii ugruntowanej przy pomocy opisywane-

wzbudzić refleksję nad aktualnym stanem wie-

go programu oraz wskazują na podobieństwa i róż-

dzy dotyczącym dynamicznie rozwijanego na ca-

nice pomiędzy prezentowanym oprogramowaniem

łym świecie specjalistycznego oprogramowania

a pakietem NVivo.

komputerowego.
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